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Кіріспе
Тарих ғылым ретінде. «Тарих» араб тілінен енген сөз, өткен күндер
туралы әңгіме дегенді білдіреді. Яғни, білгенді, зерттегенді және өткеннің
өзін айқындап, баяндап беру деген мағынаны білдіреді. Еуропалық ғылыми
дәстүрде «тарих» түсінігі бір мезгілде таным нысаны, ол туралы ғылыми
білімді білдіреді. Осындай ұғымдар тобы (тарих ақиқат пен білім ретінде)
әртүрлі теориялық және әдіснамалық пікірталастарға себеп болып та отыр.
Айталық, қазақтың «көне сөз», «ескі сөз», «қария сөз», «қара сөз», «қара
өлең» ұғымдарынан барып қалыптасқан ауызша тарих айту дәстүрін кейбір
қазақстандық тарихшылар мойындамайды. Ал шын мәнінде, қазақтың
ауызша тарихы дегеніміз, қазақ халқының өзіндік дініне сәйкес келетін терең
зерденің арқасында орнығып, бабаларымыздың жадында кеңес дәуіріне дейін
қаймағы бұзылмай сақталған нағыз тарихи білім болып табылады. Кеңес
дәуірінде қазақтың зердесінен ғасырлар боиғы тарихын өшіру үшін қазақтың
ауызша тарих айту дәстүрі ұлтшылдық пен рушылдыққа жатқызылып,
санадан аластатылды.
Көбінде, тарих қоғам мен табиғаттың, адам әрекеті мен мемлекет
өмірінің әр қырлы үдерістерін қарастырады. Тарих әлеуметтік –
гуманитариялық ғылым ретінде адамзат қоғамының өткен өмірін әр қырынан
зерттеп, болашақ дамуды зерделейді. XIX ғасырдың ғибраты (сентенция)
көрсеткендей, әлемдегі бірегей ғылым – тарих ғылымының жауапкершілігі
одан да зор.
Қоғам тарихы, бір жағынан, ғаламшардың, оның табиғатының бөлігі
әрі жалғасы болып табылады. Екінші жағынан, адамзат тарихы дегеніміз
таным мен рухтың тарихы. Осыған орай, қоғам тарихы, тарихи
шығармашылығы адамзат қоғамының эволюциясынан бастау алатын адамдар
тарихы десек болады. Тарихи шығармашылық – тарихтың мазмұны болып
табылады.
Тарих дегеніміз – жекелеген тұлғалардың, халықтардың, түрлі
әлеуметтік топтардың, барлық адамзаттың нақтылы және көп қырлы іс –
әрекеттерінің, үдерістер мен оқиғалардың жиынтығы. Тарих ғылымы, өзге де
ғылымдар сияқты, даму өлшеміне сай көптеген адамзат ұрпақтарының
тәжірибелерін жинақтады. Әлем тарихы материалдық және рухани өмірдің
барлық саласында адамзаттың мыңжылдық тәжірибесін сақтап келді.
Тарих нақты ғылым ретінде әлеуметтік – гуманитарлық, қоғамдық
ғылымдар шеңберіне кіреді. Сондай-ақ, адамзат қоғамын түрлі қырынан
зерттейді: (философия, саясаттану, әлеуметтану, экономика, құқықтану,
филология, мәдениеттану, лингвистика және т. б). Алайда бұл ғылымдардың
ешқайсысы адамзат қоғамының дамуын толық қамти алмайды. Тарих
ғылымы ғана адамзат қоғамын тұтастықта қарастыра алады. Гуманитарлық
білімдер жиынтығына тарих ғылымы негізінде ғана қол жеткізуге болады.
Кең тұрғыдан қарағанда, әрбір гуманитарлық ғылым тарих алдында тұрған
басты міндеттердің шешімін өз саласымен зерделейді. Сонымен, тарих
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ғылымы адам баласының пайда болған уақытынан бастап қазіргі күнге
дейінгі өмірі мен кезеңдерін қамтиды.
Тарих ғылымының құрылымы дүниежүзілік тарихтың құрылымымен
тығыз байланысты. Ғылыми мамандану хронологиялық ұстанымға (адамзат
тарихын кезеңдерін бөлетін) немесе елдер (мысалы, Қазақстан тарихы,
Германия тарихы, Ресей тарихы, Қытай тарихы) және өңірлер (Еуропа
тарихы, Оңтүстік – Шығыс Азия тарихы, Латын Америкасы тарихы, ТМД
елдері тарихы) бойынша ғылыми құрылымданатын географиялық қағидаға
сүйене алады. Сонымен бірге, тарих ғылымына деректану, археография,
хронология, генеалогия секілді көптеген арнаулы пәндер де енеді.
Археология және этнография (этнология) сынды қосалқы тарихи пәндердің
алатын орны ерекше.
Тарихнама – тарихи білімнің дамуын зерттейтін ғылым әрі тарих
ғылымының тарихы ретінде өзіндік мәртебеге ие. Ол көбінесе, ежелгі грек
тарихшыларынан бастап күні бүгінге дейінгі ойшылдар мен тарихшылардың
еңбектеріне жүгіну арқылы шындыққа жетелейтін тарихи ғылыми құрылым.
