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КАЗАХСТАНСКОЙ НАЦИИ*

Аннотация
статья посвящена проблемам институализации межэтнического 

и межконфессионального согласия и единства в форме ассамблеи 
народа казахстана, которая является одной из действенных инстру-
ментов процесса ускоренной модернизации. Новая форма институ-
ционализации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
предложенная казахстаном, по праву занимает достойное место в 
теории и мировой практике гуманитарного общественного строя.

Ключевые слова: модель мира и согласия, единство, модерниза-
ция, институционализация, объединения.

Эффективная модель межнационального и межконфессиональ-
ного мира сегодня служит необходимым условием и опорой процес-
са ускоренной модернизации казахстана и его вхождения в число 
наиболее конкурентоспособных стран мира. духовный мир и согла-
сие выступают факторами консолидации народа республики в единую 
гражданскую общность.

общность исторических судеб этносов казахстана – это целый 
комплекс исторических явлений и процессов, пережитых ими вместе 
и вызывающих, поэтому общее к ним отношение. Эта общность 

* данная публикация подготовлена в рамках цикла статей, объединенных одной тематикой 
«основы общественного согласия и единства казахстанского народа на современном этапе».
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многократно проверялась на прочность на «крутых поворотах» исто-
рии, во время депортации народов в казахстан, в годы массовых 
политических репрессий, великой отечественной войной, в драма-
тический период распада советского союза и, наконец, становления 
суверенного казахстана [1].

в начале 90-х годов хх столетия многие эксперты полагали, что 
казахстан не сможет выстроить устойчивую государственность. По 
их мнению, сложная этноконфессиональная структура и геополитиче-
ское положение страны должны были стать непреодолимыми препят-
ствиями на пути к этой цели. впервые на деле столкнувшись с такими 
феноменами, как свобода прессы, демократическое волеизъявление 
народа, свобода совести, собраний и другими атрибутами демократи-
ческого общества, казахстан стоял перед выбором идеи, программы 
и модели реформирования общества. во многих умах витала эйфо-
рическая надежда на беспроблемное решение этого вопроса. однако 
ожидание, что с крушением старого режима довольно скоро утвер-
дятся гражданское общество и демократическое государство наподо-
бие западной демократии, оказалось утопией.

существование в условиях размытого общества, в котором 
причудливо сочетались блоки старой системы государственного 
социализма, и разрозненные элементы демократического устройства 
жизни поколебал доверие народа к реформам, самому понятию демо-
кратии [2]. 

история критического десятилетия, свидетельствует о том, что 
проблемы общественного согласия и единства казахстанской нации 
приобрели в тот период особую актуальность, так как от этого зави-
село благополучие страны. ко времени распада советского союза в 
казахстане проживали представители почти 130 этносов [3]. За 10 лет, 
прошедшие после переписи 1989 года, население казахстана сокра-
тилось более чем на 800 тысяч человек. уменьшение происходило за 
счет эмиграции европейского населения, в первую очередь, восточ-
нославянских этносов. спад наблюдался по немецкому этносу, кото-
рый уменьшился на 2/3 своей численности. сократилось число поля-
ков, греков, литовцев, латышей, эстонцев. Более 900 тысяч человек 
выбыло в германию, израиль, сШа, грецию и др. страны. Желание 
вернуться к своим этническим корням, становилась основной причи-
ной отъезда из страны, где безработица, нищета, гиперинфляция, а 
самое главное неопределенность своего статуса заставляло покидать 
казахстан многие этносы. Пик эмиграции из казахстана приходил-
ся на 1994 год, но уже в 1995 году стал прослеживаться ее спад [4]. 
Несмотря на снижение численности населения республики к 1999 
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году, которое составляло 14 млн 953 тыс 246 человек, в критическое 
десятилетие продолжался рост численности и удельного веса тюрк-
ских этносов. Численность казахов увеличилась (в том числе и за счет 
возвращения оралманов) в 1999 году, их доля в общей численности 
населения составила 53,4% населения.

в этот драматический для страны момент Президент казах-
стана акцентировал внимание граждан на главном источнике 
стабильности и процветания – исторической традиции межнацио-
нального диалога и взаимопонимания. он всегда напоминал соот-
ечественникам, что «наш народ во все времена проявлял стремле-
ние жить  в мире, согласии и добрососедстве с другими народами. 
умел сплотиться и быть единым в минуту опасности. именно благо-
даря этому он не исчез в потоке истории и через десятилетия  
смог восстановить свою государственность» [5].

На заре независимости, в стране с ярко выраженным полиэтни-
ческим и поликонфессиональным составом населения, достижение 
и укрепление социальной стабильности, гармонизации интересов 
личности, отдельных социальных групп были тесно связаны с зада-
чей поиска оптимальных форм взаимодействия этнических общно-
стей, укрепления межнационального и межконфессионального согла-
сия, повышения культуры межэтнических и межконфессиональных 
взаимоотношений, профилактики экстремизма и ксенофобии.

одним из первых политически важных документов того времени 
была декларация о государственном суверенитете республики казах-
стан (25 октября 1990). она провозглашала принципы равенства граж-
дан независимо от расы и национальности; запрещала любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, этни-
ческой, языковой и религиозной принадлежности; гарантировала 
права этносов, проживающих на территории республики; содейство-
вала развитию национальных культур и языков народов казахстана. 
вслед за ней конституционный закон «о государственной незави-
симости республики казахстан» (16 декабря 1991) подтвердил, что 
граждане республики всех национальностей, объединенные общно-
стью исторической судьбы с казахской нацией, составляют вместе с 
ней единый народ казахстана, являющийся единственным носителем 
суверенитета и источником государственной власти в стране. 

Эти постулаты легли в основу «стратегии становления и разви-
тия казахстана как суверенного государства» (1992) и заложили 
основу гармонизации межнациональных и межконфессиональных  
отношений:

 - обеспечение стабильности и межнационального согласия как 



10

№ 3, 2016    мемлекет тарихы     история государства

непременного условия успешного осуществления реформ;
- развитие общества, обеспечивающего достойный уровень благо-

состояния всех граждан;
- развитие этнической самобытности и сохранение культурного 

многообразия казахстана;
- углубление демократических преобразований, обеспечение 

плюрализма в политике [6]. 
концептуальные положения этих документов способствова-

ли тому, что уже в декабре 1992 года Н.а. Назарбаев на Форуме 
народов казахстана озвучил идею создания ассамблеи согласия и 
единения народов казахстана, как неполитической и неправитель-
ственной организации. «такая ассамблея стала бы именно таким 
внеполитическим органом, который отражал бы весь спектр чаяний, 
идеалов и интересов всех народов казахстана. высота мораль-
ных принципов участников этой ассамблеи может быть обеспе-
чена путем выдвижения в ее состав из областей, городов, районов, 
сел и аулов наиболее уважаемых, принципиальных представите-
лей. Это умудренные жизненным опытом люди, представители всех 
профессий, наций, конфессий из всех регионов нашей республики. 
об организационном оформлении ассамблеи… она могла бы иметь 
в своем составе комиссии по животрепещущим проблемам обще-
ственного развития, в первую очередь… по межнациональному 
согласию, профессиональным интересам, межконфессиональному 
и духовному взаимодействию…. все основные вопросы межнацио-
нального согласия, опираясь на традиционные ценности, нормы,  
идеалы всех народов… республики» [2, с.9].

Через год концепция «идейная консолидация общества как усло-
вие прогресса казахстана» (1993) определяет место и роль ассамблеи 
народов казахстана в решении вопросов укрепления стабильности, 
гражданского мира и межнационального согласия в республике [7]. 

1 марта 1995 года главой государства был подписан указ «об 
образовании ассамблеи народов казахстана», в соответствии с 
которым ассамблея обрела статус консультативно-совещательного 
органа при Президенте республики казахстан. в основу ее деятель-
ности был положен принцип партнерства государства и институтов 
гражданского общества в лице этнокультурных объединений. глав-
ная задача ассамблеи состояла в обеспечении консолидации, межэт-
нической коммуникации, формирования единого политического,  
правого, культурного поля этнических процессов.

24 марта 1995 года на первой сессии аНк в своем докладе «За 
мир и согласие в нашем доме» глава государства впервые определил 
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статус ассамблеи в качестве коллегиального органа при Президен-
те, а ее областных отделений - при главах администраций. Начиная 
с этого момента, ассамблея стала надежным и эффективным прово-
дником стратегического курса и многочисленных инициатив Прези-
дента по поддержанию и укреплению межнационального мира и 
согласия в стране. так, ассамблея выдвинула инициативу о проведе-
нии всенародного референдума о продлении президентских полно-
мочий, а также принятии конституции 1995 года. результаты рефе-
рендума продемонстрировали полную поддержку народом идеи о 
необходимости в сложившихся условиях продления полномочий  
Н.а. Назарбаева до 1 декабря 2000 года. 95,4% граждан проголосова-
ло за это предложение.

ассамблея становилась одной из опор государственности, 
действенным инструментом единения общества, формирования 
казахстанского патриотизма, укрепления атмосферы доверия и 
согласия в обществе. между тем, следует отметить, что конфликт-
ный потенциал в межнациональных отношениях в первые годы 
независимости был достаточно велик, хотя со временем он стал 
снижаться. Например, в 1992-1993 годах каждый четвертый казах-
станец был серьезно обеспокоен угрозой обострения межнациональ-
ных отношений, то к 1998 году по разным данным, число тех, кого  
тревожит эта проблема снизилась до 5-6% [2, с.176]. 

После принятия Закона республики казахстан «об обществен-
ных объединениях» (31 мая 1996) ассамблея смогла поднять работу 
на новый уровень этнокультурных объединений, активнее участво-
вать в реализации государственной национальной политики. она 
предоставила возможность этнокультурным объединениям страны 
наладить цивилизованные формы и процедуры взаимодействия на 
основе совместного поиска взаимоприемлемых решений и соблю-
дения оптимального баланса по согласованию их позиций. в опре-
деленной степени это обусловило возможность открытия новых  
перспектив для дальнейшей политической демократизации.

При поддержке ассамблеи активизировали свою работу респу-
бликанские национально-культурные центры. так, впервые в г. алма-
ты были проведены такие массовые мероприятия как Фестиваль 
корейских фольклорно-хореографических коллективов г. алматы, 
Фестиваль немецкого детского творчества в акмоле, татарский сабан-
туй, дни курдской культуры в талдыкоргане, Фестиваль уйгурской 
молодежи в алматы. 14 мая 1995 года в г. алматы состоялась конфе-
ренция республиканской ассоциации жертв политических репрес-
сий и армянского национально-культурного центра при участии 
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секретариата ассамблеи, посвященная памяти незаконно репресси-
рованного в 1937 году левона мирзояна. летом этого же года под 
эгидой ассамблеи проведены мероприятия, посвященные 100-летию  
национального героя дунган, героя гражданской войны масанчи.

ассамблея стала соучредителем общественно-политических 
журналов «мысль» и «ақикат». в газете «казахстанская правда» 
открылась новая рубрика «Под знаком единства».

одним из важных направлений деятельности ассамблеи – стала 
образовательная политика. 12 декабря 1995 года группа членов сове-
та ассамблеи при участии представителей трех министерств (моН 
рк, мида и минздрава) разработали механизм выделения квот для 
национальных меньшинств при внеконкурсном поступлении в вузы 
республики. к декабрю 1995 года в числе первокурсников вузов было 
2682 представителя национальных меньшинств, поступивших по 
квоте ассамблеи, или 8,7% от общего числа поступивших [2, с.112]. 

в 1996 году более 9% казахстанских студентов, или почти 2 
тысячи человек, стали обучаться именно по такой квоте. в общем 
же доля представителей нацменьшинств на первых курсах вузов 
за 2 года увеличилась от 12 до 17,7%. всего, начиная с 1998 года 
в вузы республики поступило 4600 представителей нацмень-
шинств. в дальнейшем во многих вузах страны были открыты 
кафедры аНк. таким образом, на первых порах в своей деятель-
ности ассамблея смогла активно приступить к работе и поставить  
межэтническую политику страны на системную основу.

18 марта 1996 года с.т. сейдуманов – руководитель секретари-
ата аНк, член совета аНк в своей служебной записке «о некото-
рых вопросах совершенствования деятельности ассамблеи народов 
казахстана» подводя итоги годичной работы, писал, что ассамблея 
стала стабилизирующим фактором и эффективным инструмен-
том в укреплении межэтнических отношений в общества, яркой 
формой национального самовыражения, возврата к истокам нацио-
нальной духовности. о чем свидетельствовали съезды диаспор, 
фестивали национальных культур, научно-теоретических конфе-
ренций, круглые столы, телерадиопрограммы, выпуски газет,  
открытие воскресных школ на национальных языках [2, с.114]. 

ассамблея аккумулировала конструктивные инициативы и сози-
дательные устремления общества и направила их в единое русло. 
Благодаря этому к январю 1997 года возродились 27 республикан-
ских и региональных национальных культурных центров. к лету 
1997 года в республике издавались газеты на 11 национальных 
языках, телестудии вещали на 12, радиостанции – на 6 языках этно-
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сов казахстана. в республике в дошкольных учреждениях обучаются 
и воспитываются на семи родных языках 426 тысяч детей, а в обще-
образовательных школах – свыше 3 млн. детей. около 106 тысяч 
детей представителей национальных меньшинств свой родной язык  
изучают как самостоятельный предмет [8]. 

Политическая стабильность, межнациональный и межконфессио-
нальный мир стали притягательной силой для наших соотечественни-
ков и мощным мотивом к возвращению в казахстан. если в 2001 году 
в казахстан из россии вернулось более 200 тысяч русских – бывших 
граждан республики, то в 2008 году удельный вес русских составлял 
– 12,5% (14%), немцев – 10% (0,9%) [3, с.58].

ассамблея как форма институционализации межэтнических и 
межконфессиональных отношений стала новой в мировой практи-
ке. для полиэтничной и поликонфессиональной страны был найден 
дополнительный, легальный и действенный инструмент, призванный 
внести вклад в решение проблем общественного согласия и един-
ства. 

Постепенно к концу нулевых годов общественные функции 
ассамблеи интегрируются в политическую систему страны. ассам-
блея эволюционирует от консультативно-совещательного до консти-
туционного органа. в концепции перехода республики казах-
стан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, утвержденной 
указом Президента от 14 ноября 2006 года одним из направлений 
устойчивого развития во внутренней политике страны определе-
на задача по повышению роли аНк в политической жизни страны. 
она приняла участие в реализации государственной программы 
патриотического воспитания граждан республики казахстан  
на 2006-2008 гг. (2006) [9]. 

в мае 2007 года Парламент страны принимает ряд консти-
туционных поправок, существенно меняющих роль всей  
представительной ветви власти.

введение выборности 107 депутатов, 9-ть из которых избира-
ются в мажилис от ассамблей народа казахстана, непосредственно 
в рамках конституционной реформы 2007 года, поднимает полити-
ческую значимость ассамблеи на качественно новый уровень. Это 
уникальный прецедент, когда выборы депутатов Парламента произ-
водятся вне общенародных. такая, оправдывающая себя практика 
обусловлена полиэтничностью казахстана. Помимо мажилиса аНк 
теперь представлена и в сенате.

таким образам, ассамблея стала важным элементом полити-
ческой системы казахстана, выражающим интересы всех этносов, 
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обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граж-
дан независимо от их национальной принадлежности. об активно-
сти членов ассамблеи в Парламенте свидетельствует то, что в 2007 
году ими инициирована разработка двух законопроектов, в каче-
стве руководителей рабочих групп они приняли непосредственное 
участие в подготовке 13 законопроектов, а в качестве членов рабо-
чих групп – 160 законов. в 2007 году ассамблея трансформировалась  
в орган с конституционным статусом [3, с.159].

После введения конституционных изменений 2007 года ассам-
блея народов казахстана получила название ассамблея народа казах-
стана, что означало изменение всей парадигмы государственной этно-
политики, поскольку основной ее вектор смещался от обеспечения 
этнокультурного возрождения этносов казахстана, задачи которого 
были решены в предыдущие годы, к обеспечению их интеграции в 
единую казахстанскую нацию.

следующим шагом в этом направлении стал Закон «об  
ассамблее народа казахстана», (октябрь 2008) который обеспечи-
вал нормативно-правовую регламентацию деятельности и структуры 
ассамблеи в укреплении мира и общественного согласия. важным в 
деятельности ассамблеи стало усиление ее содействия в координа-
ции работы центральных и местных исполнительных органов госу-
дарственной власти в сфере межэтнических отношений.

созидая и укрепляя казахстанскую государственность, глава 
государства в 2010 году поддержал разработку доктрины националь-
ного единства казахстана. Этот документ представлял собой концен-
трированное выражение всех конструктивных предложений граждан, 
институтов гражданского общества и государства сплотиться перед 
вызовом времени. в доктрине в качестве одного из общенациональ-
ных принципов выступает концепт – «одна страна – одна судьба». 
вместе со стратегическим планам развития рк до 2020 года, доктри-
на стала действенным инструментом процесса консолидации казах-
станского общества в рыночных условиях [10].

ассамблея выступает главным инструментом реализации страте-
гии «казахстан-2050» (2012), Плана нации «100 конкретных шагов 5 
институциональных реформ» (2015), в которых казахстанская иден-
тичность строится на основе принципа гражданства, равенства всех 
перед законом, ценностями национальной идеи «мәңгілік ел» как 
идеи общеказахстанского дома. разработанные ассамблеей Патрио-
тический акт «мәңгілік ел», проект «Большая страна – большая 
семья» вносят вклад укрепление основ консолидации и единства 
казахстанской нации [11]. ассамблея, опираясь в своей работе на 
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законодательные акты, ценности идеи «мәңгілік ел», показывает,  
что она не исчерпала свой ресурс. Наоборот, актуальность и перспек-
тивность деятельности аНк возрастает в связи с необходимостью 
дальнейшего совершенствования национальной модели межэтниче-
ского согласия, повышения конкурентоспособности нации.

таким образом, ассамблея народа казахстана доказала свою 
состоятельность, политическую зрелость и ответственность перед 
обществом. сегодня она достойно представляет международному 
сообществу новую форму общественного согласия и единства, кото-
рая по праву занимает достойное место в теории и мировой практике 
гуманитарного общественного строя.

продолжение следует
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ТҮЙІН
мақала этносаралық және конфессияаралық келісім мен 

бірліктің институциялану мәселелерін жедел жаңғырту үдерісінің 
тиімді құралы болған Қазақстан халқы ассамблеясын зерттеу-
ге арналған. Этносаралық және конфессияаралық қатынастарды 
институтциялаудың жаңа формасын ұсынған Қазақстан, қоғамның 
гуманитарлық құрылымы теориясы мен әлемдік тәжірибесінде 
әділетті түрде лайықты орын алады.

SUMMARY
The article deals with the problems of institutionalization of inter-

ethnic and inter-religious harmony and unity in the form of the Assembly 
of People of Kazakhstan. Assembly one of the most effective tools of 
the process of rapid modernization. A new form of institutionalization 
of inter-ethnic and inter-confessional relations, proposed by Kazakhstan, 
rightfully holds rightful place in the theory and practice of global  
humanitarian social order.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

УДК 94 (574); 340.153
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заведующий кафедрой теории и истории права и государства
Национального исследовательского университета

«высшая школа экономики» в санкт-Петербурге, профессор

РОССИЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ О ПРАВЕ  
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА И СТАТУСЕ ЕГО  

КОЧЕВЫХ ПОДДАННЫХ1

Аннотация
в статье анализируются сведения российских путешественни-

ков (дипломатов, торговцев, ученых) о праве кокандского ханства.  
рассматриваются вопросы административно-территориального деле-
ния и взаимоотношений центральных и региональных властей,  систе-
ма налогообложения, принципы суда и наказаний за преступления. 
особое внимание уделяется правовому положению кочевых поддан-
ных кокандского ханства – казахов и киргизов. На основе анализа 
свидетельств российских очевидцев предпринимается попытка выяс-
нить, являлось ли мусульманское право основной и единственной 
правовой системой в этом среднеазиатском государстве, как можно 
понять, опираясь на кокандские исторические хроники и сохранив-
шиеся официальные акты ханства.

Ключевые слова: кокандское ханство, русские путешествен-
ники XIX в., административно-территориальное устройство, нало-
ги, преступления и наказания, традиционное право, мусульманское 
право.

обращаясь к вопросам правового развития среднеазиатских 
ханств XVI – начала хх вв., мы сталкиваемся с проблемой объек-
тивности информации имеющейся в нашем распоряжении. главные 
источники – это труды местных  историографов (преимущественно 
сановников и придворных историков) и сохранившиеся официальные 
документы ханской канцелярии или результаты деятельности мусуль-

1 статья подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 16–01–0022) в рамках Про-
граммы «Научный фонд Национального исследовательского университета «высшая школа экономики» 
(Ниу вШЭ)» в 2016–2017 гг. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку 
ведущих 10 университетов российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной Ниу вШЭ.



18

№ 3, 2016    мемлекет тарихы     история государства

манских судей – кадиев. опираясь на них, можно сделать вывод, что в 
регулировании правовых отношений власти среднеазиатских ханств 
следовали принципам и нормам исключительно мусульманского 
права [1]. однако, принимая во внимание своеобразие развития госу-
дарственности и права тюрко-монгольских государств Центральной 
азии – наследников империи Чингис-хана и государств его потомков, 
такой вывод представляется сомнительным. 

в связи с этим большой интерес, с точки зрения изучения правовой 
ситуации в среднеазиатских ханствах, представляют записки русских 
и европейских путешественников, посетивших эти государства. в 
отличие от местных жителей или мусульманских путешественников, 
они, во-первых, не были заинтересованы в подчеркивании ведущей 
роли ислама и шариата в правовых отношениях среднеазиатских 
ханствах, во-вторых, нередко они действовали по поручению прави-
тельств своих государств (порой выполняя и функции разведчиков), 
поэтому их целью был сбор наиболее объективной и актуальной 
информации.

в рамках настоящей статьи мы намерены продемонстрировать 
важность и ценность информации такого рода на примере сведений 
российских путешественников XIX в. о кокандском ханстве. Это 
обширное среднеазиатское государство, игравшее в рассматриваемый 
период значительную роль в регионе, оказывало значительное влия-
ние не только на среднеазиатские дела, но и на положение кочевников 
– казахов и киргизов (в т.ч. и находившихся в подданстве российской 
империи или намеревавшихся принять его), а также на восточный 
туркестан (современный синьцзян). 

от кокандского ханства сохранилось большое количество истори-
ческих сочинений, активно изучаемых в последнее время.2 также до 
нас дошло значительное число официальных, в т.ч. и правовых, актов 
ханской канцелярии, также частично введенных в научный оборот [4; 
5; 6; 7]. естественно, согласно этим источникам, принципы шариата 
являлись доминирующими в системе управления и правового регули-
рования ханства, а его правители представлены как ревнители ислама 
и шариата, обладающие всей полнотой властью над своими много-
численными подданными разных национальностей и с различным 
хозяйственным укладом.

однако если мы обратимся к свидетельствам иностранных  совре-
менников – а таковыми в XIX в. являлись преимущественно россий-
ские дипломаты, торговцы или ученые, при  разных обстоятельствах 

2 только в начале XXI в. анализу кокандских исторических сочинений были посвящены два 
фундаментальных исследования [2; 3].
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оказывавшиеся в ханстве и нередко сами становившиеся свидетелями 
или даже участниками правовых отношений, – то убедимся, что ситу-
ация весьма существенным образом отличалась от картины, создавае-
мой придворными историками и официальными чиновниками.

в настоящей статье анализируются сведения российских путеше-
ственников, побывавших в ханстве на протяжении практически всего 
времени его существования. так, переводчик Ф.Назаров побывал в 
коканде в 1813–1814 гг., лекарь Ф.к. Зибберштейн в 1825 г., хорун-
жий Н.и. Потанин в 1829–1830 гг., казаки максимов, Ф.милюшин 
и м.Батарышкин  в 1840-х – начале 1850-х гг., купеческий приказ-
чик с.я. ключарев в 1851–1852 гг., и.Батыршин в 1853 г., ученый  
Н.а. северцов в 1858 г., военный чиновник и исследователь  
м.и. венюков в 1859–1860 гг., естествоиспытатель а.П. Федчен-
ко в 1871 г., а чиновник и ученый а.л. кун – незадолго до падения 
ханства, в 1875 г. в большинстве своем эти путешественники являлись  
чиновниками или военнослужащими оренбургской, западносибир-
ской и туркестанской региональной администрации российской 
империи.

труды упомянутых авторов неоднократно привлекались иссле-
дователями истории кокандского ханства и русско-кокандских отно-
шений (см., напр.: [8, с.14, 15; 9, с.43–83; 10, с.49; 11, с.5; 12. с.9; 
13, с.225–227, 230–232], развития русской науки и истории научных 
экспедиций в среднюю азию [14, с.29–30, 42–43; 15, с.61, 81–83]. 
однако, насколько нам известно, их сведения о кокандском праве до 
сих пор специально не исследовались. естественно, российские путе-
шественники не имели целью формирования подробного представ-
ления именно о правовых реалиях кокандского ханства, поэтому их 
сведения по правовым вопросам довольно отрывочны, но тем больше, 
по нашему мнению, их важность для исследователя. При этом порой 
статус автора тех или иных записок совершенно не отражал полно-
ты его информации правового характера: например, весьма ценные 
наблюдения об особенностях налоговой системы или положения 
отдельных слоев казахского кочевого и оседлого населения ханства 
содержатся в дневнике оренбургского переводчика и.Батыршина, 
всего лишь сопровождавшего русские войска в походе на ак-мечеть 
в 1853 г., или ученого а.П. Федченко, естественно, больше интере-
совавшегося природой и геологией ханства, чем его политическим, 
экономическим или правовым устройством.

Представляется целесообразным отдельное внимание уделить 
особенностям правового статуса кочевых подданных кокандско-
го ханства – киргизов и казахов, число которых было гораздо более 
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значительным, чем в современных ему Бухарском эмирате и хивин-
ском ханстве. кроме того, начиная с середины XIX в. представители 
кочевой элиты стали оказывать решающее влияние на политическую 
ситуацию в ханстве, поддерживая то одних, то других претендентов 
на трон, устраивая восстания против правивших монархов и решая 
дальнейшую судьбу контролируемых ими регионов [16, с.8, 96; 17, 
с.345–346]. При этом следует отметить, что российские путешествен-
ники уделяли значительное внимание статусу кокандских кочев-
ников, поскольку и часть казахских и киргизских родоплеменных 
подразделений в рассматриваемый период уже приняла российское 
подданство, а остальные представлялись имперским властям потен-
циальными подданными (см., напр.: [18]). соответственно, инте-
рес к их правовому статусу имел отнюдь не исследовательское, а 
чисто практическое значение: ведь, зная о причинах недовольства 
кочевников своим правовым положением, можно было внести соот-
ветствующие изменения в их статус. именно это впоследствии и 
делалось российскими имперскими властями в процессе так назы-
ваемой фронтирной модернизации в тех частях казахстана и средней  
азии, которые вошли в ее состав во второй половине XIX в.

Прибывая в кокандское ханство, представители россии, в первую 
очередь, вступали во взаимодействие с региональными властями, 
опыт общения делал очевидным весьма слабую централизацию 
власти в ханстве и фактическую самостоятельность беков, управ-
лявших отдельными областями – хотя формально они и назначались 
на свои должности ханами. вероятно, во многом эта самостоятель-
ность была связана с тем, что правителями ряда областей назнача-
лись члены ханского рода, формально имевшие не меньше прав и на 
трон коканда. в связи с этим становится вполне понятным, почему 
правитель ташкента малла-бек, старший брат хана худояра, находил-
ся в постоянной оппозиции к нему, сначала пытаясь превратить свое 
бекство в самостоятельное владение, а затем – и вообще свергнуть 
брата с трона [19, с.335; 20, с.188–193]. Неоднократно хану приходи-
лось «усмирять» восставших беков [21, с.30–31].

именно эта самостоятельность и объяснялась тем, что многие 
беки, обладавшие могуществом и влиянием, продолжали поддер-
живать ханов (например, хана худояра, которого его собствен-
ный подданный в разговоре с Н. северцовым охарактеризовал как 
«дрянь»), при которых в собственных владениях они могли делать, 
что хотели. доходило до того, что владетели пограничных областей 
позволяли себе самостоятельные переговоры с имперской админи-
страцией, предлагать условия мирных договоров и т.д. [22, с.73–75, 
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80]. их самостоятельность также выражалась в том, что беки могли 
устанавливать собственные налоги и сборы, а также имели собствен-
ную компетенцию в судебной сфере, как будет показано ниже. 

однако слабость центральной власти была «палкой о двух 
концах»: не подчиняясь хану, беки не могли прибегнуть к его покро-
вительству в случае проблем в собственных владениях. в результате 
приход к власти регионов ханских ставленников был не всегда глад-
ким, а периодические поездки в столицу грозили потерей власти. 
так, когда хан назначил в туркестан нового бека Юсуп-бия, сын его 
предшественника аманберды просто-напросто не пустил его в город. 
аналогичным образом, когда еще один туркестанский правитель, 
кидебай-датха, был вызван в ташкент вышеупомянутым малла-
беком, по возвращении его не впустил в город его же собственный 
заместитель, оставленный им исполнять обязанности правителя [23, 
с. 332] (см. также: [19, с.335; 21, с.26])!

многочисленные кочевые родоплеменные подразделения облада-
ли в ханстве особым административным статусом. с одной стороны, 
они были интегрированы в систему управления и армейскую струк-
туру ханства (носили титулы датха и пр., звания пансадов - пятисот-
ников и юзбаши – сотников [19, с.339]), но вместе с тем находились в 
еще большей независимости от ханов, чем региональные беки, порой 
ведя себя как совсем независимые правители, на равных ведшие пере-
говоры с ханами (см., напр.: [24, с.244–245]). так, киргизы алатау не 
пускали на свои земли ханских чиновников и лесорубов, хотя власти 
даже готовы были платить им за заготовку леса в их владениях [25, 
с.268]. Нередко отношения кочевников с кокандскими властями огра-
ничивались редкими приездами к ним ханских сборщиков налогов, 
и только в чрезвычайных обстоятельствах ханы старались укрепить 
свой контроль над кочевыми подданными. так, после установления 
контроля коканда над каратегином в 1869 г. в киргизские владения 
был назначен правителем исмаил-токсаба, которому были прида-
ны «джигиты»: эта мера должна была удержать киргизские роды от 
поддержки возможного мятежа в только что присоединенном карате-
гине [26, с.22–23]. 

учитывая, что интерес россии к ханствам средней азии, в т.ч. 
и коканду, во многом диктовался торговыми целями, российские 
путешественники довольно подробно характеризовали кокандскую 
налоговую систему. опираясь на их сведения, можно сделать вывод, 
что она испытала довольно существенную эволюцию. так, если  
Ф. Назаров и Н.и. Потанин в 1810–1820-е гг. отмечают фактическое 
отсутствие регулярных налогов (за исключением торговых пошлин) 
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[25, с.271; 27, с.32, 34], то путешественники, посетившие ханство в 
1850–1870-е гг. уже говорят о четко разработанной налоговой систе-
ме, при которой различные налоги взимались с различных категорий 
населения в соответствии с установленными ставками.

в последние десятилетия существования кокандского ханства в 
нем взимались налог харадж (десятина с урожая), танап (денежный 
сбор с площади пахотной земли, садов и огородов), зякет (торговый 
налог и сбор со скота), базарный налог за право торговли и весовой 
сбор, взимавшийся при совершении каждой сделки, арендная плата 
за пользование лавками и амбарами, возведенными за счет ханской 
казны, сборы за заключение брака, плата за переправы через сырда-
рью и т.д. (см. подробнее: [28, с.6]). стоит обратить внимание, что если 
харадж и зякет являлись налогами, прямо установленными шариатом, 
то остальные налоги к таковым не относились. так, зякет как торго-
вая пошлина с товаров, весовой сбор, плата за переправу через реки 
были унаследованы еще от монгольской имперской правовой систе-
мы, широко применявшейся и в государствах потомков Чингис-хана 
(см. подробнее: [29, с.113–115]). а танапный сбор, базарный налог, 
сбор с имений и арендные сборы возникли уже в налоговой практи-
ке среднеазиатских ханств. многие налоги и сборы (в т.ч.  харадж и 
сборы за переправу через реки) даже не взимались ханскими чинов-
никами, а отдавались на откуп частным лицам, которые, естествен-
но, взимали больше, чем должны были отдавать в ханскую казну [25, 
с.268–269; 28, с.7]. 

При этом, учитывая отмеченную выше специфику взаимоотно-
шений центральных и региональных властей ханства, не приходится 
удивляться, что далеко не все налоги шли в ханскую казну: многие 
взимались исключительно в пользу беков – правителей областей. для 
их разграничения даже были введены специальные термины: к числу 
налогов, поступавших в казну («хасаги») относились зякет, сборы с 
имений, арендная плата за лавки и амбары, сбор за заключение брака 
и выморочное имущество, из остальных же налогов хану достава-
лись лишь средства со столичной области [28, с.7; 30, с.300]. При 
этом наиболее серьезно ханские власти относились к сбору зякета – 
торгового налога, составлявшего 1/40 от стоимости товаров. особые 
ставки действовали в отношении отдельных видов товаров – в част-
ности, с пшеницы, ячменя, табака и гороха он взимался в размере 
20% от их количества [30, с.300]. Зякет взимался непосредственно 
в ханскую казну, причем в коканде его сбор контролировал один 
из высших сановников государства – мирахур («конюший), лично 
присутствовавший в «зякет-сарае» при оценивании и взвешивании 
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товара и процедуре взимания зякета с них [16, с.39–40]. Но, вероятно, 
время от времени хан позволял отдельным бекам взимать торговую 
пошлину и в их пользу – правда, в таких случаях она бралась дважды: 
в соответствующем регионе чиновниками бека и в дальнейшем уже 
ханскими сборщиками. Подобную ситуацию описывают Ф.Назаров 
и Н.и. Потанин, являвшиеся свидетелями того, как в туркестане 
пошлина бралась в пользу местных властей, а в ташкенте – уже в 
ханскую казну [25, с.259; 27, с.32, 34].

в пользу беков («бишлык») шли харадж, танап и прочие регио-
нальные сборы. Более того, беки, обладая всей полнотой власти в 
своих регионах, могли позволить себе существенно повышать став-
ки существующих налогов и даже вводить новые, свои собственные. 
и.Батыршин подробно описывает подобные налоги: салык (налог 
скотом в зимний период), скот на зарез (100 баранов с каждого родо-
племенного отделения),  дополнительные повинности для войск бека 
(провиант для воинов и фураж для лошадей) и даже специальный 
сбор… за молитву, которую бек возносил в связи с началом уборки 
урожая [19, с.347–350]!

Не приходится удивляться, что хан худояр, постоянно недополу-
чавший в казну средства из регионов, регулярно вводил новые сборы 
с населения – за хворост, камыш, колючку (корм для скота, право 
пользование водой и т.д. как отмечал а.л. кун, «оставался только 
воздух, за право которым не бралось ничего» [28, с.7]. 

исследователи неоднократно отмечают тяжелое положение пред-
ставителей казахского и киргизского населения как налогоплательщи-
ков. Формально они должны были платить зякет в размере 1 головы 
скота с сотни, однако беки нередко взимали по 1 голове и с 40, и даже 
с 20 голов. для них был также установлен сбор «с дыма» («тюнлюк-
зякет» или «тютюнь-баши») – по 1 барану с каждой кибитки, состав-
лявший по барану. «тарту(к)», т.е. подарки родоплеменных правите-
лей беку, традиционно преподносившиеся в отдельных случаях, со 
временем стали регулярной практикой и составляли традиционный 
для кочевых обществ «девяток»: 4 верблюда и 5 лошадей, 9 штук 
ситца, 9 голов сахара [19, с. 347, 348; 31, с.164–165]. то, что казахи 
и киргизы не восставали из-за подобных притеснений, по мнению  
м. венюкова, объяснялось единством их вероисповедания с коканд-
цами. однако при первой же возможности кочевники старались  
найти другого сюзерена, обращаясь в т.ч. и к российским властям, 
надеясь на существенное ослабление налогового гнета. впрочем, 
в ряде случаев они могли оказывать и более «пассивное сопротив-
ление» налоговому произволу: либо просто ничего не выплачивать 
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ханским чиновникам, либо откочевать в отдаленные местности,  
куда сборщики налогов не могли добраться без риска для жизни. 

интересные сведения приводят российские очевидцы и относи-
тельно системы преступлений, наказаний и организации судебной 
деятельности. в этой сфере правоотношений также ярко проявилось 
сосуществование различных правовых систем – мусульманской  и 
тюрко-монгольской. Первая была представлена судом кадиев, выно-
сивших решение на основе принципов шариата, вторая – судом ханов 
и беков, решавших дела и определявших наказания по собственному 
усмотрению. 

кадии назначались ханскими ярлыками по представлению беков 
[28, с. 6]. они судили большинство дел, касавшихся частноправовых 
(торговых и семейных) отношений, а также уголовные преступления, 
не относившиеся к числу тяжких. тем не менее, в ряде случаев они 
могли приговаривать не только к штрафам или телесным наказаниям 
(например, к отрубанию руки за воровство), но и к смертной казни. 
особенно тяжелое впечатление производило на русских очевидцев 
наказание женщин за прелюбодеяние: их либо закапывали по грудь в 
землю и забивали камнями, либо даже сбрасывали с минарета (харак-
терно, что любовник замужней женщины мог откупиться, выплатив 
штраф в 200 золотых монет) [25, с.278–279; 27, с.52–53].

дела чиновников или наиболее тяжкие преступления судили 
сами ханы или наместники областей. в большинстве таких случаев  
преступник приговаривался к смертной казни – чаще всего путем 
повешения (причем беки имели право сами выносить смертные  
приговоры, не согласуя их с ханом, хотя и советовались с предста-
вителями местного духовенства) [21, с.29; 25, с.271; 27, с.58]. кроме  
того, широко были распространены и внесудебные расправы с  
сановниками и чиновниками, в верности которых хан имел сомне-
ния. Печальную известность приобрел в этом отношении хан  
худояр, уже с молодости привыкший казнить впавших в неми-
лость приближенных без суда – к счастью для них, впрочем, неред-
ко забывая о своих приказах и не контролировавший их исполнение,  
что спасало им жизнь. тем не менее, только за 1866–1871 гг. по его 
приказу тайно было казнено около 3 000 чел. [16, с.56; 22, с.80–81].

действовала в ханстве и своеобразная «административная юсти-
ция», осуществлявшаяся представителями городской стражи – курба-
ши и мир-шабами (которых российские очевидцы соотносят, соот-
ветственно, с полицмейстерами и полицейскими). они надзирали 
за порядком в городе и соблюдением правил торговли, имея право 
наказывать нарушителя на месте. так, Ф.Назаров описывал наказание 
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купца, обвиненного в обвешивании покупателей: его, раздев, води-
ли по городу, нанося удары плетью (причем для установления вины 
достаточно было показаний двух свидетелей, клявшихся на коране, 
что торговец их обманывал) [27, с.52; 28, с.6].