XX ғасырдағы Қазақстандағы тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуын
теориялық жағынан жүйелі зерттеу үшін, тарихи зерде мен дәстүрлі тарихи
білім деген ұғымдарға ғылыми еңбектерде берілген анықтамалар негізге
алынады. Оның мәнінің тереңде жатқанын шығыстанушы В.П. Юдиннің
еңбегінен табамыз Ол өзінің 1992 жылы шығарылған «Чингиз-Наме»
кітабында былай дейді: «Далалық ауызша тарихнаманы көрсететін
шығармаларды оның қайнар көзі деуге де болады. Олар тарихи әңгіме
жинақтарын – Дешті Қыпшақ көшпелілерінің тарихи білімдерінің
«бөлімдерін» көрсетеді. Бұл әңгіме – бастаулар арнайы «қара сөз» атауына
ие болды, яғни «ескі сөз», «ежелгі сөз» дегені».
«Даланың ауызша тарихнама» ұғымы В.П. Юдиннен бұрын, бірінші
рет Өтеміс қажының еңбегінде де кездеседі, ал оның дәстүрлік келбетін түрік
және қазақ ғұламалары – Рашид-ад дин, М. Хайдар, Әбілғазы баһадүр-хан,
Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы, Қ. Жалайыр, Қ. Халид, Ш. Уәлиханов, Ы
Алтынсарин, А. Құнанбаев, М.Ж. Көпейұлы, Ш. Құдайбердіұлы, Ә.
Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ә. Марғұлан т.б. өз еңбектерінде
жан-жақты көрсеткен.
ХХ ғасырдың басындағы кәсіби тарихшылар – А. Чулошников, А.
Рязанов, Б. Герасимов, С. Асфендияров, М. Тынышбаев, Х. Досмұханбетов,
Қ. Кемеңгеров, Т. Шонановтар мен осы ғасыр ортасындағы Е. Бекмаханов та
ауызша тарих айту деректерін өз зерттеулерінде кеңінен пайдаланып,
Қазақстан тарихының очерктері мен оқулықтарын жазды. Осы кәсіби
тарихшылардың ішінде тұңғыш рет ресми түрдегі үкімет шешімі бойынша
мектепке арналған «Қазақстан тарихының программасы» мен «Қазақстан
тарихының очерктері» жарық көрсе, бұл – профессор С. Асфендияровтың
шығармашылық еңбегінің нәтижесі еді. Өкінішке орай, оның очеркі мен
бағдарламасы Кеңес дәуіріндегі білім беру жүйелерінде пайдаланылған жоқ.
Ал 1960-жж. КСРО тарихына бейімделіп шығарылған Е. Бекмахановтың
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оқулықтары кеңестік Қазақстанның барлық оқу орындарында оқытылу керек
болғанымен, шын мәнінде ол да КСРО тарағанша оқылмай келді.
Одақтас республикалардың тарихын КСРО тарихына бейімдеп оқыту
мәселесі 1935-жылы май айында Москвада болған Бүкілодақтық тарихшылар
кеңесінің шешімдерінен бастау алған еді. Бұл кеңес КСРО Халық
Комиссарлары Кеңесі мен БКП (б) Орталық Комитетінің 1934-жылғы 16мамырдағы «КСРО мектептерінде азаматтық тарихты оқыту туралы»
қаулысының шешімдерін орындау құрметіне шақырылған болатын. Кеңесте
ЖОО-ның студенттеріне, орта мектеп оқушыларына, аспиранттарға КСРО
тарихы мен жалпы тарихтан дәріс берудегі оқу жоспарының үлгілік
жобалары, тарихшылар даярлаудың құрылымдық ұстанымдары, ЖОО-ның
ережелері, тарихтан сабақ берудің әдіс-тәсілдері т.б тарихи білімге қатысты
мәселелер көтеріліп, оның шешімдері, шын мәнінде, КСРО тарағанша
басшылыққа алынды. 1959 жылғы 3-қазанда КОКП Орталық Комитеті мен
КСРО Министрлер Кеңесінің «Мектептерде тарихты оқытудағы кейбір
өзгерістер туралы» қабылданған қаулысында одақтас республикалардың
тарихын оқыту қажеттігі мен оның маңызы атап көрсетілді. Бірақ бәрібір, бұл
қаулының шешімінің орындалу нәтижесінде де одақтас республикалар
тарихына, оның ішінде Қазақстан тарихына да, КСРО тарихының жанынан
берілген қосалқы «мәртебеден» басқа өзгеріс бола қойған жоқ болатын.
XX ғасырдың 20-30-жылдары ұлттық тарихи білімнің қажеттігі туралы
А. Байтұрсынов, С. Сейфулин, С. Садуақасов, Т. Рысқұлов, Н. Нұрмақов, Н.
Манаев, Т. Жүргенов т. б. мемлекет және қоғам қайраткерлерінің сөйлеген
сөздері мен жазған мақалалары газет-журнал беттерінде үнемі жарияланып
отырған болатын. Осы жылдары шығарылған «Историк марксист»,
«Исторический журнал», «Борьба классов», «Большевик», «Большевик
Казахстана», «Жаңа мектеп», «Сана», «Қызыл Қазақстан – Красный
Казахстан», «Советская Киргизия» сияқты газет-журналдарда ұлттық
тарихты оқып-үйренуге арналған арнайы тараулар белгіленіп, онда тарихи
білімнің ғылыми жағынан қалыптасуы туралы мәселелер көтерілді.
1930-1940 жылдары Қазақстан білім жүйесіндегі тарихи білімді
дамытуда «Жаңа мектеп» (1925-1933 жж.), «Политехникалық мектеп» (19331934 жж.), «Ауыл мұғалімі» (1934-1939 жж.), «Халық мұғалімі» (1939-1960
жж.) сияқты журналдар белсенді рөл атқарды. Бұл аралықта осы жылдары
Москвадан тарихшы мамандардың араласуымен тарихи білім мәселесіне
арналған алғашқы мақалалар топтамасы жарияланды. Мысалы: Н.Н. Ванаг,
М.В. Нечкина, А.М. Панкратова Г.С. Фридлянд т.б. тарихты большевиктік
рухта оқытудың жолдарын нұсқаса, РКФСР ағарту халық комиссары А.С.
Бубнов пен оның орынбасары М.С. Энштейн өздерінің тарихшы мұғалімдер
алдында сөйлеген сөздерінде тарих пәнін жастарға коммунистік тәрбие
берудің негізгі құралына айналдырудың жобаларын ұсынды.
Кеңес-Герман (Ұлы Отан) соғысы жылдары және 40-жылдардың
соңында ежелгі дәуірден бастап кеңес дәуірін түгелдей қамтыған түріндегі
қазақ халқы тарихының ғылыми жолмен жазылу мәселесіне тарихшылар
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М.П. Вяткин, А. М. Панкратова, қоғам қайраткерлері І.О. Омаров пен М.
Әбдіхалықовтар Қазақстан тарихының томдарын шығару арқылы өлшеусіз
үлес қосты. Бұл ретте 1945 жылы КСРО Ғылым Академиясының Қазақ
филиалының жанынан құрылған Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих,
археология және этнография институт ұжымы еңбегінің жинақталған
нәтижесі - 1977-1981 жылдары қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген бес
томдық «Қазақ КСР тарихын» шығарумен белгілі.
Қазан төңкерісінен тәуелсіздік алғанға дейінгі үлкен де күрделі кезеңді
қамтитын Қазақстандағы тарихнама және тарих ғылымының даму жолдары
мен негізгі бағыттары І.Қ. Қозыбаевтың (академик М.Қ. Қозыбаевтың
баласы) еңбектерінде жаңаша көзқараспен кеңінен талданды.
Қазақстан КСРО құрамында болған кезде еліміздегі дәстүрлі тарихи
білімдік ой-сананы дамыту тежелген жоқ. Ол С. Мұқановтың, С.
Аманжоловтың, М. Ақынжановтың, Х. Әділгереевтің, Н. Мыңжанидың, Х.
Арғынбаевтың, М. Мұқановтың т.б. еңбектері арқылы ашық, ал М. Әуезов
пен І. Есенберлин, О. Сүлейменов сияқты бірқатар ақын, жазушылардың
шығармалары арқылы астарлы түрде өз жалғасын тапты.
Тарихи дерек. Тарихшы өткен кезеңдерді зерттегенімен, өзінің зерттеу
нысанын тікелей бақылай алмайды. Тіпті, қазіргі заман ағымындағы
күнделікті оқиғалар да тарих қойнауына жылдам кетуде. Өткен кезеңнің
шындығынан сыр шертетін тарихи жәдігерлер (артефакт) арқылы ғана
тарихи білімінің негізін құрайтын тарихи мәліметтерге, тарихи ақпаратқа қол
жеткізе аламыз.
Тарихи деректерді бес топқа бөлуге болады:
1) барынша көп санды және деректердің маңызды тобы – жазбаша
деректер: эпиграфикалық ескерткіштер, қолжазбалар, баспа материалдары;
2) заттай ескерткіштер – әртүрлі қолөнерлік бұйымдар, күнделікті
пайдаланылатын бұйымдар, қару-жарақтар, сәулет құрылыстары;
3) этнографиялық және фольклорлық ескерткіштер – түрлі
халықтардың салт-дәстүрі, шежірелері, аңыз-әңгімелері, мақал-мәтелдері,
эпостық жырлары, абыздар мен би-шешендердің дана сөздері, ақындардың
өлеңдері;
4) лингвистикалық ескерткіштер – географиялық атаулар, жеке атаулар;
5) кинофото, фоно құжаттар және ғаламтор құжаттары. Деректердің
осы аталған барлық түрлерін кешенді түрде зерттеу арқылы тарихи
үдерістердің толық және шынайы бейнесін көрсете аламыз.
Тарихи факт – бұл өткен кезеңнің шынайы оқиғасы. Адамзаттың өткен
өмірі көптеген тарихи фактілерден өріледі. Нақтылы тарихи фактілер тарихи
дерек көздерінен алынады. Адамзаттың күллі тарихы фактілерден тұрады.
Алайда тарихты жазу үшін фактілерді қисындылықпен талдап және оларды
мүмкіндігінше жете түсіндіру қажет. Тарих ғылымында қарапайым және
күрделі тарихи фактілер көрсетілуі мүмкін. Егер біріншісі болған оқиғаға
сүйенсе, екіншісі мәтінді түсіндіруге (интерпритация) негізделеді. Күрделі
тарихи фактілерге үдерістер мен тарихи құрылымдарды (соғыстар,
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әлеуметтік катаклизмдер, ауқымды өзгерістер, трансформация) түсіндіретін
деректер көзі жатады.