таким образом, анализ сведений российских путешественников 
позволяет сделать вывод, что в кокандском ханстве наряду с принци-
пами мусульманского права широко применялось правовое наследие 
тюрко-монгольских государств, а также имела место нормотворче-
ская деятельность ханов и региональных правителей – беков. особен-
но ярко эти тенденции проявились в отношении кочевых подданных 
кокандского ханства, среди которых мусульманское право в рассма-
триваемый период особого распространения как раз не имело, да и 
само мусульманство кочевников было «весьма поверхностно». в 
этом они сильно отличались от населения крупных городов (особенно 
коканда и ташкента), где предписания шариата соблюдались весьма 
скрупулезно (обязательное совершение намаза, обязанность женщин 
закрывать лицо при выходе на улицу и пр.), а сами правители провоз-
глашали себя защитниками ислама и шариата [21, с.27; 25, с.264].
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ТҮЙІН
мақалада ресей саяхатшыларының (елшілер, саудагерлер, 

ғалымдар) Қоқан хандығының шындығы туралы мәліметтері талда-
нады. орталық және аймақтық биліктің өзара қарым-қатынастары 
мен әкімшілік-территориялық бөлініс мәселелері, қылмыс жасағаны 
үшін жазалау және сот қағидалары, салық жүйесі қарастырылады. 
Қоқан хандығына бағынышты көшпелі қазақтар мен қырғыздардың 
жағдайына ерекше назар аударады.
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SUMMARY
In the article author analyses notes of Russian travelers (diplomats, 

traders, scientists) on the law of Khoqand Khanate. The problems of 
administrative and territorial division and relations  of central and 
local authorities are examined as well as taxation system, principles of 
punishment and legal procedure. Special attention is paid to nomadic 
subjects of Khoqand khans – Kazakhs and Kyrgyz. Basing of information 
of Russian witnesses author try to find if the Islamic law was the only legal 
system of this state as it described in official historiography and legal acts 
of Khoqand.
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Ө.Ж.Бекмағанбетов
Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі,  

с.сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университеті,  
тарих ғылымдарының кандидаты

КЕЙКІ (НҰРМАҒАНБЕТ) КӨКЕМБАЙҰЛЫ -
1916 ЖЫЛҒЫ КӨТЕРІЛІСТІҢ ДАҢҚТЫ  

ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ БІРІ

Аннотация
автор мақаласында 1916 жылғы Ұлт-азаттық көтеріліс тарихы 

және оған қатысқан кейкі көкембайұлының ерлігі, тарихи тағдыры 
баяндалған. аты аңызға айналған көтеріліс басшыларының бірі 
ретінде тұлғаның өмірі мен қызметіне қатысты тың мұрағат деректері 
мен ғылыми әдебиеттер, сирек қолжабалардың материалдарына 
негізделіп жазылғандықтан ғылыми еңбек өте құнды.

Түйін сөздер: 1916 жылғы көтеріліс, тұлға, тағдыр, тарих, кеңес 
үкіметі, большевиктер, партия, патша үкіметі, қаһармандар.

елі мен жері үшін өмірін арпалыста өткізіп, сол жолда жанын 
пида еткен ерлерін туған халқы ешқашан да ұмытпаған. ондай батыр 
ұлдарын келешекте рухы мықты ұрпақ тәрбиелеуде жас ұланның  
санасына сіңіру үшін аңыз-жырға айналдырып, мәңгілік тіршілік 
беретін де туған елі. сондай халық жадында сақталған әрі күреске 
толы өмірі тұтас бір аңыз есіл ерлеріміздің бірі кейкі көкембайұлы. 

Батырдың бейнесі халқымен бірге жасап, өміршеңдік танытса 
да кеңес дәуірінде партиялық саясаттың ызғарымен ғылыми зерт-
теулерден оның аты алынып тасталды. соған қарамастан, батырдың 
бейнесі кеңстік әдеби шығармаларда кең көрініс тауып, майталман 
жазушыларымыздың шығармаларында шындық астарланып берілді. 
атап айтсақ, Ғ.мүсіреповтың «аманкелді» пьессасы, м.Қаратаевтың 
«даладағы дауыл», Қ.сәрсеекевтің «Қызыл жалау», а.Нұрмановтың 
«Құланның ажалы» романдары және т.б.. тағы бір еске аларлығы 
м.Қаратаев, Қ.сәрсекеев, а.Нұрманов сынды жазушыларымыз сол 
торғай өлкесінің тумалары ретінде және батыр жайлы естеліктерді 
жастайынан бойларына сіңіріп өскендіктен тарихи ақиқаттан алыс 
кетпеген десек, ал, заңғар жазушы Ғ.мүсірепов хх ғ. 30 жылда-
ры аманкелді имановқа қатысты материалдар жинау үшін торғай  
өңірін аралаған, 1916 жылғы көтеріліс кезіндегі шайқас болған 
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жерлерді көзі көреген, батырдың жарымен кездескен, көнекөз 
қариялардың естеліктерін тыңдап қағазға түсірген адам және осы 
сапарында кейкіге қатысты да әңгімелерге қаныққан.

ал, тәуелсіздік алған уақыттан бастап батырдың тарихи  
тағдырына арнап к.Әмірқызы, с.тұрғынбекұлы, а.Байжан, 
Ә.Қылышбайұлы, Қ.Әлім және тағы басқалары мерізімді баспасөз 
беттерінде қалам тартты. Бірақта жарық көрген мақала, кітаптарда 
кейкі батырдың күрес жолы тек ел аузындағы аңыз-әңгімелер  
негізінде жазылды және мұндай талпыныс батырдың тағдырына 
қатысты көптеген жаңсақтықтарға жол ашты, оның ішінде 
оның туып-өлген жылдары, кеңестік билікке қарсы күрескен 
тұстары. мұның басты себебі ретінде біздің қосарымыз мұрағат  
қорларындағы құжаттардың сол уақытта әлі ғылыми айналымға 
түспеуі дер едік, өйткені кейкі батыр тарихшы мамандардың  
арнайы зертеу нысанына алынбаған болатын, яғни халық  
жадындағы батырдың асқақ бейнесі дәуірінде құжатқа дүскен 
құжаттармен нақтыланбады. 

Бұдан шығатын түйін кейкі бабамыздың арпалыспен өткізген 
өмірі әлі толық зерттелген жоқ, яғни, ғылыми жағынан әділ  
бағасын алмаған тарихи тұлға деген ойға итермелейді.

сонымен қолдағы бар деректер, жинақталған мұрағат 
қорларындағы құжаттардың легін саралай отырсақ батырдың 
өмірі былай басталады: кейкі көкембайұлы 1877 жылы торғай 
уезі, Қайдауыл болысында өмірге келген (қазіргі  Қостанай обл.,  
Аманкелді ауд., Тасты ауылы). азан шақырып қойған аты 
Нұрмағанбет, руы Құлан Қыпшақ. көп кісіге қосылмай кейкиіп 
жүретін болғандықтан жеңгелері «кейкі» атап кеткен. сөйтіп, ел 
арасына «кейкі» атымен танылған. Шежіреге зер салсақ кейкі бес 
ағайынды болған: көкембайдан оспан, Қосжан, омар, кейкі және 
Шұбар. осылардың ішінде бүгінде тек Қосшанның ғана ұрпағы 
бар. кеңес дәуірінде көкмбайдың кіндігінен тараған ұрпақтары  
«банды», «басымашының» туыстары деп айыпталып, билік 
басындағылардан тепірешті көп көрген.

Жастайынан батыр өздерімен рулас торғай өңіріндегі атақты 
бай Шашамбайдың рахметі деген кісінің бетке ұстар жылқышысы 
болған. аманкелдімен бірге барымташылыққа да түскен сарабдал 
азаматтардың қатарында бой түзеді.

кейкі батырдың елін күреске бастап шығуы және отарлық  
саясатқа қарсы қарулы қарсылық танытуы, атының ел аузына 
ілігіп «құралайды көзге атқан мерген», «батыр» атануы торғай  
даласындағы 1916 жылғы қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісі 
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тұсында орын алды. 
Қазақ даласын тұтастай шарпыған ресей патшасының 1916 

жылғы 25 маусым жарлығы түрткі болған азаттық жолындағы 
күресте кейкінің батырлығымен қатар құралайды көзге атқан 
мергендігі кең танылды. сол көтеріліс кезінде ол торғай даласында 
құрылған Қыпшақ хандығының мергендер мыңдығын басқарды. Әу 
баста «патшаға қара жұмысқа адам бермейміз» деп өз қарсылығын  
танытып, ұйысқан халық бара-бара жеке хандық құрып, ауыз 
бірлігін танытты. көтерілісшілердің 50 мыңдық әскеріне қарулас 
серігі а.иманов Бас сардар, кейкі мергендердің мыңбасы болып 
тағайындалса, хан қылып халқы Ә.Жанбосыновты көтерді. кейкі 
батырдың атышулы ерліктері 1916 жылдың күзі мен 1917 жылдың 
қысындағы торғай, Құмкешу, доғал, Үрпектегі және басқа да 
патшаның жазалаушы әскерлерімен болған шайқастарда анық көрінді, 
асқан мергендігімен, ержүректігімен көзге түсті, яғни көтерілістің 
даңқты қаһарманына айналды, ерлігі аңыз болып тарады.

оның көтерілісшілерге келіп қосылуынан хабар беретін алғашқы 
құжат 1916 жылғы 30 желтоқсандағы торғай уезі, Қайдауыл болысы 
с.Бектасовтың уезд басшылығына жазған жеделхатындағы «...№11 
ауылдан 10 адаммен кейкі көкембаев қосылды» деген мәліметі [1]. 
Біздіңше бұл мәлімет кейкі батырдың торғай өңірінде көтерілген 
елге соңын ала қосылды деген ойды туғызбаса керек. Өйткені, 1916 
жылғы 9 шілде көтерілістің орталығына айналған Батпақарада 
Ә.Жанбосынов басқарған сарбаздардың арасында аманкелдімен 
бірге кейкіде жүрді. 24 шілдеде торғай уезді бастығының хабарлау-
ынша торғай және ырғыз қазақтарының қырға көшуі, онда қарулы 
сарбаз құру туралы хабарланған болатын [2].

сол жылдың қазан айында 7 мыңдай қарулы сарбаздар ақтүбек 
деген жерге жиналып, торғай қаласына шабуыл жасау, әскери 
гарнизонды басып алу мәселесін талқыға салды. Әсіресе, кейкі 
батырдың алғаш сынға түсуі 1916 ж. 21қазанда татыр көлі маңында 
патшаның жазалушы әскерімен болған ашық шайқаста өтті. ол 
басқарған мергендер мыңдығы жазлаушылардың шабулына тойта-
рыс беруде асқан ерлік танытты. 6 қарашада Ә.Жанбосынов пен  
о.Шолақовтың біріккен қолы торғай қаласына шабуыл жасады. осы 
қаланы басып алу жолындағы күресте кейкі бастаған мергендер 
нысанаға алғанын баудай түсіріп отырды.

Қыстың түсуіне қарамастан көтерілісшілер күресін жалғастыра 
берді. 1917 жылдың 13 қаңтарында көтерілген халықты сабасына 
түсіруді мақсат етіп ел ішіне шыққан кислов басқарған Қостанай 
жазалаушы әскеріне аманкелді мен кейкі басқарған 1500 сарбаз 
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Шошқалы қопасында тұтқиылдан шабуыл жасады. күштің тең  
болмау салдарынан шегіне жүріп ұрыс салған қазақ сарбаздары жаза-
лаушы әскерге күйік қопасында қайта ұрыс салды. Нәтижесінде 
жазалаушы әскердің мақсаты орындалмай кері шегінді.

1917 ж. 16 ақпанында торғай көтерілісшілерінің тобын жою 
үшін полковник тургеневтің орынборлық 13 атты казак полкі  
Батпаққараға бет түзеді. Жазалаушылардың қалың қолына 
көтерісшілер 20 ақпанда Құмкешуде, 23 ақпанда доғал-Үрпек бойын-
да шабуыл жасап, патша әскерін едәуір шығынға ұшыратты. осы 
шайқаста кейкі батырдың тапқырлығы, соғысу тәсілдерін меңгерген 
шеберлігі, нысанаға алғанын мүлт жібермей, жауына жасындай 
тиген ерлігі ел аузына ілгіп, даңқы асты. сол шайқастардың куәгері 
ақын Ф.сатыбалдыұлының: «100 жігіт жетіп келді Қапар ханға, мен 
мұндалап аттары аталғанда. кейкі менен Өменді басшы қылып, 
елуден аттандырды тышқантамға. Қолынан бір кейкінің 40-ы өлген, 
тұрған соң шама барма аруағы асып»-деп батыр ерлігін жырға қосты 
[3].  тапсырманы орындай алмаған полковник тургеневтің торғайға 
қарай шегіне қашқан жазалаушы әскерінің соңынан екі күндей қуып 
кейкі бастаған мергендер тобы 50 әскердің көзін жойды.

орталық ресейде 1917 ж. ақпанда патша тақтан құлап, уақытша 
үкімет орнаған тұста торғай жеріндегі көтерілісшілер әскрлерін 
таратпай, істің ақырын күтті. Өйткені, қазақ даласындағы билік үшін 
жүріп жатқан ақ пен қызылдың тартысы, шыны керек қарапайым 
қазаққа түсініксіз қалыпта өрбіді.

ресейдегі 1917 жылғы Қазан төңкерісі нәтижесінде өкімет басы-
на келген большевиктер билігі уақыт өткен сайын нығая түсті. торғай 
жеріне жаңа биліктің өкілі ретінде облыстық комиссар болып келген 
Ә.Жәнкелдиннің үгіт-насихатымен а.иманов пен кейкі көкембаев 
бастаған 1916 жылғы көтерілістің сарбаздары большевиктер жағына 
шықты. сол күндерде «сен ақ жағындасың ба, әлде қызылдарға 
қарайсың ба ?» - деп сұраса, «мен аманкелді қай жақта болса сол 
жақтамын» - деп жауап қататын кейкі батыр 1918 ж. 18 наурызда 
а.имановпен бірге орынборда өткен бірінші жалпы қазақ сиезіне 
қатысады. «Бұл сиезде Ә.Жәнкелдинде болды. сиезден кейін ол 
жақтан аманкелді мен кейкі жаңа әскери киімде оралды. Бұл киімде 
олар нағыз үлкен командирлерге ұқсайтын» деп жазады естелігінде 
сол күндердің куәсі а.ерходжаев [4]. 

аталған жиыннан оралсымен Ә.Жәнкелдиннің тапсырмасы-
мен а.иманов пен кейкі батыр торғай уезінде большевиктердің  
жергілікті билік органын және қызыл армияның отрядттарын құруға 
кіріседі.  
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Бірақ, 1919 жылғы сәуір айындағы а.имановтың және Қыпшақ 
хандығының ханы Ә.Жанбосыновтың жұмбақ жағдайдағы өлімдері 
деректерге қарағанда батыр өміріндегі үлкен бетбұрыстың басы 
болды. кейін кеңес өкіметінің алаш қайраткерлеріне қарсы қудалау 
науқанын бастап, жүргізгенде аманкелдінің өліміне кінәлілер  
ретінде алаштықтар ілікті және сол жұмбақ өлім айып болып 
тағылды. 

кейкі бастаған қарулы сарбаздар қос ерінің өлімінен кейін сеңдей 
соғылысқанымен, іргелерін ыдыратпады. Билік басындағылардан 
әзірге еш қайран болмасын түсінген олар қаруларын тастамады. Бұған 
1919 жылы қазан айында торғайға ат басын бұрған Ә.Жәнкелдинде 
[5], Өлкелік әскери комиссариаттың инспекция төрағасы да 
торғай уезіндегі халықтың қаруларын әлі де тастамағандығын  
атап өткен [6]. 

кейкі бастаған сарбаздардың қайта атқа қонуына қызылдардан 
жөңкіле қашқан колчактың қалдық әскерлерінің бейбіт ауылдар-
ды тонауы себеп болса, бір жағынан қызыл әскерлердің де азық-
түлік салғыртын жинауды сылтауратып қазақ ауылдарына істеген 
зорлық-зомбылығы әсер етпей қоймады. Жергілікті атқамінерлердің 
мұндай бассыздықтары жайындағы деректерді 1920 ж. 10 ақпанда 
торғай уездік әскери комиссариатының қызметкері валидов баян-
дамасында молынан келтірген [7]. Бұл кейкі сынды ерлердің жаңа  
билікке деген көңілдерін суытты.

1919 ж. жазында торғай жеріндегі жергілікті кеңес өкіметін 
құлатып, бар билікті қолына алған алашордалықтар большевиктер-
ге қызмет жасаған аманкелдінің жақтастарын қуғындауға кіріскен 
болатын. осы мақсатта 20 адамнан тұратын әскери далалық сот 
құрылды және осы құрыққа «аманкелдінің жақтасы» ретінде кейкіде 
ілікті. алғашқы сәтте жоғарыдағы соттың үкімімен 15 «больше-
вик» санатындағылар атылды. далалық соттың шешімін орындау 
үшін в.кафка мен с.Қаратілеуов бастаған жазалаушы әскер ел ішіне  
шығып, «большевиктерге» бүйрегі бұрағандарды қудалауға, қолға 
түскендерін жазалауға кірісті. олардың әрекеті жайында 1919 
ж. 2 желтоқсанда торғай губаткомының торғай уезіндегі өкілі 
с.көшімбеков өз баяндамасында кеңірек жазады [8].

Бұған төзбеген кейкі батыр әскер жинап үзеңгілес серігі 
а.имановтың жазықсыз ауылын және туған-туыстарын қорғау үшін 
аттанады. орын алып отырған әділетсіздікке қарсы тұруға бекінді.  
сол тұста оның қасынан кешегі 1916 жылы патша әскеріне қарсы 
шайқаста шыңдалған жақтастары табыла кетті, қолдау танытты. 
Қолдағы деректерге қарағанда, батыр с.Қаратілеуовтың әскеріне 
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қарсы тұрып соғысуға бекінген. сарбаздардың қарулы сұсынан 
сескенген алаштық жазалаушы әскер кері қайтады. Бұл оқиға ел 
аузындағы әңгімелерден бөлек, жырларда кең көрініс тапқан. мыса-
лы: ақын Қанайбековтың «1919 ж. июль айында с.Қаратілеуовтың 
шығуы» атты бұрын жарияланбаған дастаны [9]. осындай 
сарындағы жыр-дастандарды ел аралап латын әрпімен алғаш  
қағазға түсіргендердің бірі академик Әлкей марғұлан. 

көп ұзамай қалың әскермен орынбордан келген комиссар 
Ә.Жәнкелдин торғайдағы алаш орда билігін құлатты. сөйтіп, 
билік үшін өрістеген күрес те саябырсиды, кеңестік бағыттағылар 
үстемдікке ие болды. ал, қара халыққа керегі сол тұста алдымен 
тыныштық, жүдеген шаруасын күйттеуіне мүмкіндік қана еді. 

ел арасы тыншыған соң, кейкі батыр бейқам тірлікке көшіп, билік 
ісіне араласпайды. соған қарамастан, батырдың әр басқан қадамы 
аңдулы еді. оған мұрағат қорларындағы құжаттар дәлел [10]. 

Жаңа биліктің өкілдерінің үнемі назарда ұстағаны алдымен 
1916 жылы көтерілісте елді бастап шыққан халқы сайлаған хан, 
батырлар еді. 1920 жылдың басында 1916 жылғы көтерілісте арғын  
хандығының ханы болып сайланған о.Шолақовты және мыңбасы 
Қ.алтынсаринді «...үкіметке қарсы әрекет етушілер» ретінде айып 
тағып, соттап семейге, кейін сібірге жер аударды [11]. Бұдан 
шығатын қорытынды кеңес үкіметі 1916 жылғы көтерілістің даңқты 
қаһармандарына сенімсіздік танытып, оларды құрықтауға бел 
шеше кіріскендігін аңғартады. Өйткені, халық ішінде беделді, көзі  
тірісінде-ақ аты аңызға айналған кейкі сынды ерлердің кез келген 
сәтте елін соңынан ерітіп, жұмылып жұдырық бола алатынын  
1916 жылғы оқиға көрсеткен еді. 

Батырдың кеңес билігіне алғашқы қарсылығы ауыл 
белсенділерінің қызметтерін асыра пайдаланған басбұзарлықтарына 
қарсы бағытталды. оның үстінен жоғарыға жөнелтілген жалған  
арыз, ақпарлар батырды «жау», «банды» деп қуғындауға негіз болды. 
«он стал мстить русским и день от дня организовал себе больше и 
больше банду, пуская агитацию среди киргиз, что он идет освобаж-
дать киргиз от ига русских. ...в 1921 году в июле месяце у него было 
70 человек хорошо вооруженных» деп әділетсіздікке қарсы шыққан 
әрекеті негізсіз бағаланып, жоғары жаққа жөнелтілді [12] және оның 
сарбаздарының қатарына жазықсыз жапа шеккен, қызылдардан 
тепіреш көрген жарлы-жақыбайлар да қосылды.

1921 ж. жазында кейкі «бүлігін» басу үшін торғайдан шыққан 
қызыл әскерлермен сарыторғай өзенінің бойында шайқас 
болып, кейкі жасағы іргелес жатқан атбасар уезіне қарасты 
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Бағаналы ауданына ығысты. Бұл өңірде де кеңес саясатына қарсы 
елдің наразылығы өршіп тұрған шақта кейкінің келуі отқа май 
құйғандай әсер етті. Бұл жайлы атбасар уездік парткомитетінің  
мәжілісінде айтылып, дабыл қағылды [13]. 

ел аузындағы қария сөздерге қарағанда кейкінің соңынан ерген 
халық орталарынан Бағаналының төрт босағасының бірі атанған, 
атақты Бабырдың немересі Құлсейітті хан сайлап алған. 1921 ж. 
шілденің басында Қарсақпай милициясының кеңсесіне шабуыл 
жасалып, шайқаста бірнеше милиционер қаза табады. сол сияқты, 
көтерілісшілер Қорғасындағы мырыш кенішіне бақылау орнатты 
(қазіргі Қарағанда обл, Ұлытау ауд., Шеңбер кеңшары).

сөйтіп, атбасар уезі басшыларының «бандитизммен күрес» 
мәселесіндегі бас ауыртар басты тұлғасына айналған кейкінің көзін 
жоюға уездік ревкомның бар күші жұмылдырылды. 1921 жылы 28 
шілдеде құрамында 438 адамы бар Плескачтың басшылығымен 
атбасардан әскер шықты. екі жақ Ұлытау маңында кездесіп, жеңіліс 
тапқан кейкі қолға түспей жасағымен шегініп кетеді. 

сол жылдың 20 қазанында атбасардан и.исайкин қалың  
әскермен шығып, көтерілісшілерді қуғанымен жете алмай, суықтың 
түсуіне байланысты олар да кері қайтады. Бұл жөнінде и.исайкин 
естелігінде тәпіштеп жазған [14]. енді батырдың жасағымен 
оңтүстіктегі Қызылорда өңіріне қарай ойысуынан басқа жол 
қалмады. 

Қарсақпай зауытының алғашқы директоры, кейкіге қарсы 
ұйымдастырылған шаралардың басы-қасында жүрген и.деев 
естелігінде: «После разгрома отряда кейки скрылся и оказался в 
районе озера телегуль, около кызыл-орды, где опять собрал  отряд 
до 350 человек.  расположивщая по дороге карсакпай-кызыл-орды 
кейки начал грабить всех проезжающих» деп батырдың 1916 жылы 
атбасар уезінде құрылған Бағаналы хандығының бас дін басшысы 
ахмет ишан оразаевтің ауылына жақын маңдағы Шұбартөбе деген 
жерге барып паналағанын жазады [15].

кейкінің кеңес саясатына қарсы қарулы күресі осы кезде орта 
азияда өрши түскен басмашылық қозғалыс жетекшілерінің назарын 
да аударған болатын. аталған қозғалысты ұйымдастырушылардың 
бірі башқұрт азаматы, аты әлемге танымал З.в.тоған естелігінде 
1921 ж. күзде ислам әлемін біріктіру үшін күресуші, түркия әскери 
күштерінің маршалы Әнуар пашаның кейкіге арналған қылышы 
мен сый сияпатын, қазақ «басмашыларына» нұсқауын жеткізу үшін 
Қазақстанға өтуіне көмектесуін сұраған елшілердің келгендігін  
айтады [16].  
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енді қарулы әскермен кейкі батырды ұстаудың қиындығын жете 
түсінген торғай және атбасар уезінің басшылары бірлесе отырып 
оны алдап қолға түсірудің амалына көшті. сөйтіп, Ә.Жәнкелдиннің 
атынан қолы қойылып, мөрі басылған жалған хат дайындалды. 
аталған хатта батырдың бар «күнәсі» кешірілетіндігі және торғайдан 
қызмет берілетіндігі айтылды. Батырға хатты тапсыруға ахмет ишан 
таңдалды және кейкінің сарбаздарымен ишан ауылының маңында 
қыстап жатқандығы есепке алынды. Жоспарды іске асыру 1922 
жылғы наурыздың басы болып белгіленді [17]. 

сөйтіп, торғайдан Н.токарев, Қарсақпайдан с.мағзұтов 
бастаған қызыл әскер 1922 ж. науырыздың басында ишан ауылы-
на келіп жетті. Әскерлер ауыл маңына жасырынды, ал Н.токарев 
және с.мағзұтовтармен келіссөз жүргізу үшін ахмет ишан үйіне 
келген жерінде кейкі қапыда қолға түсті. «операция прошла удач-
но. На месте расстреляны основные виновники его отряда, а осталь-
ные распущены по домам. товарищи токарев и магсутов решили  
кейку и его брата доставить в тургай» деп оқиға барысын баяндайды 
куәгер и.деев [18]. 

сонымен, тұтқынға түскен батырды, жары ақжан, інісі түскенмен 
бірге торғайға жеткізу үшін токарев жолға шығады, ал, мағзұтов 
әскерімен Қарсақпайға қайтады. 

ал, кейкінің қалған сарбаздары батырды қызылдардың қолынан 
босатып алуды ойластырып, токаревтердің артынан еріп отырып, 
дегендеріне жетті. Қостанай губштабының бастығы Чернышев 
орынборға жөнелткен жеделхатында: «18.03.22 г. начальник отряда 
токарев, следовавший впереди отряда вместе сопровождающим его 
милиционером района ауле муршибай …наскочил засаду бандита 
кукумбаева числ. 14 чел., который был обезоружен и увезен в неиз-
вестном направлении. Банда кукумбаева имела целью захватить отряд 
токарева и освободить банду кейка» [19]  деп жазса, торғайдағы 
ЧоН-ның взвод командирі стуканнда Қостанайға салған 19.03.22 
ж. № 056  жеделхатында сарбаздардың кейкіні босатып әкеткенін 
растайды.  Жолай кейкі токаревті атып кетеді.

Бұл суыт хабар шұғыл түрде торғайға жетіп, ол жақтан взвод 
командирі стукан бастаған ЧоН-ның әскері шығып, қашқандарды 
індете қуды (Қазақ даласындағы кеңес саясатына қарсы  
көтерілістерді басу үшін Төтенше тапсырманы орындайтын /ЧОН/ 
бөлімдер құрылған болатын. Торғайда сондай әскри бөлімдердің бірі 
1921 ж. 12 қазанда құрылған Торғай взводы). ақыры Жыланшық 
өзенін бойлай қашқан кейкілер 1922 ж. 29 науырызда Жалаулы деген 
жердегі қыстақта түнеуге тоқтағанда қоршауға түседі. сөйтіп, есіл 
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ер қызылдармен болған осы атыста қаза табады. «29.03.22 г. бандит 
кейка пойман отрядом под командированием отд. командиром 
тов. дудина 200 верст от тургая, растрелен на месте и с ним чело-
век бандитов № 5» деп жазылған № 084 санды жеделхатты стукан  
Қостанай губштабына жөнелтті. 

Қызыл жендеттер бұларды айуандықпен өлтірді: батырдың екі 
қолы, басы кесіп алынды, айы-күні жетіп отырған ақжанның ішін 
жарып, нәресте етік табанына тапталды және інісі түскенде азап-
пен өлтірілді. «...в доказательство, что кейка был убит, отрублена 
голова и доставлена в тургай» деп көзімен көргенін жазса и.деев, 
тағы бір куәгер с.искаков «кейкінің басын қанжығасына байлап 
м.сафарғалиев қалаға кіргенде жұрт таңырқап көруге барды. Бас 
көше шамына байлаулы тұрды кешке дейін. оны ілу себебі кеңес 
үкіметіне қарсы шыққандарға осындай өлім деп айбар етілді» деп 
көрсетеді естелігінде [20]. 

Батыр бабамыздың басы әлі күнге дейін с.Петербург қаласындағы 
кунсткамера қорында сақтаулы тұр. 1995 ж. 24 наурызда мәскеуден 
Қр ІІм – не жіберілген хатта: «мид рФ свидетельствует свое уваже-
ние Посольству рк в москве и ответ на ноту мид рк № 19/63 от 
13.01.95 г. имея честь сообщить следующие: Череп к.кокембаева 
действительно хранится в антропологическом фонде кунсткамеры 
г. с.-Петербурга» деп көрсетілуі сөзіміздің айғағы [21]. сонымен 
бірге, 2000 жылы қазақ халқының хIх ғ. ұлт азаттық қозғалысының 
жетекшісі к.Қасымұлының басын арнайы с.Петербургке іздеп барған 
экспедиция мүшелеріде газет бетінде жариялаған мақалаларында 
кейкі батырдың басы сақталған қорапты көргендерін жазды[22]. 

Бұл жат жұртта жатқан бабамыздың бас сүйегін туған жеріне  
әкеліп қою мәселесінің әлі де өміршеңдік танытып отырғанын 
көрсетеді. түптеп келгенде, бұл ұлты үшін күресте жанын қиған 
бабамызыдың аруағы алдындағы, келешек ұрпақ алдындағы  
парызымыз.
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РЕЗЮМЕ
в статье автор затрагивает историю национально- 

освободительного восстания 1916 года, и историю участника кейки 
кокембайулы. На основе архивных данных и научной литературы, 
описывается жизнь одного из легендарных лидеров восстания.

SUMMARY
In the article the author touches upon the history of the national  

liberation uprising of 1916, and the history of the party Keiki  
Kokembayuly. On the basis of historical data and scientific literature, 
describes the life of one of the legendary leaders of the uprising.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ XVI-XVII ВЕКОВ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ КАЗАХОВ И КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

Аннотация
в данной статье рассматривается вопрос о картах XVI-XVII веков 

как источнике по истории казахов и казахского ханства. рассмотре-
ны 21 карта различных авторов. Было выделено две карты, которые 
несут оригинальные сведения об истории и расселении казахов и 
других народов на территории казахстана. в карте «Nova descriptio 
geographica Tattariae magnae» (Новое описание географии великой 
татарии), составленной пленным шведским офицером Филиппом 
иоганном страленбергом в 1730 году мы видим расселение казах-
ских родов. По нашему мнению, данная карта отражает географию 
расселения казахских родов первой трети XVII века. в карте ремезо-
ва с.у. на территории казахстана отмечены четыре владения: акса-
кал, кипчак, карамурун и каратал. По нашему мнению, это осколки 
Ногайской орды, вошедшие в состав казахского ханства, после втор-
жения хо-урлюка в 1630-ых годах. 

Ключевые слова: казахи, казахское ханство, калмыки, родопле-
менной состав казахов, Ногайцы.

карты тартарии XVI-XVII веков несут в себе большую информа-
цию по истории, как казахов, так и казахского ханства. Это вдвойне 
важно, так как по истории казахского ханства 1630-1690-ых годов 
источников очень мало и наше знание истории данного периода фраг-
ментарно. тему исторических карт казахстана XVI-XVII веков никто 
не рассматривал в комплексе, хотя и были единичные упоминания о 
том, что были найдены карты этого периода, с фиксацией казахов на 
данной территории [8].

Ниже мы постараемся рассмотреть те карты степного региона 
евразии, по которым есть информация, как об издателе, так и о годе 
издания карты.

вся информация по отобранным нами картам представлена ниже 
в качестве таблицы. Первые 15 карт взяты с сайта русского географи-
ческого общества [1].



40

№ 3, 2016    мемлекет тарихы     история государства

№ Название карты
Автор или 
издатель 

карты

Год 
издания Сведения с карты

1
TARTARIAE SIVE 
MAGNI CHAMI REGNI 
typus

Ortelius Abra-
ham 1587

казахи отсутствуют на карте, на территории 
казахстана представленая сибирская орда 
(Zibierairorum horda).

2 TARTARIA Hondius Jodocus 1610

казахи отсутствуют на карте. Южнее 
тюмени расположены калмуки татары 
(Kalmucki Tartari), а южнее их Ногайская 
орда и сибирская орда. Южнее сибирской 
орды Чагатай

3
TARTARIAE sive 
MAGNI CHAMI IMPE-
RIUM

Villem Blau 1640
калмуки живут между ногайцами и казахами 
(Kasakki Tartari). казахи живут южнее 
тюмени и севернее туркестана.

4
TARTARIAE sive 
MAGNI CHAMI IMPE-
RIUM

Yanson Yan 1640
калмуки живут между ногайцами и казахами 
(Kasakki Tartari). казахи живут южнее 
тюмени и севернее туркестана.

5 A NEWE MAPE OF 
TARTARY Speed 1626

казахи отсутствуют на карте. Южнее 
тюмени расположены калмуки татары 
(Kalmucki Tartari), а южнее их Ногайская 
орда и сибирская орда. Южнее сибирской 
орды Чагатай

6 A Newe Mape of Tartary Speed 1640

казахи отсутствуют на карте. Южнее 
тюмени расположены калмуки татары 
(Kalmucki Tartari), а южнее их Ногайская 
орда и сибирская орда. Южнее сибирской 
орды Чагатай

7 Description de la Tartarie Sanson Nikolya 1654 казахи не упоминаются, упоминаются 
название узбек, находящееся по сырдарье. 

8 La Grand Tartaria Kantelli Dzha-
komo 1683

На территории Западного казахстана 
находятся калмуки (калмуки Бухарские), 
севернее сырдарьи находится Chalzag 
(казак?)

9 Tartaria sive Magnichami 
Imperium Yanson Yan 1666

калмуки живут между ногайцами и казахами 
(Kasakki Tartari). казахи живут южнее 
тюмени и севернее туркестана.

10 Description de la Tartarie Sanson and 
Mariette 1654 казахи не упоминаются, упоминаются 

название узбек, находящееся по сырдарье.

11 Carte de Tartarie Carte de Tartarie 1706 казахи не отмечены на карте. На территории 
казахстана живут в основном калмуки

12 La Grande Tartarie Dyuval' P'er 1684 казахи не упоминаются, но есть название 
Casalgites (казахи?)

13 Tartaria Mercator - 
Hondius 1628

казахи отсутствуют на карте. Южнее 
тюмени расположены калмуки татары 
(Kalmucki Tartari), а южнее их Ногайская 
орда и сибирская орда. Южнее сибирской 
орды Чагатай
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14

Magnae Tartariae, 
Magni Mogolis Imperii, 
Japoniae et Chinae Nova 
Descriptio

Wit, Frederik de 1680
казахи (Kasakki Tartari) живут севернее 
сырдарьи, восточнее калмуков Бухарских 
(волжских).

15 Tabula Tartariae et majo-
ris partis Regni Chinae Wit, Frederik de 1680

казахи (Kasakki Tartari) живут севернее 
сырдарьи, восточнее туркмен, южнее 
Ногайской орды.

16 Noord en oost Tartarye. Nicolaes Witsen 1668

казахи (Kafaki Tartari) и казахская орда 
(Kafania Horda) живут севернее узбеков 
и южнее калмаков и орды контайши, 
восточнее города яссы и севернее городов 
тараз и карнак [3]

17
Nova descriptio 
geographica Tattariae 
magnae

Philip Johan von 
Strahlenberg 1730

На карте расписано расселение казахских 
родов. данное расселение, согласно нашей 
точке зрения актуально для 1600-1620-ых 
годов [6].

18 Чертежная книга 
сибири ремизов с.у. 1701

На территории казахстана помимо казахов 
и других известных народов размещены 
4 владения: аксакал, кипчак, карамурун, 
каратал [5].

19 карта дженкинсона дженкинсон а. 1562 казахи (Cassac) обитают севернее реки 
(сырдарья?) [4].

20 Universalis Cosmograph-
ia

Martin Waldsee-
müller 1507 казахи отсутствуют на карте [2].

21

Чертеж всей сибири, 
збиранный в тобольске 
по указу царя алексея 
михайловича 

годунов П.и. 1667
казахи отсутствуют на карте, на территории 
казахстана отмечены хо-урлюк и 
кучумовичи [12].

как мы видим из карт первое упоминание казахов отмечено на 
карте антония дженкинсона 1562 года. в 1507 году казахи еще не 
отмечены на карте мартина вальдземюллера. 

странным является то, что после карты а. дженкинсона казахи 
пропадают с карт тартарии. Но, это связано с тем, что большинство 
составителей карт тартарии слабо представляли как сам регион, так 
и не знали народы, жившие в нем. к примеру на этих картах не пред-
ставлено аральское море (за редким исключением) так и народ кара-
калпаков, появившийся на исторической сцене, начиная с 1598 года. 
видимо, казахов как народ тогда не знали в силу их малочисленно-
сти. либо они отчасти были известны под собирательным названием 
(«узбек», «калмук») на данных картах.

стоит отметить, что численность казахов в то время была малой. 
во времена правления тауекеля, общая численность казахов равня-
лась 5 санам (50 тысяч воинов и 250 тысяч населения). в 1627-28 
годах есим-хан уничтожил одно из самых больших казахских племен 
катаганов, которые составляли два сана (20 тысяч войск и 100 тысяч 
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населения). тем самым численность казахов ощутимо снизилась. Но 
казахи не испытали кризис, а наоборот, спустя некоторое время были 
зафиксированы в 1638-40-ых годах на исторических картах как каза-
ки тартары. Это связано с увеличением численности казахов в 1630-
ых годах. согласно Бакунину в.м. (сообщение 1761 года) к 1630 году 
торгутский хо-урлюк покорил следующие кочевые народы: катай-
кыпчак, мали баш, джембуйлук, джетысан. 

у габан Шараба и в «истории калмыцких ханов» (XVIII в.) 
упоминаются все племена, кроме мали баш, но вместо них упомина-
ются просто Ногаи: «не доходя до реки урал (Зай) покорил ембойлу-
ковских татар, кочевавших при реке Эмбе, а за яиком народы Ногай, 
хатай-кипчак, етисан». Что за владение было мали баш не понятно, 
но можно предположить, что данное название было именем его руко-
водителя. По нашему мнению, четыре владения это осколки Ногай-
ской орды, которые формально считались частями Большой Ногай-
ской орды, но стали жить автономно после смерти ногайского бия 
ораз-мухаммеда (ормамбета) в 1598 году.

можно утверждать, что часть племен Ногайской орды, после 
вторжения калмыков вошла в состав казахов, тем самым увеличив 
их численность. После разгрома катаганов и калмыкского вторже-
ния численность казахов выросла до 6 санов (видимо при джанибек-
хане и джангир-хане), а позже при тауке-хане до 8 санов [11]. таким 
образом, влившиеся в состав казахского ханства ногаи составили  от 
одной трети до половины населения казахского ханства. При этом 
стоит отметить, что карты XVII века позволяют нам реконструировать 
события истории казахского ханства в 1630-90-ых годах. из всех карт 
важны две карты: карта ремизова с.у. и карта страленберга Ф.и.