1-тақырып. Ежелгі замандағы Қазақстан
1) Табиғи жағдайлар және ежелгі адамдардың тіршілік еткен ортасы.
2) Қазақстан тас ғасыры дәуірінде.
3) Қазақстан аумағындағы қола дәуірі.
1 Табиғи жағдайлар және ежелгі адамдардың тіршілік еткен
ортасы
Алғашқы адамның қалай пайда болғаны және қашан пайда болғаны, ең
алдымен қай жерде пайда болғаны туралы пікірлер, болжамдар бар.
Археология ғылымының соңғы жаңалықтарына сүйенер болсақ ең алғашқы
адамзат баласы бұдан 2 млн. жыл бұрын пайда болған. Соңғы ғылыми
жетістіктер алғашқы адамдар бұдан бірнеше млн. жылдар бұрын табиғаттан
сұрыпталып, маймыл тектес адамдардан пайда болды дегенді айтады.
Жер бетіндегі ең алғашқы адам қоныстары мен қалдықтары Шығыс
Африкадан, Кениядағы Олдувай шатқалынан табылып отыр. Бұл жерден
табылған адам сүйектерін зерттеген ғалымдар олардың тұрпаты мен оның
жанынан табылған тас құралдарға қарап оларға «епті адам» («Homa habilis»)
деген ат берді. Адам тәрізді маймылдардың презинжантроп тобынан шыққан
бұл алғашқы адамдардың ми көлемі 652 см 3 болған, бұл адам тәрізді
маймылдардың ми көлемінен әжептеуір үлкендеу, олар төрт аяқпен емес, екі
аяқпен жүрген. Бұған олардың табан сүйектерінің доғалданып келуі дәлел
бола алады. Және олардың еңбек құралдары бір жағы сүйірленіп келген, ал
екінші жағы қолға ұстауға ыңғайлы болу үшін әдейі доғалдандырылған
жұмыр тастар болған.
Тас дәуірінің орта кезеңіндегі адамға ұқсас тіршілік иесі питекантроп,
соңғы кезеңіндегі тіршілік иесі синантроп деп аталды. Ғалымдар бұл
тіршілік иелеріне «тік жүретін адам» («Homa erectus») деген ат берді.
Олардың ми көлемі презинжантроптардан біршама өсіп 950 см3 жеткен.
Алғашқы питекантроп 1891 жылы Ява аралынан табылды. Кейінгі жүз
жылда питекантропқа ұқсас тіршілік иелерінің Азия мен Еуропадан және
Африкадан онға жуық қалдықтары табылып зерттелді. «Тік жүретін
адамның» екінші бір түрі синантроп алғаш рет 1927 жылы Қытайдан, Пекин
маңындағы Чжо-кау-дянь үңгүрінен табылды.
Адамзат дамуының келесі сатысы неандерталь адамы болып табылады.
Археологтар олардың алғашқы қалдықтарын Германияның Неандерталь
деген жерінен тапты. Олардың ми көлемі 1300-1400 см3 жетті. Дене бітімі
қазіргі кездегідей адамның пайда болуы соңғы палеолит дәуіріне
байланысты. Ғалымдар «саналы адам» («Homa sapiens») деп ат берген
бұлардың алғашқы өкілдері бұдан 40-50 мың жылдар бұрын өмір сүрген.1868
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жылы Франциядағы Кроманьон үңгірінен табылған қаңқалардың ми көлемі
1600-1800 см3 болды. Кроманьондық адамның бет тұрпатында және дене
бітімінде осы заманғы адамдарға тән ерекшеліктер айқын білінеді. Олар:
жазық маңдай, иіліңкі қас сүйегі, сопақ бас сүйегі, шығыңқы иек, жіңішкелеу
мұрын, кішірейген көз шұнқыры, сүйектердегі бұлшық ет бедерлері, тік жүру
және т.б.
Ғалымдардың көпшілігі адам тектес тіршілік иелерінің алғашқы Отаны
Солтүстік – Шығыс Африка деген тоқтамға келіп отыр. Өйткені, алғашқы
адамдардың қазынды қалдықтарының көпшілігі осы аймақтан табылған және
осы аймақтың жылы тропиктік климаты да бұған негіз береді.
Адамзат тарихы тас дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірі кезеңдеріне
бөлінеді. Соның ішінде тас дәуірі, адамзат тарихындағы ең ұзақ кезең.Тас
дәуірінің бұл кезеңі тарих ғылымдарында палеолит деп (ежелгі тас ғасыры)
аталады. Тарих ғылымындағы қазіргі жүйелеу бойынша ежелгі тас ғасыры
үш дәуірді - ежелгі, орта және жоғарғы палеолитті қамтиды. Ал ежелгі
палеолиттің өзі үш дәуірге: дошелль, шелль, ашель,орта палеолит: соңғы
ашель, мустье, жоғарғы палеолит: ориньяк, солютре және мадлен болып
бөлінеді. Өткен ғасырдың 60 – 70 жылдарында бұл сұлбаға кейбір өзгерістер
енгізілді. Бұл өзгерістер бойынша палеолит екі дәуірге – ежелгі палеолит пен
соңғы палеолитке бөлінді. Африкадан табылған жаңа деректер бойынша
дошель қазіргі уақытта олдувэй дәуірі деп аталды. Бұл дәуір (олдувэй) 2,5
млн. жылдан 800 мың жылға дейін созылды. Шелль мен ашель 800 мың
жылдан 140 мың жылға дейінгі уақытты, соңғы ашель мен мустье 140-40
мың жылдықты, ал орньяк, солютре және мадлен 40 мың жылдықтан 10 мың
жылдықты қамтиды.
Ежелгі тас ғасыры палеолит пен жаңа тас ғасыры неолитті
жалғастыратын өтпелі кезең мезолит (орта тас ғасыры) деп аталады.
Мезолиттің б.з. бұрынғы 12-5 мың жылдықты қамтитындығы дәлелденген.
Жаңа тас ғасыры неолит б.з. бұрынғы 5-2 мың жылдықтарға созылған.
Қазақстан аумағынан ежелгі адамдардың қалдықтары қазірше табылған
жоқ. Біздің елдегі ең ежелгі адамдардың мекендеуі үшін қолайлы
аймақтардың бірі Қаратау жотасы. Алғашқы адамдардың қалдықтары
табылмағанымен, осы Қаратау жотасынан олардың мекен – жайлары,
тұрақтары табылып зерттелді.
2 Қазақстан тас ғасыры дәуірінде
Қазақстан аумағындағы ежелгі адамдардың қалыптасқан және дамыған
аймақтарының бірі. Ерте палеолит дәуірінде Қазақстан жерінің ауа-райы
жылы және ылғалды, шөбі шалғынды, жан-жануарларға бай аймақ болды.
Жиі жауған жылы жаңбырдан алуан түрлі өсімдіктер қаулап өсті,
субтропиктік ормандар жайқалып тұрды. Осы жағдайлар ежелгі адамдардың
өмір сүруіне өте қолайлы жағдай жасады. Солай бола тұрса да Қазақстан
аумағында ежелгі адамдардың сүйегі табылған жоқ. Дегенмен, оларға тиесілі
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еңбек құралдары шапқыш, қырғыш, үшкір тас және тағы басқалары б.з.
1 млн. жыл бұрынғы ерте палеолитке жататын археологиялық қазба
жұмыстары арқылы дәлелденген.
Қазіргі зерттеулер мен археологиялық материалдар ежелгі адамдардың
Қазақстан аумағын 600-800 мың жыл бұрын мекендей бастағанын дәлелдеп
отыр. Бұл адамдар өзінің эволюциялық дамуында «тік жүретін адамның»
қалпына сәйкес келеді. Қазақстан аумағандағы ежелгі адамдар пайдаланған
еңбек құралдары Қаратау жотасының оңтүстік-батысындағы Арыстанды
өзенінің алқабына орналасқан Кеңірдек ауылы маңынан табылды. Бұлар
негізінен ауыр, тік бұрышты, соғуға арналған еңбек құралдары болып
табылады.
Табылған археологиялық материалдар ежелгі адамдардың Кіші Қаратау
жотасының солтүстік-шығыс өңірінде оқшау қыраттарда, аласалау төбелерде,
мүйістерде, ежелге тас құралдары жасалатын негізгі зат болып табылатын
шақпақ тастары жиі кездесетін жерлерде жиірек тұрғандығын көрсетеді.Бұл
өңірден 40 – 70-шаршы км-дей аумақтан 12 палеолиттік тұрақ табылып,
олардан шақпақ тастан жасалған бес мыңнан аса құрал табылды. Шабақты,
Тәңірқазған, Бөріқазған қойнауларынан табылған бұл тас құралдар негізінен
кескіштер, тілгіштер, үшкір тастар болып келеді. Осы дәуірге жататын ірі
ескерткіштердің бірі Бетбақдала, Шу өзенінің оң жақ жағасынан
табылды.Қазанғап шатқалынан табылған бұл құралдардың жатқан жерінің
геологиялық сипаттамасы олардың жасының төменгі палеолитпен тұтас
келетіндігін көрсетеді.Ұзақ уақыт бойы қабатталып жиналған саз бен құм
басып қалған тұрақтан археологтар 300-ге жуық құралдар тапты.
Арыстанды өзенінің оң жағасындағы Қарасу қойнауынан табылған
ежелгі адамдардың тұрағы мүлдем басқаша. Бес мәдени қабаттан тұратын
бұл тұрақтан адамзат дамуының бернеше кезеңінің ізін табуға болады.
Мәдени қабаттар сары топырақтар арқылы бөлінген. Он мыңдаған жылдар
бойы адамдар мекені болған бұл орыннан 15 мыңға жуық тас құралдар
табылды.
Қаратау өңірінен табылған тас құралдары формаларының және оларды
өңдеу тәсілдерінің Африкада, Үндістанда, Қытайда табылған ежелгі
заттармен ұқсастығы Оңтүстік Қазақстанда адамдар төменгі палеолит
дәуірінің алғашқы кезеңінде-ақ мекендеген деуге толық мүмкіндік береді.