карта ремезова с.у. была издана в 1701 году. Но сама карта отра-
жает расселение не только именно 1700 года. На карте расположе-
ны разные эпохи. к примеру, аюкинская земля это действительно 
земля калмыцкого ханства около 1701 года. Но те владения, которые 
обозначены на территории казахстана, отражают более глубокие 
события. к примеру, каракалпаки живут в нижнем течении сырда-
рьи, возле аральского моря, севернее их находится владение под 
название «карануринска» («карамуринска», «караньринска»), кото-
рое на востоке граничит с казачьей ордой, на западе с ногайцами, 
а на севере с еще одним владением, которое называется «аксакал-
ска». данное владение находится в современной актюбинской обла-
сти казахстана. возможно название этого владения связано с озером 
аксакал Барби. кайрат тураханов (устная консультация) отождест-
вляет аксакальцев с кереитами из жетыру, так как их уран – аксакал. 
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данная версия интересна, так как аксакал, является по шежире пред-
ком рода кереит. вполне возможно, в данном владении были сосре-
доточены рода Жетиру, не входившие в состав казахов на тот момент 
(то есть 6 родов без рода кердери), которые возглавлялись в то время 
старейшиной рода кереит. Позже спустя некоторе время данное 
независимое владение вошло в состав казахского ханства. север-
нее аксакальцев расположилось владение «копчашска», за которым 
легко угадывается племя кипчак. в данное владение могло входить и 
племя хитай (кытай), которое вместе с кыпчаками образовало союз 
хитай-кыпчаков, которые частично были покорены калмыками, а 
частично ушли к каракалпакам, в составе которых они присутствуют 
до сих пор. восточнее кипчаков расположены каратальцы, которых 
трудно идентифицировать. По устной консультации кайрата тураха-
нова, каратальцами иногда называли зауральских башкир. восточнее 
каратальцев расположены владение «урлюковска», а еще восточнее 
владение «кучюмовская». само владение «кучюмовская» граничит с 
казачьей ордой (северо-восточная граница). такая география позво-
ляет предположить, что данные владение существовали вплоть до 
переселения хо-урлюка в Западный казахстан, то есть в 1600-1620-
ых годах. также стоит отметить, что на карте Филиппа иоганна стра-
ленберга отображена та же эпоха. Это связано с тем, что две карты 
были связаны друг с другом. 

как писал матюшин г.Н.: «до создания «Чертежной книги сиби-
ри» были известны другие чертежи всей сибири. Это три предше-
ствующих чертежа 1629, 1667, 1673 гг. с описаниями. в большинстве 
своем эти чертежи были использованы ремезовым. трудами ремезова 
пользовались многие исследователи. Попавший в плен под Полтавой 
швед страленберг (табберт) (1676- 1747), вернувшись в Швецию, в 
1730 г. издал «историческое и географическое описание северной и 
восточной частей европы и азии». в вей большей частью использо-
ваны материалы ремезова» [16].

в карте «Nova descriptio geographica Tattariae magnae» (Новое 
описание географии великой татарии), составленной пленным швед-
ским офицером Филиппом иоганном страленбергом в 1730 году мы 
видим такие племена среди казахов как алшин и уйсун, которые живут 
возле реки яик (урал) уральских казаков и Большой Ногайской орды 
(Nogai Maior и campus Mamai), чуть севернее каракалпаков и араль-
ского моря. Чуть юго-восточнее их живут такие казахские племена 
как Tribus Iuв, Tribus Tzelzсkli. если первое племя можно отожде-
ствить с юзами, то второе племя может быть племенем Шанышкы-
лы (более вероятно), Шекты или Жалаир. Южнее этих двух племен 
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находились кунграты (коныраты), которые расположились южнее 
каракумов, севернее саурана и западнее сузака. восточнее сузака 
жило племя кердери. Южнее саурана и реки сырдарьи жило племя 
Найман. Юго-восточнее их жило племя Mingatagan, которое можно 
отождествить с союзом двух племен минг и катаган. Южнее их 
жило племя аргун (аргын). Юго-восточнее аргунов по реке сырда-
рья жило племя катаган. При этом территория казахов включает в 
себя территорию кыргызов, Фергану (маргилан, Наманган). Плюс 
по карте можно судить о зависимости каракалпаков (живут в Запад-
ном казахстане) восточнее отрара жило племя Zamakay (Шомекей?, 
абак-керей?). По нашему мнению эта карта использовала данные 
первой половины XVII века, так как катаганы еще находятся в составе 
казахов (их разгром был осуществлен в 1628 году). восточнее каза-
хов находится степь аблай-тайджи, который жил в XVII веке, актив-
но участвовал в политике с 1630-х годов и умер в 1674 году. На Западе 
Большая Ногайская орда, которая были независимой до переселения 
калмыков хо-урлюка (1628–1633 годы). впоследствии, по нашему 
мнению, вышеуказанные племена минг, Юз откочевали в Фергану. 
хотя как мы знаем племя минг подчинялось казахам еще в 1716 году, 
согласно письму каип-хана османскому императору. Племя катаган 
ушло к другим народам из-за разгрома в 1627-28 годах [9]. При этом 
кипчаки на данной карте не входят в состав казахов, проживая на 
территории Башкирии в составе Большой ногайской орды, видимо 
кипчаки вошли в состав казахов после калмыкского вторжения после 
1630-ых годов, когда часть кыпчаков вошла в состав башкир, часть 
ушла к каракалпакам, часть к казахам, а часть осталась у ногайцев.

На основе этой карты можно предположить, какие племена приш-
ли в состав казахов после 1620-ых годов от осколков Большой ногай-
ской орды.

из тех казахских родов, которые на данный момент есть у каза-
хов, но не отмечены на карте можно выделить следующие рода: тама, 
табын, кереит, рамадан, телеу, Жагалбайлы, кыпшак, уак, канглы (в 
современном казахском языке канлы), Жалаир, керей. таким обра-
зом, мы можем предположить, что данные рода либо были малыми в 
данную эпоху (поэтому они не отмечены на карте), либо они были в 
составе Большой Ногайской орды [10]. По нашему мнению, канглы 
и Жалаиры были в это время у казахов, о чем свидетельствует кады-
рали Жалаири и легенда племени Шанышкылы, которая гласит, что 
после разгрома катаганов, канглы приютили жиена (сына девуш-
ки из рода канглы) из рода катаган и его потомки стали называться 
родом Шанышкылы.
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ранее мы высказывали идею о том, что племена тама, уак, 
кыпшак, курлеут (подрод внутри кыпшаков) попали в состав казахов 
уже после калмыкского вторжения. Племена табын, кереит, рама-
дан, телеу, Жагалбайлы, керей, по нашему мнению, либо в то время 
(первая треть XVII века) были малочисленными (поэтому не попали 
на карту страленберга), либо перешли из Ногайских орд (Большая 
Ногайская орда, алтыульская орда (джембойлуки) и в меньшей 
степени малая Ногайская орда) к казахам после калмыкского втор-
жения 1630-х годов.

также некоторые сведения об истории казахского ханства нам 
дает карта годунова П.и. 1667 года. согласно этой карте на терри-
тории казахстана казахи не отмечены, зато отмечены Ногаи, Бухар-
цы, хо-урлюк и кучумовичи. видимо казахи не отмечены, так как 
они были формальными вассалами аштарханидов. также не отме-
чены каракалпаки. По всей видимости, учитывая расположение 
хо-урлюка, карта отражает реалии 1630-ых годов (в широком пони-
мании период между 1630-ми и 1660-ми годами), когда хо-урлюк 
уже начал переселение на волгу покорив или вытеснив к казахам 
аксакальцев (кереитов?), карамурунцев, кипчаков и каратальцев,  
упоминаемых на карте ремезова с.у. 

Подводя итоги статьи стоит выделить следующие выводы
1. впервые казахи как народ отмечены на карте антония джен-

кинсона в 1562 году.
2. После 1562 года и вплоть до 1638-40 годов казахи не упоми-

наются на картах. Это связано с тем, что большинство европейских 
картографов того периода смутно представляли географию региона, 
ведь помимо казахов, зачастую не упоминаются ни аральское море, 
ни каракалпаки. казахи могли упоминается на картах под такими 
политонимами как калмук (изначально данный термин обозначал 
кочевников улуса джучи, не принявших ислам и оставшихся в вере 
отцов) или узбек (общее название кочевников улуса джучи, приняв-
ших ислам в XIV веке).

3. Новое появление казахов на картах связано с увеличением 
численности казахов (численность казахов приблизительно выросла в 
два раза), из-за притока ногайских родов, переместившихся к казахам, 
в результате калмыцкого вторжения хо-урлюка в 1630-ых годах. Эти 
рода составляли четыре владения: кыпчак, каратал, аксакал (кере-
ит?), карамурун. Предположительно следующие рода могли попасть 
к казахам от ногайцев в 1630-ых годах: тама, уак, кыпшак, курлеут 
(подрод внутри кыпшаков), табын, кереит, рамадан, телеу, Жагал-
байлы, керей (либо они были малочисленые и поэтому не попали 
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на карту страленберга). также некоторые подразделения ногайских 
родов, которые к этому времени также жили в составе казахов, могли 
войти из Ногайцев в состав казахов в это же время (подразделения 
аргынов, Найманов, алшинов, уйсунов и др.). существование одних 
и тех же племен в разных частях дешт-и кыпшака было нормальным 
явлением для средневековья.

4. карта страленберга Ф.-и. отражает расселение казахских родов 
в 1600-1620-ых годах. 

5. карта ремезова с.у. отражает географию региона 1630-ых 
годов.

6. карта Шгодунова П.и. отражает географию региона второй 
половины 1630-ых годов, после начала экспансии хо-урлюка в волго-
уральском направлении.
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ТҮЙIН
Бұл мақалада қазақтардың тарихы мен Қазақ хандығының көзі 

ретінде карталар XVI-XVII ғғ. мәселені қарастырады. 21 карталары 
түрлі авторлардың қарастырылады. екі картасы тарихы мен Қазақстан 
аумағында қазақтар және басқа да халықтардың қоныс аударуы  
туралы бастапқы ақпаратты болып табылатын, анықталды. карта-
сы «Nova descriptio geographica Tattariae magnae» (ұлы татар геогра-
фия жаңа сипаттамасы) тұрады тұтқында швед офицері Филипп 
иоганн страленберг 1730 жылы біз қазақ тайпаларының реттеуге 
қараңыз. Біздің ойымызша, бұл картада XVII ғасырдың алғашқы 
үштен шешу қазақ руларының географиясын көрсетеді. ремезов 
картасы Қазақстанда төрт иелену белгіленген: ақсақал, Қыпшақ, 
Қарамұрын және Қаратал. Біздің ойымызша, бұл Ноғай ордасын 
сынықтарымен, 1630-шы жылдары шапқыншылығы хо урлюк кейін 
Қазақ хандығының мүшелері болды.

SUMMARY
This article addresses the issue of maps of XVI-XVII centuries as a 

source for the history of the Kazakhs and the Kazakh Khanate. Author 
analyzed 21 maps  of XVI-XVII centuries by various authors. Two maps 
had original information about the history and the geography of Kazakhs 
and other peoples in the territory of Kazakhstan. The map «Nova descriptio 
geographica Tattariae magnae» (The new description of the geography 
of the great Tartary) was composed by Swedish officer Philip Johann 
Strahlenberg in 1730. In this map we see a geography of Kazakh tribes. In 
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our opinion, this map reflects the geography of Kazakh tribes in the first 
third of the XVII century. The map of Remezov S.U. fixed four unknown 
«states»: Aksakal, Kipchak, Karamurun and Karatal in Kazakhstan. In 
our opinion, these 4 «states» come from the Nogai Horde, they became 
members of the Kazakh Khanate, after the invasion of Kho Orluk in 1630-
ies.
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Аннотация
в данной статье рассматривается вопрос о происхождении казах-

ских жузов. На основе анализа первоисточников и научной историо-
графии, автор делает выводы, что Жузы возникли в XVI веке. также 
автор выдвигает гипотезу о том, что жузы связаны были с разными 
ветвями династии казахских джучидов. 

Ключевые слова: Жузы, хак-Назар, казахи, казахское ханство, 
казахские рода.

тема казахских жузов загадочна, неоднозначна и противоречива. 
до сих пор не существует единой точки зрения ни о времени возник-
новения жузов, ни о причинах их названий. Это связано с отсутстви-
ем прямых письменных первоисточников. в советский период казах-
станские  историки после долгих и бесплодных попыток решили, что 
проблема зашла в тупик, и прекратили исследования [1]. у большин-
ства из них сложилась стойкая идиосинкразия к проблеме жузов, как 
к неразрешимой, также как у физиков к проблеме вечного двигателя.

в годы независимости часть казахстанской общественности под 
влиянием идей борьбы с трайбализмом и необходимости единства 
среди казахов, пользуясь отсутствием бесспорных исторических 
источников и молчанием историков, стала отрицать существование 
жузов. дискуссии на эту тему осуждаются и называются жузовщи-
ной. Например, публицист м. Зиманов пишет, что «жузовшина явля-
ется идеологическим камнем, лежащем в казахской народной душе… 
и что она не имеет исторических корней» [2].

исторические корни у жузов, безусловно, были и это подтверж-
дают новые документы, введенные в научный оборот в последнее 
десятилетие по программе «мадени мура». соответственно, совре-
менные казахстанские историки возвращаются к теме жузов и выдви-
гают новые версии их  возникновения и их названий [3], [4]. одна-
ко они не исчерпывают проблему. как известно, правильный ответ 
начинается с правильного вопроса, а правильные вопросы в них даже 
не ставились. в данной  статье предлагается авторская версия реше-
ния загадки казахских жузов. При этом решаются три «правильных» 
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вопроса:
1. как возник и что означает термин  жуз?
2. когда образовались жузы?
3. По какому принципу жузы получили названия: улы, орта и 

киши?
1. Жуз, орда, топ
Наиболее важным для понимания происхождения термина «жуз» 

и времени его возникновения является персоязычное историческое 
сочинение «маджма ал-гараиб», написанное в 1576-77 годах султан 
мухамадом ал-Балхи - чиновником при правителе Балха.  в нем гово-
рится [5, с.224]: 

«А обычай казахов таков: обитающих на верховьях (реки Сырда-
рья) называют Большим жузом, живущих ниже – Средним жузом, 
и живущих на низовьях – Младшим жузом. Так называются данные 
племена и роды, а другие племена и роды, обитающие там, от них не 
выделяются». 

далее в тексте сказано, что «в более ранних исторических трудах 
казахские жузы не упоминаются». таким образом, это наиболее 
ранний первоисточник,  упоминающий  о казахских жузах. 

сразу возникает вопрос о термине жуз. употребляет ли автор 
казахское слово «жуз» – сотня, или персидский арабизм «чузь» 
- часть? очевидно, что хотя оба слова совпадают фонетически, но 
писаться должны по-разному. как же выглядит термин жуз в персид-
ском тексте? известно, что это арабское слово вошло в персидский 
язык, затем из персидского перешло в чагатайский язык. известный 
знаток персидского и чагатайского языков и переводчик персидских 
текстов на казахский, сотрудник фак-та востоковедения казНу им. 
аль Фараби галия камбарбекова в частной беседе внесла ясность. 
она сказала, что слово «чузь», кроме текста «маджма ал-гараиб» 
встречается и в других персидских текстах, и, судя по написанию, 
оно однозначно арабское  слово часть. 

таким образом,  бухарский чиновник султан мухамад ал-Балхи 
фиксирует разделение казахского ханства на части в 70-е годы XVI 
века. Понятно, что события, приведшие к разделению, происходили 
еще раньше. На вопрос когда - ответ в следующем разделе. Здесь же 
необходимо отметить, что этот текст – взгляд на казахское ханство со 
стороны. интерес  бухарских и могольских правителей к казахскому 
ханству и борьбе казахских ханов за власть был закономерен. Против-
ника нужно знать в лицо - кто старше, чей клан сильнее, с кем лучше 
иметь дело, кого надо опасаться и прочие детали. Бухарские «поли-
тологи» изучали и хорошо знали казахских ханов, их происхождение 
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и ясно видели клановую структуру казахского ханства. Не мудрствуя 
лукаво, они просто обозначили арабским словом «чузь» известные 
им три части, три клана казахской элиты.  

в те же годы русские авторы совершенно независимо называли 
части казахского ханства ордами по аналогии с, хорошо им извест-
ной, Ногайской ордой.  Например, на переговорах московских и  
шведских послов на р. Нарва в 1585 году русские послы хвалились:

«Казацкая Большая Орда, и та ныне в государя ж нашего воле 
учинилась. А Казацкие Орды царевы Акназаровы (Хакназара) дети 
два царевича приехали служити ко государя нашего царского величе-
ства в Асторохань…».[6, с.183].

в этом сообщении важна не столько локализация Большой орды, 
сколько факт разделения казахского ханства на части, фиксируемый 
русским источником в 1585 году, и коррелирующий с бухарским 
источником. 

сам же казахский народ это разделение в те годы еще не осозна-
вал, или не придавал ему значения, как обычным для кочевников 
перекочевкам. Фактически казахский историк кадырали Жалаи-
ри в своем известном  историческом труде, опубликованном в 1602 
году, но сведения, которого относятся к концу XVI века, о жузах 
не упоминает. Не упоминает о жузах и бесспорно древний казах-
ский эпос (кыз Жибек, кобланды батыр, легенды о Жанибек и 
касым ханах). Это также подтверждает, что раздел на части произо-
шел в казахской элите – среди потомков Жанибек хана, и наиболее  
отчетливо это было видно извне – послам и «политологам» соседних 
стран. 

Но уже в начале XVII века сами казахи называют части ханства 
казахским словом топ (в переводе – группа, клан, часть). Например, 
в отчете атамана  города тары василия тюменца и десятника ивана 
Петрова в Посольском приказе об их поездке к монгольскому алтын 
хану в 1616 году написано: 

«Да при них же были в кочевье у Алтын царя Топинского госу-
дарства люди... И Топинского государства люди им сказывали, что 
в Топинском государстве 2 царя: одному имя Ишим, а другому имя 
Батырь…».

в последующих фразах уточняется, что речь идет о казачьей 
орде. Наименование казахского ханства топинским государством 
вводит в ступор большинство казахстанских историков. Получила 
распространение притянутая за уши версия ошибки писца, написав-
шего топинское вместо ташкентское. с большим скрипом с этим 
можно было бы согласиться, если бы это слово было написано 1-2 
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раза в одном документе. однако оно встречается 8 раз в двух доку-
ментах: №174 за февраль и №175 за март 1617 года [6, с.269-270], 
написанных в разных городах тобольске и москве двумя разными 
писцами. к тому же хорошо известно, что ташкентским ханом в 1613-
27 годах был турсун мухаммед. о какой ошибке может идти речь?  
гораздо более вероятно, что  топинское государство с двумя царями, 
означает, что послы представляли  два топа (две части), казахского 
ханства [7, с.204]. в данном контексте орта топ во главе с есим ханом  
и киши топ во главе с Батыр ханом, или  по-другому Жузовое госу-
дарство. 

впоследствии из трех синонимов чузь, орда и топ наибольшее 
распространение в силу разных причин, обсуждение которых выхо-
дит за рамки данной статьи, получило арабо-персидское слово чузь. 
его случайное фонетическое совпадение с казахским словом жуз 
впоследствии вводило в заблуждение казахских жырау и акынов, а в 
XX веке казахстанских историков.

2. Время возникновения кланов – жузов
хорошо известно, что в знаменитом историческом труде «тарихи 

рашиди» хайдара дулати, описывающем многие моменты казахской 
истории до конца 1530-х годов, о жузах ни слова. а вот в «маджма 
аль гараиб», написанном в 1570-е годы жузы уже есть. если вклю-
чить логику, то становится понятно время появления жузов в период 
между этими датами. Что же происходило в казахском ханстве в те 
годы? 

как известно, после смерти касым хана (в 1521 г) казахское 
ханство попало в полосу глубокого кpизиса и упадка. междоусобицы 
и сепаратизм многочисленных султанов разрывал ханство на части. 
При этом наличие свободных территорий давало возможность любо-
му улусу в любой момент откочевать на другую территорию. в отно-
шениях с соседними государствами Ногайской ордой, могулистаном, 
узбекским ханством усилились межплеменные разборки, борьба за 
пастбища, за власть, за влияние в регионе. скорее всего, в это смут-
ное время в казахском ханстве сформировалось три клана, которые 
персидские авторы назвали жузами, а русские - ордами. собственно 
клановая структура казахского общества существовала и раньше, еще 
со времен Золотой орды, меняясь соответственно количеству влия-
тельных торе-чингизидов, претендующих на власть. сильные лидеры 
типа Жанибек хана или касым хана, как и в любом кочевом обществе, 
подавляли сепаратизм отдельных султанов силой. Но смерть сильно-
го лидера всегда приводит к усилению клановой борьбы за власть. 
кланов, как и султанов-чингизидов было множество, но самых круп-
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ных военно-политических группировок оказалось три. 
- Бес огул - клан тахир хана на западе могулистана (Жетысу), 
- тогыз сары - клан тогум хана на сарысу, 
- клан хакназар хана на Эмбе. 
то, что конкурирующих кланов оказалось три – случайность, и в 

этом нет никакой сакральности. в качестве исторических аналогий 
можно привести примеры деления на части Ногайской орды (Боль-
шая орда, казыев улус, алтыулы), ойратского союза (калмыки, джун-
гары, сарыаркинские ойраты, кукунорские ойраты), киевской руси 
(великороссы, малороссы, белороссы), улуса джучи (на пять разных 
ханств).  лишь признание власти легитимной династии (чингизидов, 
едыгеидов, эссенидов, рюриковичей),  как независимой от племен-
ных интересов силы, играло некоторую  центростремительную роль, 
и способствовало объединению племен. 

После неожиданной смерти сына и прямого наследника касыма 
мамаш хана в  1522/23 году между остальными султанами – внуками 
Жанибек хана разгорелась борьба за звание старшего хана. видимо, 
приоритет имел тахир-султан, как старший по возрасту и сын адик 
султана – четвертого сына Жанибека (по некоторым данным старший 
брат касыма). Но став ханом тахир из-за неудач в  борьбе с ногаями 
(или другими претендентами на ханство) в 1524 году  был вынуж-
ден откочевать со своим кланом в западное Жетысу, называемое в то 
время могулистаном. Здесь к нему присоединились киргизы, и он 
стал ханом казахов и киргиз.   откочевка тахир хана  в могулистан к 
своим родственникам со стороны матери стала началом обособления 
его клана, получившего впоследствии название улы жуза [7, с.158]. 
После его смерти в 1532 году ханом клана стал его брат Буйдаш. 
в среднем течении  сырдарьи, на берегах сарысу остался другой 
претендент - тогум хан с братом Шигай султаном, - сыновья Жадик 
султана - восьмого сына Жанибека. в 1540-е годы в западной части 
казахского ханства, соседнего с ногаями,  объявился еще один хан 
- самый младший сын касым хана хакназар. вначале он не играл 
самостоятельной роли, и как шурин  ногайских биев Шейхмамая и 
Шейдяка использовался  ими как подставной хан. Но постепенно, к 
концу 1540-х годов, хакназар выходит из-под опеки ногайских биев 
и становится самостоятельным ханом.  

таким образом, в 1530 – 50–е годы в казахском ханстве появи-
лись три клана, три соперничающие за власть группировки  
каждая со своим ханом, которые и стали прообразами трех  
казахских жузов. 

3. Старшая, Средняя и Младшая
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По какому принципу возникли названия жузов? Прямого отве-
та на этот вопрос в первоисточниках, увы, нет. Письменные источ-
ники, описывающие этот смутный период казахской истории не 
менее смутны, запутаны и полны ошибок. Некоторые тексты даже 
противоречат друг другу. Шежере чингизидов тоже крайне запутаны.  
имена некоторых султанов и ханов,  даты их правления и смерти, 
места и даты сражений отличаются от источника к источнику. Поэто-
му для реконструкции событий тех лет часто приходится вставать 
на зыбкую почву догадок и интерпретаций. Попробуем высказать  
наиболее вероятное и логически непротиворечивое предположение. 

уважение старших и признание принципа старшинства во всех 
сферах жизни – одна из важнейших центральноазиатских традиций. 
Поэтому самым простым и очевидным принципом названий образо-
ванных кланов мог быть принцип старшинства стоящих во главе них 
чингизидов относительно друг друга. При этом старшинство может 
быть как по возрасту, так и по происхождению рода. коллизия этих 
принципов старшинства могла быть (и нередко была) причиной или 
поводом для конфликтов. возникшие кланы-жузы возглавлялись 
внуками Жанибек хана, поэтому, естественно, старшинство должно 
было определяться согласно внутридинастийной иерархии потомков 
Жанибек хана.  тахир и Буйдаш были из относительно старшей ветви 
сыновей Жанибек хана, и их улус получил названия улы /старший. 
тогум и  Шигай были из средней ветви, и их улус получил назва-
ние орта/средний. хакназар хотя и был сыном касым хана, но был 
самым младшим из остальных ханов по возрасту, и его клан выде-
лился из восточной части Ногайской орды позже остальных, поэтому 
получил название киши/младший.   

в 1537 году в сражении с алтайцами (или ойратами) гибнет тогум 
хан вместе со своими султанами. в конце 1550-х годов в войне с могу-
лами гибнет Буйдаш хан также с множеством султанов. а молодой 
и энергичный  хакназар хан, наоборот, усиливается, и, преодолев 
зависимость от ногайских биев, сначала  становится полноправным 
ханом своего ногайско-казахского киши жуза,  а затем и старшим 
ханом  казахского ханства. Но и он гибнет в 1580 году. 

со смертью ханов-основателей, возникшая к середине-концу XVI 
века, трехклановая структура не исчезла. Но она еще не была жузами 
в современном понимании. три орды, три топа, три жуза стали теми 
«сосудами», которые постепенно в течение десятилетий стали напол-
няться новым этно-географическим содержанием. 

Три этапа формирования жузов
в течение XVII века, по мере гибели Ногайской орды, сибир-
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ского ханства и могулистана племена-осколки этих государств 
стали вливаться в  соседние с ними  казахские кланы-части. алты-
ульские ногаи влились в состав киши жуза, могулы-джете (уйсы-
ны, канлы, дулаты) – в состав улы жуза, кипчаки, табыны и др. 
племена сибирского ханства – в состав орта жуза. все три груп-
пы племен объединяли с казахскими племенами общность языка, 
кочевого хозяйства и религии, поэтому слияние происходило  
относительно безболезненно.

до 20-х годов XVIII века зимовки казахских племен концентриро-
вались в основном в прибрежной  полосе рек сырдарья,  Чу, сарысу, 
а также в окрестностях ташкента. казахи жили в тесном контакте, 
ассимилируя вливающиеся племена, в условиях унификации языка 
и элементов культуры. деление на жузы было во многом условным и 
касалось главным образом элиты. ослабление калмыков после смер-
ти аюка хана (1724 г.) и джунгар после смерти Цеван рабтана (1727 
г.) позволило казахам, расширяя пастбища, совершить экспансию из 
долин сырдарьи и присырдарьинских рек  на современную террито-
рию казахстана [8]. киши жуз во главе с абулхаир ханом, оттеснив 
калмыков, распространился на северо-запад за Эмбу до Жаика. орта 
жуз во главе с аблай-султаном и коалицией казахских батыров Боген-
баем, кабанбаем, олжабаем и др. вытеснил «киши каракалмаков» из 
сарыарки, улы жуз толе бия с батырами раимбеком и Наурызбаем 
отвоевал у джунгар Жетысу. лишь к концу XVIII века сформирова-
лись современные  устойчивые зоны перекочевок и географическое 
распределение жузов.

таким образом, появление жузов в современном виде не было 
одноразовым и одномоментным событием. Не существовало приказа 
по казахскому ханству «об  образовании жузов» с именами ханов, 
перечнем племен, распределением зон перекочевок, с датой и подпи-
сью. Жузы формировались естественным путем в течение двухсот с 
лишним лет в процессе эволюции и расширения казахского ханства. 
Этот процесс можно разделить на три этапа:

1. в XVI веке произошло разделение потомков Жанибек хана на 
кланы, которые стали прообразами жузов. 

2. в XVII веке произошло этническое наполнение кланов сосед-
ними родственными племенами и родами. из чагатайского языка 
заимствовано самоназвание жузы.

3. в XVIII веке жузы распространились на современные террито-
рии обитания. 

в результате каждая часть казахского ханства стала отличаться 
географическим регионом обитания, этническим составом и своим 
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ханом. По логике исторического процесса на месте этих частей впол-
не могли возникнуть три народа, три новых государства, как это 
произошло с ойратами (калмыкия, джунгария, кукунория), узбека-
ми (Бухара, хива, коканд), восточными славянами (россия, мало-
россия и Белороссия). Но сначала джунгаро-калмыкская агрессия 
и столетняя эпоха казахско-джунгарских войн и борьба с общим 
врагом способствовали тесному контакту казахов, ногаев-алтыулов, 
моголов-джете, кипчаков, кереев и др., безоговорочному признанию 
ими права на власть казахской династии торе-урусидов, совмест-
ной вооруженной борьбе. Потом пришла российская колониза-
ция. резкий рост национального самосознания остановил процесс 
распада на жузовом уровне, и племена трех жузов остались тремя  
частями казахского ханства, а затем тремя губерниями российской 
империи. 
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ТҮЙІН
Бұл мақалада қазақ жүздерінің шығуы туралы мәселені 

талқылайды. Бастапқы көздері мен ғылыми тарихнама талдау 
негізінде, авторы жүздің XVI ғасырда пайда деп аяқталады. сондай-
ақ, автор алға жүздің қазақ джучидов әулетінің әр түрлі салаларымен 
байланысты болды гипотезаны қояды.
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SUMMARY
This article discusses the question of the origin of the Kazakh zhuzes. 

Based on the analysis of primary sources and scientific historiography, the 
author concludes that zhuzes appeared in the XVI century. Also, the author 
puts forward the hypothesis that zhuzes were associated with different 
branches of Kazakh Juchids dynasty.
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КНЯЗЬЯ ТАЙБУГИДЫ И ИХ СИБИРСКИЙ УЛУС

Аннотация
в данной статье автор, затрагивает историю сибирского улуса, 

который, по его мнению, в результате продолжительных внутрен-
них междоусобиц и борьбы, длившейся в течение продолжительно-
го исторического времени, в конце XVI века практически перестало 
существовать, после чего многочисленные казахские роды, жившие 
в сибири, покинули последнюю и откочевали на юг, в подданство 
казахских ханов.

Ключевые слова: сибирский улус, казахские роды, сибирь, 
население, присоединение. 

в год 25-летия независимости казахстана и в преддверии знаме-
нательного для казахстана исторического события – 100-летия 
алашорды особенно важно сохранить и приумножить преемствен-
ность этнополитических традиций. исходя из сказанного, необхо-
димо дальнейшее изучение актуальных проблем этнополитической 
истории казахстана. изучение их с позиций исторической географии, 
с позиций евразийства позволит восстановить целостную и недели-
мую историю современных тюркских народов и историю казахского 
народа, в частности, как ядра тюркского суперэтноса. в этом плане 
представляет значительный научный интерес история сибирского 
улуса (впоследствии - ханства), непосредственно связанная с исто-
рией местных казахских племен.

в первой четверти XIII века, почти одновременно с образованием 
на большей части территории современного казахстана улуса джучи 
(или, как его называли татары, Кыпчакского Улуса, получившего 
«… название Белого царства», т.е. Ақ Орды - К.Ж.Н.) [1, с.232] «на 
территории среднего иртыша, тобола, ишима и туры» образовалось 
«объединение тюркоязычных племен», получившее в истории назва-
ние сибирского улуса, или иначе сибирского юрта (исследователь 
А. Нестеров указывает конкретную дату образования Сибирского, 
или как он его называет, Искерского княжества: 1220 год), основате-
лем которого был потомок могущественного хана кереитского улуса 
тугрула князь тайбуга и «... в котором главенствующую роль играли 
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кереиты» [2, с.154-156; 3, с.86-87, 121; 4, с.64-65]. сибирские лето-
писи указывают, что он получил эти земли в качестве пожалования 
от Чингис хана и заложил здесь город Чинги-тура или Чимги-тура 
(современная Тюмень)[4, с.64, 120-121, 180, 188; 2, с.156; 3, с.70]. они 
называют князя тайбугу сыном царя она, под которым, несомнен-
но, подразумевается вышеназванный знаменитый хан тугрул [4, с.64, 
120, 180, 188]. Большая часть исследователей писала не настоящее 
имя кереитского хана, а его китайский титул «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 исто-
рик а.лызлов писал о «... великом обладателе скифских народов 
ункаме или ун хане», очевидно, имея в виду ван хана, или иначе хана 
тугрула [5, с.127].

сибирский улус назывался так по названию одноименного горо-
да, - столицы этого государства сибири (иначе Искер – от «ескі 
йер-жер» – «старое место», в Сибирских летописях – «Старая 
Сибирь» [4, с.189], было и третье название: Кашлык) [3, с.86]. так, 
сибирские летописи отмечают, что князь мамет (мухамет или муха-
мад), «адеров сын» «... постави себе град на реке иртыше и назва 
его град сибирь и живяше в нем царь лета много...» [4, с.65]. город 
сибирь, находившийся «... у слияния рек тобола и иртыша», оста-
вался столицей сибирского ханства и при шейбанидах [3, с.86, 93]. 
выдающийся исследователь-этнограф г.Потанин также писал, что 
«воевода Чулков в 1587 году основал город тобольск, в нескольких 
верстах (15 верстах – К.Ж.Н. [3, с.113-114]) от сибири, следы которой 
сохраняются и до сих пор около тобольска» [6, с.536]. исследователь 
л.гольденберг писал о великом хане сибире (или Синбире), «... кото-
рый после похода в туралинскую землю учредил столицу сибирь-
туру» стал быть славен, силен и богат и от того случаю получила 
вся страна туралинская имя по себе сибирь» [7, с.227-229]. ученые-
археологи относят «... возникновение городища сибирь-искер к XII 
в., ставшего к началу XIII в. значительным городом на иртыше» [8, 
с.471]. а. Нестеров отмечал, что «Чинги-тура после гибели Шейба-
нидского государства вначале XVI в. была заброшена и не восста-
навливалась» [3, с.93]. «Непосредственно подступы к искеру защи-
щали 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].

известные исследователи истории сибири г.миллер и и.Фишер 
упоминают «князя казачьей орды именем тайбуга, сына хана мамы-
ка» и утверждают, что «князья тайбугина рода… возводили свой род 
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к не менее славному кераитскому хану…» [9, с.474-475;10, с.90-93; 
11, с.30]. По утверждению а. Нестерова «род тайбугидов был, несо-
мненно, местного, сибирско-татарского происхождения» [3, с.86].

сибирские летописи также повествуют о том, что князь (бек) 
тайбуга много лет жил и правил «во граде сем» (Чинги-Туре-
Чингидене) и перечисляют его потомков, начиная от ходжи до послед-
него сибирского князя сейдяка Бекбулатова сына (Сейтахмета 
Бекболатулы) [4, с.64-65, 67]. так, «тайбуге, по преданиям, наследо-
вал ходжа, центр владения которого находился в кызыл-туре у слия-
ния ишима и иртыша» [3, с.86]. На основании источников можно 
утверждать, что тайбугиды правили сибирским улусом втечение 
более 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 сведе-
ния по истории сибирского улуса и его правителей, о династии кереев-
тайбугидов, и которые легли в основу сибирских летописей, первым 
сибирским царем называют кереитского хана тугрула, предка князя 
тайбуги, 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, кото-
рый близ устья этой реки, при впадении ее в иртыш, на крутом крас-
ном яру («кызыл яр-кызыл жар») имел свою резиденцию... кызыл-
тура» (или иначе Кызыл жар – К.Ж.Н:) [9, с.189-190]. исследователь 
л.гольденберг также писал, что «ремезов полагает начало происше-
ствия 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» [7, с.227]. кроме того, 
он отмечал, что с.ремезов «в верховьях иртыша помещает «царство 
она царя первого сибирского и у ишима -«кладбище она царя…» 
[12, с.181]. сибирские летописи помещают улус хана тугрула на реке 
ишим («возможно, как полагал Г.Миллер, указанный хан и его преем-
ники правили - ...одновременно один на Ишиме, а другой на Иртыше» 
[9, с.190]) [4, с.64, 94].

о древности тюркского населения сибири писал выдающийся 
археолог а. окладников, отмечая, что «одна из этих культур искон-
но тюркская, корни ее уходят в тысячелетия исторического прошло-
го степных племен азии и восточной европы, в культуру скифо-
сакского и гунно-сарматского времени» [13, с.148, 160].

Что касается племени кереитов-кереев (из которого, вне сомне-
ний, происходил князь Тайбуга) они «... стали известны на рубеже 
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нашей эры под названием «хэлянь», - а- ...в IX-XII веках... являлись 
раннефеодальным государством...» (по монгольским источникам 
«ханлиг» - ханство) [14, с.201-202, 205]. «По утверждению монголь-
ского историка г.сухбатара, термином «хэлянь» (хэрээд) называли 
потомков смешанных браков хуннов и сяньби» [14, с.201]. особого 
могущества оно достигло при правлении знаменитого хана тугрула. 
так, «во время походов ван хан (Тугрул хан- К.Ж.Н.) сидел в «Золо-
том доме (орде)» с позолоченными дверями, кереге (решетка юрты), 
уыками (унины) и шаныраком (деревянный купол юрты), оборудован-
ной на восьмиколесной арбе. у него и конская сбруя была полностью 
из золота. ел он из золотой посуды. Посол ван хана идэрхэн ездил на 
черном скакуне с золотым седлом и сбруей» [14, с.210]. хотя кереиты 
были кочевниками, они строили города, о чем писали исследователи 
Б.козлов, а.маргулан, л.кызласов и другие [14, с.210; 15, с.164-165]. 
в XII веке каракорум был столицей кереитского ханства, впослед-
ствии этот город стал административным центром великой монголь-
ской империи и ставкой самого Чингис хана [14, с.209-210, 216].

На основании сказанного выше, в первую очередь, ссылавшегося 
на с.ремезова мнения л.гольденберга можно предполагать, что кере-
итский улус существовал на указанных выше территорияхне с нача-
ла XIII века, как принято считать, а задолгодо указанного столетия 
(вероятно, существует связь между названным улусом и Кимакским 
каганатом, так как последний, образовавшийся во второй полови-
не IX века, занимал территорию Северо-Восточного Казахстана 
и Западной Сибири вплоть до земель, «... где никто не живет,... до 
окружающего моря», с центром «... в бассейне Среднего Иртыша» 
[16, с.127-130;17, с.46, 52-53, 57, 78, 113, 118], а возможно, суще-
ствовали два улуса: в Сибири и Монголии). исходя из этого, нам труд-
но согласиться с выводом исследователя истории сибирского улуса 
а.Нестерова, что «политическая история этого периода (IX-XIII вв. 
– К.Ж.Н.) неизвестна» [3, с.121].