Алғашқы адамдардың тұрақтары Оңтүстік Қазақстаннан, сонымен бірге
Шабақты, Алғабас, Үшбұлақ, Майбұлақ, Бүркітті, Шөлтоғай, Шалсай және
т.б жерлерден табылды. Табылған материалдар Оңтүстік қазақстандағы
Қаратау жотасының Қазақстан аумағындағы алғашқы адамдардың мекені
болғандығын толық растай алады.
Ежелгі адамдар Орталық Қазақстанды Қаратау жотасына қарағанда көп
кейінірек мекендей бастаған.Орталық Қазақстандағы ежелгі тұрақтардың ең
көнесі Қарағанды облысындағы Обалысай. Бұл жерден табылған құралдар
тас құралдар жасаудың қаратаулық дәстүрінің сақталғандығын көрсетеді.
Бұл құралдардың көңіл аударарлығы екі жақты шапқы құралдар. Орталық
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Қазақстандағы ежелгі адамдардың тұрақтары Мұзбел, Қосмола, Құдайкөл,
Хантау ескерткіштері болса, Шығыс Қазақстанда олардың тұрақтары
Жоғарғы Ертіс өңірінен табылды.
Тас дәуіріндегі адамдар баспана ретінде табиғи үңгірлерді, қуыстарды
пайдаланды. Кейде ашық алаңқайларды да, суаттар мен бұлақтардың
басында мекендеді. Тас құралдарды шетінен бастап ортасына қарай жару
арқылы жасады. Жару үшін тастан, сүйектен және мүйізден жасалған
сыналар қолданылды. Олар еңбек құралдарын үнемі жетілдіріп отырды.
Бұған мыңдаған, он мыңдаған жылдар керек болды. Отты пайдалану ежелгі
адамдар өміріндегі үлкен жетістік болып саналды. От адамдарды суықтан,
жыртқыш аңдардан қорғады, еңбек құралдарын өңдеуді жеңілдетті,
тағамдары жұғымды бола түсті. Олар жанған отты өшіріп алмауға тырысты,
оны жанын сала қорғады. Орта палеолит дәуірінде ғана адамдар ағаш
қабығын бір-біріне үйкеу арқылы немесе шақпақ тастарды ұрып, ұшқын
шығарып от жағуды үйренді. Осы дәуірде адам ойы мен дүниетанымында да
көп ілгері басушылық болғанын байқаймыз. Олар өлген адамды бір
қырыннан жатқызып, аяғын бүгіп жерледі, өмір мен өлім туралы түсінік,
өлгендерге құрметпен қарау белгілері пайда болды.
Жоғары палеолит дәуіріндегі «саналы адамдар» («Homa sapiens») еңбек
құралдарын жасау әдістерін одан әрі жетілдіре түсті. Жоғары палеолит дәуірі
– жер шарының барлық климаттық аймақтарына адамның кеңінен тарай
қоныстанған және нәсілдер мен нәсілдік топтардың қалыптасу уақыты.
Қазақстан аумағынан жоғары палеолит тұрақтары көп табыла қойған жоқ
және осы дәуірге тән адамдар мекені-баспаналыры да табылмай отыр. Бірақ
бұлар Қазақстан аумағында жоғары палеолит дәуірінде баспаналардың
болмағандығын білдірмейді. Қазақстан аумағындағы жоғары палеолит
дәуірінің ескерткіштері Оңтүстік Қазақстандағы Ащысай, Орталық
Қазақстандағы Қарабас, Батпақ, Ангренсор, Шығыс Қазақстандағы Қанай,
Үңгір тұрақтарынан табылды. Жоғары палеолитте қоғамдық қатынастар
жетіліп, адамдардың бірлескен ұйымының алғашқы түрі – рулық қауым
қалыптаса бастады.
Қазақстан аумағында жоғары палеолит дәуіріне тән ескерткіштердің
аздығына және олардың көп зерттелмегеніне қарамастан, осы дәуірдің
қолдағы бар материалдары тас ғасыры дәуірі адамдарының материалдық
мәдениеті дамуының ешбір үзілмей, үнемі жүріп отырғанын және Қазақстан
аумағындағы қоныстану процесінің тоқтамағандығын дәлелдейді.
Мезолит және неолит
Жоғары палеолитті алмастыратын мезолит (б.з. бұрынғы 12-5 мың
жылдықтар) ежелгі тас ғасыры палеолит пен жаңа тас ғасыры неолит арасын
жалғастыратын көпір сияқты. Орта тас ғасыр кезінде ауа райы күрт
жылынып,мамонттар мен қалың жүнді мүйізтұмсықтардың қырылуына әкеп
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соқты.Бұл дәуірдің ең үлкен жетістігі садақ пен жебенің және тас өңдеудегі
жаңа микротехникалық әдістерінің пайда болуы.
Жаңа тас ғасырында садақ пен жебенің ойлап шығарылуымен бірге тас
өңдеу техникасы едәуір жетілдірілді. Микролиттер – үшбұрыш, ромб,
трапеция, сигмент тәрізді ұсақ өткірқалақтар пайда болды. Бұның өзі
жебенің ұштары мен қыстырма құралдар жасауға септігін тигізді, бұл
құралдардың жүзі өткір бола түсті. Тас өңдеуде тегістеу, бұрғылау, аралау
пайда болды, тастың қиын өнделетін түрлерінің бәрі қажетке асырылды. Тас
балталар, кетпен шоттар, дән үккіштер, келісаптар жасалынды. Тас ғасыры
үшін қысқа уақытты қамтыған мезолит дәуірінің ескерткіштері Қазақстан
аумағында тым аз кездеседі.
Жаңа тас ғасыры неолит тас өңдеу индустриясының жоғары дамыған
кезеңі. Бұл кезеңде адамдар жабайы жануарларды қолға үйретіп, жер
өңдеудің қарапайым түрімен айналыса бастады. Егіншілік пайда болды.
Өндіруші шаруашылықтың пайда болуы адамның табиғатқа деген
тәуелділігін азайта түсті. Мал өсіру мен егіншіліктің пайда болуы адамның
еңбек кәсібінің саласын кеңейтті және мәдени-тұрмыстық жаңалықтардың
шығуына ықпал етті.
Бұл дәуірде кен кәсібі мен тоқымашылық және керамикалық ыдыс
жасаудың алғашқы бастамалары шықты. Саз балшықтан жасалып отқа
күйдірілген ыдыстар қолмен жасалынды және өте қарапайым болды.
Ыдысты күйдірмей тұрып жұмсақ кезінде оған онша күрделі емес
геометриялық өрнектер салды. «Неолиттік төңкеріс» деп аталған егіншілік
шаруашылықтың одан әрі дамуы мен оның жаңа түрлерінің пайда болуына
себепкер болды. Жинақталған тәжірибелер ұрпақтан ұрпаққа жалғасып
адамзат қоғамының даму қарқыны арта түсті.
Архелогиялық материалдар бойынша Қазақстан аумағындағы неолит
пен энолит (тас-мыс ғасыры) арасындағы уақыт жеткілікті айқындалмаған.
Сондықтан да Қазақстан тарихында б.з. бұрынғы 5-2 мың жылдықтарды
қамтиды.
Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында 400-ден аса неолиттік және
энеолиттік ескерткіштер табылды, бірақ олардың басым көпшілігі зерттелген
жоқ. Неолиттік дәуірдің көптеген тұрақтары Оңтүстік Қазақстаннан,
Қаратаудан табылды. Орта Азиялық келтеминар мәдениетіне ұқсас Қараүңгір
тұрағының материалдары үңгір тұрғындарының керамикалық ыдыстарды
қолмен жапсырып жасау әдісін жақсы меңгергендігін көрсетеді. Сүйектен
жасалған біздер, тескіштер, көзі бар инелер, тегістегіш жонғыштар, тас
қалақтар, шот-балталар,қырғыш-пышақтар, жебелер, тас келісаптар үнгір
тұрғындарының аңшылықпен, егіншілікпен және тоқымашылықпен
айналысқанын дәледейді.
Қазақстан аумғындағы неолиттік тұрақтар Оңтүстік Қазақстаннан
басқа да жерлерде, Арал маңында (Сексеуіл), Батыс Қазақстанда
(Қараторғай), Орталық Қазақстанда (Иманборлық), Солтүстік Қазақстанда
(Мақанжар, Дүзбай, Железника) және Шығыс Қазақстанда (Уст-Нарым)
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табылды. Қазақстанның әртүрлі аймағындағы неолиттік тұрақтардан
табылған материалдар осы дәуір адамдарының Орта Азия және Батыс Сібір
тайпаларымен қарым-қатынаста болғандығын көрсетеді.
Неолиттік ескерткіштердің келесі бір үлкен тобы Сырдарияның
бұрынғы Інкәрдария сағасынан табылды. Арал маңынан табылған
ескерткіштердің ең ірілерінің бірі Сексеуіл маңындағы неолит дәуірі
адамдарының тұрағы. Жалпақ қойнауындағы алты тұрақтан жапсырылған
керамиканың сынықтары және кварциттен жасалған құралдар табылды.
Балшықтан жасалған ыдыстардың көпшілігінің мойны жоғары шығарылып
жасалған үлкен қыш құмыралар мен дөңгелек тостағандар. Бұлардың
екеуінің де түбі томпақ. Ыдыстардың сырты тісті қалыппен басылған және
сызылып жасалған қарапайым өрнекпен безендірілген. Сексеуіл І және
Ақеспе неолиттік тұрақтарынан трапеция қалпындағы қыстырмалар,
көптеген ұсақ және дұрыс қырланған пышақ тәрізді қалақтар көптеп
табылды.
Неолиттік дәуірінің жеткілікті зерттелмегеніне қарамастан,оның өзіне
тән көптеген ерекшеліктері мен белгілері, даму сипаты мен деңгейі қазірдің
өзінде белгілі болып отыр. Бұл дәуір дала аңшыларының мәдениеті дамыған
кезең еді. Аңшылар мен балықшылардың шаруашылық аясы кеңейді, олар
дайын өнімдерді тұтынушы ғана емес, өндірушілер де болып саналды.