По утверждению казахстанских исследователей, «... не вызывает 
сомнения принадлежность кереитов к тюркам» [14, с.204]. рашид-
ад-дин «кереитов... относит к тюркоязычным племенам,... - хотя - 
д-оссон, китайские историки то Жи и сайшаал причисляют кереитов 
к монгольской племенной группе» [14, с.204-205]. о тюркском проис-
хождении кереитов может свидетельствовать их этническая близость-
тюркскому племени канглы. так, указанный «китайский историк 
Б.сайшаал утверждает, что китайцы называют кереитов «хэнли». в 
этом, по его мнению, кроется некая этническая близость кереитов и 
канглы» [14, с.203]. аналогичное мнение высказывает исследователь 
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а.кадырбаев, который на основе китайских источников приходит к 
следующему выводу: «... в китайском источнике «мэнуэр-шицзы» 
говорится: «кереиты были предками канглы. Западные племена 
именовались канглы, восточные - кереитами» [18, с.36]. Этот факт 
свидетельствует в пользу того, что кереиты были тюркоязычным 
племенем, так как тюркоязычность канглы «не вызывает сомнений...» 
[19, с.59]. китайский исследователь м.кани, ссылаясь на сведения 
а.маргулана, отмечает, что написанные орхонской письменностью 
надписи найденных на алтае, джунгарской степи, енисее камнях 
в большинстве своем принадлежат кереитам и онгутам, и что это 
доказывает тюркоязычие кереитов [15, с.164-165]. еще один факт, 
доказывающий последнее (тюркоязычие кереитов), основывается 
на следующем: «... тюргеши являются тюрками и, более того, они 
относятся к казахской группе... -а- тюргешский каганат - это первое 
государство, созданное казахами» [14, с.124; 20, с.37,45]. и далее: 
«тюргешский каганат... образовали три племени: тюргеши, шеп и 
шимойын. Первые два являлись племенами, из которых обычно 
выходили каганы, а последнее (шимойын) главными сторонниками 
каганата» [14, с.125]. а по сведениям казахского шеджере, назван-
ные три рода непосредственно связаны с казахским племенем керей, 
иначе говоря, они входят в состав этого племени [15, с.122, 158-159]. 
в казахском шеджере племя (или род) «тюргеш» фигурирует под 
названием «сары уйсунь» (желтый уйсунь) [20, с.37, 45]. По мнению 
г.Потанина, опиравшегося в своих исследованиях на данныеказах-
ского шеджере, казахское племя керей происходит от «сары уйсунь» 
или иначе «тюргеш» [21, с.52; 15, с.122, 158-159]. «когда тюргешский 
каган сулук сожалел о том, что на тюркской земле остался его народ, 
он имел в виду оставшихся в монголии кереитов, найманов, мерки-
тов, коныратов» (центр Тюргешского каганата находился в Семире-
чье), - отмечает монгольский исследователь-тюрколог и.кабышулы, 
причисляя перечисленные племена к тюркским [22, с.70]. Это станет 
еще более очевидным, если учесть мнение выдающегося исследовате-
ля, академика а.маргулана, который писал, что после падения тюрк-
ского каганата (744-745 гг.) древние казахские племена объединились 
на сырдарье в политический союз под названием «алаш» [23, с.123]. 
и.кабышулы также утверждает, что ядром для будущего казахского 
народа послужил тюргешско-карлукский союз [22, с.71]. 

сибирский улус, первоначально входивший в состав улуса 
джучи, «номинально принадлежал западной ветви шейбанидов 
(которые особенно усилились после прихода к власти в Ак Орде узбек-
ского хана Абулхаира в 1428 году, воссевшего на престол «в области 
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Тура (Западная Сибирь) в возрасте 17 лет», а в 1446 году перенес-
шего свою резиденцию из Чимги-Туры в Сыгнак [16, с.218; 3, с.72, 
75, 121]), хотя управление было оставлено в руках местной тюрк-
ской династии тайбугидов...» [2, с.156]. Чтобы заручиться поддерж-
кой влиятельной династии тайбугидов, шейбаниды вступали с ними 
в родственные отношения. так, саид ибраһим (Ибак), «противник 
дома абулхаира», провозглашенный ханом сибири после смерти 
узбекского абулхаир хана в 1468 году, «женившись на дочери знат-
ного тайбугинца мара,... вступил в родство с тайбугинскими прави-
телями» [2, с.156-157]. однако «вскоре он отстранил тайбугинцев 
от власти и стал править единолично в Чимги-туре и прилегающих 
районах тобола и иртыша» [2, с.157]. Приблизительно в 1495 году 
князь мамет (Мухамет или Мухамад), сын адера, умертвил сибир-
ского хана ибака в отместку за убийство своего деда мара, и с этого 
времени князья-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 номиналь-
но стояли шейбаниды, как потомки Чингис хана, лишь ставя по свое-
му усмотрению шейбанидов, так как «... не будучи Чингизидами, не 
могли официально именоваться ханами» [3,c.82;2, с.156].

в сибирском улусе по сведениям европейских и арабских путе-
шественников было развито как скотоводство, так и земледелие, 
например, по рассказам Шильтбергера, побывавшего здесь в 1405 
году, здесь развивалось земледелие, основной культурой которого 
было просо [8, с.470]. мы предполагаем, что казахский род тарышы 
племени ашамайлы-керей [24, с.125, 138] и есть те «татары», кото-
рые по воспоминаниям Шильтбергера сеяли просо.

После присоединения казанского ханства к москве в середине 
XVI века, а затем вследствии прихода к власти шейбанида хана кучу-
ма в сибирском ханстве начался длительный политический кризис, 
вызванный дальнейшим противостоянием местной династии тайбуги-
дов и династии Шейбанидов, и завершившийся вконце-концов распа-
дом 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 практи-
чески беспрепятстсвенно закреплялись в Западной сибири - и - этому 
способствовала развернувшаяся в сибирском юрте междоусобная 
война» [3, с.114]. Правивший, в этот период, князь Жадыгер (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 
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видный исследователь с.Бахрушин, в середине указанного столетия 
возросший бум в мировой торговле пушниной и огромный ее спрос на 
мировых рынках обусловил зарождение интереса к «сказочно богатой 
сибири», а затем и проникновениепромышленников, купцов за урал, 
в сибирь (в ее северные районы, богатые мехами и пушниной, как 
известно, путь из Поволжья в Сибирь, «в страну мрака» действо-
вал еще со времен Булгарского ханства, когда были налажены связи 
с Сибирью [25, с.88, 151]) [25, с.147-148]. указанный исследователь 
писал о «тесной связи между средней азией и сибирью, установив-
шеяся еще в глубокой древности... - и о том, -... что издавна вдоль 
иртыша шла большая торговая дорога из мавераннахра в восточную 
европу» [26, с.195-196]. он отмечал о существовании нескольких 
путей из средней азии в сибирь и восточную европу, причем третий 
путь проходил «... через ямышевское озеро» [26, с.195-197]. одни-
ми из первых в сибирь проникли крупные промышленники стро-
гановы (по свидетельству путешественника Н.Витзена предком  
Строгановых был выходец из Золотой Орды, княжеского рода [27, 
с.15]), «первыми открывшие Сибирь» [25, с.147-148; 27, с.15; 28].

После закрепления (москвы) на сибирской земле путем строи-
тельства укреплений-крепостей власть в сибири все еще находилась 
в руках сибирских правителей: сначала в искере правил сын кучу-
ма али, а затем (в 1586 году), пользуясь сложившейся обстановкой, 
местные казахи закрепили за собой долину тобола до впадения его в 
иртыш [3, с.114; 29, с.145]. так, когда после смерти ермака «казаки из 
града (сибири – к.Ж.Н.) побегоша, - то сначала - царевич алей кучу-
мов сын... водворися во град, - а затем - князь сейдяк Бекбулатов сын... 
прииде ко граду сибири, и град взя и царевича алея победи и изгна 
из града... и тако прибываше во граде» [4, с.97, 153]. искер был захва-
чен казахскими войсками во главе с кадыргали Жалаир бием (беком) 
и султаном ораз-мухаметом онданулы (последний был племянником 
казахского хана Тауекеля [14, с.400-401; 2, с.403; 30, с.217]), и на 
сибирский престол посажен князь сейтахмет Бекболатулы [25, с.154; 
8, 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 рестав-
рированного тайбугидского государства» [3, с.114; 4, с.101-102, 
157-159]. следует отметить, что указанный кадыргали бий из влия-
тельного рода джалаир, «являвшийся некоторое время советником 
(карачи) хана кучума», написал свою знаменитую книгу «джамигат-
ат-таварих» в честь московского царя Б.годунова [2, с.561], проис-
ходившего, как отмечают исследователи, из татарской знати [31, c.93; 
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32, с.242], Ч.валиханов указывал, «... что он написал эту хронику во 
имя гостеприимства и покровительства царя Б.годунова» [30, с.217]. 
в том же 1588 году «... послаша князя сейдяка (Сейтахмет Бекбо-
латулы - К.Ж.Н.) и казачьей орды царевича салтана (султан Ораз-
Мухамет - К.Ж.Н.) и карачю (Кадыргали Жалаир бий - К.Ж.Н.) в 
царствующий град москву со многими воинскими людьми,... - где - 
их государь крестити и указал им корм и вотчины на проживанье» [4, 
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 Боисом 
годуновым и через несколько лет (в 1600 или 1602 году - К.Ж.Н.) 
сделан ханом касимовским» [30, 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[14, 
с.401; 2, с.403-404;15, с.256].

При хане кучуме «казахи-джалаиры (у которых был свой улус в 
урочище Саусканв 7 верстах от Искера-Сибири- К.Ж.Н. [4, 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 духов-
ная миссия в Сибирь» [3, с.95]), а также - родственными отношения-
ми (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; 2, с.398].

важно также отметить, что москва, как и казахи, «... искала 
союзника для борьбы с кучумом... таким союзником россии в то 
время могло стать казахское ханство» [2, 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 - К.Ж.Н.) военный союз против сибир-
ского хана кучума» [2, 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» 
[2, с.393].
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итак, когда-то могущественное сибирское ханство  
(первоначально - улус) в результате продолжительных внутрен-
них междоусобиц и борьбы за власть (между казахскими ханами и 
местной правящей династией Тайбугидов с одной стороны и дина-
стией шейбанидов - с другой), длившейся в течении продолжитель-
ного исторического времени, в конце XVI века практически пере-
стало существовать, после чего многочисленные казахские роды 
(вероятно, значительная ихчасть), жившие в сибири, покинули 
последнюю и откочевали на юг, в подданство казахских ханов [29, 
с.145]. Не последнюю роль в падении сибирского ханства сыграл тот  
факт, что в противостоянии последнего с московским государ-
ством казахские ханы, как отмечалось выше, встали на сторо-
ну москвы [2, с.388;14, с.401]. другим фактором, обусловившим 
гибель сибирского ханства, безусловно, было «такое значительное 
событие» в самом конце XVI века, «... как смена Шейбанидской  
династии на аштарханидскую» [2, с.403, 405].
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ТҮЙІН
мақалада автор сібір ұлысының тарихын қозғайды, оның 

пікірінше ұзаққа созылған тарихи уақыт аралығында ішкі 
өзара тартыстары мен күресі нәтижесінде сібірде өмір сүрген 
көптеген қазақ рулары қоныстарын тастап, оңтүстікке көшіп қазақ  
хандығының құрамына құрамына кірді. XVI ғасырдың аяғында  
толық өмір сүруін тоқтатты. 

SUMMARY
In this article the author, affects the history of the Siberian Ulus, which 

in his opinion, as a result of prolonged internal strife and fighting, which 
lasted for a long historical time, at the end of the XVI century had virtually 
ceased to exist, after which numerous Kazakh tribes that lived in Siberia, 
left last and migrated south into the citizenship of the Kazakh khans.
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ІРГЕЛІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ӘОЖ 94(574) «1918/20»

Қарасаев Ғ.М.,
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты, т.ғ.д.,

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЗАМАТ СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА 
АТҚАРЫЛҒАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК, МӘДЕНИ 

ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТАРИХЫНАН  
(1918-1920 жж.)

Аннотация
мақалада азамат соғысы жылдарында атқарылған әлеуметтік-

экономикалық, мәдени шаралардың тарихын зерделеу. халықтың 
мүддесі үшін атқарған шаралардың маңызын, большевиктер 
партиясының сын сәттерде бастаған істеріне деген табандылығы 
мен мақсаткерлігі арқылы нақты істерді атқарып шығуы, өкіметке 
деген тұрғындардың сенімінің артуы, билік пен халық арасында 
өзара түсіністік пен  ынтымақтастығы үлкен мәнге ие болғандығы 
баяндалған.

Түйін сөздер: азамат соғысы, халық мүддесі, халыққа білім беру, 
ұлттық мектеп, сауатсыздықты жою, большевик, Қызыл армия, 
әйелдер құқығы, халық поэзиясы, кеңестік билік, декрет. 

1918 жылдың ортасынан большевиктік ресейдегі бейбітшілік 
жағдайындағы кеңестік қайта құрылымдардың бәсеңдетілуі орын 
алды. себебі осы мерзімнен кеңестік ресей территориясын-
да қарама- қарсы саяси күштердің әрекеттері азамат соғысына 
ұласып, бұл қарулы өзара тартыс 1920 жылдың ортасына дейін 
созылды. азамат соғысы онсыз да қарулы төңкерістерден, бірінші  
дүниежүзілік соғыстан қалжырап, әлсіреген ресей тұрғындарын одан 
ары күйзеліс, кедейшілік пен құлдырауға әкелген қирау, бүліну мен 
қырғынға ұластырды.

мемлекеттің барлық күші ақтарға қарсы күреске арналған осы 
мерзімде де большевиктер билігі мүмкіндігінше елдегі коммунистік 
қайта құруларды одан әрі жүргізуді мақсат етіп қойды. солардың 
қатарында Қазақстан аймағында жергілікті халықтың экономикалық 
жағдайын жақсарту, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 
салалардағы жұмыстар мүмкіндігінше одан әрі жалғастырылды.  
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Басты назар осы мерзімдегі Қазақстандағы орын алған аштықтың 
зардаптарын болдырмауға арналды. аталған бағытта көптеген 
ұйымдастыру шаралары қолға алынды. мысалы: “1918 жылдың 
қазанында сырдария облысының  келесі уездерінде: алматы 
(5500адамға), Қазалы (1250 адамға), Перовск (1050 адамға), (түркістан 
(1700 адамға), Чернявск (2300 адамға), арналған тамақтандыру 
орындары ұйымдастырылды. семей және сырдария облыстарында  
жылы киімдер жинау, азық түліктерді бөлу, байлардың малдарын 
анықтау жұмыстары іске асырылды.” [1].

мұндай әрекеттер тура осы мерзімде Қазақстанның барлық 
аймақтарында атқарыла бастады. атап айтқанда: “Жерге орнала-
стыру және суландыру жұмыстары жүргізілді. Черняев уезінде 
1919 жылы бірнеше ай жерге орналастыру партиясы қызмет істеді. 
түркістан уезінде жер бөлімі 1918 жылдың соңы және 1919 жылдың 
басында іздестіру жұмыстарын атқарып, ...екі су қой қоймасын 
салу жұмыстарын бастады. су қоймасын салу, бірнеше су бастаула-
рын тазалау көктемде 32 мың десятина суландыратын және 45 мың 
суарылмайтын жерге астық егуге жағдай жасады.

...Бөкей облысында малдағы жұқпалы аурулармен күресу үшін 
облыстық атқару комитеті 1919 жылы орда, Жаңак казанка және 
Нарын бөлегінде ветеринариялық зертханалар ашып, олардың 
жұмысын жүйеге келтірді. [2, 52 б.].

Баяндалып отырған мерзімде республикада тұрғындарды азық-
түлікпен қамтамасыз етуді молайтудың мүмкін жолдары қарастырыла 
бастады. осыған орай “егістік көлемін сақтау және астық алу 
мақсатында бос жатқан жерлерге  мемлекеттік егіс жұмыстары 
жүргізілді. ...тек қана Перовск, Әулиеата, түркістан, Қазалы, және 
Черняевск  уездерінде  1918 жылдың желтоқсаннан 1919 жылдың 
ақпан айына дейін  ұлттық кедейленген шаруа тұрғындарға азық-
түлік алу үшін 7046000 рубль берілді. Перовск уезі бойынша   мамыр 
және желтоқсан айлары аралығында кедей шаруалар 2945 пұт астық, 
7000 пұт әр түрлі егістік үшін тұқымдық астық сатып алу үшін  
8 млн. рубль, мал азығындық астық сатып алуға 12 млн, мал 
сатып алуға 66 млн рубль қаржы алды. күйсіз азаматтар үшін 400  
десятина жер жыртылды” [2, 53 б.].

азамат соғысы шиеленісті тұрғыда белең алып, оның бастапқы 
кезеңінің кеңес өкіметі үшін барлық майдандарда сәтсіздікпен 
ерекшеленуіне қарамастан “ағарту және мектептер салу мәселесі 
жергілікті кеңестер жұмыстарының күн тәртібінен түспеді. мыса-
лы, 1918 жылдың 23 қарашасында түркістанның ұлт істері 
жөніндегі комиссариаты түркістан республикасы халкомкеңесіне  
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мектептердің есептері алынып, қызметтерін бастау жұмыстары 
атқарылып жатқандығы, ташкентте қазақ және қырғыз мектептеріне 
мұғалімдер және білімді аудармашылар дайындау курста-
ры ашылғандығы туралы баяндады. түркістан республикасы 
кеңестерінің ҮІІІ сьезі мәдениет және ағарту секциясы 1919 жылдың 
8 қыркүйегінде ағарту комиссариатына қазақ-көшпенділері бала-
ларына арналған ана тіліндегі мектептер ашу және оларға мұғалім 
кадрларын дайындауды міндеттеді” [3, 466 б.]. 

азамат соғысы жылдары кеңес билігі халыққа білім беру, мектеп 
жасындағы балаларды тегін оқыту ісімен де жүйелі түрде айналы-
сты. осылардың ішінде жергілікті ұлт өкілдері балаларын мектепке 
тартуға, оларды ана тілінде оқытуға айырықша көңіл бөлді. 

мысалы, Жетісу облыстық ұлт істері бөлімінің меңгерушісі 
Жандосовтың “алматы уездік атқару комитетіне мұсылман 
балаларының оқуы туралы” деректер беру бойынша 1918 жылғы 7 
желтоқсандағы айқындама хатында:

“1) әр ауылдар бойынша 8 жасқа дейінгі мұсылман қыз және ұл 
балаларының  сандарын бөлек беру;

2) мұсылман балаларына арналған қандай мектептер жұмыс 
істейді, қай жерлерде, оларда қанша оқушы және мұғалімдер бар;

3) Жаңа мұсылман мектептерін қай жерлерде және қанша балаға 
арнап ашу керек;

4) Бұл ауылдарда лайықты үйлер бар ма, оларға мектеп ашу  
қажет пе, мұғалім қызметін атқара алатын адамдар бар ма;

5)Қанша мұсылман-мұғалімдер бар және олар қандай бағытты 
жақтайды;

6) оқу қандай әдіспен жүргізіледі,”- [3, 21 б.] деген түсініктемелер 
жергілікті кеңестік билік орындарының қазақ балаларына білім беру-
ге мемлекеттік тұрғыда назар аударғандықтарын айқындайды.

Жергілікті большевиктік билік алдарына қойған мақсаттарына 
жетуді нақты істермен бекіте түсті. мағлұматтарға жүгінетін болсақ: 
“Жетісуда ... 1919 жылы оларда білім алатын 32636 оқушысы бар 352 
мектеп ашылды, ал 46538 оқушыны қамтыған 576 мектеп жұмыс  
істеді ... Қазақ тілінде оқытатын мектептердің саны жылдам өсе баста-
ды. ... Жетісу облысында (қазақ мектептерінің,-Ғ.Қ.) саны 250-ден 
асты, оларда 22 мыңнан артық балалар оқыды. мұндай жағдайлар 
сырдария және Бөкей облыстарында да болды. 

1919 жылдың 1 қаңтарына Перовскіде төрт орыс және бес ұлттық 
мектеп жұмыс істеді. осы мерзімде уезде 14 орыс және 17 ұлттық 
мектеп балаларға білім берді. 

Перовск уезінде (қаланы қоспағанда) 1919-1920 оқу жылын-
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да соның ішінде олардың 1786 қазақ балалары болған 4660 адам-
ды қамтыған 58 мектеп жұмыс істеді. Петропавловск және Черня-
евск уездерінде көшпелі аудандардан келген қазақ балалары үшін 
мемлекет есебінен қаржыландырылған интернаттар ашылды. Бала-
ларды интернаттарда тегін тамақтандырудан басқа олар киіммен  
қамтамасыз етілді.

Бөкей облысы халыққа білім беру орындары ақ казак  
бандыларының шапқыншылықтарына қарамастан әр жерлерде  
ұлттық мектептер ашуды қамтамасыз етті.  

...астрахань және саратов губернияларынан Бөкей облысы-
на ... оқу әдістемелік құралдары, жазу құралдары, мектеп заттары 
жіберілді.  

...(ырғыз уезінде 1920 жылы,-Ғ.Қ.) бірінші сатыдағы 41, соның 
ішінде далада 35 (қазақ тіліндегі) мектеп ашылды. ырғызда екі саты-
лы 2 қазақ және Шалқарда қонысында 1 сатылы қазақ балалары  
бөлімі қатар жұмыс істейтін орыс мектептерінің жұмысы бастау 
алды. 

...кеңестер мектептердің материалдық жағдайларын 
жақсартуға барынша көмектесті. 1920 жылдың басында түркістан 
халкомкеңесі көшпелі тұрғындар (соның ішінде қазақтар)  
арасында білім беру ісін дамыту үшін 200 миллион рубль босатты.  

Қысқа мерзімде ғана жаудан босатылған қалалар мен селолардағы 
мектептер бала оқыту қызметтеріне кірісті, үйірмелер, және ересек-
тер арасындағы сауатсыздықты жою пункттері ұйымдастырылды. 
Қазақстанда бұл жұмыс ркФср халық комиссарлар кеңесінің 1919 
жылғы 26 желтоқсандағы қабылдаған “ркФср-дағы ересек адам-
дар арасындағы сауатсыздықты жою” атты декретіне сай жүргізілді. 
ол бойынша елдің 8-ден 50 жасқа дейінгі барлық тұрғындары 
сауаттылыққа жетуге міндетті болды. 1920 жылдың ортасында 
(Қазақстанда,-Ғ.Қ.) сауатсыздықты жоюға арналған төтенше комис-
сия  ұйымдастырылды.  

(1920 жылдың,-Ғ.Қ) сәуірінде “известия киргизского края”  
газетасы семей облыстық халыққа білім беру бөлімі тарапынан 
сауатсыздарға арналған  курстар ашылып жатқандығы туралы 
хабарлаған. соның ішінде негізінен қазақ және татар тұрғындарына 
ерекше назар аударылғандығы, себебі  курстардағы  жалпы  пәндерден 
басқа “ қырғыз және татар тілдерінде дәріс оқылатындығы”  
көрсетілген. ...Қажет ететін курсанттарға  ақшалай көмек  
көрсетілуде”, [2, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 215 бб.] – деген деректер 
осы айтылғандарға дәлел болады.

Қазақстандағы жергілікті кеңес басқару орындары осы мерзімде 
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жергілікті халықтың  салт-дәстүрлерін жинастыру, оның тарихын  
насихаттау жұмыстарының негізін бастады. атап айтқанда: “1920 
жылдың маусымында Жетісу облыстық әскери-революциялық 
комитеті: “ облыстың уездерінде халыққа білім беру бөлімдері, уездік 
әскери ревкомдар және партия комитеттері өкілдерінен тұрғылықты 
халық шығармашылығының ескерткіштерін жинау мақсатындағы 
комиссиялар құру туралы” қаулы шығарды. оның шығарылуына 
Қакср халыққа білім беру комиссариатының 1921 жылғы 7  
ақпандағы “көне ескерткіштерді қорғау туралы” арнайы 
бұйрығының жариялануы ықпал етті. онда: “Өлкені зерттеудегі 
тарихи-археологиялық  бағыттағы орасан зор маңызы бар көненің 
қалдықтарын және далада сақталған қорғандарды сақтау мақсатында 
барлық қорғандар жергілікті биліктің  сақтауына жатады” деп 
көрсетілді”. [4, 137 б].

осылармен қатар: “азамат соғысы жылдарында Қазақстанның 
ғылымын дамытуда, өлкенің табиғи байлықтары мен тарихын зерт-
теуде алғашқы қадамдар өмірге келді. туған өлкені зерттеудің 
бастамашылығын (ркФср,-Ғ.Қ.) Ұлт істері жөніндегі халық комис-
сариаты жанындағы қазақ бөлімінің Бөкей бөлімшесі алды. 1919 
жылдың 20 наурызында бөлімше қазақ даласының барлық мекемелері 
мен азаматтарына туған өлкені зерттеудің қажеттігі туралы үндеуін 
арнады. ... онда қазақ халқының тұрмысына арналған барлық мате-
риалдарды, солардың қатарында: кітаптар, халық шығармашылығына 
арналған жазба және ауызша ескерткіштер, тарихи құжаттар мен 
материалдар, өткен мен қазіргі тұрмыс салттық заттар, жаратылыс-
тарихи, тарихи-археологиялық және этнографиялық-экономикалық 
бағыттағы материалдарды және басқаларды жинаудың қажеттігі 
көрсетілді. Бөлімше туған өлкені зерттеу мен зерделеу және 
қазақ ұлттық мұражайын ұйымдастыру үшін барлық деректерді  
жинау өткізу туралы өтініш жасады. 

1919 жылдың желтоқсанында орынбор өлкелік Қазақ әскери 
комиссариатында географиялық, тарихи, этнографиялық және 
статистикалық бағыттағы қырғыз өлкесі мен халқының бұрынғысы 
мен қазіргісін ғылыми тұрғыда зерттеуге арналған өзіндік орталық- 
тарихи-статистикалық бөлім ұйымдастырылды. 

1920 жылдың сәуірінен өлкенің тарихын зерттеумен алды-
мен ғылыми комиссия, одан кейін ғылыми бөлім құрылған  
Қырревкомның халыққа білім беру бөлімі айналысты. 

1919 жылдың соңынан Қазақстандағы келесі ғылыми мекеме-
статистикалық басқарма жұмыс істей бастады. 

Қазақстанды зерттеуге орынбор орталық өлкетану мұражайы 
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және орал, семей, верный, ақтөбе, көкшетау өлкетану  
мұражайлары, осылармен бірге 1920 жылы құрылған  ерікті ғылыми 
қоғамдар үлкен үлес қосты. 

...осы мерзімде келесі ғылыми мекеме – мұрағат жұмыс істей 
бастады. елдегі мұрағат істерін қайта құру және орталықтандыру 
ркФср халық комиссарлар кеңесінің 1918 жылғы 1 маусымдағы 
декретінен кейін басталды. Қазақстанның кеңестік аудандарындағы 
контрреволюцияның басталуы бұл декреттің орындалуына  
мүмкіндік бермеді. Іс жүзінде оның талаптарының қамтамасыз 
етілуі 1920 жылдың басынан, ал жекелеген губернияларда тіпті 1921  
жылдан басталды” [2, 237-240 бб.].

Жергілікті кеңес ұйымдары қазақ халқының ұлттық ауыз  
әдебиетін дамытуға, оның тәрбиелік маңызын насихаттауды да белсе-
не қолға алды. осы мақсатпен: “Қазақстан өкіметі қирау, қаржының 
аздығы және кадрлардың жетіспеушілігіне қарамастан халық 
шығармашылығын сақтау мен пайдалану ісіне барлық мүмкіндікті 
пайдаланды. халыққа білім беру халық комиссариатының 
академиялық орталығында халық поэзиясы, музыка және 
этнографиялық мәліметтерді жинауға арналған  арнайы комиссия 
құрылды” [4, 141 б.].

осындай атқарылған шаралардың қатарында қазақ ұлтының 
арасында кеңінен тараған халық ақындарының шығармашылығы, 
соның ішінде ақындар айтысын жаңғырту шаралары жүзеге асыры-
ла бастады. мысалы: “азамат соғының аяқталғанына, Қызыл 
армияның біздің жерімізді ақ гвардияшылардан босатуының 
аяқталғанына қарамастан большевик ораз Жандосовтың бастама-
сымен 1919 жылдың қаңтарында Жетісудің ақындары мен халық 
композиторларының бірінші слеті шақырылды” [4, 140 б.].

кеңес өкіметінің елде жүріп жатқан азамат соғысының  
шарпынына қарамастан ркФср-дың ұлт аймақтарындағы атқарған 
шараларының қатарына әйел теңдігіне арналған нақты істерін атап 
кетуге болады. осы мерзімде кеңес ұйымдары әр аймақтарда бұрын 
болып көрмеген әйелдердің бостандығын, олардың құқықтарын 
қамтамасыз етуге арналған сьездер мен жиындар өткізумен айна-
лысты. оларда әйелдердің еркіндігін жариялау оқыту, жаңа өмірге 
дайындау арқылы қоғамдық жұмыстарға қосу, т.б. мәселелер 
қаралып, шешімдер шығарылды. осы тұрғыдағы “Жетісу уезі ішкі 
істер бөлімінің 4-ші қаңтардағы 9-шы хаттамасындағы:

3-[ші] алматы уезі мұсылман әйелдерінің І сьезін шақыру тура-
лы...

8. әйелдер құқығын  теңестіру тұрғысында революция қандай 
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өзгеріс жасады һәм халық үкіметі не берді.
...Бұл сьезде қалың мал, неках һәм жерлер туралы мәзакерәмлер 

қылыначақ.
мұсылман әйелдері мәдениеттен хабарлары аз болғандықтан, 

азаттықтан махрум қалғандықтан жоғарғы қажет мәселелерді жалпы 
бір түрде түсінбейінше, мағлұмат алмайынша тұрып, өз беттерімен 
шеше алмайдылар. ...” [3, 27 б.],-деген деректер аталған істің  
мазмұнын аша түседі.

осылармен қатар “Қакср құрылғаннан кейін республиканың 
жаңа өкіметі ...өткеннің феодалдық-рулық қалдықтарына қарсы 
бағытталған жекелеген декреттер қабылдады. Бұл декреттер  
қазақтар арасындағы қалың малды жою, жесірлер, жасау беру және 
некелік сыйлықтар, құн төлеуді тоқтату және т.б. туралы болды. 

1920 жылы Қазақстанның партия және кеңес ұйымдары жанынан 
әйел бөлімдері негізделе бастады,  әйелдер арасындағы жұмыстар 
республиканың бүкіл  саяси өмірінің орталығына айналды. сол 
жылдардың өзінде әйелдер арасынан алма оразбаева, сара есова, 
Нағима арықова, Шолпан иманбаева, мадина Бегалиева және тағы 
басқалар сияқты аса көрнекті қоғам қайраткерлері шықты. 

Әйел-белсенділер үшін республикада курстар ашылды және олар 
мәскеуге оқуға жіберілді”. [4, 218, 224, 225 б.]

яғни, жоғарыдағы сараланған деректерден белгілі болаты-
нындай, азамат соғысының ауыр жылдарына қарамастан кеңестік 
биліктің көпұлтты ел тұрғындарының, соның ішінде Қазақстандағы 
халық мүддесі үшін атқарған шараларының оңды нәтижелері паш 
етіледі. осылар арқылы ленин бастаған большевиктер  партиясының  
мемлекеттің тағдыры шешілер сынды сәттерге қарамастан  алдына 
қойған бағдарламасына сай басталған  істерге деген  табандылығы 
мен мақсаткерлігі нақты істер арқылы паш етіледі.

осындай мақсатты да игілікті қызметтеріне орай бұл өкіметке 
деген мемлекет тұрғындарының сенімдері артты. ал большевиктік 
билік пен ел азаматтарының арасындағы осындай өзара түсіністік 
кеңестік ресейдің азамат соғысындағы жеңісінің басты кепіліне 
айналғандығы  айқын.
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РЕЗЮМЕ
в статье рассматриваются проведенные культурные,  

экономическо-социальные мероприятия в годы гражданской войны. 
автор отмечает, что имеющее большое значение содружество и взаи-
мопонимание народов, повышение доверия жителей власти, значи-
мость выполненных конкретных мероприятии для интересов народа 
большевицкой партии.

SUMMARY
The article deals with the conduct of cultural, economic and social 

activities during the Civil War. The author notes the great importance of 
Commonwealth and understanding of peoples, raising confidence in the 
power of inhabitants, the importance of the implementation of specific 
action for the Bolshevik party the people's interests.
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ӘОЖ 336:28(574)

С.Ж. Дүйсен
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 

қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИСЛАМДЫҚ ҚАРЖЫ 
ЖҮЙЕСІМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Аннотация
мақалада тәуелсіздік жылдарында елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

басшылығымен Қр-ның ислам әлемі дүниесімен қаржы-инвестиция 
саласындағы ынтымақтастықты қалыптастырып, дамыту  
саласындағы қызметі баяндалады.

Түйін сөздер: ислам әлемі, ислам ынтымақтастық Ұйымы 
(иыҰ), ислам даму банкі, Қазақстандық ислам банкі.

тәуелсіздік алған уақыттан бастап елбасы  
Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның алдына ислам әлемімен түрлі  
саладағы қарым-қатынастарды қалыптастыруды басым  
бағыттардың бірі ретінде қойды.

Өйткені ислам дүниесінің басым бөлігі Қазақстанға инвестиция 
жасауға мүмкіндігі мол, көпшілігі мұнайға да, қаржыға да бай елдер 
еді. ксро-дан қалған ауыр мұра-терең экономикалық дағдарыста 
тұрған жас мемлекетке олармен әріптес болу, экономикасын көтеруге 
қаржы мен инвестиция тарту үшін олардың қаржылық жүйелеріне 
кірігу бізге ауадай қажет болатын. Бірақ бұл өте күрделі іс болатын. 

Қазақстан 1995 жылы бастап ислам ынтымақтастығы ұйымына 
қабылданды. Қазір бұл әлемнің 57 елін біріктіретін БҰҰ- нан кейінгі 
әлемдегі ең беделді халықаралық ұйым саналады. Қазақстан басшы-
сы Н.Ә. Назарбаевтың салиқалы сыртқы саясатын ұғынған ислам 
елдері біртіндеп Қазақстанды сенімді серіктес ретінде бағалап, 
тығыз ынтымақтастық орнатуға бет бұрды. Қазақстан исламдық 
қаржыландыру үшін барынша тартымды ел ретінде танылды. 
Қазақстан басшылығы ислам әлемінің қаржылық жүйесіндегі 
ең ықпалды ұйым-ислам даму Банкімен ынтымақтастыққа қол 
жеткізді. 

ислам даму Банкі (идБ) 1975 жылы құрылған аймақтық қаржы 
ұйымы. идБ мақсаты Шариғаттың қағидаттарына сәйкес идБ  
мүше елдерінің және мұсылман қоғамдастықтарының экономикалық 
дамуына және әлеуметтік прогресіне көмек көрсету болып  
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табылады. мүшелерінің құрамына 52 мемлекет кіреді. тмд  
елдерінің ішінде идБ мүшелері Әзірбайжан, Қазақстан,  
Қырғызстан, тәжікстан және түрікменстан болып табылады.

Қазақстан республикасы 1996 жылғы 16 мамырда идБ-ның 
1974 жылғы 12 тамызда джидда қаласында қол қойылған 
Құрылтай шартын ратификациялады. 1997 жылғы тамызда алма-
ты қаласында тмд-да, моңғолияда, Қхр-да, Шығыс еуро-
па аймағында орналасқан идБ мүше елдері және мұсылман  
қоғамдастықтары үшін аймақтық офисі ашылды [1].

1997 жылы Қазақстан парламенті ислам даму банкімен 
ынтымақтастық орнату туралы келісімді ратификациялағаннан 
бастап еліміз экономикасының, қаржы банк жүйесінің ислам 
әлемі елдерімен интеграциялану үдерісі нәтижелі жүргізіле баста-
ды. ал 2003 жылы өткен 1-ші дүниежүзілік ислам экономикалық 
форумы аясында Қазақстан өзін ислам әлемінің белсенді 
қатысушыларының бірі ретінде танытты. Қаржы дағдарысы кезінде 
Қазақстанға таяу Шығыстан инвесторлар тартылды. ислам даму 
Банкі 2000 жылы Қарағанды-астана автожолын қайта жаңғырту 
жобасына 20 млн. доллар, Қазақпошта жобасын іске асыруға  
9 млн. доллар қаржы бөлді [2, 347-348 бб.]. 

исламдық қаржыландыру жүйесі батыстық жүйеден ерек-
ше, әлемдегі имандылыққа құрылған сала. ол еуропа немесе азия 
банктеріндей өсімқор емес. Қаржылық операциялары тек қана  
шариғат қағидаларына сәйкес жүргізіледі. ссудалық пайыздарға 
қатаң тыйым салынған, себебі ол шариғат қағидалары бойынша  
ауыр күнә болып саналады. сондай-ақ исламдық қаржыландыру  
саласында белгілі бір азаматтардың басында кездесетін қиын 
жағдайларды өз мүддесіне сай қолдануға тосқауыл қойылған. 
исламдық экономикада ішімдікпен, темекімен, қару жарақпен 
тікелей байланысты болатын қандай да бір операцияларға инвести-
ция тартуға да үзілді-кесілді тыйым салынады [3].  кезінде ислам 
ынтымақтастығы Ұйымы өзінің кезекті саммитін Қазақстанда  
өткізуі біздің елге деген сенімді көрсеткені еді. 

Қазақстан тмд кеңістігіндегі және орталық азиядағы елдердің 
ішінде заңдық тұрғыда исламдық қаржыландыру жүйесін енгізген 
және тәжірибе жүзінде оған қажетті қаржылық құрылымдарды 
сәйкестендіре білген бірден бір мемлекет. мамандар пікірінше 
бұл өз кезегінде өзге елдердің де осы салаға, яғни исламдық  
банктерге деген қызығушылығын оятады деп есептейді.

мамандардың пікірінше ислам ынтымақтастығы Ұйымы 
халықаралық қауымдастықта өзінің экономикалық әлеуетін әлі толық 
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пайдаланған жоқ. ислам әлемі әлемдік энергетикалық ресурстардың 
70 пайызына бақылау жасағанымен, оған әлемдік ІЖӨ-нің тек 7,5 
пайызы және жаһандық тауар айналымының 11,2 пайызы ғана тиесілі. 
Бұл көрсеткіш аз. Бұл ретте мұсылман әлемі халық санының өсуі, 
кедейлік, табиғи ресурстардың біртіндеп сарқылуы, экологиялық 
ахуалдың нашарлауы сияқты елеулі мәселелерге кезігуде [4]. 

Қазақстан жаңа индустриялық бағдарлама аясында БаӘ, иран, 
түркия және малайзиямен белсене жұмыс жүргізуде. 2,5 миллиард 
доллар болатын келешегі бар 15 жобамен жұмыс жасауда. Қазақстан 
инвесторлар тарту үшін барлық жағдайды жасап, тиімді көліктік-
логистикалық инфрақұрылым қалыптастыруда. 10 мың шақырымнан 
асатын автокөлік жолы, 2,5 мың шақырым теміржол салынды 
және қайта жөнделді. халықаралық көлік дәлізін қалыптастыру 
нәтижесінде Қытайдан Парсы шығанағына дейінгі қашықтық 
1200 шақырымға қысқарды. азия аумағындағы елдердің сауда-
экономикалық қатынастарын дамытуға қолайлы көлік қатынасын 
қалыптастыруға Қазақстан үлкен үлес қосуда [4]. 

Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2014 
жылы 10-шы дүниежүзілік ислам экономикалық форумында  
сөйлеген сөзінде Қазақстанның ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жалпы ауданы 90 млн. гектарға жуық жерге ие бола отырып,  
азық-түлік қауіпсіздігінің жаһандық орталығына да айнала  
алатынын және бұл ислам дүниесіне де пайдалы болатынын 
жеткізді.

 Қазақстанның ислам даму банкімен инвестиция тарту 
және ислам банкингін дамыту саласындағы ынтымақтастығы 
жемісті бола түсуде. Бүгінде бұл бағыт бойынша Қазақ елінің  
экономикасына 700 млн. астам инвестиция салынған [4]. 

2007 жылы Қазақстан Біріккен араб Әмірлігімен бірлесіп 
500 млн долларды капиталдандыру арқылы тмд елдері арасын-
да бірінші болып «Әл-хиляль» алғашқы ислам банкін ашты. оның 
негізгі офисі алматыда, ал астана мен Шымкентте филиалдары 
жұмыс істейді. Бұл банк бүгінде 20 кәсіпорынды қаржыландыруда. 
сонымен қатар, банк құны 150 млн. аҚШ долларына  
бағаланатын 10 жобаға қаржы бөлу мүмкіндігі бар екенін мәлімдеді.  

елімізде ислам банкінде және басқа да исламдық қаржы инсти-
туттарында әртүрлі исламдық қаржы құралдары енгізілуде. мыса-
лы, осындай қаржы мекемелерінде «сукук» деп аталатын исламдық 
құнды қағаздар, «иджара» аталатын жалға беру, «вакала» атты ислам 
банк қызметінің ауқымында агенттік қызмет көрсету және басқа да 
исламдық қаржы құралдары іске асырылуда. Болашақта Қазақстан 
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Батыс еуропа және басқа да елдерде кеңінен тараған ислам қаржы 
құралдары нарығын енгізу арқылы таяу Шығыстың мұсылман 
мемлекеттері мен оңтүстік Шығыс азия елдерінен үлкен көлемде 
инвестиция тарту көзделуде [5]. 

Қазіргі кезде Қазақстан алматыны тмд және Шығыс еуро-
па елдері үшін исламдық қаржыландырудың өңірлік хабы ретінде 
көрсетуде. 2014 жылы иыҰ-ның мамандандырылған мекемесі  
болып саналатын «ислам ұйымымен азық-түлік қауіпсіздігі  
жөніндегі ынтымақтастық келісімі» деген келісімшартты Қазақстан 
парламенті ратификациялады. Бұл ұйымның штаб пәтері аста-
нада орналасқан. Бұл мекеменің мақсаты ауыл шаруашылығына 
жаңа технологиялар алу, ноу-хау жаңалықтарды енгізуге ықпал ету. 
сондай-ақ бұл мекеме шетелдерде қиындықтар туындағанда азық- 
түлікпен гуманитарлық көмектер ұйымдастыруды мақсат етеді. 

Ұлттық банк төрағасы Қайрат келімбетовтің мәліметіне 
қарағанда иыҰ біздің елдің төрағалығы кезінде ислам әлемінің XXI 
ғасырдағы дамуының негізі ретіндегі жаңғыру мен реформаларға 
бағытталған иыҰ-ның астана декларациясы қабылданды. 2011 
жылы Қазақстан ислам қаржылық қызметтері кеңесінің (IFSB) 
мүшесі атанды [6]. Қазіргі кезде Қазақстанда ислам банкингі, 
сақтандыру және лизинг саласында қызметтерін ұсынатын  
исламдық қаржы институттарының тұтас бір шоғыры жұмыс 
істейді.

Н.Ә. Назарбаевтың қызметі әлемдік ауқымда жоғары  
бағаланатыны тағы да бір дәлелденді. 2014 жылы 28 қазанда дубай-
да ислам әлемінің 10-шы дүниежүзілік ислам экономикалық фору-
мы (әлемдік саясатта оны салыстырмалы түрде «исламдық давос» 
деп те атайды) кезінде Қазақстан Президентіне «исламдық қаржы 
бойынша жаһандық көшбасшы» (CloBaL Islamic Finance Awards)  
сыйлығы табыс етілді. 

Әлемде исламдық қаржыландыру бойынша осындай беделді 
үш сыйлық бар. сыйлық ислам қаржы нарығын өңірлік және  
халықаралық деңгейде дамыту мен ілгерлетуде жеткен зор 
табыстар үшін берілді [4]. «демократия институты» ғылыми-
зерттеу қауымдастығының директоры Юлия кучинская: 
«Қазақстан басшысының әлемдік деңгейдегі сыйлыққа ие болуы  
Н.Ә. Назарбаевтың ислам банкі мен исламдық қаржыландыру  
жүйесін дамыту бағытында жүргізген еңбегінің әлемдік 
деңгейде мойындалуы. Қазақстанда исламдық қаржыландыру 
жүйесінің дамуын Президенттің үлкен қолдауынсыз елестету 
әсте мүмкін емес. себебі, бұл заңдық тұрғыдан да, экономикалық 
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тұрғыдан да айтарлықтай қиын үдеріс. сонымен қатар Қазақстан 
Президенті ислам әлемі мен Батысты, Батыс пен ислам әлемін  
жақындастыруға үлкен еңбек сіңірді» деп бағалады [7].

Бұл сыйлықтың төрт жылдан бері ғана тағайындалып келе 
жатқанын ескерсек, оның алғашқы екеуін исламдық қаржыландыру 
жүйесінің әлемдік деңгейде мойындалған орталықтарының 
бірегейі саналатын малайзияның өкілдері иеленіпті. демек, бұл 
Қазақстанның ислам әлемімен тығыз ынтымақтастық орнатуды  
және сол ислам әлемінің әлемдік аренада да өз орнын нығайтуды 
негізгі мақсаттарының бірі етіп алған ел екендігін дәлелдей түседі.

2015 жылы мамыр айында Қазақстанда IFSB саммиті өтетін 
болды. Бұл 184 мүшені біріктіретін ірі халықаралық ұйым. оның 54-і 
әр елдердің орталық, жетекші банктері болып табылады. олардың 
қатарында Жапония, Ұлыбритания сияқты елдердің орталық  
банктері бар. 

Қазіргі күнде исламдық қаржыландыру Қазақстан  
экономикасының әртүрлі салаларына қаржы салуда. исламдық 
қаржыландыру тетігі арқылы елімізде құны 85 млн. долларлық 7 
жоба мақұлданып жүзеге асырылуда. Бұдан басқа тағы құны 150 млн. 
долларлық 10 жоба талқылануда. 

2014 жылы елімізде алғашқы «иджара» исламдық лизингтік 
компаниясы ашылды. Қазіргі күнге дейін бұл компания 4,5 млн. 
доллар тұратын 16 жобаны қаржыландырып үлгерді. сонымен бірге, 
исламдық корпорацияның қазақстандық дәстүрлі банктермен жеке 
секторды дамыту бойынша әріптестігі негізінде (ICD) исламдық 
банкке айналдыру үдерісі басталды. астанада болашақта «абу даби 
Плаза» деген атауға ие болатын 88 қабатты ғимарат құрылысы жүріп 
жатыр. 2015 жылы алматы қаласында ислам қаржылық қызметтері 
кеңесінің саммитін өткізу жоспарланды.  Президент тапсырмасымен 
исламдық қаржыландырудың 2020 жылға дейінгі «Жол картасы» 
қабылданды. сонымен қатар алматы аймақтық қаржы орталығын 
дамытуды, сөйтіп 2020 жылға дейін алматының азияның ең ірі 10 
қаржы орталығы қатарына енуіне жағдай жасауды тапсырды. таяу 
жылдары Қазақстанда Бахрейн, малайзия, катар елдерінің исламдық 
қаржы институттары пайда болады. 

2015 жылдан бастап Қазақстанда халал жоспарлы ипотекалық 
компания құру туралы жұмыстар басталады. сонымен қатар елімізде 
екінші ислам банкі-«Zaman-Bank» ашылады дер күтілуде. ол жеке 
тұлғаларға қызмет көрсететін болады. Банк алдымен лицензия алып, 
кейін инвесторлар қатысуымен белгілі бір деңгейге дейін капиталсыз-
дандырылады. Банк жеке тұлғаларға «пайызсыз» несие беретін бола-
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ды. исламдық қаржыландыруды дамыту ассоциациясының төрағасы 
ерлан Байдаулеттің мәлімдеуінше «пайыз болады», бірақ ол жеке 
тұлғаларға онша әсер етпейді. Өйткені ислам банкингінде «комиссия 
ұстап қалуға» тыйым салынған.

Қазір ислам даму банкінде еліміздің 9 жобасы бар, соның 4 жоба-
сы ауыл шаруашылығына инвестиция салуға, 3 жоба жол құрылысы 
жобаларына және 1 жоба энергетика саласына бағытталса, тағы бір 
жоба астана мектептерінде оқушыларды тамақтандыру жобасын 
қаржыландырмақ [8]. 

еліміз өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан бері араб әлемімен  
саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени 
ынтымақтастықта жоғары деңгейге қол жеткізіп отыр. Қазіргі 
уақытта Қазақстан мен араб әлемі арасындағы байланыстар серпінді 
түрде достық пен өзара түсіністік рухында дамуда. 2011-2012 жылда-
ры Қазақстан республикасының ислам ынтымақтастығы Ұймына 
жетекшілік етуі осы аймақпен сауда- экономикалық саладағы 
ынтымақтастыққа жаңа серпін берді..

Қорыта айтқанда, тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде Қр тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың халықаралық беделі және тарихи 
рөлінің арқасында араб әлемі елдерімен стратегиялық әріптестік 
орнатып, Қазақстан республикасы орталық азия мен тмд елдері 
аймағында исламдық қаржыландыру бойынша көшбасшы елдердің  
біріне айналды.
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РЕЗЮМЕ

в статье рассматривается история установления отношений 
республики казахстан с исламским финансовым миром за годы неза-
висимости, и развитие инвестиционной деятельности.

SUMMARY
The article discusses the history of the establishment of relations 

between Republic of Kazakhstan and Islamic financial world in the years 
of independence, as well as examines the development of investment 
activity.
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Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты индустриалды-

инновациялық даму және этноәлеуметтік үдерістер тарихы  
бөлімінің бастығы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент,

С.А. Бағдатова 
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 

қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты,
А.С. Әбілов 

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының кіші 
ғылыми қызметкері, ғылым магистрі

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ ЖӘНЕ АРНАЙЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАР

Аннотация
Бұл мақалада тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы еліміздің 

экономикалық тарихына қатысты мәселелер, нарыққа көшу, 
дағдарысты еңсерудің алғашқы қадамдары, экономикалық рефор-
малар және оның нәтижесі, соның ішінде Қазақстандағы арнайы 
экономикалық аймақтардың құрылу тарихы және олардың қызметі 
мұрағат құжаттары негізінде жүйеленген. 

Түйін сөздер: экономика, арнайы экономикалық аймақ, нарықтық 
экономика, дағдарыс, реформа, инвестиция.

Қазіргі заман тарихының тәуелсіздік кезеңі бойынша 
«Қазақстандағы арнайы экономикалық аймақтар: құрылу тарихы мен 
қызметі» деп аталатын зерттеу жобасы институттағы индустриалды-
инновациялық даму және этно-әлеуметтік үдерістер тарихы бөлімінің 
алдыңғы жылдардағы «Қазақстан экономикасы: қалыптасуы мен 
даму тарихы» атты іргелі ғылыми-зерттеу жобасының жалғасы болып 
табылады. себебі, аталған бөлімнің алғашқы ізденіс жұмыстары 
көрсеткендей, тәуелсіздіктің бастапқы жылдарында айқын сезілген 
экономикалық дағдарыс және одан шығудың бірден – бір жолы - 
еркін экономикалық аймақтар (еЭа), кейінірек арнайы экономикалық 
аймақтар (аЭа) құру болды. Өзге одақтас республикалар сияқты 
Қазақстан да экономикалық жағынан орталыққа тәуелді болғаны 
белгілі. егемендігін енді ғана алған еліміз дағдарыс кезінде дамудың 
әртүрлі жолдарын қарастырды, кеңестік кезеңде тек шикізат көзі 
ретінде қалыптасқан Қазақстан экономикасын қайта құрылымдау, 
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нарыққа көшу, жекешелендіру, шетелдік инвестициялар тарту  
сияқты алғашқы жұмыстарын бастап кетті. осылайша, 90-жылдары 
құрдымға кеткен халықтың әлеуметтік-экномикалық жағдайын  
түзеу, олардың күнделікті тұрмыс-тіршілігін көтеру мәселелері 
алдыңғы қатарға шықты. 

90-жылдардың басында пайда бола бастаған арнайы  
экономикалық аймақтар туралы айтпас бұрын, еліміздегі жалпы 
экономикалық ахуалды айқындайтын фактілерге тоқтала кетсек  
дейміз. Әкімшіл-әміршіл жүйенің Қазақстанды экономиканың 
шикізаттық көзіне айналдыруы - халыққа қызмет көрсету 
құрылымдарын, тұтыну тауарларын өндіру, құрылыс, тұрғын 
үй құрылысын бәсеңдеткені белгілі. көптеген облыстар мен  
аудандардың экологиясы да нашарлап кетті. Біріншіден, мұның бәрін 
ретке келтіру керек болды. екіншіден, Қазақстан аграрлық респу-
блика болғанмен, ауылдар өндірістік жағынан артта қалды. Біздің 
тұрмысымыз ауыл шаруашылығы өнімдерін аз мөлшерде өндіруден 
емес, оны сақтау мен қайта өңдеу мүмкіндігінің жоқтығынан нашар-
лады. Өңдеу индустриясын құру адамның қажеттілігіне жасалған 
бетбұрыс болды [1, 65-66 бб.].

сол кезде әлеуметтік инфантилизм құбылысы көрініс берді, оның 
негізі алғашқы өтпелі кезеңдегі 1990-жылдардағы «жабайы капита-
лизм», яғни игілікке жетудің дұрыс емес формулаларымен «аз жұмыс 
істеп-көп алу», «ауадан ақша жасау» және т.б. белең алды [2, 12 б.].

90-жылдардың ортасына дейін Қазақстан нарықтық экономикаға 
бағытталған құрылымдық реформаларды іске асыра бастады. 
оның негізгі тармақтары: 1992 жылдың қарашасында жарияланған 
бағаны ырықтандыру мен 1993 жылдың қарашасында енгізілген 
ұлттық валюта болған еді [3, 9 б.]. Бұрынғы жоспарлы эконо-
микадан сұранысқа негізделген нарыққа көшу процесі де осы  
1992-1995 жылдарға сәйкес келеді. 

1990 жылдың жазынан бастап кезінде ірі астықты аймаққа 
айналған торғай облысы қалпына келтірілді (1970 жылы құрылған 
торғай облысы, 1988 жылы таратылып кеткен еді). сонымен қатар 
теміртаудағы Қарағанды металлургиялық комбинаты Қазақстан 
құзыретіне өтті. тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында бұл көмір 
бассейнінің 500 мың тоннасын шетелге сату туралы келісім шартқа 
қол қойылды. ал одан түскен валютаның 60%-ын шахтерлардың 
пайдасына шешу, тағы бір бөлігін өндіріс орындарын қайта өңдеу мен 
жаңа технологиялармен жабдықтауға жұмсау көзделді [1, 149 б.]. 

Нарықтың бірінші заңы – сұраныс пен ұсыныс заңы. Қай жерде 
сұраныс болса, қаражат сол жаққа құйылады, іскер адамдардың күшін 
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сол кездегі басшылар ұтымды пайдаланды. Өйткені, әкімшілік жүйе 
бетбұрысты қадамдарды жасауға қауқарсыз еді.

Біз шаруашылық есеп (хозрасчет) идеясын, жалға беру, 
шаруашылықтың басқа да озық әдістерін бұрмалаудың куәгері 
болдық. Жалға беру көрсеткіші: өнеркәсіп саласында өндірістің 3,9%, 
құрылыста – 9,7%, сауда мен қызмет көрсетуде 1%-ын құрады. респу-
бликада небәрі 1 концерн, 6 ерікті тауар өндірушілер қауымдастығы 
құрылды [1, 278-282 бб.]. 

1992-1993 жылдар – дағдарысқа қарсы нақты іс-шаралар 
кезеңі болды, осы кезде нарықтық қатынастардың пайдасы-
на обьективті тұрғыдан таңдау жасалды. Бұл кезең бізге үлкен 
сабақ болды, ең алдымен экономиканы көтеру керектігін жақсы 
түсіндік. олай етпесек, қоғамда халықтың наразылығы мен  
бейберекетсіздік белең алуы мүмкін еді [4, 3 б.].

Экономикалық тәуелсіздікке жасалған тағы бір қадам - 1993 
жылғы ұлттық валютамыздың айналымға енгізілуі болды. 1995 
жылдың 19 мамырында алматы қаласындағы әйгілі британдық 
«Thomas De La Rue» компаниясының жабдықтарымен жабдықталған 
банкноттық фабрика ашылды ол ұлттық валютаны 114 елге 
басып шығарды және әлемдегі банкнот жасау бойынша барлық  
құрал-жабдықтардың 95 %-ын дайындады [5, 195-210 бб.].

Жалпы 1994-1995 жылдар – тоталитарлық жүйенің ыдырауы 
аяқталған кезең болды. Бұл жылдар мемлекеттілік пен нарықтық 
экономиканың жаңа үлгісін іздеу кезеңімен сипатталады. осы 
жылдары елді экономикалық дағдарыстан шығару бірінші кезек-
ке шықты және оны нарыққа икемдеуде, халықтың тұрмысын 
көтеруде, ішкі саяси тұрақтылықты қолдау мен қоғамды одан әрі 
демократияландыруда, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде 
күрделі міндеттерді жылдам шешуге қабілетті саяси жүйені  
құру міндеті қойылды [5, 3 б.].

Экономикалық дағдарыс ер азаматтардың басым бөлігін  
жұмыссыз қалдырды. Қоғамда әйелдердің рөлі өсті. олар күн 
көрістің барлық түрлерімен айналысты, отбасын асырады. осылай-
ша, капиталистік қатынастарға негізделген нарық, алдымен қоғамды 
ретке келтірді. екіншіден. адамдардың бұрынғыдай мемлекеттің 
көмегіне қарап отырмай, тіршілік көздерін тауып, өз бетінше өмір 
сүруге, кәсіп қылуға итермеледі. 

Нарыққа көшу кезінде іске асырылған реформалардың бірі - 
меншікті жекешелендіру болды. Қазақстандағы жекешелендіру 
негізінен төрт кезеңге бөлініп қарастырылады: бірінші кезең: ынта-
лы жекешелендіру (1991-1992 жж.); екінші кезең: инвестициялық 
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купондармен жекешелендіру (1993-1995 жж.); үшінші кезең: ақшалай 
жекешелендіру (1996-1998 жж.); төртінші кезең: мемлекеттік 
меншікті басқару (1999 жылдан бүгінге дейін). Жекешелендіру 
кәсіпорын ұжымы тиісті өтініш жасағаннан кейін мемлекеттік 
органның шешімімен аукцион, конкурстар өткізу, еңбек ұжымдарына 
өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды тегін беру арқылы 
жүзеге асты. Бірінші кезеңде шағын жекешелендіру басталып,  
5000-ға жуық нысандар жекешелендірілді. олардың қатарында  
470-тен астам кеңшар ұжымдық меншікке берілді. ауыл  
шаруашылығы нысандарын жекешелендіру әрбір еңбеккердің 
мүліктік және жер үлесін анықтап, меншігін дербестендіру арқылы 
жүзеге асты [7, 202-204 бб.].

Жекешелендіру – Қазақстан экономикасындағы күрделі процесс 
болды. Бүгінге дейін жекешелендіруге қатысты сын пікірлер де 
жоқ емес. Бірақ, оның жағымды жақтарын да айталық. Біріншіден, 
нарыққа негізделген ұлттық экономиканың тарихында мемлекет 
реттеп отыратын жеке меншік секторы пайда болды. ал мемле-
кет оның тиімді жақтарын халық игілігіне пайдалануға барынша 
қолдау көрсетті. Бастапқыда шетел инвесторларына тек жекелеген 
ірі кәсіпорындарды ғана сату жоспарланған. 1993 жылы тізімге 38 
обьекті тіркелді [7, 191-194 бб.].

1996-1998 жылдары жүргізілген жекешелендірудің үшінші  
кезеңі экономиканың стратегиялық салаларындағы электр энерге-
тикасы мен мұнай-газ салаларын, сондай-ақ әлеуметтік саланы – 
денсаулық сақтау, білім беру, ғылым мен мәдениет салаларын – қоса 
алғандағы секторлық бағдарламаларға көшудің кезеңі болды. дәл 
осы кезеңде ірі өнеркісіп орындарын сатып алуға қабілетті отандық 
толыққанды инвесторлар қалыптаса бастады. 

Экономикалық тығырықтан шығарудың тағы бір жолы – 
бастапқыда еркін экономикалық аймақтар, кейіннен арнайы 
экономикалық аймақтар құру (аЭа) болды. 

Қолданыс аясында «арнайы экономикалық аймақ» деген 
жаңа ұғым пайда болды. аЭа - еліміздің басқа аумақтарында 
қолданылмайтын, ерекше жеңілдіктер мен ынталандыру жүйесі 
жасалған арнайы экономикалық аймақтар ұлттық экономикалық 
кеңістіктің бір бөлігі саналады және белгілі бір дәрежеде  
оқшауланған географиялық аумақ болып табылады [8]. сонымен 
бірге «арнайы экономикалық аймақтарды – ұлттық немесе шетелдік 
кәсіпкерлер үшін қалған аумақтарға қарағанда, экономикалық 
жеңілдіктері бар айрықша құқықтық мәртебесімен ерекшеленетін 
шектеулі аймақ» деп түсіндіруге болады [9, 502 б.]. 
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еліміздегі алғашқы арнайы экономикалық аймақтар 1991-1992 
жылдары құрыла бастаған. олар: Жезқазған облысында Жәйрем-
атасу, талдықорған облысында алакөл мен Жаркент, талдықорған 
қаласында «талдықорғанвнештранс» субаймағы, Қостанай облы-
сында лисаковск аЭа, алматыда «атакент» еркін сауда аймағы, сол 
сияқты атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, маңғыстау облыста-
рында еркін экономикалық аймақтар. Барлығы – 9. 

аЭа ұғымы 90-жылдары заңмен бекітіліп, (1990, 1994 ж., 1996 ж., 
1999 ж., 2007 ж., 2011 ж.), кейін жңғыртылып отырған. Қазақстандағы 
аЭа-тар осы заңдар шеңберінде жұмыс жасайды. Заң бойынша 
аЭа–ты құру туралы шешімді қабылдау құзіреті Қазақстан респу-
бликасы Президентіне берілген және аЭа-тың қызмет ету мерзімі 25 
жылдан жоғары аспауы керек [10, 8 б.]. 

Ұлттық мұрағат қорларында талдықорған облысында 1995  
жылмен салыстырғанда, өнеркәсіп өндірісінің көлемі күрт төмендеп 
кеткен (10,6 %), әлеуметтік салада зейнетақыны төлеу қарызы 
бір жылда 3,7 есеге (1735.2 млн. теңге) көтерілген. ал желтоқсан 
айында бюджеттік жалақыны төлеу 1,8 есеге өскен. 1995 жылмен 
салыстырғанда, 1996 жылдың аяғында семей облысында ауыл 
шаруашылығы 65,3 %-ға құлдырап кеткен [11, 18-19 пп]. 

аЭа-тың ішінде Қостанай облысындағы лисаковск оң  
нәтижелерге қол жеткізген. осы ретте айта кетейік, 1996 жылдың 
жаз-күз айларында Қостанай облысында құрылған лисаковск 
аЭа-тың мерзімін 2010 жылға дейін, Қызылорда қаласындағы 
Қызылорда аЭа-н 2007 жылға дейін ауыстыру туралы ұсыныстар 
жасалады.

аймақтардың орталықпен байланысын жетілдіру жұмыстары  
одан әрі жалғасты. стратегиялық ортақ міндеттер шеңберіндегі 
нарықтық реформаларды іске асыру мақсатында 1996 жылғы 
желтоқсандағы Қаулыға сәйкес, Үкімет 1997 жылдан бастап төрт 
облысты (алматы, көкшетау, Қарағанды, Қызылорда) тәжірибе 
жүргізу нысанына алды [11, 20-21 пп]. 

Жәйрем-атасу аЭа-н 2007 жылға дейінгі мерзімге ұзарту 
жоспарланды. Бұл аймақ Жезқазған облысына қарасты Қаражал 
қаласы, Жәйрем және Шалғын поселкелерін де қамтыған еді. 
аймақтың жалпы аумағы 12 662 шаршы метрді құрады. аЭа құру 
арқылы Жәйрем тау-кен комбинаты еліміздегі темір рудасы мен 
марганец концентратын өндіретін ірі кәсіпорынға айналды. Бұдан 
басқа марганец рудасын өңдейтін кен байыту фабрикасы, мырыш пен 
қорғасын өндіретін металлургиялық завод құрылысы іске қосылды  
[12, 206 б.]. 
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алайда, кейбір мамандардың айтуынша, 90-жылдары құрылған 
аЭа-тар бұрынғы шаруашылық байланыстарға кері әсерін тигізіп, 
отандық тауар өндірісін әлсіретті және арамза бәсекелестікке жол 
ашты. сондықтан атырау, Шығыс-Қазақстан, Қарағанды, маңғыстау 
еркін экономикалық аймақтарын жоюға тура келді. оның басты факто-
ры сол аймақтың экономикалық мүмкіндіктерінің алдын-ала талдау 
жүргізілмегені айтылады. Бұға, қоса бұл аймақтарды пайдаланудың 
құқықтық және әкімшілік механизмдері сақталмаған. мысалы, 
аЭа әкімшілігі қаржылық, салықтық және ұйымдастырушылық 
жұмыстарын өздігінше шешуге қауқарсыз болған [13].

1999 жылғы наурыздағы Қазақстан республикасы Президентінің 
«Қазақстан республикасындағы арнайы экономикалық аймақтардың 
кейбір мәселелері» туралы Жарлығына сәйкес лисаковск, кызы-
лорда, Жайрем-атасу арнайы экономикалық аймақтары мерзімінен 
бұрын жойылды. сөйтіп 90-жылдардағы аЭа-тан 2000 жылға дейін 
тек «астана-жаңа қала» аЭа сақталып қалды. оның алғашқы басшы-
сы, қалабасы аманжол Бөлекбаев болды. 2001 жылы қайта құрылған 
«астана – жаңа қала» аЭа-н басқаруға кәсіби құрылысшы Николай 
Петрович тихонюк келді, оған жергілікті экономикалық кеңістікте 
тиімді құрылыс салу және инвестицияларды ынталандыру үшін 
жеті жылдық кезеңге арналған еркін экономикалық аймақтың бүкіл 
әлеуетті артықшылықтарын іске асыру міндеті тапсырылады. сол 
жылдары есілдің қос қапталында жүргізілген құрылыс нысандарында 
барлығы 20 мыңға жуық адам жұмыс істеген. тіркелген ірі құрылыс 
компанияларының саны – 200-ден асып жығылған. солардың 10 
шақтысы ғана шетелдікі, қалғандары өзіміздің құрылысшылар болған. 
ал «астана – жаңа қала» аЭа алғаш құрылғаннан бе оі елорданың 
сол қапталында 280-нан астам нысанның пайдалануға берілуін сол 
жұмыстардың нәтижесі деуге болады» [17].

Әлеуетті инвесторға еЭа не береді: біріншіден, тауарлар-
ды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізу жөніндегі айна-
лымды қосымша құн салығынан босату; екіншіден, тауарлар мен 
жабдықтар өткізу кезінде қосылған құн салығының нөлдік ставка-
сын қолдану; үшіншіден, жер учаскелері бойынша жер салығынан 
босату; төртіншіден, заңды және жеке тұлғалардың ғимараттары 
мен құрылыстарының қалдық саласы мүлік салығын салу  
обьектісі болып табылады» [14, 153-155 б.].

алайда, бүкіл әлемді шарпып өткен 1997-1998 жж.; 2007-2008 
жж. экономикалық қаржы дағдарыстары да астана құрылысының 
қарқынды дамуына кері әсерін тигізді. Бірақ, біздің басшылықтың 
экономикалық саясаты мен қарапайым құрылысшылардың биік  
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рухы бұл дағдарыстар да еңсерді. 
Жалпы 2001-2012 жылдар аралығында елімізде құрылған 

аЭа-тар саны – 10. атап айтқанда, «астана – жаңа қала» (аста-
на қ.), «ақпараттық технологиялар паркі» (алатау), «оңтүстік» 
(OxyTextile, хлопкопром-Целлюлоза), «ақтау теңізпорты», «Бура-
бай», «сарыарқа» (Қарағанды), «хоргос-Шығыс қақпасы» (алма-
ты), «Павлодар» өнеркәсіптік химиялық және мұнайхимиялық 
саласы«Павлодар» өнеркәсіптік химиялық және мұнайхимиялық 
саласы, «тараз химиялық паркі» іске қосылды. 

осылардың ішінде 2006 жылдан бастап «ақтау теңіз портын» 
біртіндеп ұлғайту жұмысы қолға алынды. осы кезде мұнайды сыртқа 
шығару 2 еселенді, яғни өнімнің көлемі жылына 11 –ден - 23 млн. 
тоннаға дейін өсті. оның үстіне «арселор миттал» компаниясы 
ақтауға мұнай трубаларын шығаратын завод салып берді [19, 165 
б.].

 «алатау» ақпараттық технологиялар паркі» немесс «алатау IT 
City» аЭа-н орталық азиядағы High-Tech индустриясының бірінші 
нысаны деуге негіз бар. Өйткені, бұл еліміздегі алғашқы ірі ұлттық 
технопарк жобасы еді. оған құрылған күнінен бастап 5,3 млрд. аҚШ 
доллары құйылды және 1100-ға жуық адам жұмыспен қамтылды. 
сол сияқты жобаның 47 қатысушысы болды. Бұл кәсіпорындарда 
сұйықкристалды теледидар өндірісі, жеке компьютерлер, мониторлар, 
ноутбуктер, серверлер, бағдарламалық өнімдер, жартылай сымдық 
приборлар және т.б. электрондық техника өнімдері шығарылды. 

«оңтүстік» аЭа-на көптеген инвестициялық жобалар тартылды, 
атап айтқанда целлюлоза мен мақта шикізат өндірісі - «хлопкопром-
Целлюза» ЖШс, кешенді автоматтандырылған жіп иіру-айналдыру 
фабрикасы - «Oxy Textile» ЖШс, тігін фабрикаты - «агФ групп» 
ЖШс, қағаз өндіріс заводы - «Kagaz Shahary SEZ» ЖШс жұмыс 
істейді [20].

аЭа-тың қызметі елімізде қолайлы инвестициялық климатты 
қалыптастыруға ықпал етті. мысалы, біз қысқа мерзімде шетелдік 
инвестициялық ағымды тұрақтандырдық. 1991-2001 жылдары елімізге 
тартылған шетелдік инвестиция көлемі 140 млрд. долларды құрады. 
ал 2012 жылға қарай оның көлемі 160 млрд. долларға өсті. инвестор-
елдердің қатарында Нидерланды, аҚШ, Франция, Қытай, Жапония, 
Ұлыбритания сияқты мемлекеттер болды [21, 175–176 бб.].

аЭа-ды тарихи тұрғыдан зерттеу барысында Қызылорда аЭа, 
лисаковск аЭа, ақмола (астана) аЭа, кейінгілерден «астана – 
жаңа қала» аЭа, «ақтау теңіз порты» аЭа-тың құрылу тарихына 
басымдық беріледі.
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- Қызылорда аЭа құрылуы мен қызметінің тарихи аспектілері 
облыстық мұрағат құжаттарымен негізделеді; 

- лисаковск аЭа – Қазақстан республикасының Президент 
мұрағатының құжаттарымен негізделеді;

- ақмола (астана) аЭа және үшінші мыңжылдықтың басын-
да қайта құрылып, мерзімі 2027 жылға дейін ұзартылған «астана – 
жаңа қала» аЭа- тың құрылу тарихы және осы аЭа қызметіндегі 
ықпалды адамдардың қызметі, атқарылған жұмыстардың нәтижелері 
көрсетіледі;

- «астана-жаңа қала» аЭа құрылу қызметі астананы көшіру 
процесімен сабақтастықта қарастырылады; 

- астана қаласы құрылысының тарихи аспектілерін ашу 
көзделеді; 

- астана аЭа-ның құрылу тарихы «астаналар миграция-
сы», «астаналық тұрғындардың өзгеруі», «астана имиджі» сияқты 
әлеуметтік мәселелермен сабақтастықта қарастырылады; 

- «ақтау теңіз порты» аЭа-тың құрылу тарихына қатысты 
құжаттық материалдар жүйеленеді.

тұжырымдай келе айтарымыз, біз 90-жылдардың басын-
да құрылған аЭа-тың қызметін ұлттық экономика кеңістігінің  
құрамдас бір бөлігі ретінде қарастыруымыз керек. Өйткені, осы 
жылдары оның заңнамалық негіздері жасалды, сенімді инвесторлар 
анықталды, қолайлы инвестициялық климат қалыптасты.
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РЕЗЮМЕ
в данной статье рассматриваются вопросы касающиеся исто-

рии экономики в первые годы независимости, переход к рынку, 
первые шаги преодоления кризиса, экономические реформы и их 
результаты, в том числе систематизирована история создания и  
деятельности специальных экономических зон казахстана на  
основе архивных материалов. 

SUMMARY
This article discusses the issues relating to the history of the  

economy in the first years of independence, the transition to a market 
economy, the first steps to overcome the crisis, economic reforms and 
their results, including systematized the history of creation and activity  
of special economic zones in Kazakhstan on the basis of archival 
materials.
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ӘОЖ 327 (574+480)
Ж.Н. Қалиев

Қр БҒм мемлекет тарихы институты Ғылыми-ақпарат бөлімінің 
бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚСТАН-ФИНЛЯНДИЯ ЕКІЖАҚТЫ  
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ

Аннотация 
мақалада экономикалық, гуманитарлық-мәдени салалардағы 

қазақ-фин екіжақты қатынастар, сондай-ақ екі ел арасындағы 
достастық пен ынтымақтсастық мәселелері қарастылған. автор 
екіжақты қатынастардың және интеграциян ың негізгі үдерістеріне 
талдау жасаған.

Түйін сөздер: Қазақстан, Финляндия, қарым-қатынасы.

Қазақ-фин қарым-қатынастары тарихын 1992 жылдан 13 мамы-
рынан бастап есептейді. екі ел арасындағы саяси диалогтың негізі 
Финляндия Президенті м.койвистоның Қазақстанға сапары бары-
сынан (1992 жыл қыркүйек) қаланды. Қазақстан өз тәуелсіздігін 
жариялаған тұста, егемен ел атанғанын алғаш танығандардың бірі 
де осы Финляндия мемлекеті болды. осылайша, небәрі бір жылдың 
ішінде екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастар жақсы 
өріс алып, саяси-экономикалық ынтымақтастық нығая бастады. 
дипломатиялық қатынастар орнатылған кезден бастап Қазақстан мен 
Финляндия арасындағы қарым-қатынастар жедел дамуда және саяси 
диалог белсенді әрі сенімді жүргізіліп келеді.

екі ел арасындағы екі жақты қарым-қатынастардың құқықтық-
нормативтік негізі қалыптаса бастады. мысалы, 1992 жылы Қазақстан 
мен Финляндия арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық 
туралы келісім; 1996 жылы Қазақстан республикасы Үкіметі мен 
Финляндия республикасы Үкіметі арасындағы автомобиль қатынасы 
туралы келісім; 2007 жылы Қазақстан республикасының Үкіметі 
мен Финляндия республикасының Үкіметі арасындағы инвести-
цияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімдер жасал-
ды [1]. елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2009 жылы Финляндияға сапары 
барысында Қазақстан республикасының Үкіметі мен Финляндия 
республикасының Үкіметі арасында Қосарланған салықты болдыр-
мау және табыс пен капиталға салықтан жалтаруға жол бермеу 
туралы келісім жасалған. екі ел арасындағы бұл келісімнің 
мақсаты экономикалық ынтымақтастықты инвестициялар үшін 
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қолайлы жағдайлар жасау арқылы нығайту және кеңейту болып 
табылады. Қазақстан республикасының Білім министрлігі мен 
Финляндия республикасының Білім министрлігі арасында Білім 
саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум; Қазақстан 
республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен 
Финляндия республикасының Ұлттық мұрағаты арасында мұрағат 
істері саласындағы ынтымақтастық туралы келісім. мұрағат ісі  
саласындағы ынтымақтастықты дамыту мақсатында ұлттық  
заңдарына сәйкес мұрағат ісі мен құжаттама саласына байланысты 
ақпараттармен, заң актілерімен, нормативті құқықтық актілермен, 
мұрағаттану, археография және құжаттану мәселелері бойынша 
әдебиеттермен, сондай-ақ екі жақ мүдделеріне сәйкес мұрағаттылық 
құжаттар жарияланымдарымен алмасады. инновациялық 
ынтымақтастық туралы төрт келісім жасады [2]. 2015 жылы  
Финляндия республикасының «ЭксПо-2017» халықаралық 
мамандандырылған көрмесіне қатысу шарты жасалынды. 

25 жыл аралығында қазақ-фин қарым-қатынасы мемлекетаралық 
әрекеттестіктіктің  қомақты тәжірибесін жинақтады. осы уақыт 
аралығында Финляндия скандинавия түбегіндегі Қазақстанның 
ең маңызды жақын әріптестерінің бірі және еуропалық нарыққа 
шығудың көпірі болып отыр [3].  

Финляндия Қазақстанмен ынтымақтастықты қай салада 
болсын нығайтуға және одан әрі дамытуға дайын. суоми елі біздің 
еліміздің халықаралық саясаттағы ұстанымдарының бәрін қуаттай 
отырып, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу-
ын қолдайтындарын білдірді [4]. халықаралық саясаттың негізгі 
мәселелері бойынша екі елдің ұстанымдары бір-біріне жақын және 
ұқсас келеді. екі ел арасындағы көптеген ортақ нәрсе, соның ішінде 
тарихи оқиғаларға қатысты ұқсастықтар бар. Фин елі әлемде ең 
алғашқы бейбітсүйгіш ел ретінде танылған. еуропада қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, дау-жанжалдарды болдырмау олардың алдын алу, 
адам құқығын қорғау, әлемдік дағдарысқа қарсы тұру, ядролық 
қарусыздануды қамтамасыз ету мәселесін алғаш көтерген ел. 

соңғы жылдары Қазақстан мен Финляндия арасындағы қарым-
қатынас қарқынды дамып келе жатыр. Әлемнің ең тұрақты елі атанып 
отырған Финляндия Қазақстанмен еуропа одағы арасындағы қарым-
қатынасты нығайтуда. Қазақстанның БҰҰ, тмд, аӨсШк, ҰҚШҰ, 
ШыҰ, еҚыҰ, иыҰ, тмык және өзге де халықаралық ұйымдар мен 
форумдардағы белсенді қызметін жоғары бағалайды. 

Қазақстан сыртқы саясаттың гуманитарлық өлшемін дамытуға 
басым мән береді. Білім, ғылым мен мәдениет, туризм және спорт, 
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жастар саясаты, бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру 
саласында көпжақты конвенцияларға қосылу және екіжақты шарт-
тар жасасу бойынша халықаралық ынтымақтастықты және жұмысты 
одан әрі жүзеге асыруда [5]. Бүгінгі таңда Қазақстан мен Финляндия 
арасында мәдени-гуманитарлық қарым-қатынастар да жолға қойылып 
келеді. 2009 жылы Қазақстан республикасы Білім және ғылым 
министрлігі мен Финляндия республикасының Білім министрлігі 
арасындағы білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімнің жобасы әзірленді.

Жобада мынадай мәселелер қарастырылды: 
- оқу орындары мен ғылыми мекемелердің арасында тікелей 

қарым-қатынастың орнатылуы;
- студенттермен, оқытушылармен, ғалымдармен және мамандар-

мен алмасу;
- дайындық, қайта даярлау және ғылыми-педагогикалық 

кадрлардың біліктілігін арттыру.
2010 жылы Қазақстан республикасы Президентінің 

«Болашақ» халықаралық стипендиясының иегерлеріне ғылыми  
тағылымдамадан өту үшін ұсынылатын алдынғы қатарлы 
шетелдік жоғары оқу орындарының және ғылыми орталықтар мен 
зертханалардың тізіміне хельсинки университеті қосылды [6].

екі жақты тікелей қарым-қатынас жиілей бастады. мысалы, 1997 
жылы Финляндияның Парламенттік делегациясы Қазақстанға ресми 
сапарымен келуі; 2006 жылдың ақпанында Қазақстанға Финляндия 
Парламенті халықаралық қатынастар жөніндегі комитетінің төрағасы 
л.яконсаари бастаған делегация сапары; 2010 жылғы 3 наурыз-
да Финляндия республикасының Қазақстан республикасындағы 
елшілігінің ашылуы; 2010 жылғы 1-2 желтоқсанда Финляндия 
Президенті т.халонен басшылығымен Финляндия делегациясы 
астанадағы еҚыҰ саммитіне қатысуы; 2010 жылы Қр Парламенті 
мәжілісі төрағасы о.мұхамеджановтың Финляндияға ресми сапа-
ры. Қазақстан Парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин 
Финляндия республикасының Қазақстандағы төтенше және 
Өкілетті елшісі микко киннуненмен кездесті. сапар барысында 
финляндиялық әріптестерінің заң шығару жолындағы, инновациялық 
даму, білім жүйесін жетілдіру, экономикаға «экологиялық» жолмен 
келу, жемқорлықпен күрес, жалпы алғанда, мемлекет пен азаматтық 
қоғамды жаңғырту жолындағы жұмыс тәжірибелерімен таныса 
отырып, мәдени-ағартулық және ғылыми-техникалық салалардағы 
екіжақты байланыстарды тереңдету мүмкіндіктері талқыланды. 
екі елдің жоғары заң шығарушы органдары арасындағы қарым-
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қатынасты одан әрі күшейту мақсатында Қазақстан Парламентінде 
Финлияндиямен ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қойылды 
[7]. 2012 жылғы наурызда Қазақстан республикасының Финлян-
дия республикасындағы елшілігінің ашылуы; 2012 жылғы 9-13  
қыркүйек кезеңінде Финляндия Парламенті Қорғаныс және  
қауіпсіздік комитеті делегациясының Қазақстанға сапары; 
2014 жылғы 2-6 наурыз кезеңінде Финляндия республикасы  
Парламентінің спикері Э.хейнялуоманың Қазақстанға ресми сапа-
ры болды. мәжіліс спикері Финляндия Парламенті төрағасының 
сапары екі ел парламенттері арасындағы саяси үнқатысу мен өзара 
түсіністікті орнықтыруға ықпал ететініне сенім білдірді. 

Әсіресе сауда-экономикалық байланыстар жыл сайын даму 
үстінде. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, Финляндияның Президенті 
тарья халонен 2009 жылғы сәуірдің 3-інде астана қаласында 
елшілікті ашу туралы тапсырма беріп, 2010 жылы Финляндияның 
Қазақстандағы елшілігі ашылған болатын. Бұл шешімнің мақсаты фин 
компанияларының Қазақстанға деген қызығушылығы болып табыла-
ды. Бұған 2010 жылы астанада өткен «Финляндия экономикасының 
Қазақстандағы күндері» атты бизнес форум дәлел. осы форумда 
Финляндияның сыртқы сауда және даму министрі Пааво вяйрю-
нен екі елдің келешекте коммерциялық өзара қарым-қатынастарды 
дамытудағы әлеуеті зор екенін айтқан. 2013 жылғы Финляндияның 
Президенті тарья халоненнің ресми сапарында Қазақстанның 
сыртқы саясаттағы рөліне жоғары баға бере келіп, Финляндияның 
біздің елмен ақпараттық-технологиялық, энергетикалық және қызмет 
көрсету салаларында бірлескен жұмысты жалғастыруға мүдделі 
екенін жеткізген болатын [8]. Фин президентінің бізге сапары техно-
логия трансфертіне (Қазақстан мен Финляндия технологиялардың 
трансферті саласында инвесторларды тарту бағытында өзара әріптестік 
орнатқан), инновация мен инфрақұрылымды дамытуға, су және өзге 
де табиғат ресурстарын тиімді басқаруға тірек болатын экономикалық 
ынтымақтастықтың тың кезеңін бастуға бағытталған [9]. елбасы 
Н.Ә. Назарбаев өз сөзінде «Финляндияны еуропадағы маңызды 
сауда-экономикалық серіктесіміздің бірі ретінде қарастырамыз және 
екіжақты ынтымақтастықтың әлеуетін кеңінен дамытуды қалаймыз» 
- деген болатын. Бүгінгі таңда елімізде фин капиталы салынған 
75-тен астам компаниялар жұмыс істеуде. олар еліміздің түрлі сала-
ларын қамтыған. Бүгінгі таңда екі ел арасында сауда-экономикалық, 
технологиялық және инвестициялық салалардағы өзара іс-қимылдар 
жанданып келеді. екі елдің арасындағы тауар айналым көлемі 2015 
жылы 466,9 млн. аҚШ долл. құрады (соның ішінде экспорт – 287,6 
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млн.долл., импорт – 179,3 млн. аҚШ доллар) [10]. Экспорт дегенде 
Қазақстан Финляндияға аршылған мыс пен аршылған мыс катоды, 
шикі мұнай, стирол, өңделмеген мырыш, антрацит, ерітінділер және 
бидай жеткізеді. ал Финляндия Қазақстанға көлік және байланыс 
құралдарын, соның ішінде қазір бүкіл әлем қолданатын «NOKIA» 
ұялы телефоны бар, электро-техникалық жабдықтар, тастан және 
қара металдан жасалған өнімдер, ағаш, лак бояу материалдары, қағаз, 
автрокрандар, құрылыс конструкциялары мен жиһаз және басқа да 
тұтыну тауарларын жеткізеді. Қазіргі кезде Қазақстан аумағында 22 
фин компаниялары, соның ішінде 5 бірлескен кәсіпорындар жұмыс 
істейді. осы жерде Финляндия елінің елбасы Н.Назарбаевтың 
«100 мектеп, 100 аурухана» бағдарламасы бойынша салынып 
жатқан білім беру және медицина нысандарын салу жөніндегі 
конкурстарға қатысуға қызығушылық білдіріп, Финляндияның 
жетекші орталықтарында қазақстандық медицина мамандарының 
кәсіби біліктілігін жетілдіру, клиникаларда отандастарымызға  
медициналық жәрдем беру мәселесін шешуге, жүк тасымалдау 
көлемін арттыруға мүдделі болып отырғандығын атап өту қажет. 
Жалпы, Финляндия Қазақстанмен ынтымақтастықты қай салада 
болсын нығайтуға және одан әрі дамытуға қолдау білдіруде [11].

Қазақстанның Финляндияға қызығушылығы экономикалық 
ынтымақтастықтың зор әлеуетіне, оның жоғары технологиясы мен 
ірі қаржылық мүмкіндіктері болуымен байланысты. Финляндия 
экономикасының «жасыл» технологиялар саласына ерекше ықылас 
тудырып отыр. Қазақстан «жасыл» технологиялар саласында Финлян-
диямен ынтымақтастықты тереңдетуге мүдделі. Финляндия «жасыл» 
технологиялардың өсімі бойынша 10 үздік елдің қатарына кіреді. 2010 
жылдың өзінде бұл мемлекетте жаңартылатын энергия көздерінің 
үлесі 5,6 пайызға артқан. «Жаңартылған энергия көздерін қолдану 
саласында Финляндия еуропалық елдер арасында көшбасшылардың 
бірі болып табылады. Финляндиядағы жаңартылған энергия 
көздерінің үлесі 33% құрайды [12].

Қазақстан үшін Финляндиямен көпсалалы қарым-қатынасқа  
түсу өте маңызды. Финляндияны сенімді серіктес ретінде танып,  
барлық салада онымен әрі қарай өзара тиімді және достық 
ынтымақтастық орнатуда. Қазақстан мен Финляндия арасындағы 
қарым-қатынастар бүгінгі таңда өте кең салаларды қамтып, жемісті 
жүзеге асып келеді. Қазақстан мен Финляндия қарым-қатынасы 
жаңа дәуірде өзара сенім, өзара тиімділік, бейбіт қатар өмір сүру 
ұстанымдары негізінде сенімді достық байланыстарын әрі қарай 
жалғастыра береді деп сенуге болады. 
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РЕЗЮМЕ
в статье рассматривается развитие казахстанско-финского  

экономического, гуманитарно-культурного сотрудничества,  
укрепление дружбы и сотрудничества между странами, а также 
рассматриваются основные процессы интеграции и двухсторонее 
отношения.

SUMMARУ
The article deals with development of the Kazakh-Finnish  

cooperation in economic, humanitarian and cultural fields, strengthening 
of friendship and cooperation between the two countries, as well as the 
basic processes of integration and bilateral relations.
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ӘОЖ 327 (574)

Қ.Адиет
Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтының ғылыми қызметкері

ҚАЗАҚСТАНННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ  
ДІНИ ФАКТОР 

Аннотация
мақалада Қазақстан республикасының сыртқы саясатындағы 

дині фактордың рөлі қарастырылған. Әлемдегі көптеген әскери 
қақтығыстарда діни фактор шешуші және анықтаушы фактор болып 
табылады. автор мақалада осы қақтығыстарды шешудің кейбір амал-
тәсілдеріне шолу жасаған.

Түйін сөздер: сыртқы саясат, діни фактор, мемлекет, диплома-
тия.

дін өркениеттің шығуы дәуірінде пайда болып, бүкіл тарих 
бойы  адамзат қоғамының әртүрлі формадағы серігі бола білді. 
Жаңа заманға дейін, діни танымның толық үстемдік етуі дәуірінде 
әлемдік діндер әлеуметтік дамуды айқындаудың өзегі болды. тарих 
тәжірибесі көрсеткендей, әлемдік діндер (буддизм, христиан, ислам) 
әртүрлі ұлттарды біріктіру, халықтарды жақындастыру, олардың 
мәдениеттерінің өзара ықпалы, ұлтаралық қайшылықтарды реттеуге 
мүмкіндік берді. 

Әлемдік саясатта діни ықпалдың рөлі күшейе түсті. Бұл жерде 
діннің емес, діни ықпалдың рөлі күшейе түсті. Қазіргі таңда діннің 
мән-мағынасы емес, оның саяси және әлеуметтік көрінісі сұранысқа  
ие. діннің айтарлықтай саясаттандырылуы оның әлемдік, 
аймақтық және мемлекеттік деңгейдегі саясатқа тартылуында. 
саясаттандырылған дін шынайы діннің мазмұнынан әлдеқайда 
алшақтатылған, ...осындай дін саясатта белсенді түрде қолданылуда 
[1]. 

діннің бүгінгі таңда әлемдік саясатқа айтарлықтай ықпалы 
артты. көптеген діни әрекеттер саясат пен халықаралық қатынастың 
негізгі салаларына сонын ішінде адам құқығы мен әділеттілік, 
соғыс пен бейбітшілік мәселесі, экономикалық дамуға елеулі 
ықпал етеді. діннің әлемдік саясатқа ықпалын барлығы мойын-
дайды. себебі дінді «мемлекеттік» деген мәртебеге көтерген елдер 
қатары баршылық және  кейбіреулерінің біршама ықпалды елдер 
екенін де айта кету керек [2]. мемлекеттік-діни әрекеттер биліктің 
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құрылымдық немесе концептуалды бөлігіне жатпағанымен, ол 
билікпен өте тығыз байланыса, әлемдік саясатқа ықпал етеді. ал 
сол дінді саясиландырып отыратын да сол ықпалды елдер екені 
баршаға аян. дінді саясиландыру, оның әлеуметтік, экономикалық, 
саяси себептері бар, бірлескен мақсаттарға жету үшін дінді қолдану 
бүгінгі әлемнің саяси тұрақтылығы, әлеуметтік бірлесуіне, қауіп-
қатерлер қатары мен халықаралық қауіпсіздіктің сын-қатерлерін 
тудырады. елімізге танымал дінтанушы анатолий косиченко мына-
дай тұжырым жасайды: «діннің саясатқа араласудан басқа өзіндік 
мақсаттары мен міндеттері бар. кез келген дін әділеттілікті әртүрлі 
түсінеді. Бұл түсінік шынайылылықпен үйлеспей жатқан жағдайда, 
дін өзінің қызметі аясында әлеуметтік және саяси кеңістікке арала-
суды өз міндеті санайды. діннің саясилануының қайнар көзі осын-
да» [3]. 1998 жылы аҚШ «діни сенім бостандығының халықаралық 
актісін» қабылдады. аталмыш құжатқа байланысты аҚШ өзінің 
сыртқы саясатында әлем мемлекеттеріндегі діни ахуалды, діни сенім 
бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғауға басымдықтар береді; 
діни сенім бостандығын шектеген елдерге аҚШ басшылығы тара-
пынан ескертулер айтылып, түрлі экономикалық және саяси санк-
циялар орнатады; американдық дипломатияның негізі элементі 
ретінде діни сенім бостандығын қамтамасыз етуге ат салысады [4]. 
аҚШ, «Әлемдегі діни бостандық жөніндегі баяндама» арқылы әрбір 
елге осы діни еркіндікке қатысты баға беріп, өздері қызығушылық 
білдіретін егеменді мемлекеттерге көптеген бағыттар бойынша 
қысым көрсетеді. яғни, дін қазіргі әлемде геосаясаттың әрекетті 
тетігіне (құралына) айналып отыр. Қазіргі таңда көптеген күштер 
дінді өздерінің прагматистік мақсаттарын жүзеге асыруға пайдала-
нады. дін әлемдік саясатқа қатысу үшін өте тиімді жағдайға, демек 
ықпал етуге ие. 

діни фактор экономикалық, әлеуметтік, саяси өзгеру 
жағдайында мемлекеттегі процестерге маңызды әсер етіп, қоғамдық 
өмірдің бөлінбес белгісі болды. дін интеграциялық процестерге  
жәрдемдеседі, сонымен қатар бөгет жасайды. сондықтан да бүгінгі 
таңда барлық салалар бойынша:  саяси, құқықтық, ұлттық және 
ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінде, дінге көңіл бөлу 
өсіп келе жатқаны байқалады. 

Әлемдегі діни ахуалға қарай отырып, оның халықтардың руха-
ни тұтастығы немесе қайшылығына қаншалықты маңызды рөл 
атқаратындығын көреміз. дін мәселелері қай заманда болмасын 
қоғам мен мемлекет үшін аса маңызды күрделі мәселелердің бірі 
болған. дін арқылы адамдар өздерінің дәстүрлі құндылықтарын 
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қайта жалғастырып, жаңғыртады. Бұл орайда, қоғамдағы түрлі саяси-
әлеуметтік құбылыстармен қатар, мәдени-рухани даму үшін де діннің 
атқарар қызметі зор екенін айта кеткен жөн. осы жерде әлемдік 
саясаткер мадлен олбрайттың мына сөзін келтіре кеткім келеді: «дін 
– мықты қозғаушы күш, оның әлемге ықпалының сипаты ең басты 
ол қандай сезімді туғызады және қандай әрекетті рухтандыратынына 
байланысты. Жетекшілердің міндеті егер дін алауыздықтың себепкері 
болса, ондай жағдайлардың тууына мүмкіндігінше жол бермеу,  
дінді ізгілік үшін қолдану яғни, діннің барлық әлеуетінің  
көмегімен адамдарды біріктіру. ол үшін кем дегенде өзімізге, біздің 
өміріміздегі діни-рухани аспектіні зерделеуді талап ету және лайық 
екеніне есеп беруіміз қажет» [5]. 

дін — қазіргі әлемнің идеологиялық өміріндегі маңызды 
компоненттердің бірі. демек ол қазіргі халықаралық қатынастың 
жүйесіне ықпал етпеуі мүмкін емес. Әлбетте дін халықаралық 
қатынастың екі жақты бағытына да ықпал ететінін көрсетуге бола-
ды. діни фактор көптеген ірі мемлекеттердің сыртқы саясатында 
қолданылады. Қазақстан бұл тұрғыдан да тыс қала алмайды. Бірақ 
біздің еліміздің ұстанымының ерекшелігі ашықтыққа ұмтылуында, 
яғни әлемдік қауымдастықпен бірлесу. Қазақстанның сыртқы 
саясатындағы негізгі «көзірдің» бірі дінаралық, конфессияаралық 
татулықтың үлгісі болу. 

Қазақстан – зиялы мемлекет болғандығына қарамастан 
халықаралық қатынастардағы діннің рөлі мен ықпалына қарай, діни 
факторды ескеру керек. Бүгін әлемде діндарлықтың қайта өрлеуі 
байқалады. Бұдан әрі дін әлемдік оқиғаларға жан-жақты ықпал ететін 
болады. сондықтан да еліміз дінаралық және ұлтаралық келісімді 
нығайту, діндер үнқатысуын қамтамасыз ету, діни толеранттылықты 
дамытуды ішкі және сыртқы саясаттың шешуші басымдықтарының 
бірі етіп алып отыр. Әлемдік жағдайды тұрақсыздандыру әрекетіне 
ең дұрыс жауап ол өркениет, дін, дәстүр, мәдениеттердің үйлесімді 
қатар өмір сүруі болуы керек. Бүгінгі діни фактор айтарлықтай өскен  
әлемде дәстүрлі дипломатия инновациялық тәсілдерге мұқтаж. 
сондықтан да бүгінгі әлем халықаралық қатынастар мәселелерінде 
барлық халықтар мен діндердің бейбітшілігі мен гүлденуін  
қамтамасыз ету үшін сындарлы шешімдер қабылдауы керек [6]. 

Қазіргі заманда христиандық пен ислам қатты күйзеліске 
ұшырағанына қарамай әлемдік масштабта өз ықпалын сақтап 
отыр және қазіргі әлемнің тағдырында айтарлықтай рөл ойнайды. 
Қоғамның саяси идеологиялардан түңілуі бұған басты мүмкіндік 
берді. себебі саяси идеология ілімінің үстемдік ету нәтижесі 
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миллиондаған адасқан және езілген адамдар тағдырын түпсіз 
қайыршылыққа ұшыратты. егер әлемдік діндер арасында әлеуметтік, 
діни сенім, тарихи қайшылықтарды жеңілдететін институцио-
налды диалог орнаса бүгінгі әлем үйлесімді және қауіпсіз болар 
еді. Қазіргі таңда әлем бұрын соңды болмаған әлемдік діндердің 
өзара түсіністігі мен әрекеттестігіне мұқтаж болып отыр. Бұл дінге 
сенушілердің көпшілігінің экстремистік райын төмендетер ме еді [7]. 
дінаралық бейбіт келісім қоғамның бірқалыпты дамуының негізгі 
факторларының бірі болып табылады. яғни, қоғамның тұрақтануы 
мен интеграциясында, саяси келісімге келуінде маңызды рөл ойнай-
ды. дінаралық келісімге келу – ол заманауи қоғамның өмір сүруінің 
негізгі талаптары. дінаралық саясат негізінен жаһандық процестерді 
ескере отырып іске асырылады [8]. 2003 жылдан бері мемлекет 
басшысы Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен әр үш жыл сайын Әлемдік 
және дәстүрлі діндердің сиезін өткізуде. Бұл еліміздің әлемдегі 
барша дін өкілдерінің басын қосып, ортақ мәмілеге шақыратын 
рухани орталықтың айналуына ықпал етті. еліміздің бейбітшіл 
бағыты мен бітімгершілікке үлкен мән беріп отыр. Бұл форумдардың 
нәтижелі ұйымдастырылуы Қазақстанға саяси дивидент әкелді, 
еліміздің әлемдік саясатта бедел бейнесінің көтерілуіне ықпалын 
тигізді. еліміздің бітімгершілік әлеуеті өскенінің айқын айғағы. 
осы сиезде елбасымыз: «Қазақстан – бұл әлемдегі мұсылмандар, 
католиктер, протестанттар, будда, иуда және православтықтар өзара 
келісімде сыйып тұрып жатқан жалғыз мемлекет. Бұл олардың бірге 
кездесіп өздерінің барлық мәселелерін талқылайтын жалғыз жері»-
деген болатын [9]. Қазақ елінің әлем елдерімен жан-жақты мәдени-
гуманитарлық байланыстарының дамуында діни съездердің алар 
орны зор. съездердің маңызды ерекшелігі ретінде әлемдік барлық 
ірі конфессиялардың өкілдерінен басқа оның жұмысына көрнекті 
саясаткерлер, мемлекет басшыларының және беделді халықаралық 
ұйымдардың қатысуы. Бұл жағдай әлемде қауіпсіздіктің күшеюіне, 
мәдениеттер мен өркениеттердің жақындасуына ықпал етуге 
мүмкіндік жасайды және осы үрдістердің басында Қазақ елінің тұруы 
– еліміздің көпвекторлы сыртқы саясатының айқын жеңісі.

Қазақстандағы діни жағдай ол мемлекеттің тек ішкі мәселесі ғана 
емес, оған көптеген сыртқы діни факторлар да ықпал етеді. еліміз 
өзінің халықаралық қауымдастық алдындағы жауапкершілігіне орай 
шетелдік діни ұйымдардың іс-әрекеттері мен қызметтерін шектей 
алмайды. Қандай да бір діни идеологиялар әлемдік және ұлттық 
саясатта өз рөлін күшейте түсетінін көре аламыз. олар өздерінің 
ішінде қазіргі әлемді қалыптастырудың жаңа геосаяси амалда-
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рын талап ететін саясат пен діннің ақиқатты мән-маңызын ұтымды 
бірлестіреді [10]. сол себептен діни идеологиялардың жағымсыз 
әрекетін ұғына отырып, Қазақстан халықаралық деңгейде соларға 
қатысты айла-амалдарды ұтымды пайдалана білу керек. Өйткені, 
бұл заманауи халықаралық саясаттың тілі. сондықтан да дін 
саласындағы мемлекеттік саясатты қандай да бір тұрғыдан қайта қарау  
стратегиялық маңызға ие. себебі, дін мемлекеттен бөлек  
болғанымен, қоғамнан бөлек емес. оны әлемдік саясаттан бөліп 
қарауға да болмайды. діни мәселе жақын және алыс болашақта 
өзінің өзектілігін жоймайды. сонымен қатар, діни және дінаралық 
салаларда, мемлекеттік-конфессиялық қатынастар саласындағы 
қайшылықтар мемлекеттің ішкі деңгейінде және әлемдік деңгейде 
күшейе түседі [11].

елбасы атап өткендей, жаңа әлемдік тәртіп еліміздің ішкі-
сыртқы қауіпсіздігіне жаңа ізденістерді талап ететіндіктен, біздің 
қоғамымыздағы тұрақтылық пен келісімді қамтамасыз ететін 
институтты дамытумыз қажет. соны ескере отырып, еліміз діни 
бірлестіктер мен зайырлы мемлекеттің серіктестігін серпінді түрде 
дамытуда. дәстүрлі діндердің басқа конфессияларға қатынастағы 
байсалды ұстанымы қоғамдағы конфессияаралық қатынастарды 
тұрақтандырушы негізгі фактор. Қазақстанның мемлекет пен 
діни бірлестіктердің қарым-қатынасында адам құқықтары мен  
бостандығын құрметтеудің демократиялық ұстанымдарына,  
қоғамдық және діни мүдделердің теңгеріміне негізделген өзіндік 
моделін қалыптастырды [12]. алайда, Қазақстан адамгершілік 
құндылықтарды сақтау мен қолдау, патриотизм мен гуманизм, 
сан ғасырлық отандық мәдени дәстүрді сақтау сынды ұлттық 
ерекшеліктерін негізге алған өзінің мемлекеттік-конфессионалды 
қарым-қатынас моделін ары қарай жалғастыруы қажет.

Әлемдік саясаттағы діни фактордың күшеюіне ықпал ететін 
факторлар:

- бүкіл әлемдегі, сонымен қатар, саясаттағы дін рөлінің 
төмендеуі;

- діни ұйымдардың саяси жүйенің жеке субъектісіне қатысты 
өзгеруі;

- радикалды діни ұйымдар санының өсуі;
- діни негіздегі партиялардың белсенді бола бастауы;
- діни саясатты мемлекеттің сыртқы саясатын жүргізуде есепке 

алу;
- қазіргі таңда ұлттық сананы қалыптастыру және ұлттық идео-

логияны нығайтуда дін рөлінің өсуі [13]. Қазіргі кездегі геосаясаттың 



105

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2016

ұстанымдары белгілі бір діннің негіздерінде пайда болғандығын  
ескеру қажет. тек ұлттық дін болып табылатын дегенмен 
геостратегиялық ұмтылыстары бар иудаизм дінін келтірсек бола-
ды. сонымен қатар «орыс әлемі» тұжырымдамасын ұсынып, оны 
өмірде жүзеге асырып отырған орыс православие шіркеуін айта 
аламыз. Православие қазіргі таңда посткеңестік аймақтың «орыс 
тілді тұрғындарын» мемлекетаралық біріктіруші күш деп санай-
ды. орыс православие шіркеуі өзінің жамағаты алдында қоғамдық- 
саяси міндеттерінің өсу мүмкіндіктері барына сенеді [14]. 

діни фактор қазіргі заманның көптеген әскери қақтығыстарының 
жариялануы немесе айқындалуына да негізі болып отыр. мәселен, 
Шри-ланкадағы буддистер мен сингалдар және индустар мен 
тамилдердің қарама-қарсылығы, шындығында бұл діни уәжді 
ұран ретінде қолданған, ал қақтығыстың төркіні ресурстар үшін 
күрес болған еді. Әлі күнге дейін оты өшпей отырған үнді-пәкістан 
жанжалының негізі мұсылман және индус элитасының мүдделер 
қақтығыс болып отыр. ал оның түп-төркініне үнілетін болсақ, ірі 
державалардың стратегиялық мүдделері жатыр. Әлемнің саяси сарап-
шылары, айқын саяси басымдықтарды анықтауда діни ұйымдардың 
жетекшілік рөлін мойындайды [15].

Қазіргі таңда Қазақ елі ххІ ғасырдағы әлем саясатының 
тегеурінді жетекшілері – екі алып империяның және үш әлемдік діни 
өркениеттің – мұсылман, христиан және буддизм қиылысында өз дара 
жолын табуда. Әлемдік діни өркениеттердің географиялық кеңістікте 
таралу мүддесі Қазақстан аумағы арқылы өтеді. Қазақстанның 
ұлы державалардың мүдделері түйіскен геосаяси нүктеде 
тұруы, оңтүстік-Шығыс азиядағы діни экстремистік күштерден 
қорғаудағы Қазақстанның буферлік рөлі, оның ашық демократиялық 
мемлекет құруға деген құлшынысы және т.б. фактілер әлемнің 
жетекші  мемлекеттерінің Қазақстанмен тығыз ынтымақтастық 
қатынастар орнатуға мүдделі болуына объективті себеп болды. Бұл 
әлемнің жетекші елдерімен инвестиция құю, саяси және мәдени- 
гуманитарлық ынтымақты нығайту арқылы өздерінің геосая-
си мүдделерін қорғауды мақсат тұтты. Бұл біздің еліміздің  
геосаясаттағы жеңістеріміз. еліміздің сыртқы саясаты жүйесінде 
Батыс азия аймағы да маңызды орын алады. Қазақстан араб 
мемлекеттерімен жылы қарым қатынасты дамытуға мүдделі 
[16]. мұсылман әлемі елдерімен ынтымақтасу жағдайларында 
еліміздің сенуші қауымы рухани сұхбаттасуға мүмкіндік алады, ал  
Қазақстанның бүкіл халқы қай дінге қатынасы барына  
қарамастан, - бай ислам елдерімен байланыстарынан пайда көреді. 
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кез келген мемлекеттің сыртқы саясаты ішкі саяси табысымен 
тікелей байланысты. мемлекеттің ішкі саясаты, оның қоғамдық 
саяси жүйесінің тұрақтылығы, экономикасының тиімділігі, сөзсіз, 
халықаралық қатынастар саласында ескеріледі. сондықтан діни 
фактордың ішкі-сыртқы саясатқа ықпалын әлі де зерделеуді қажет 
ететін құбылыс екені заңдылық. себебі әлемдік қауымдастықта 
экстремизм мен лаңкестік әрекеттер көрініс табатын діни проблема-
тика ерекше мәнге ие болып отыр. 
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РЕЗЮМЕ 
в данной статье рассматривается роль религиозного фактора во 

внешней политике республики казахстан. религиозный фактор явля-
ется основой в объявлении и определении многих военных столкно-
вений в современном мире. 

религия отчетливо проявляет себя и в иных политизирован-
ных сферах общественной жизни. в статье также рассматриваются 
возможные пути решения конфликтов. 

в анализе проблем современного религиозного фактора проведе-
ны примеры в решении конфликтов между государствами и внутри 
страны.

SUMMARY
This article examines the role of the religious factor in the foreign 

policy of the Republic of Kazakhstan. The religious factor is the basis 
of the announcement and determination of many military conflicts in the 
world today.

Religion is clearly manifested and in other politicized spheres of public 
life. The article also discusses possible ways of conflicts solution.

In the analysis of the problems of religious factors, author made an 
examples in resolving conflicts between and within countries.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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М.С. Томанова 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
«МЕСТ ПАМЯТИ» В АСТАНЕ

Аннотация
концепция «мест памяти» основывается на том факте, что люди 

запоминают события лучше, если они ассоциируются с определен-
ным местом. следуя этой теории, автор делает попытку раскрытия 
символического значения «мест памяти» в астане – столицы, неза-
висимого казахстана.

Ключевые слова: места памяти, историческая политика, коллек-
тивная память, столица, астана.

вопросы коллективной памяти, исторической политики, «места 
памяти» сегодня принадлежат к «модным» темам западной истори-
ографии. основателем данного направления принято считать Пьера 
Нора, под чьим руководством в 1980 - 90-х годах прошлого столетия во 
Франции был опубликован семитомный труд «Les lieux de memoire». 
в данном труде раскрывается тема «места памяти», и рассматривает-
ся она не столько в географическом понимании этого слова, а скорее 
в символическом. согласно теории Пьера Нора, «места памяти — это 
наш момент национальной истории». в буквальном смысле концеп-
ция «места памяти» основывается на том факте, что люди запомина-
ют события лучше, если они ассоциируются с определенным местом. 
следуя этой теории, попробуем раскрыть символическое значение 
«мест памяти» в астане – города-столицы, которая на данный момент 
является, наравне с Независимостью казахстана, первой незы-
блемой основой патриотического акта «мәңгілік ел» [1], одной из  
семи достояний Независимости [2] и символом успешной нации [3].

идея создания новой столицы казахстана принадлежит главе 
государства Н.а. Назарбаеву. решение о переносе столицы из алматы 
в акмолу было принято верховным советом республики казахстан 
6 июля 1994 года. официальный перенос столицы состоялся 10 дека-
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бря 1997 года. указом Президента от 6 мая 1998 года акмола была 
переименована в астану. международная презентация новой столи-
цы прошла 10 июня 1998 года. Получается, в следующем, 2017 году, 
столица, принимая у себя всемирную выставку ЭксПо-2017, так же 
будет отмечать свое официальное 20-летие. 

Перенос столицы был саргументирован главой государства на 
основе 32 показателей, среди них - социально-экономические показа-
тели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда, наличие 
и перспективы развития инженерной и транспортной инфраструктур, 
коммуникаций, строительный комплекс, трудовые ресурсы и многие 
другие. Не могу утверждать точно, но думаю, что среди этих причин 
был и вопрос символического отражения национальной идеи столи-
цей. астана на сегодняшний день являет собой олицетворение успеш-
ности казахстана, изобилует архитектурными ансамблями, памятни-
ками и мемориалами, которые несут в себе определенную смысловую 
нагрузку. в них доминируют идеи национального согласия, консоли-
дация общества, визуализация национальной идеи «мәңгілік ел», 
возрождение истории и определение самобытности. мы остановимся 
на нескольких объектах, которые по мнению автора, наиболее ярко 
отражают смысл, возложен-
ный на них, хотя и с разным 
успехом. Это – стелла 
«астана жұлдызы», триум-
фальная арка «мәңгілік ел» 
и монументальное соору-
жение «астана-Бәйтерек». 
Что в них может быть обще-
го? мы собираемся проана-
лизировать, казалось бы, 
разные объекты архитекту-
ры. однако общее в них все 
же есть, это то, что все они 
были презентованы главой 
государства, расположены 
на левобережье реки есиль, 
т.н. левый берег астаны, 
административной и тури-
стической части города. все 
они в своем оформлении 
основываются на богатом 
прошлом, подпитаны энер-

Стелла «Астана Жулдызы» 
(фото автора)
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гией настоящего и устремлены в светлое и вечное будущее. 
стела «астана Жулдызы» установлен в окрестностях астаны, у 

развилки трёх дорог - г.астана, аэропорт астана, п.рождественка, в 
центре кольцевой развязки автодороги из астаны в аэропорт.

авторский проект российских мастеров Юрия Флейшма-
на и сергея свистунова представляет собой золотистую стелу, у 
подножия которой поднялись на дыбы мифические кони-тулпары, 
символизирующие победу добра над злом. сама стела, устрем-
ленная вверх, означает прорыв вперед, стремительное движе-
ние к звездам. монумент увенчан розой ветров - символом поиска  
жизненного пути народов мира. 

автор проекта Юрий Флейшман комментирует свое творение 
так: «когда на земле появляются мифические кони-тулпары, воцаря-
ется мир и исчезает зло. стела, устремленная вверх, символизиру-
ет прорыв и очень мощное движение к звездам. в древние времена 
ориентирование по звездам в степи означало одно - жизнь. в наше 
время найти свою путеводную звезду тоже немаловажно. символ 
звезды - это символ, универсальный для всех народов, живущих на 
земле, независимо от религии, национальности и культуры» [4]. Но 
несмотря на весь замысел и попытку использования данной стеллы в 
формировании исторического сознания у казахстанцев, она не поль-
зуется широкой популярностью у астанчан и гостей города. 

триумфальная арка «мәңгілік ел» презентована Президентом 
республики казахстан Н.а. Назарбаевым в астане 16 декабря 2011 
года. «триумфальная арка во многих странах мира есть. открывается 
она по разным поводам. в том числе за военные победы. в последнее 
время триумфальная арка открывается по другому поводу. Это озна-
чает, что мы прошли триумфально 20 лет независимости. и как в знак 
наших трудов, успехов, и как в знак перехода в будущее мы построи-
ли эту замечательную арку, и это будет еще одним символом аста-
ны», - заявил на церемонии открытия триумфальной арки Президент 
казахстана Нурсултан Назарбаев [5].

триумфальная арка расположена на магистрали, ее видно при 
въезде в столицу со стороны аэропорта. высота сооружения достигает 
20 метров, что символизирует 20 годовщину независимости страны. 
точное следование архитектурному закону «золотого сечения» прида-
ло арке «мәңгілік ел» идеальные пропорции. арку украшают объем-
ные скульптуры, панно и барельефы, каждая из которых имеет глубо-
кое значение. Например, скульптура аксакала - это символ мудрости, 
носителя духовности и мысли народа. скульптура Женщины-матери 
- хранительницы очага символизирует такие национальные ценно-
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сти, как «отан ана», «Жер ана», «ана тілі». венчает конструкцию 
выдержка из первой статьи конституции республики казахстан: 
«республика казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями кото-
рого являются человек, его жизнь, права и свободы». триумфальная 
арка «мәңгілік ел» - это новый символ современного казахстана и 
триумфа казахстанского народа, реализовавшего многовековую мечту 
о Независимости и суверенитете своей страны. триумфальная арка 
является визуализацией национальной идеи «мәңгілік ел», это глав-
ный посыл данного творения. однако арка тоже не пользуется особой 
популярностью среди казахстанцев, и значительно уступает по посе-
щаемости монументальному сооружению «астана-Бәйтерек». 

Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» (фото автора)

монумент Байтерек был представлен казахстанцам в 2002 году, и 
стал знаковым в истории независимого казахстана, символом ново-
го этапа в жизни народа. структура башни символизирует три осно-
вы мироздания – подземный, земной и небесный миры. монумент 
олицетворяет собой представление казахского народа о мироздании. 
согласно преданию, Байтерек – древо жизни, к которому стремит-
ся священная птица самрук. она укрывается в его высокой кроне, 
чтобы отложить золотое яйцо – солнце, дающее жизнь и надежду. а 
в это время, у корней древа затаился голодный дракон айдахар, желая 
съесть яйцо. так представлена вечная борьба добра со злом. Здесь же 
протекает мировая река, на берегу которой и стоит Байтерек, подпи-
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рая небо своей кроной, а корнями удерживая землю.
Широко известна высота постройки - 97 метров, что символизиру-

ет 1997 год, год провозглашения новой столицы. архитектором столь 
амбициозного проекта стал, известный своими hi-tech сооружениями, 

Норман Фостер. внутри 
шара находится «аялы 
- алакан» - оттиск ладо-
ни Первого Президента 
казахстана Н. Назарбаева 
- лидера нации – символ 
бережного отношения 
казахстанского народа к 
миру и покою на нашей 
планете.

сегодня Байтерек 
вызывает у мирового 
сообщества стойкие ассо-
циации не только со столи-
цей, но и со всей страной, 
в целом. он стал не толь-
ко символом города, но и 
всего казахского народа, 
сохраняющего свои исто-
рические корни и устрем-
ленного в будущее.

возможно, причина 
по которой монумент Байтерек занял прочное место в историческом 
сознании казахстанцев в его возрасте, ведь он был открыт намного 
ранее стеллы и триумфальной арки. мало вложить смысл в строящий-
ся объект, он еще должен быть связан с личностью, запоминающего 
субъекта, является частью его идентичности, его «я». в противном 
случае запоминания происходить не будет. также, не маловажную 
роль в нашем случае сыграла и система городского общественного 
транспорта, транспортная инфраструктура города, ведь и стелла, и 
триумфальная арка находятся на пути к аэропорту и дальше от центра 
города, в то время как монумент «Байтерек» проезжают со всех четы-
рех сторон автобусы и автомобили города.

говорят, что памятники строятся властью и для власти. Но не всег-
да смысл, вложенный в эти конструкции, доходят до второго адресата 
– исторического сознания нации. Это означает, что память коллектив-
ная, так же избирательна как и память индивидуальная, она способна 

Байтерек (фото автора)
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«фильтровать» полученную информацию, «забывать» и «восстанав-
ливаться». 
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ТҮЙІН
«орындар жады» тұжырымына сәйкес, адамдар қандай да бір 

оқиғаны есте сақтап қалуы үшін, ол оқиға белгілі бір жерлермен, орын-
дармен байланысты болуы тиіс. осы теорияны бағдарға ала отырып, 
автор тәуелсіз Қазақстанның елордасы – астана қаласындағы «орын-
дар жадының» мән-мағынасын ашуға талпыныс жасайды.

SUMMARY
The concept of «places of memory» is based on the fact that people 

remember events better if they are associated with a specific place. 
Following this theory, the author makes an attempt to disclose the symbolic 
meaning of «places of memory» in Astana - the capital of independent 
Kazakhstan.



114

№ 3, 2016    мемлекет тарихы     история государства

УДК [94:323] (474.5) 

Д.А. Жумагалиев
научный сотрудник института истории государства

кН моН рк, магистр гуманитарных наук
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Аннотация
в статье рассматриваются аспекты реализации «исторической 

политики» в современной литве.
Ключевые слова: историческая политика, ссср, Прибалтика, 

историческая память.

в конце 80-х и начале 90-х годов взор мирового сообщества 
был обращен на восток. На глазах всего мира шел распад послед-
ней великой империи современности советского союза. Этот 
процесс имел историческое значение всемирного масштаба, так 
как затронул многие страны. Несмотря на прошедшие четверть 
века, последствия этого события продолжают влиять на современ-
ный мир. с падением советского военно-политического союза и 
продвижением блока Нато на восток, в восточно-европейских 
странах некогда входивших в сферу влияния ссср, и в странах 
Прибалтики являвшихся составной частью советского союза идет 
процесс национального государственного строительства и пере-
осмысления исторического прошлого. На этот процесс влияют  
экономические и политические приоритеты этих стран.

как известно, история может дать ответ на те или иные события 
прошлого, между тем, уроки прошлого зачастую играют непосред-
ственную роль в жизни сегодняшнем. возникает вопрос о полити-
ческой актуальности исторической науки в целом. в связи с этим, 
большое значение имеет актуальность исследования исторической 
политики проводимой странами Прибалтики и восточной европы.

термин «историческая политика» был введен немецкими истори-
ками в конце 80-х годов хх века, позднее её заимствовали и развили 
польские историки. По определению российского историка алексея 
миллера, «историческая политика – это набор приёмов и методов, с 
помощью которых находящиеся у власти политические силы, исполь-
зуя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся 
утвердить определённые интерпретации исторических событий как 
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доминирующие» [1, с.10].
На сегодня исследование исторической политики широко распро-

странился по всему миру, наиболее всего в пост-коммунистических 
государствах. впутывание политики в историю происходит в каждой 
стране, выделяясь лишь размахами мероприятий, осуществляе-
мых государственной администрацией. в бывшем ссср беспре-
цедентная «национализация истории» стремительно стала разво-
рачиваться именно тогда, когда, впечатленные перестройкой, 
многие виднейшие обществоведы выражали уверенность в том, 
что процесс «возвращения советских историков в мировое научное  
сообщество необратим» [2, с.13].

советское многонациональное государство никогда не было 
единым. оно состояло из ряда национальных регионов, которые 
обладали существенными отличиями. особым статусом обладала 
Прибалтика. коренные жители всегда были склонны считать себя, 
свои народы и культуры ближе к Западу, тогда как россия и другие 
союзные республики воспринималась ими как восток. Понятие 
принадлежности балтийских государств европе появилась до вклю-
чения прибалтийских республик в состав советского союза. ее корни 
следует искать не только в межвоенном периоде, но и на ранних 
этапах, когда Прибалтика развивалась в рамках европы. к тому же 
национальная политика ссср была сильно идеологизирована, актив-
но пропагандировался лозунг слияния наций, создания новой общно-
сти – советского народа. стирание самобытности каждой нацио-
нальной культуры шло через активное внедрение русского языка 
[3]. результатом чего стало отождествление русских и коммунистов,  
советизации и русификации.

европейская идея в балтийском варианте представляет собой 
идею принадлежности балтийских наций и государств к особому 
типу цивилизации основанной на христианской этике, гуманистиче-
ских традициях эпох ренессанса, реформации, Просвещения, объе-
диняющей народы европы.

европейская идея стала одним из компонентов национальной 
идентичности литвы. галина кобецкайте в 1993 году, отмечая «муль-
тикультурность европейских стран», писала, что «европа объединя-
ется, соединяется, стремится к единообразию, вскоре исчезнут грани-
цы, будет введена единая денежная система, даже гражданство будет 
европейским, европа не только идет к единообразию, она раздвигает 
свои границы» [4, с.133].

Национальная идентичность в государствах – бывших респу-
бликах ссср складывается по антиколониальной модели [5, с.21]. 
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события последних лет, интеграция стран Балтии в ес подчерки-
вают историческую предрасположенность латвии, литвы и Эсто-
нии к тому, чтобы быть частью европейского политического, куль-
турного и экономического пространства. местные политические 
элиты сделали выбор в пользу европы, еще раньше на подобный 
шаг пошли латышские, литовские и эстонские интеллектуалы. На 
протяжении хх столетия Балтия пребывала в зоне бесспорного  
европейского влияния и культурного доминирования [4, с.152].

одним из интереснейших стран региона, с точки зрения истори-
ческой политики, безусловно, является литовская республика. госу-
дарственность литвы имеет тысячелетнюю историю, которую можно 
отследить до князя миндовга (1195-1263), основателя литовского 
государства. объединяя раздробленные литовские и соседние русские 
земли, литва достигла вершины могущества в конце XIV века при 
великом князе витовте. Но время никого не щадит, великие империи 
со временем распадаются, эта участь не обошла и литву. от государ-
ства когда то занимавшего территорию от Балтийского до Черного 
моря, осталась лишь небольшая часть, собственно литовских земель. 

географически литва находится на северо-востоке европы. На 
севере граничит с латвией, на юге и востоке - с республикой Бела-
русь, на юго-западе - с Польшей и калининградской областью россии. 
На западе омывается Балтийским морем, и занимает площадь 65 301 
кв. км. Население литвы составляет около 3,5 млн. человек. Этниче-
ские группы: литовцы - 80%, русские - 8,6%, поляки - 7,7%, белорусы 
- 1,5%, украинцы - 1,2%. литва является парламентской республи-
кой. Независимость республики была объявлена 11 марта 1990 года, 
ссср признал независимую литовскую республику 6 сентября 1991 
года. глава государства – президент. глава правительства – премьер-
министр. Законодательный орган – однопалатный сейм [6].

основы политики литвы на постсоветском пространстве заложе-
ны еще «конституционным актом о неприсоединении к постсовет-
ским восточным союзам» от 8 июня 1992 года. литва провозгласила, 
что «никогда и ни под каким видом не присоединится к создаваемым 
на основе бывшего ссср политическим, военным, экономическим 
или иным союзам либо содружествам государств» [7].

историческая память стала фундаментальной основой 
национально-государственного строительства в постсоветских 
республиках, однако эта память была очень избирательной. Новые 
независимые страны «забыли» всё из своей давней и недавней исто-
рии и построили постсоветскую национальную идеологию. в част-
ности, вся историческая политика стран Прибалтики основывается 
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на доктрине правопреемства. современные литва, латвия и Эстония 
– это государства, возникшие на обломках российской империи по 
итогам Первой мировой войны, естественное нормальное развитие 
которых было прервано «советской оккупацией» [8].

как было отмечено выше, историческая политика прово-
дится государством, чтобы формировать идеологические осно-
вы государства. и для того, чтобы продвигать эту политику 
создаются негосударственные объединения и фонды с сильной 
финансовой поддержкой. во главе этих организаций встают видные 
общественные деятели. создаются учреждения, которые способ-
ствуют координации тенденций развития истории, с целью защиты  
исторического прошлого в интересах государства.

в вильнюсе в бывшем здании гестапо и Нквд создан и действу-
ет музей жертв геноцида литвы. Эти музеи – визуальное свидетель-
ство конструирования в странах Балтии идеологии тотального отка-
за от советского прошлого путем приравнивания советского союза 
к третьему рейху, сталина – к гитлеру, а коммунизма – к нацизму. 
и прибалтийские законы, вводящие уголовную ответственность за 
несогласие с оккупационной доктриной, были приняты в продолже-
ние серии законов, по которым многие европейские страны вводят 
уголовное преследование за отрицание холокоста и других престу-
плений нацистов. музей жертв геноцида в вильнюсе – единственный 
на постсоветском пространстве музей, располагающийся в бывшем 
здании кгБ (в период нацистской оккупации здесь находился также 
и гестапо). само здание является историческим памятником и един-
ственное изменение в его внешнем виде – гранитные плиты на одной 
из стен, на которых выбиты имена литовцев-партизан, боровшихся 
после второй мировой войны за независимость от ссср [9].

также в литве создан и действует Центр исследования геноци-
да и резистенции жителей литвы (ЦигрЖл). Это государственное 
учреждение, занимающееся исследованием проявлений геноцида, 
преступлений против человечества и военных преступлений в литве, 
преследований жителей литвы в период оккупации, процессов воору-
женного и невооруженного сопротивления оккупационному режи-
му, инициирующее юридическую оценку действий организаторов и 
исполнителей геноцида, увековечивающее память борцов за свободу 
и жертв геноцида. кроме того, центр координирует исследования в 
данной области, проводимые другими учреждениями [10]. деятель-
ность, задачи, функции, правовое положение, структура и организа-
ция работы ЦигрЖл определены в Законе о Центре исследования 
геноцида и резистенции жителей литвы [11].
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Центром исследования геноцида и резистенции жителей 
литвы руководит генеральный директор, которого по предложе-
нию премьер-министра назначает и увольняет сейм. ЦигрЖл  
подотчетен сейму и правительству литвы. 

литва, латвия и Эстония в начале 90-х годов поставили перед 
собой задачу требования с германии и россии, возмещения им 
ущерба за несколько лет нацистской и многолетней советской окку-
пации страны. а в 2000 году литовский сейм принял закон «о 
возмещении ущерба от советской оккупации». для подсчета этого 
ущерба при сейме была создана специальная комиссия. в 2010 
году литовский сейм принял закон об уголовном преследовании  
за «отрицание факта оккупации».

в современной литве присутствует два подхода к формирова-
нию государственности и ее позиционированию в мире. Эти подхо-
ды можно показать на примере двух политических деятелей. одними 
из них являются литовский политик, публицист витаутас ландсбер-
гис и бывший президент литвы валдас адамкус. для в. ландсбер-
гиса литва представляла интерес, прежде всего как политическое и 
геополитическое явление. как активный сторонник теории «нации-
государства» он призывал к использованию опыта великого княже-
ства литовского при формировании литовской исторической поли-
тики. По его мнению, сохранение литовского духа в сочетании с 
активностью литовского народа неизбежно приводило бы к сохране-
нию особого статуса литвы в любых межгосударственных объедине-
ниях, включая европейский союз. Политик подчеркивает, что истори-
ческие знания особенно важны для таких стран, как литва, поскольку 
эти страны вынуждены опровергать «инсинуации» о том, будто после 
развала ссср появились новые страны [12]. как известно, литва 
вошла в российскую империю в 1795 году по итогам третьего раздела 
речи Посполитой. в 1915 году она была оккупирована кайзеровской 
германией, а в 1918 году провозгласила независимость. 3 августа 
1940 года литва стала частью ссср.

совсем другой взгляд на развитие литвы демонстрировал  
в. адамкус. он был приверженцем «открытой» литвы, пребываю-
щей в составе западных демократий и разделяющей базовые прин-
ципы свободного мира. Будущее литвы в. адамкус связывал с  
формированием политической демократии по американскому  
образцу и укреплением начал толерантности в литовском обще-
стве. распространение трансатлантических идей в литве он  
сравнивал с христианизацией литвы [13, с. 95].

в настоящее время в литве более распространены идеи в. ланд-
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сбергиса. рост евроскептических настроений вызван рядом причин, 
но при этом важной задачей является сохранение литовской нацио-
нальной идентичности в условиях сохранения литвы в составе ес. 
касаемо наследия великого княжества литовского, то его нужно 
расценивать не в качестве элемента возрождения ушедшего величия, а 
в качестве символа литовской суверенной государственности, приме-
няемого в принципиально новых условиях. способность к модерни-
зации в рамках трансатлантического объединения, а не замкнутость 
на своих проблемах позволит литве избежать участи превращения в 
захолустье европы.

в заключение следует сказать, что с вхождением литвы и других 
прибалтийских стран в европейский союз, политические и экономи-
ческие интересы тех или иных государств будут оказывать влияние 
на идеологию и историческую политику в данном регионе. а с окон-
чанием «холодной войны» и распадом ссср противоречия в регионе 
не исчезли, вместо старых появились новые геополитические и иные 
проблемы.
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ТҮЙІН
мақалада қазіргі литвадағы «тарихи саясаттың» жүзеге 

асырылуының аспектілері қарастырылады. 

SUMMARY
The article discusses aspects of the implementation of the «historical 

policy» in the modern Lithuania.
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Аннотация
Бұл мақалада мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 

жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты 
Жолдауындағы дағдарыстың салдары, дағдарысқа қарсы басты стра-
тагемалар және құрылымдық жаңарудың бес бағыты қаралады.

Түйін сөздер: елбасы, Жолдау, дағдарыс, экономика, «Нұрлы 
Жол», «Қазақстан – 2030», «Қазақстан – 2050».

елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылы 30 қарашада Қазақстан 
халқына «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформа-
лар, даму» атты Жолдауын жариялады. мемлекет басшысы дағдарыс 
қыспаққа алып тұрған кезеңде халықтың әл-ауқатын әлсіретпей, 
тығырықтан шығу жолдарын нақты көрсете отырып, Ұлттық  
валютаға деген сенімді нығайту өте маңызды екендігін және  
Қазақстан республикасының дүниежүзілік сауда ұйымына  
толыққанды құқықты мүшесі болғанын атап өтті.

дағдарыс қазіргі әлем елдері арасындағы ең өзекті мәселе. сол 
дағдарыстың бір шеті Қазақстанға келгені белгілі. Бірақ Қазақстан 
үшін дағдарыс түсінігі таңсық емес. себебі Қазақстанның өзі де 
дағдарыс дәуірінде дүниеге келді.

Әлемдегі бірде-бір ел өзінің қалыптасу кезеңінде, ең алды-
мен мемлекеттің экономикалық негізін қозғайтын дағдарыс 
құбылыстарынан қашып құтылмаған. Үлкен күйзелістер мен 
құлдырауларды америка, Франция, англия, түркия, германия, 
Үндістан және басқа да елдер бастан өткерді. Бұл дағдарыстар жеке-
леген елдерде төңкерістер мен азамат соғыстарынсыз өтпеді және 
әлемнің кейбір аймақтарында қазір де солай өтіп жатыр [1, 10 б.].

осыған орай елбасымыз өз Жолдауында жаңа жаһандық 
нақты ахуалдың сын-қатерлеріне ерекше тоқталды. сонымен 
қатар дағдарысқа қарсы мүмкіндіктерді және шығу жолдарын атап 
көрсетті.

мемлекет басшысы жаһандық дағдарысты тек қауіп қана емес, 
сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер екеніне мысалдар келтірді. Әлемдік 
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ауқымдағы көптеген компаниялар дамудың дағдарыстық кезеңінде 
сәтті компанияларға айналды. Іс жүзінде соңғы жарты жүз жылдықта 
табысқа қол жеткізген елдердің бәрі тура мағынасында нөлден 
бастағанын еске салды [2].

мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев «дағдарыстан шығу кілті» 
мақаласында бүгінде елдер мен континенттерді тітірентіп тұрған 
жаһандық әлемдік дағдарыс – бұл адамзат әлі біліп болмаған 
айрықша құбылыс екенін айтты. ол әлем тарихында теңдесі жоқ 
және әлемдік тәртіпті, барлық экономикалық бастауларды түбегейлі 
өзгертетін құбылыстар санатына жататыны анық. сондықтан да оны 
талдауға, ой елегінен өткізуге және еңсеруге барлық ескі догмалар 
мен стереотиптерді қайта қарастыратын жаңаша көзқарас қажет 
екенін ескерткен еді.

содан да біз оны нақты айқындап, белгілемейінше, дағдарыстың 
өзі бастау алған әлемдік валюта-қаржы жүйесін жөндеу жөніндегі 
біздің бүкіл күш-жігеріміз тек косметикалық сипатта ғана бола-
ды. Бұл жағдайда біз жоймаған ақау кейін де жиілей түсетін 
және салдары әлдеқайда ауыр болатын жаңа дағдарыстарды  
туындата беретінін естен шығармауды ұсынды.

солай болып отыр, бүкіл біздің әлеміміз күтпеген ретте және 
байқаусызда жаһандық дағдарыс туннелінің «кіреберісінен» өтіп 
кеткен, ал одан «шығар есік» бүгінде ешкімге дерлік көрінбей тұр 
[3].

Қазақстан алғашқы оң нәтижелерге жетіп, оны сезіне бастаған 
сәтте бірнеше дағдарыстарды бастан өткерді. Бұл 1991-1996 жж. 
кеңестік жүйенің құлауы, 1997-1998 жж. азиялық нарықтың 
құлдырауы, 2008-2009 жж. америка ипотекалық нарығының күйреуі, 
2014 жылдан бері дамушы нарықтың тежелуі салдарынан болған 
дағдарыстың бір бұрышы бүгінде елімізге келіп жетті [4].

мемлекет басшысы сол уақыттары қабылданған стратегиялық 
шешімдер мен іс-қимылдар оң нәтижеге ие болғанын еске салды. ол 
кең ауқымды жекешелендіру мен біздің экономикамызға көптеген 
трансұлттық компаниялардың келуі. сол кезеңде біз жаңа елор-
дамыз – астананың құрылысын қолға алдық, каспий құбырлы  
өткізгіш консорциумы жұмыс істей бастады, «Қазақстан – 2030» 
стратегиясы бастау алды. 2007-2009 жылдардағы дүниежүзілік 
қаржы дағдарысы келген кезде Ұлттық қор құру туралы шешімнің 
маңыздылығы мейлінше айқын бола түсті [2].

мемлекет басшысы әр бір маңызды жиында дағдарыстың жаңа 
толқыны Қазақстанға келетінін және оған қарсы қандай шаралар 
қолдану қажеттігін жиі айтатын. Бұл мәселе бұл жолғы Жолдауда да 
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тыс қалмады.
Біз дағдарысқа қарсы екі жоспарды әзірлеп, дәйектілікпен 

жүзеге асырдық. Бұл біздің экономикалық қиындықтарды еңсерудегі  
зор да табысты нәтижеміз. Қазақстан дағдарысқа қарсы алдын алу 
стратегиясын алғаш рет қолданып отыр.

Біріншіден, біз қазірдің өзінде индустриялық-инновациялық 
дамудың екінші бесжылдығын бастадық, яғни шикізат ресурстарына 
ғана қарап қалмайтын экономика құрудамыз.

екіншіден, біз «Нұрлы Жол» мемлекеттік инфрақұрылымдық 
даму бағдарламасын қабылдадық. дағдарысқа қарсы шаралардың 
маңызды аспектісі ұлттық валютамыз теңгенің еркін бағамға  
көшуіне байланысты болды.

Үшіншіден, біз «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойын-
ша 100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асырудамыз. Парла-
мент Ұлт жоспарын заңнамалық қамтамасыз ету үшін жұмыс  
істеуде. олар 80-нен астам заң. олар біз жоспарлағандай, 2016  
жылдың 1 қаңтарынан жұмыс істей бастайды. Шағын және орта 
кәсіпкерлік үшін әкімшілік кедергілер жойылуда, мемлекеттік  
басқару, білім беру мен денсаулық сақтау жетілдірілуде. осы 
шаралардың бәрі де мемлекетке, қоғамға біздің экономикамызға 
қосымша төзімділік береді.

төртіншіден, біз қажетті мемлекеттік қор мен алтын-валюта 
резервін жинақтадық.

Бесіншіден, менің тапсырмам бойынша, бұған дейін мен 
айтқандай мұнай бағасы баррельіне 30-ға дейін және және 20  
долларға дейін төмендеген жағдайларға ойластырылған іс- 
қимылдар нұсқасы әзірленді.

алтыншыдан, Қазақстанда инновациялық индустрияландыру 
шеңберінде құрылған экономиканың жаңа секторлары экономикалық 
өсімнің драйверлеріне айналуда. дүниежүзілік банк пен азия 
даму банкі Қазақстан үшін 2016 жылға жоғары экономикалық өсу  
қарқынын болжап отыр.

Жетіншіден, қазақстандықтардың экономикалық мінез- 
құлықтары өзгеруде. еңбек өнімділігінің 60 пайыздан астамға  
артқаны байқалып отыр.

сонымен қатар Жолдауда дағдарысқа қарсы басты стратагема-
мыз айтылып өтті. елбасымыз қазір және кез-келген басқа уақытта 
біздің дағдарысқа қарсы басты стратагемамыз үш қарапайым, бірақ 
маңызды – өсім, реформалар, даму ұғымдарымен үндес екенін 
тереңінен түсіндірді [2].

Жолдауда таяу арада жүзеге асыратын дағдарысқа қарсы және 
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құрылымдық жаңарудың бес бағыты да баяндалды. олар:
- қаржы секторын тұрақтандыру, яғни қаржы жүйесін жаңа 

жаһандық нақты ахуалға сәйкестендіру.
- бюджет саясатын оңтайландыру – тексерілген қағидат және 

бюджет саясатының дұрыс моделі.
- жекешелендіру және экономикалық бәсекелестікті ынталан-

дыру – кең ауқымды жекешелендіру және бәсекелестікті ұлғайтуды 
пайдалану.

- жаңа инвестициялық саясаттың негіздері - трансұлттық 
корпорацияларға екпін түсіре отырып, жеке инвестициялар тарту, 
экономикалық өсімнің өңірлік драйверлерін қалыптастыру, әлемдік 
және өңірлік рыноктарда экспорттық тауашаларды белсендірек игеру, 
техникалық кадрлар дайындау жүйесін барынша дамыту, Қазақстан 
экономикасының инновациялық әлеуетін арттыру.

- жаңа әлеуметтік саясат - мемлекеттің әлеуметтік саладағы 
рөлі әлсіз қорғалған азаматтарды қолдаумен және адам капиталына 
инвестицияларды қамтамасыз етумен шектелу [2].

сонымен қатар, елбасы әлемдік дертке айналған дағдарыстың 
өршіп тұрған кезеңінде бірліктің қажет екенін, әрбір азамат 
Қазақстанның болашағы үшін аянбай еңбек ету қажеттегін атап өтті. 
Қандай қиыншылық болмасын, соған амалдарымыз дайын тұру керек. 
ең жақсы жоспар уақыт талабына бейімделген жоспар болып сана-
лады. Біз де заманның беталысына қарай, межелерімізді белгілеп, 
жоспарларымызды жөндеп отыруымыз қажет. Біздің мақсатымыз 
- елі бақытты, жері гүлденген отанымыз Қазақстанды мәңгілік ел 
ету», - деді Н. Назарбаев.
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РЕЗЮМЕ
в данной статье рассматриваются Послания Президента респу-

блики казахстан Н.а. Назарбаева «казахстан в новой глобальной 
реальности: рост, реформы, развитие».

SUMMARY
This article discusses the Adress of the President of the Republic of 

Kazakhstan N.A. Nazarbayev «Kazakhstan in the new global reality: 
growth, reform and development».
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Annotation
Author in the article mention the main steps in formation of the 
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Diplomacy and Diplomatic Corps in Kazakhstan start develop Since 
Kazakhstan gained independence. But external relations have a long 
history.

After the formation of the Kazakh Khanate, Kazakh khans and zhuzes 
already has rights, and were endowed with sufficient powers to carry out 
external relations. This period of the history laid the foundation of our 
multi-vector foreign policy.

Even in those days, a balanced foreign policy was carried out, aimed 
at the peaceful resolution of issues through the conclusion of dynastic 
marriages, ambassadorial delegations 

The objectives of the foreign policy was the preservation of peace 
and unity, protect their lands from the expansion, preserve the unity of the 
people.

Kerey and Janibek laid the foundation of the traditions of tolerant 
coexistence and cooperation of Kazakhs with neighbors.

In the XV century in the region of Central Asia States, including the 
Kazakh Khanate, received and sent at least a hundred embassies; in the XVI 
century it took at least 50 embassies of Russia, Persia, India, Badakhshan 
and sent to these countries about 80 embassies [1].

Kazakh diplomacy was affected by different foreign schools.
From China's diplomacy school nomads took over the slowness in the 

decisions and actions. The Kazakhs have similar limited access to foreign 
embassies, placed in special yurts, like Chinese and Russian practice.
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An essential attribute of the embassy in the East were awarded gifts, 
offerings [2].

The Islamic factor also takes into account, and used by the Council of 
elders to resolve conflicts and disputes.

The role of the geopolitical position of Kazakhstan's foreign policy 
mostly noted. Kazakhstan played a bridging role between Asia and the 
West, sitting on the territory of caravan routes of the Silk Road, had to 
carry multi-vector policy, follow the borders with of the Russian, Chinese, 
Turkish directions. 

In historical context, the Great Steppe diplomacy successfully operated 
across the Eurasia. The Kazakh State rulers carried out their foreign policy 
by diplomatic activity based on practical experiences of negotiations with 
representative of other states. 

These have become the principles of balance and pragmatism of 
contemporary Kazakh diplomacy. 

After the collapse of the Soviet Union, the countries of the Soviet Union 
turned out to be without its own foreign minister, and the socio-economic 
crisis, limited the foreign policy resources. Despite that Kazakhstan has 
become a full-fledged participant in international relations, also become 
the initiator of many integration processes.

The Republic of Kazakhstan became an authoritative, recognized 
participant of the world community of the states after the adoption of the 
law of 1991, which declared independence. 

Kazakhstan faced lot of problems, in shortest time needed to resolve 
issues on the delimitation and demarcation of borders, determine the vector 
of foreign policy. It was a difficult task to create a foreign policy executive 
body.

In 1991—1994, more than hundred countries recognized the Republic 
of Kazakhstan and established diplomatic relations with Kazakhstan.

Kazakhstan, giving up its nuclear arsenal, and now recognized globally 
as a guarantor for peace and nuclear disarmament. Kazakhstan stands for 
peaceful resolution of conflicts, for dialogue, not only between states, but 
also religions.

Today, the activities of the Ministry of Foreign Affairs is aimed 
at coordination of international economic cooperation, facilitate the 
implementation of Kazakhstan's foreign trade initiatives, promotion of 
exports and foreign investment. 

According to the Foreign Policy Concept for 2014-2020, Ministry 
focused on achieving the following goals: strengthening peace through 
regional and global security, further integration into the system of regional 
and global trade-economic relations, measures that will ensure national 
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security, defense capacity, sovereignty and territorial unity of the country, 
saving the national-cultural uniqueness, protection of human rights and 
freedoms etc. [3].

Today, Kazakhstan's diplomacy, it is well-balanced policy aimed at 
preserving the integrity and independence of the state, which is a logical 
continuation of the policy based on a balance of interests.

Kazakhstan, as part of international relations, it should be the 
integration processes. All integration processes are built on mutually 
beneficial conditions for the states, including Kazakhstan.
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ТҮЙІН
автор мақалада Қазақстан республикасының атқарушы  

органның сыртқы саясатының қалыптасуымен кейбір аспектілерін 
көрсетеді.

Қазіргі уақытта Қазақстанның дипломатиясы еліміздің  
тұтастығы мен тәуелсіздігіміздің сақталуына бағытталған негізінде 
қисынды саясаттының жалғасы және осы теңдестірілген саясатты 
керей мен Жәнібек хандарын кепілге алады.

РЕЗЮМЕ
в статье автор освещает некоторые аспекты становления  

внешнеполитического исполнительного органа республики казах-
стан. 

сегодня, казахстанская дипломатия, это взвешенная политика, 
направленная на сохранение целостности и независимости государ-
ства, являющаяся логическим продолжением политики, основанной 
на балансе интересов,  заложенной еще ханами кереем и Жанибе-
ком. 
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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ҒЫЛЫМ, ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР 
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ АЗИЯ  
ПАРЛАМЕНТАРЛЫҚ ФОРУМЫ

мемлекет тарихы институты астана қаласында өткен азияның 
ғылым, технология және инновация мәселелеріне арналған 
парламентаралық форумының кітаптар көрмесін ұйымдастыруға 
қатысты.

***
26-27 сентября 2016 года, в городе астана прошел азиатский 

межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и иннова-
ций. в работе форума приняли участие парламентарии и эксперты 
более 20 стран мира, а также представители международных органи-
заций.

министерством образования и науки республики казахстан была 
организована книжная выставка, в ней приняли участие ведущие 
научно-исследовательские институты, в том числе институт истории 
государства. институтами были представлены труды, результаты их 
работы, юбилейные издания книг. Научная библиотека ргП «Ғылым 
ордасы» представила раритетные рукописи, научные редкие издания, 
прижизненные издания русских писателей и ученых, редкие книги на 
иностранных языках. 

выставка длилась 2 дня, вызвала у участников форума большой 
интерес. 

Участники книжной выставки. 26-27 сентября.



130

№ 3, 2016    мемлекет тарихы     история государства

Организаторы книжной выставки, представители  
научно- исследовательских институтов.

А.С. Абилов
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының кіші 

ғылыми қызметкері, ғылым магистрі
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«ТАЗАЛЫҚ – САУЛЫҚ НЕГІЗІ»

«тазалық – саулық негізі», «тазалық – адамның рухани, мәдени 
жетілу деңгейінің, кісілігі мен тәрбиесінің маңызды көрсеткіштерінің 
бірі» деп жатады жұрт арасында. Әрине, таза адамның дені сау да 
ісі оңды, жұмысы тиянақты болатыны белгілі. сол сияқты жердің, 
табиғаттың саулығы да сол тазалыққа тағы байланысты екені  
түсінікті. осыған орай мемлекет тарихы институтының ғалымдары 
астана қаласы бойынша өткізілген сенбілікке қатысты. Біздің 
қызметкерлер Қабанбай батыр даңғылы бойында өзіне жүктелген 
№14 сектор ауласын қоқыстан тазалап, елорданың тазалығын  
сақтауға бағытталған игі істі абыроймен атқарды.

Мемлекет тарихы институтының ғалымдары сенбілікте.
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Мемлекет тарихы институтының ғалымдары сенбілікте.

Мемлекет тарихы институтының ғалымдары сенбілікте.

Ғылыми-ақпарат бөлімі
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«1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІС:  
ТАРИХИ МАҢЫЗЫ, ТАҒЛЫМЫ МЕН ЗЕРТТЕУДІҢ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-
ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

мемлекет тарихы институтының директоры Б.Ғ. аяған тараз 
мемлекеттік педагогикалық институтының ұйымдастыруымен 2016 
жылдың 15 қазанында 1916 жылғы Ұлт-азаттық көтеріліске 100 
жыл толуына және Қазақстан республикасының тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған «1916 ЖылҒы Ұлт-аЗаттыҚ  
кӨтерІлІс: тарихи маҢыЗы, таҒлымы меН ЗерттеудІҢ 
ПерсПективалары» атты республикалық ғылыми-практикалық 
конференциясына қатысты.

конференция жұмысына Қожамжарова дария Пернешқызы, 
Қойгелдиев мәмбет Құлжабайұлы, омарбеков талас омарбекұлы 
т.б. еліміздің белгілі ғалымдары қатысты.

конференция жұмысы барысында: 1916 жылғы көтерілістің 
тарихи тағылымдары, 1916 жылғы көтеріліс халық-ауыз  
әдебиетінде, 1916 жылғы көтеріліс аймақтық тарихта және 1916 
жылғы көтерілісті зерттеудің әдістемесі мен теориясы атты бағытта 
баяндамалар жасалды.

Патшалық ресей кезінде ірілі-ұсақты 300-дей ұлт-азаттық  
күресін бастан кешірді. солардың ірілерінің бірі – 1916 жылғы, 
ұлт-азаттық көтерілісі болды.

көтеріліске шығуға халық арасында «июнь жарлығы» негіз  
болды. Бұл жарлық бойынша 19 бен 31 жас аралығындағы 
қазақ жастарын майданның қара жұмысына алу көзделген еді.  
Нәтижесінде, майданға бала бермеуге бекінген қазақ халқы  
көтеріліске шықты. көтерілістің ең ірісі – амангелді иманов бастаған 
«торғай көтерілісі» еді. мұндай бас көтерулер қазақ даласының әр 
жерінде тұтанып, Жетісу, сырдария, ақмола, семей, т.б. әкімшілік 
губернияларда халықтың толқуы орын алды.
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Б.Ғ. Аяған конференцияда.

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы қатысушылар.

Ғылыми-ақпарат бөлімі
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АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНДА СОҒЫС ТҰТҚЫНЫ, СКРИПКАШЫ 
ӘЛІМ АЛМАТ ТУРАЛЫ КІТАПТЫҢ ТАНЫСТЫРЫЛЫМЫ

2016 жылдың 13 қазан күні ақтөбе қаласында облыстық 
с.Бәйішев атындағы әмбебап-ғылыми кітапханасында жергілікті 
өлкетанушы-тарихшы Бекарыстан мырзабайдың мұрындық болуы-
мен стамбулда тұратын 99 жастағы қазақ скрипкашысы Әлім алмат 
туралы жазылған «айтылған тарих немесе стамбул жазбалары» атты 
кітаптың таныстырылымы өтті. оған кітаптың құрастырушы-авторы 
мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент күлпаш Ілиясова, ақтөбе 
қаласында тұратын зейнеткер роман рахиев бастаған Әлім алматтың 
бір топ ұрпақтары, жергілікті тарихшылар мен өлкетанушылар, 
кітапхана, мұражай қызметкерлері және Қ.Жұбанов атындағы 
ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің студенттері мен мектеп 
оқушылары қатысты. осылардың ішінде Әлім алматтың немере 
інісі роман рахиев өзін Әлім алматпен байланыстыратын әулеттің 
шежіресіне қысқаша тоқталып, тәуелсіздік жылдарында онымен 
болған екі кездесуін қызықты баяндап берді

Ілиясова К. «Айтылған тарих немесе Стамбул жазбалары»  
атты кітаптың таныстырылымында.
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кіріспе сөз алған өлкетанушы Б.мырзабай ақтөбе облысына 
қарасты ырғыз ауданында дүниеге келген 1917 жылғы Әлім алмат 
(Ғалымжан Әбсәламов) туралы «пышақтың жүзіндей ғана» осы 
кітаптың шыққанын естігенде қатты қуанғанын жеткізді, өзі де Әлім 
алмат туралы қомақты мәліметтерімен бөлісті. содан кейін бұл 
кітаптың ерекшелігіне тоқталды, кітапта егемендікке қол жеткізгеннен 
кейінгі жылдары, нақтылап айтсақ 1996 жылдан бері қарай Әлім 
алмат туралы Қазақстанда жариялана бастаған «ауызша тарихқа» 
негізделген материалдардың бір ізге түсірілгенін атап өтті және бұл 
кітаптың 2014 жылғы «халық тарих толқынында» бағдарламасы 
аясында дайындалғанын тілге тиек етті.

кітаптың құрастырушы-авторы қолда бар мәліметтерге сүйене 
отырып, қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашы Әлім алматтың 
(1917 жылғы) өмірбаянының толықтырылған нұсқасын, сондай-
ақ түрік ғалымы Tarik Minkari-ның «Yoldas Alim'in defteri» мен  
мұстафатанушы-ғалым Бақыт садықованың «я пишу вам из Ножана» 
деп аталатын кітабындағы мария Шоқайдың Әлім алматқа жазған 
хаттарының қазақша нұсқасын жасаған, аударма өте әсерлі шыққан.

кітаптың қысқаша мазмұнына келсек, бастапқы тарауы Әлім 
алматтың арғы тегіне, шыққан ортасына арналған. хх ғасырдың 
басындағы басты оқиғалар, әсіресе байларды тәркілеу және оның 
зардаптарының алмат әулетін де айналып өтпегені сөз болады. содан 
кейін оқу-білім іздеген жас баланың ырғыздан ташкентке, ташкент-
тен алматыға, алматыдан еуропаға бағыты тарихи оқиғалармен 
байланыста қарастырылады. 

кеңестік биліктің алғашқы жылдарында Әлім алмат нағашы 
ағасы темірбек Жүргеновтің тікелей қолдауымен «скрипкашы» 
мамандығы бойынша алдымен ташкенттегі, сосын алматыдағы 
музыкалық техникумда оқиды. Бірақ тағы бір жақын ағасы Ұзақбай 
Құлымбетов пен темірбек Жүргенов репрессияға ұшыраған жылда-
ры оқудан қудаланады, абырой болғанда оқуын қайта жалғастырып 
дипломын алады. студент кезінде ұстазы профессор и.лесманның 
тапсырмасымен соғыстан кейінгі жылдары Қазақстанның тұңғыш 
скрипкашысы атанған 1924 жылғы Әйткеш толғанбаевқа сабақ 
берген (кейін екеуінің жолы екі рет тоғысады, біріншісі 1943 жылы 
Берлинде, екіншісі 1992 жылы алматыда). Әлім алмат 1939 жылы 
әскер қатарына алынып, соғыс басталған жылы Польшаның терри-
ториясында тұтқынға түседі. Өкінішке орай лагерлерге қамалған 
кеңестік соғыс тұтқындары қорғансыз күйде қалады. солардың 
қатарында болған Әлім алмат скрипкасымен музыкант ретінде 
көзге түседі, классикалық шығармаларды шебер орындайды. сөйтіп, 
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1943 жылы түркістан легионы арқылы Берлин консерваториясына 
оқуға жіберіледі. ал Берлин қаласы бомбаланған жылдары оқуын  
венада жалғастырады.

соғыстан кейін түркістандық Қарыс Қанатбай арқылы 
мария Шоқайға өтініш-хат жазып, Берлин консерваториясынан 
с.рахманинов атындағы Париж консерваториясына ауысады. сол 
жылдары мария Шоқаймен өзара қарым-қатынасы нығайып, оның 
үйінде екі жылдай тұрғаны да мәлім. оқуын бітіргеннен кейін Әлім 
алмат мария Шоқаймен ақылдаса отырып, яғни 1950 жылдың 
күзінде Франциядан түркияға қоныс аударады. ол содан бері стам-
бул қаласында тұрады, отбасын құрып, балалы болады. 25 жыл бойы 
стамбул симфониялық оркестрінде жұмыс істейді. Өзінің анасындай 
көрген мария Шоқаймен 1961-1969 жылдары үздіксіз хат алысып 
тұрған. сол хаттардың бірінде жазылғандай, Әлім алмат Берлиндегі 
мұстафа Шоқайдың ескерткішін орнату жұмыстарына ат салысқан, 
«түрк елі» комитетімен де байланысқан. мария Шоқайдан айрылған 
1969 жылы, Әлім алмат туған бауыры кинооператор Файзол-
ла Әбсәламовпен стамбулда қауышады. ал өзі туған жерге 1992 
жылы дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы кезінде ат басын 
бұрады. міне, содан бері қарай арғы атасы алматтан тарайтын бір 
қауым ағайын-туыстарымен қатынасып тұрады. Бүгінде артынан 
ерген жалғыз баласы төреден мұрат, Ниль есімді немерелері бар. 

мұстафатанушы Б.садықованың мәліметтері бойынша, кезінде 
мария Шоқай басқа түркістандықтармен салыстырғанда әрі  
жас, әрі саясаттан алыстау Әлім алматқа азаттық алатын күнге жетер 
деген үмітпен мұстафа Шоқайдың жеке заттарын елге жеткізуді 
аманат еткен. мария Шоқайдың бұл аманаты да тәуелсіздігіміздің 
арқасында орындалды. 

тарихшы к.м. Ілиясованың айтуынша, соғыс тұтқыны, қазақтан 
шыққан тұңғыш скрипкашы Әлім алматтың күнделікті өмір тарихын 
жазу арқылы кеңестік билік тұсында тарихтың толқынымен шетел-
де қалған қандастарымыздың жадында сақталған «ауызша тарихы-
мызды» жүйелі түрде қағаз бетіне түсіріп, оны тарихи құжаттармен 
бекіту мақсаты көзделеді. себебі соғыс кезіндегі тұтқындар тағдыры 
– қазақтың тағдыры, ал оның ауыр зардаптары әлі күнге дейін ізін 
жойған жоқ.
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«Айтылған тарих немесе Стамбул жазбалары»  
атты кітаптың таныстырылымы қатысушылар.

Ғылыми-ақпарат бөлімі
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Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ  
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНЕ 20 ЖЫЛ!

Халықаралық конференцияға Мемлекет тарихы институты атынан 
қатысқан ғалымдар - Ғ.М.Қарасаев, т.ғ.д., профессор, Ж.Н.Қалиев,  

п.ғ.к. және Қ.А.Еңсенов, т.ғ.к.

2016 жылдың 30 қыркүйек және 1 қазан күндері көкшетау 
қаласында Ш.уәлиханов атындағы көкшетау мемлекеттік 
университетінің 20 жылдығына арналған «Шоқан оқулары-20» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді. оның 
жұмысына алыс-жақын шетелдерден және республикамыздың  
жоғары оқу орындарының ғалымдары қатысып, баяндамалар жаса-
ды.

конференцияның атауына сәйкес онда қазақтың ұлы ғалымы 
Шоқан уәлихановтың ғылыми мұрасына, Қазақстан тарихының  
келелі мәселелеріне арналған баяндамалар жасалды. осымен 
бірге жоғары оқу-орындарының қызметтерін заман талабына сай 
ұйымдастыруға арналған мәселелер қаралып, талқыланды.

Ш.уәлиханов атындағы көкшетау мемлекеттік  
университетіндегі ғылыми және жоғары білімді мамандар 
дайындаудағы жетістіктері мен болашақтағы атқарар істеріне  
талдау жасалынды.

аталған конференцияның алдында бүкіл елімізге, шет елдер-
ге танымал ғалым, шоқантанушы, абылайтанушы, көкше өңірінің 
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терең зерттеушісі, осы университеттің оқытушысы, еңбек ардагері, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор Қадыржан Қабиденұлы 
Әбуевтың «Шоқан уәлиханов және оның замандастары» атты 
монографиясының тұсаукесері өткізілді.

монография авторы өзінің осы кітабында шетелдік және 
қазақстандық мол мұрағат және тарихи деректер негізінде Шоқан 
уәлихановтың балалық шағынан басталып, өмірінің соңына дейінгі 
кезеңді қамтитын жан-жақты ғалым болып қалыптасуын жеткілікті 
тұрғыда баяндаған. Әсіресе Шоқанның халқының тарихын 
зерттеудегі қызметіне талдау берілген. оның ғылыми шығармашылық 
қызметіндегі ресей ғалымдары, өлкетанушыларымен арадағы 
қатынасы баяндалған. оның Шоқанға игі әсері сипатталған.

Шоқанның қазақ халқының тарихына арналған шығармаларына 
сипаттама жасалған. Шоқан шығармаларының қазіргі күнгі  
маңызы сараланған.

кітапқа пікір жазған тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Ғани мұқашұлы Қарасаевтың сөзінде Қ.Қ.Әбуевтың осы кітабының 
ғылым жаңалығы мен келелігі атап көрсетілді. Бұл кітапты оқу 
орындарына таратудың қажеттігіне тоқтады. сонымен қатар кітапты  
қазақ тіліне аудару туралы ұсыныс жасалды.

халықаралық конференцияға мемлекет тарихы институты  
атынан қатысқан ғалымдар - Ғ.м.Қарасаев, т.ғ.д., профессор, 
Ж.Н.Қалиев, п.ғ.к. және Қ.а.еңсенов, т.ғ.к.

Ғылыми-ақпарат бөлімі
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ УЧЕНЫХ И ЭКСПЕРТОВ  
«МОДЕЛЬ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА:  

25 ЛЕТ МИРА И СОГЛАСИЯ», ПОСВЯЩЕННОГО  
25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

28 октября 2016 года в Библиотеке Первого Президента рк – 
лидера нации под эгидой ассамблеи народа казахстана состоялся 
международный форум ученых и экспертов «модель Нурсултана 
Назарбаева: 25 лет мира и согласия», посвященного 25-летию Неза-
висимости республики казахстан.

в мероприятии приняли участие государственный секретарь рк 
г.абдыкаликова, заместитель Председателя – заведующий секрета-
риатом аНк е.тугжанов, депутаты мажилиса Парламента рк, пред-
ставители дипломатических миссий в рк, международные эксперты 
из россии, стран Центральной азии, ес, латинской америки, индии, 
Пакистана, Южной кореи, японии, монголии и др., члены Научно-
экспертного совета аНк, руководители этнокультурных объедине-
ний, общественные деятели, научная и творческая интеллигенция, 
сми.

Б.Г.Аяган на Международном форуме.

в ходе форума участники обсудили отечественный и мировой 
опыт формирования и развития моделей межэтнического диалога в 
условиях полиэтничности, интеграционные процессы в полиэтнич-
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ном обществе как факторе укрепления гражданской идентичности, а 
также консолидирующую роль языковой политики.

По итогам форума было принято обращение к Президенту рк 
Н.а.Назарбаеву с поддержкой его политики мира и согласия, а также 
глобальных инициатив по обеспечению безопасности и стабильности 
в мире.

Участники Международного форума.

А.К.Сейпилова 
Младший научый сотрудник Института истории  

государства КН МОН РК
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КІТАП КӨРМЕСІ  «БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДІҢ  
КӨШБАСШЫСЫ – Н.Ә. НАЗАРБАЕВ»

мемлекет тарихы институтында «Біздің еліміздің көшбасшысы 
– Н.Ә. Назарбаев» - атты кітап көрмесі өтті. көрмені институт дирек-
торы Б.аяған ашты.

«Біздің еліміздің көшбасшысы – Н.Ә. Назарбаев» -  
кітап көрмесінің қатысушылар.

көрмеге мемлекет басшысының әр жылдарда жарық көрген 
шығармашылық жұмыстары қойылып, әрқайсысына қысқаша 
түсініктемелер берілді. айталық, «Қазақстан республикасы» 
сериясының «елмен сырласу» атты басылымына Президенттің ішкі 
тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді, сыртқы саясатта жалпыға 
бірдей қауіпсіздік пен ынтымақтастықты, мемлекеттілікті нығайтуға 
бағытталған, өзара тиімді ықпалдастықты дамытуды мұрат еткен 
сөздері мен сұхбаттары енгізілсе, 2007 жылы жарық көрген «Қазақстан 
жолы» кітабында Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де 
жарқын сәттері, тәуелсіздік алғаннан бергі тарихымыз, талай қиын-
қыстаудан өткен тарих жолы баяндалады. «Ғасырлар тоғысында» - ххІ 
ғасырға өтер шақтағы ой толғау. «тарих толқынында» - өткенімізді 
білмей келешек жоқ, тарихымыз туралы ой толғау. «сындар-
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лы он жыл» - тәуелсіздігіміздің 10 жылдығына арналған 10 жыл 
ішіндегі жеткен жетістіктер туралы. сондай-ақ институт ғалымдары  
шығарған еңбектері: «Нурсултан Назарбаев: человек у власти», 
«Н.Ә. Назарбаев – тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы», «Nursultan 
Nazarbayev: founder of the independent state», соның ішінде: Ұлы дала 
сериясы бойынша: «Н.Назарбаев и казахстанская модель строитель-
ства государства» т.б. қойылды. 

көрменің мақсаты – елбасының жүргізіп отырған саясатын, 
іскерлік қабілетін, тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалап, шекара-
сын шегелеп, болашаққа бағыт-бағдар берген мемлекет басшысының 
осы уақытқа дейінгі еңбегін халыққа жеткізу, насихаттау. тәуелсіз 
алғаннан бері мемлекет басшысының еңбектері әлемнің 59 елінде 41 
шетел тілде жарияланды.

Ғылыми-ақпарат бөлімі
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ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ ФРЕДЕРИКОМ СТАРОМ

29 ноября 2016 года в институте истории государства состоялась 
встреча с профессором Фредериком старом.

Б.Г.Аяган и Фредерик Стар.

в целях развития международного сотрудничества в институте 
истории государства состоялась встреча коллектива ученых с пред-
седателем института Центральной азии и кавказа, профессором 
школы передовых международных исследований имени Пола Нитце 
университета джонса хопкинса (сШа) Фредериком старом. Фреде-
рик стар является признанным специалистом, изучающим Централь-
ную азию. в 2014 году им была написана книга «Lost Enlightenment: 
Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane», гото-
вится к выпуску ее версия на казахском и русском языках. Фредерик 
стар в своем выступлении подчеркнул, что хорошо знаком с исследо-
ваниями казахстанских историков и высоко ценит их труд. Профес-
сор Фредерик стар высказал идею о написании книги, посвященной 
Центрально-азиатскому сотрудничеству (Цас). Большая часть науч-
ных публикаций в мире издается на английском языке, поэтому после 
подготовки он предложил книгу о Цас издать на английском языке. 
в завершение встречи зарубежного гостя познакомили с научными 
изданиями института истории государства.
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Участники встречи.

Фредерик стар в своем выступлении подчеркнул, что хорошо 
знаком с исследованиями казахстанских историков и высоко ценит 
их труд. Профессор Фредерик стар высказал идею о написании 
книги, посвященной Центрально-азиатскому сотрудничеству (Цас). 
Большая часть научных публикаций в мире издается на английском 
языке, поэтому после подготовки он предложил книгу о Цас издать 
на английском языке. в завершение встречи зарубежного гостя  
познакомили с научными изданиями института истории государ-
ства. 

А.Ж. Габдуллина 
Ученый секретарь Института истории государства КН МОН РК 
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15 ҚАРАША – ТӨЛ ТЕҢГЕМІЗДІҢ ТУҒАН КҮНІ

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан республикасы өз 
тәуелсіздігін жариялап егеменді ел болды. Бүгінде тәуелсіздігіміздің 
тұғыры бекіп, еңселі ел болғанымызға 25 толып отыр. елбасымыз  
Н.Ә. Назарбаевтың көреген саясатының арқасында ксро-ның 
ыдырауынан пайда болған дағдарысты жеңіп, экономикадағы 
тұрақтылыққа қол жеткіздік. Жаңа саяси-экономикалық жүйе құрып, 
ұлттық валютамыз «теңгені» айналымға енгізіп, жаңа даму жолы-
на түстік. Нәтижесінде, тәуелсіздіктің 25 жылдығын әлем таныған 
ұлттық мемлекеті бар іргелі ел ретінде қарсы алудамыз.

«Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл: ұлттық валюта» конференцияда 

1993 жылы 12 қарашада елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан 
республикасында ұлттық валютаны енгізу туралы» Жарлыққа 
қол қояды. 1993 жылы 15 қарашада тәуелсіз Қазақстан  
республикасының төл валютасы «теңге» айналымға енгізіледі. 
Бүгінде тәуелсіздіктің 25 жылдығымен қатар, ұлттық валютамызға 
23 жыл толып отыр. осыған орай Бейбітшілік және келісім  
сарайында Қазақстан республикасының Ұлттық Банкі «Қазақстан 
тәуелсіздігіне 25 жыл: ұлттық валюта» атты конференция 
ұйымдастырды.

конференцияға, Қазақстан республикасының мемлекеттік 
хатшысы гүлшара Әбдіқалықова, Ұлттық банк төрағасы дани-
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яр ақышев, конституциялық кеңес төрағасы и.рогов және Парла-
мент депутаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлері, эконо-
мистер мен қаржыгерлер қатысты. конференция барысында 
тәуелсіз Қазақстан республикасының негізін қалаудағы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі, ел егемендігін нығайтудағы ұлттық 
валютаның енгізілуі, тиімді банк жүйесінің қалыптасуы сынды  
мәселелер баяндалды.

конференция қорытындысында тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
арналған 10 мыңдық сувенирлік банкнот және 5 мың теңгелік  
монета таныстырылды.

А.С. Абилов
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының кіші 

ғылыми қызметкері, ғылым магистрі
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СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ж.М. Сабитов
главный научный сотрудник института 
истории государства кН моН рк, PhD

КАК КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО «ОКОНЧАТЕЛЬНО УТРАТИЛО 
СВЯЗИ С ЗОЛОТООРДЫНСКИМ НАСЛЕДИЕМ»: РЕЦЕНЗИЯ 

НА СТАТЬЮ «КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО» НЕСТЕРОВА А. В 
КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ ИСТОРИЯ ТАТАР. ТОМ 4.

в 2014 году в коллективной монографии в рамках четвертого 
тома истории татар вышла статья про казахское ханство, написан-
ная Нестеровым а. в коллективной научной монографии по истории 
татар. ранее другие исследователи критиковали некоторые статьи 
данного автора из того же исследования [3]. Ниже мы постараемся 
детально перечислить ошибки данного автора при написании данной 
статьи.

1. в начале статьи автор пишет: «говорить о четкой этнической 
принадлежности населения казахского ханства (равно как и государ-
ства кочевых узбеков или сибирского ханства) невозможно – населе-
ние этих государственных образований представляло собой совокуп-
ность тюркских племен и этнических групп, с включением отдельных 
этносов нетюркского происхождения, объединенных под властью 
различных ветвей династии джучи» [4, с. 126]. 

Здесь стоит уточнить, что в плане этнической принадлежности 
населения казахского ханства оно мало чем отличалось от кочево-
го населения Ногайской орды и других постордынских государств, 
так что выделение казахского и сибирского ханств, а также «госу-
дарства кочевых узбеков» как включающих в себя помимо тюркских 
племен, также отдельных этносов нетюркского происхождения при 
отсутствии такого упоминания относительно других постордынских 
государств выглядит излишне тенденциозным.

далее «государство кочевых узбеков» никогда не существовало. 
Этот условный термин был введен в 1965 году Бури ахмедовичем 
ахмедовым исходя из некоторых ненаучных мотивов. в реальности, 
нигде в первоисточниках нет такого названия государства, поэтому 
выделять его как отдельное государство не стоит.

2. «Формирование казахского ханства непосредственно связа-
но с процессом формирования узбекского ханства абу-л-хайра 
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убайдаллах-хана» [4, с.126].
Здесь стоит отметить, что абулхаир был одним из ханов улуса 

джучи, но не ханом какого-то отдельного узбекского ханства. ранее 
мы доказали, что узбек это экзоэтноним, применяемый среднеазиат-
скими авторами по отношению ко всему кочевому населения улуса 
джучи, а не только характерный для населения востока улуса джучи. 
также спорным является использование имени убадаллах-хана по 
отношению к абулхаир-хану. в источниках нигде не указано, что 
абулхаир имел такое имя или прозвище.

3. «существует несколько версий происхождения данных ханов, 
возводящих их родословную к орда ичену, старшему сыну джучи, 
или к тука-тимуру, тринадцатому сыну джучи» [4, с.126]. и хоть 
дальше автор пишет о том, что «Большая часть источников свиде-
тельствует о тука-тимуридском происхождении джанибека и гирея» 
[4, с.126], стоит отметить, что после статей гаева а.г.[1], костюкова 
в.П. [2], сабитова Ж.м. [5] [8] [9], научная проблема происхождения 
династии казахского ханства была решена в пользу тука-тимуридской 
версии. данными авторами были объяснены, откуда взялись ошибки 
Натанзи и почему урус-хан (прадед джанибека и керея) не является 
потомком золотоордынского темника Ногая, а тот в свою очередь не 
является потомком орда эджена, как сказано в сочинении мунтахаб 
ат-таварих, на которое опираются сторонники орда эдженовского 
происхождения династии казахского ханства.

4. «реальное основание казахского ханства во главе с потомками 
тука тимура произошло после крушения государства кочевых узбеков 
(смерти абулхаир-хана – Ж.с.)» [4, с.126]. Здесь стоит отметить, что 
мы согласны с датировкой основания казахского ханства (не 1465-66 
года, а после смерти абулхаир-хана) [7], но при этом, как мы сказали 
выше, мы не считаем, что «крушение государства кочевых узбеков» 
связано со смертью абулхаир-хана. Повторимся, что данного госу-
дарства («государства кочевых узбеков») не существовало, к тому 
же смерть хана не означала крушения государства. Наиболее частой 
практикой в улусе джучи в XV веке было избрание хана из числа 
Чингизидов, а не наследование власти от отца к сыну.

5. далее Нестеров а. справедливо аргументирует тезис о том, 
почему до 1468 года утверждать о существовании самостоятельного 
казахского ханства в восточном дешт-и кипчаке не приходится. 

6. Нестеров а. упоминает, что традиционными датами правления 
керея и джанибека в казахстанской историографии являются 1459-
1473 года (для керея) и 1466-1574 годы (для джанибека). Безусловно, 
имя джанибек-хана после 1474 года не упоминается (в источниках 
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вообще нет четкой хронологии при упоминании керея и джанибека), 
но на основе косвенных данных можно утверждать, что керей был 
жив после 1482 года и умер в 1480-1490-ых годах [10], а джанибек, 
судя по кадыргали Жалаири, пережил керея.

7. имя хана сибирского хана не саййид ибрахим [4, с.127], здесь 
спутаны имена двух ханов сайидека и его племянника ибрахима 
(ибака).

8. Нестеров а., говоря о 1480-1490 годах, пишет «основным 
противником казахских ханов был наследник абу-л-хайра мухам-
мед Шайбани-хан (который в 1500 г. покорил тимуридские владения 
в Центральной азии)» [4, с.127]. Здесь данное утверждение ошибоч-
но. мухаммед Шейбани в 1480-1490-ых годах не представлял из себя 
серьезной политической фигуры. его армия была немногочисленной 
и не шла ни в какое сравнение с армией казахских ханов и султанов. 
гораздо более значимыми соперниками для казахских ханов были 
Ногайская орда во главе с мусой и могульские ханы.

9. даты правления Бурундук-хана ошибочно. во первых, он не 
начал править «около 1480 года», точной датировки нет, но он стал 
править после смерти отца, который умер после 1482 года в 1480-
1490-ых годах. в 1511 году Бурундук не был низложен касым-ханом. 
скорее всего, он добровольно отказался от ханской короны в 1512 
году. также этот акт был добровольный, так как Бурундук утратил 
поддержку кочевников восточного дашт-и кыпчака. касым-хан, судя 
по описаниям первоисточников, стал ханом в 1513 году, когда джани-
бек, один из родственников мухаммеда Шейбани постели его став-
ку.

10. Нестеров а. поддерживает точку зрения трепавлова в.в.  
о смерти касым-хана в 1521 году [4, с.127], что в принципе являет-
ся верным, за тем лишь исключением, что данный тезис выдвинул  
исин а.

11. смерть Буйдаша Нестеров а.а. обозначил «около 1560 года», 
хотя известно, что он погиб в 1559 году [4, с.127].

12. Нестеров а.а. пишет, что в 1530-ых-1550-ых годах казахское 
ханство разделилось на «два десятка улусов, правители не менее пяти 
из которых носили ханский титул» [4, с.128]. Здесь стоит отметить, 
что в первоисточниках нет четкого упоминания, на сколько улусов 
разделилось казахское ханство и сколько параллельно ханов суще-
ствовало в данный период, поэтому упоминания о количестве улусов 
и ханов не стоит ничего утверждать с конкретными цифрами.

13. Нестеров а.а. утверждает, что при хак-Назаре и абдулле II 
казахское ханство стало фактически вассалом Шейбанидской держа-
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вы абдуллы II [4, с.128], что является не верным. При хак-Назаре 
владения Шибанидов не были едины и шла борьба между абдуллой 
II и Баба-султаном. Причем Баба-султан был союзником казахских 
ханов и султанов и, только под конец жизни хак-Назара была попыт-
ка поменять союзника со стороны казахских ханов и султанов, закон-
чившаяся смертью сыновей хак-Назара и джалим-султана.

 14. далее тезис Нестерова а.а. о том, что «Последующая исто-
рия казахского ханства показывает, что казахское ханство оконча-
тельно утратило связи с золотоордынским наследием, за исключени-
ем династической традиции» [4, с.128] является абсолютно неверным 
и надуманным.

Здесь стоит отметить, что можно подразумевать под золотоор-
дынским наследием:

а. Этническая преемственность 
б. Преемственность в плане духовной культуры
в. Преемственность в плане материальной культуры
г. территориальная преемственность
д. династическая преемственность
е. антропологическая преемственность
ё. Фольклорная преемственность (героический эпос и шежире).
интересно, чем же, по мнению Нестерова а.а., позднее казах-

ское ханство отличалось от раннего в плане наличия традиций, восхо-
дящих к золотоордынскому наследию. Что же было «окончательно 
утрачено»? По всей видимо, в данном тезисе была окончательно утра-
чена логика, ведь казахское ханство является одним из наследников 
улуса джучи (Золотой орды) династийно, географически, этнически, 
антропологически, культурно, а также генетически. если читателю 
будет интересно, то он может ознакомиться с научной аргументацией 
того, почему казахское ханство является одним из наследников улуа 
джучи, и почему так не считалось в советское время [6]. таким обра-
зом, тезис о том, что «казахское ханство окончательно утратило связи 
с золотоордынским наследием» является не научным, а в лучшем 
случае идеологическим. 

15. спорной является мысль Нестерова а.а. о том, что казахское 
ханство было разделено на жузы при тауке-хане. Первые упоминания 
в первоисточниках о жузах встречаются в XVI веке, за век до начала 
правления тауке-хана, а сами они могли возникнуть чуть ранее во 
времена появления алаш мыны.  

16.  спорным является тезис о том, что «с 1770-ых годов казахские 
ханства оказались в зависимости от российской империи» [4, с.128]. 
Зависимость начала появляться чуть ранее и период с 1770-ых годов 
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не характеризуется качественно новым этапом увеличения зависимо-
сти. Поэтому, почему выделяются именно эти года, не совсем ясно.

17. Нестеров а.а. пишет, что «в 1847 году ханская власть в 
казахских жузах была упразднена и территория бывшего казахского 
ханства была административно включена в состав российской импе-
рии» [4, с. 128]. ханская власть в казахстане не была упразднена в 
1847 году, этот процесс шел постепенно. отменялись ханские звания 
в разных частях бывшего казахского ханства в 1822, 1824, 1845 
годах. в 1847 году погиб кенесары касымов, который был одним из 
последних казахских ханов, но и после него были казахские чингизи-
ды, носившие ханские титулы. к примеру, был хан елекей касымов, 
который жил в Присырдарьинском регионе и был в союзе с хивин-
ским ханством. также неверен тезис о том, что в 1847 году терри-
тория бывшего казахского ханства вошла окончательно в состав 
российской империи. окончательное вхождение данных территорий в 
состав российской империи произошло в 1860-ых годах, после взятия 
российскими войсками ряда городов Южного казахстана.

18. очень печальным является тот факт, что при написании данной 
статьи были использованы только три источника (абулгази, мухам-
мед бен вали и хайдар дуглати) и две монографии абусеитовой м.х. 
и трепавлова в.в. При написании большой коллективной научной 
монографии, стоит более качественно подходить к ознакомлению с 
первоисточниками и историографией изучаемой проблемы.

таким образом, можно резюмировать, что Нестеров а.а. не 
знаком с научными работами по истории казахского ханства послед-
них десяти лет. исходя из этого, им было допущено большое количе-
ство ошибок при написании статьи «казахское ханство» 
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c. ил.)//Золотоордынское обозрение. 2016. № 1. с. 208-228.  

4 Нестеров а.а. казахское ханство// история татар с древней-
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ших времен. том IV. татарские государства XV-XVIII вв. казань: 
институт истории им. Ш. марджани аН рт, 2014. с. 126-128.

5 сабитов Ж.м. аноним искендера как генеалогический 
источник// Золотоордынская цивилизация. вып. 1. казань. 2008. с. 
117-122

6 сабитов Ж. м. Золотая орда — «падчерица» казахстанской 
историографии // молодой ученый. 2015. №24. с. 842-851.

7 сабитов Ж.м. к вопросу о времени возникновения казахско-
го ханства//средневековые тюрко-татарские государства. 2015. № 7.  
с. 163-167.

8 сабитов Ж.м. Натанзи как источник по истории Золотой 
орды// Золотоордынская цивилизация. вып. 3. казань. 2010. с.150-
154.

9 сабитов Ж.м. о происхождении урус-хана//Ұлы даланың 
акселеуi. астана. 2015. с. 577-592.

10 сабитов Ж.м. о хронологии правления ханов в восточном 
дешти-кипчаке в 60-90-ые годы 15 века. история, Экономика и  
культура средневековых тюрко-татарских государств Западной 
сибири. материалы международной конференции (курган, 21-22 
апреля 2011 г.). курган. 2011. с. 58-62.
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ТАНЫСЫҢЫЗ: ЖАНА КІТАП
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

КАРИМ МЫНБАЕВ

25 ноября 2016 года состоялась презентация книги «карим  
мынбаев» в зале «конституции» Национальной академической 
библиотеки рк. очередное издание серии «личности великой 
степи», подготовленное научными сотрудниками этого института 
сейткали дуйсеном и Жабаем калиевым посвящено талантливому 
казахскому ученому, государственному и общественному деятелю 
кариму мынбаеву. 

На мероприятии приняли участие депутаты Парламента  
республики казахстан, члены ассамблеи народа казахстана, обще-
ственные и государственные деятели, ученые высших учебных заве-
дений страны, учителя школы, потомки ученого и представители 
сми.
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ҒАЛЫМДАРДЫҢ МЕРЕЙТОЙЛАРЫ
ЮБИЛЕИ УЧЕНЫХ

созданное по инициативе главы государства, в период строитель-
ства суверенного казахстана, институт истории государства является 
научно-исследовательским учреждением. 

институт возглавляет доктор исторических наук, профессор  
Б.Ғ. аяған. Фундаментальная основа института - кадровый  
потенциал, научные сотрудники, каждый из которых имеет свой 
особый стиль и почерк.

одним из уважаемых сотрудников, ученым, и просто замечатель-
ным человеком является ауанасова алима.

ученого-историка ауанасову а.м. отличает профессионализм, 
трудолюбие, результативность работы, она пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе. мы постоянно видим ее в неустанном 
поиске, стремлении к плодотворной деятельности. 

сотрудники поздравляют с юбилеем, желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия, оставаться такой же молодой, целеустрем-
ленной и успешной.

Коллектив Института истории государства
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«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

2008 жылдан бастап Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институтында 
тоқсан сайын «Мемлекет тарихы. История государства» атты 
ғылыми журнал басылып шығады. 

Журналда Қазақстанның егеменді ел болып қалыптасуы мен 
өркендеуіне, қазақ мемлекеттілігінің дамуына қатысты мәселелер 
қарастырылады. Журнал, сонымен қатар, тарихи зерттеулердің 
әдістеріне, отандық және шетелдік жаңа тарихнаманың барлық 
аспектілеріне қатысты мақалалар жариялайды. тарихи оқиғалар мен 
үдерістерді зерделеуде пәнаралық және салыстырмалы талдаулар 
қолдану құпталады. Журналда жаңа ғылыми басылымдарды 
(монографияларды, мақалалар жинағын) кәсіби талқылауға да көңіл 
бөлінген. 

мақаланы жариялау
«Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми  

журналының редакциясы ғылыми мақалаларды қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде қабылдайды. Журналдың бір санына автордың 
тегімен (немесе қосалқы авторлықта) бірден артық емес қолжазба  
беру ғана қарастырылған. Барлық талаптарға сай рәсімделген 
мақалалар талқылауға қабылданады, редакциялық алқа қолжазбаны 
іріктеп жариялауға құқылы. мақалаға автордың келісімінсіз 
(стилистикалық) шағын түзетулер енгізіледі, ал маңызды түзетулерді 
талап ететін мақалалар қайта қарау үшін авторға қайтарылады. 
мақала мазмұны үшін автор жауапты. 

мақаланы рәсімдеу ережесі:

Электрондық нұсқада MS MSWord (кез келген нұсқасында) 
форматында, Times New Roman, 14 қарпімен, интервал – бір, шеті – 2 
см, азатжол – 1,25 см.

- көлемі - 0,5 б.т. кем емес (5-7 компьютерлік парақша), 1 б.т. (16 
компьютерлік парақша) артық емес;

- бірінші парақтың үстінгі сол жағында ӘОЖ индексі 
көрсетіледі;

- келесі жолдың оң жағында – автордың тегі, аты-жөні, ғылыми 
дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны;

- келесі жолда мақаланың атауы Бас әріппен жазылады;
- аннотация мақала тілінде (30 сөз кен емес);
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- түйінді сөздер (5 сөз кен емес);
- екі интервал арқылы мақаланың мəтіні орналасады;
- əдебиеттер тізімі, гост 7.1-2003 талаптарына сай рәсімделеді 

(әдебиеттер тізімінде дереккөз бір рет беріледі, «сонда» деген  
сілтеме қабылданбайды);

- қосылмалар мен сілтемелер нөмірленген дереккөздерге квадрат 
жақшаларда дәйексөздердің соңынан беріледі (үлгі: [1, 28 б.]);

- кестелер, формулалар, суреттер беруге рұқсат етіледі. 
мақала мәтініне сурет және кесте астына жазылған жазумен бірге 
орналастырылады (үлгі: сурет 1. атауы; кесте 1. атауы);

- түйіндеме 2 тілде. Қазақ тіліндегі мәтінге – орыс және ағылшын, 
орыс тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және ағылшын тілдерінде, 
ағылшын тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және орыс тілдерінде берілуі 
керек; 

- мақала мәтіні автормен мұқият тексеріліп редакциялануы 
тиіс.

мақалаға автор туралы келесі қысқаша мəліметтер қоса 
тіркеледі: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны, 
қызметтік және үй телефондарының нөмірі, e-mail.

Байланыстар: астана қ., 010000, орынбор көшесі, 8 үй, 
министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, мемлекет тарихы 
институты. Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, мти директорының 
бірінші орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, бас редактордың 
орынбасары,  (+7172 ) 74-10-54; сейпілова айнур казиқызы, мти 
кіші ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдар магистрі, жауапты 
хатшы, (+7172 ) 74-06-45

E-mail:tarih_institut@mail.ru ; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.
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ҮЛГІ
ӘОЖ  

А.А. Абилов
Қызметі, мекеменің толық атауы,ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

МАҚАЛА АТАУЫ

Аннотация
мәтін

Түйін сөздер: мәтін

мәтін, мәтін [1, 52 б.]. мәтін, мәтін.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в  1 

республике казахстан. – алматы: киси при Президенте рк,  
2012. – 316 с. 

адорно т.в. к логике социальных наук // вопр. философии. – 2 
1992. – № 10. – с. 76–86.

Послание Президента казахстана народу «казахстан на 3 
пороге нового рывка вперед в своем развитии. стратегия вхождения 
казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира». 
астана, 01.03.2006 г. // казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.

официальные периодические издания : электрон. путеводитель 4 
/ рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [сПб.], 2005–2007. 
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).

РЕЗЮМЕ
текст, текст, текст

SUMMARY

Text, text, text 

Редакциялық алқа
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА»

с 2008 года в гу «институт истории государства» кН моН 
рк ежеквартально выходит научный журнал «Мемлекет тарихы. 
История государства». в журнале освещаются вопросы истории 
становления и развития суверенного казахстана, эволюции 
и традиций казахской государственности. Журнал публикует 
также материалы по всем аспектам новейшей отечественной и 
зарубежной историографии и методам исторических исследований. 
Поощряются междисциплинарный и компаративный подходы к 
исследованию процессов и явлений. в журнале уделяется внимание 
и профессиональному обсуждению новых научных изданий 
(монографий, сборников статей). 

Публикация статей
редакция научного журнала «Мемлекет тарихы. История 

государства» уведомляет о приеме научных статей на казахском, 
русском и английском языках. в номер допускается подавать не 
более одной рукописи с фамилией автора (или в соавторстве). 
Статьи принимаются к рассмотрению при соответствии всем 
требованиям, редакционная коллегия оставляет за собой право 
отбора материалов для публикации. Небольшие исправления 
(стилистического или формального характера) вносятся в статью без 
согласования с автором, статьи, требующие серьезных исправлений, 
возвращаются авторам на доработку. ответственность за содержание 
статей несет автор (авторы).

Правила оформления статей:
в электронном виде в формате MS Word (любая версия), Times 

New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный, поля – 2 см., отступ 
строки абзаца – 1,25 см.

- объем - не менее 0,5 п.л. (5-7 компьютерных листов), не более 1 
п.л. (16 компьютерных листов);

- на первой странице вверху по левому краю указывается индекс 
УДК;

- на следующей строке справа – инициалы и фамилия автора, 
должность, место работы, ученая степень;

- на строке ниже ПроПисНыми буквами – название статьи;
- аннотация на языке текста статьи (не менее 30 слов); 
- ключевые слова (не менее 7 слов);
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- через двойной интервал располагается текст статьи;
- список литературы, оформленный в соответствии с гост 

7.05-2008; (в списке литературы источник указывается один раз (не 
допускается указания : там же)

- сноски и ссылки на источники с нумерацией по мере упоминания 
даются в квадратных скобках после цитаты (образец: [1, с.28].); 

- допускается наличие таблиц, формул, рисунков. размещаются 
в тексте статьи, обязательно наличие подрисуночных подписей и 
подписей к таблицам (образец: рис.1.Название; таб.1 Название)

- резюме на 2х языках. для текстов на казахском языке 
- на русском и английском, для текстов на русском языке – на 
государственном и английском языках, для текстов на английском 
языке – на государственном и русском языках;

-  текст статьи должен быть тщательно выверен и отредакти-
рован автором.

статья должна сопровождаться краткими сведениями об авторе: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail.

Контакты: г.астана, 010000, ул. орынбор, д. 8, дом министерств, 
подъезд 14, 11 этаж, институт истории государства. кыдыралина 
Жанна уркинбаевна, первый заместитель директора ииг, доктор 
исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 74-10-
54; сейпилова айнур казиевна, мл.научный сотрудник ииг, магистр 
гуманитарных наук, ответственный секретарь; (+7172) 74-06-45; 

E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.  
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ОБРАЗЕЦ
УДК

И.И. Иванов
должность, полное название организации, ученая степень, 

ученое звание

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация
текст, текст, текст.

Ключевые слова: текст, текст, текст.

текст, текст [1, с.52]. текст. текст. текст.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в  1 

республике казахстан. – алматы: киси при Президенте рк,  
2012. – 316 с. 

адорно т.в. к логике социальных наук // вопросы философии. 2 
– 1992. – № 10. – с. 76–86.

Послание Президента казахстана народу «казахстан на 3 
пороге нового рывка вперед в своем развитии. стратегия вхождения 
казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран  
мира». астана, 01.03.2006 г. // казахстанская правда. – 2006. –  
2 марта.

официальные периодические издания : электрон. путеводитель 4 
/ рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [сПб.], 2005–2007. 
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).

ТҮЙІН
мәтін, мәтін, мәтін

SUMMARY
Text, text, text

Редакционная коллегия
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«MEMLEKET TARIHY. STATE HISTORY» JOURNAL 

The SI «Institute of state history» SC MES RK publishes scientific journal 
«Memleket tarihy. State history» since 2008 quarterly.

The journal covers issues of the history of the formation and development 
of independent Kazakhstan, evolution and traditions of Kazakh statehood. The 
journal also publishes material on all aspects of the latest state and foreign 
historiography and methods of historical research. Encourages interdisciplinary 
and comparative approach to the study of processes and phenomena. The 
journal focuses on professional discussion of the new scientific publications 
(monographs, articles).

Publication
The editors of the scientific journal “Memleket tarihy. State History” 

inform of receiving the scientific articles in Kazakh, Russian and English 
languages. There are submitted no more than one article with the name of the 
author (or co-authored) in journal number. Articles accepted for consideration 
at the compliance with all the requirements, the editorial board reserves 
right to select material for publication. Minor changes (stylistic or formal 
character) are included in the article without the consent of the author, articles, 
requiring major corrections, returned to the authors for revision. Responsibility 
for the content of the articles carries the author (authors).

Format requirements for the article
The materials in the format MS Office, Times New Roman, pt – 14., 

Line Spacing – single, All fields - 2 sm.
- total volume should be – no less than 5-7 pages, no more than 16 

pages;
- on the first page, at the top, left corner should be UDC identifier;
- under the UDC identifier in the middle of the page with lowercase letters 

should be the name of the author(s), the full name of the institution where the 
author works, position and academic degree;

- on the next line the title of the article, letters in BOLD;
- annotation on the language of the article (no less than 30 words); 
- key words (no less than 7 words);
- after double spacing the main text of the article;
- list of references should be at the end of the text with accordance to the 

GOST 7.1-2003;
- resume for the articles in the Kazakh language should be on the 

Russian and English languages, for the article in the on the Russian should 
be on the Kazakh and English languages (resume started with short 
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information about the author);
- references in the article should be in the square brackets in the form of the 

corresponding number which in the list of literature indicated the source of the 
page – for example: [5, p.3];

- the text of the article should be checked by the authorl;
- presence of the tables, formulas, figures. Placed in the text, one must 

have captions and captions to tables (sample: pic.1.Title; Tab.1 Title).
The article should be accompany by the short information about the 

author: the name of the author(s), the full name of the institution where the 
author works, position and academic degree, phone number, e-mail.

Address of Committee: Institute of State History MES RK, 010000, 
8 Orynbor str., Astana, entrance 14, 11th floor.

Теl.: +7 (7172) 74-06-45; 74-10-54. Seypilova Aynur Kazievna-
junior research associate ISH, Master of humanities; Kydyralina Janna 
Urkinbayevna, First deputy of the director of the ISH, Doctor of Historical 
Sciences.

E-mail: tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru;  kydyralina@mail.
ru.
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SAMPLE
UDC

S.S. Brown
Position, full name of the institution, academic degree

TITLE

Annotation
Text, text, text

Key words: text, text.

Text, text [1, p.52]. Text. Text.

REFERENCES
Smith, F. Reading. Cambridge: Cambridge University Press. -1978. 1 

– p.52
Шаукенова З.к. идеологическое конструирование в республике 2 

казахстан. – алматы: киси при Президенте рк, 2012. – 316 с. 
адорно т.в. к логике социальных наук // вопросы философии. 3 

– 1992. – № 10. – с. 76–86.
официальные периодические издания : электрон. путеводитель 4 

/ рос. нац. б-ка, Центр правовой информации [сПб.], 2005–2007. 
URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007).

ТҮЙІН
мәтін, мәтін, мәтін

РЕЗЮМЕ
текст, текст, текст 

Editorial board