Неолит дәуірі әлеуметтік сипаты жағынан рулық қауымдар және
ұжымдық еңбек пен өндіріс құралдарына қоғамдық меншіктің үстемдік құрап
тұрған кезеңіне жатады. Неолиттік тұрақтардан табылған жерленген адам
сүйектері діни нанымның пайда болу нышандарын білдіреді. Неолиттік өлген
адамдарды соған дейін өмір сүрген жерінде жерлеп, өздері басқа жаққа көшіп
кететін болған. Олар өлген адамды арнайы қазылған қабірге жерлеген,
мәйітпен бірге қабірге әр түрлі әшекей заттар, тас қарулар, ыдыстар және
тамақ қойған. Аналық рулық қауымда өмір сүрген жаңа тас дәуірінің
адамдарында отқа табыну рәсімі де болған сияқты. Бұл болжамды Солтүстік
Қазақстандағы Железинка селосының маңындағы Пенки тұрағынан табылған
археологиялық материалдар да дәлелдей түседі.
3 Қола дәуірі
Б.з. бұрынғы ІІ мыңыншы жылдықтың алғашқы ширегінде Еуразия
даласында қола өндіру ойлап табылды. Қола мыс пен қалайының қоспасынан
дайындалды. Мыспен салыстырғанда қоланың едәуір артықшылықтары,
біріншіден, ол қатты болса, екіншіден,оның балқу температурасы төмен
болды. Қоладан еңбек құралдары мен қару-жарақтар және әсемдік бұйымдар
да жасалды. Қазақстан аумағында түсті металдардың, соның ішінде, қалайы
мен мыс рудаларының көп кездесуі де қола дәуірі тайпаларының бұл аумақта
металлургия кәсібін кең пайдаланғандығын және жақсы дамығандығын
көрсетеді. Бұл дәуірде Қазақстан аумағында қоламен бірге алтын да
14

өндірілді. Қазірге дейін Қазақстанның шығыс, орталық және басқа да
аймақтарынан қола дәуіріндегі кен өндірілген орындар көптеп табылып отыр.
Қола дәуірінің алғашқы кезеңінде қолға үйретілген жануарлар түрі
көбейтілді. Қола дәуірінің соңғы кезеңіне қарай қолда өсірілетін мал
санының көбеюіне байланысты көшпелі мал шаруашылығына ауысу
басталды.
Қола дәуірінің екінші бір ерекшелігі рулық қатынастардың ыдырап,
олардың орнына тайпалық бірлестіктердің құрылуы болды. Бұл кезеңде
тайпалардың бірлесуі мен олардың қақтығыстары күшейе түсті. Өндіруші
шаруашылықтың дамуы, жеке отбасыларының оқшауланып, отбасылық
меншіктің кеңеюін және адамдар арасындағы мүлік теңсіздігінің өсуін
тездете түсті. Сонымен, қола дәуірінің басты ерекшеліктеріне мал
шаруашылығы мен егіншілктің дамуы, кен өндірісі және тайпалық
одақтардың құрылып мүлік теңсіздігін өсе түсуі жатады.
Қола дәуірінде Оңтүстік Сібірдің, Орал таулары өңірін, Қазақстан және
Орта Азияның кең байтақ аумағын шыққан тегі мен тарихи тағдырлары
ортақ, шаруашылығы мен мәдениеті ұқсас туыс тайпалар мекендеді.
Красноярск өлкесінің Ачинск маңындағы Андронова селосы маңынан
табылған алғашқы ескерткіштің атымен бұл тайпалар андрон мәдениетінің
тайпалары деп аталады. Бұл ескерткішті алғаш рет 1914 жылы А.Я.
Тугаринов ашты.
1927 жылы археолог М.П. Грязнов осыған ұқсас ескерткішті Батыс
Қазақстаннан тауып андрон мәдениеті ескерткіштерінің Минусинскіден
Оралға дейінгі кең аумақты қамтитындығын анықтады және алғаш рет қола
дәуірін хронологиялық үш кезең-алғашқы, орта және соңғы кезеңдерге бөлді.
Осыған орай Андрон мәдениетінің өмір сүрген уақыты үш кезеңге
бөлінеді:ерте қола кезеңі - б.з. бұрынғы XVII-XVI ғ.ғ. (Федоров кезеңі), орта
қола кезеңі-б.з. бұрынғы XV-XII ғ.ғ. (Алакөл кезеңі), кейінгі қола кезеңі - б.з.
бұрынғы XII-VIII ғ.ғ. (Замараев кезеңі). Қазақстан аумағындағы андрон
мәдениетін зерттеуде және оны дәуірге бөлу мәселелері жөнінде Ә.
Марғұлан, А.Г. Максимова, А. Оразбаев және тағы басқалардың еңбектерін
атап кеткен жөн.
Андрон мәдениетінің негізгі орталықтарының бірі Қазақстан аумағы
болып табылады. Қазіргі кездегі қолда бар археологиялық материалдар
андрон тайпаларының басым көпшілігінің отырықшылдықта өмір сүргенін
дәлелдейді. Андрон мәдениетінің қола дәуірдегі басқа мәдениеттерден
ерекшеленетін белгілері олардың жерлеу ғұрпы, геометриялық өрнегі бар
саздан жасалған ыдыстарының өзіндік формасы және металл заттардың
жасалу ерекшеліктері болып табылады.
Андрон тайпалары көлемі мен пішіні әртүрлі тас қоршаулар түрінде
бейіттер тұрғызды. Олар тік бұрышталып немесе дөңгелектене, кейде
ұзынша сопақталып қоршалады. Кейбір жерлерде бұлардың орнына обалар
үйді. Мәйіт өртелді немесе қол-аяғы бүктеліп, бір бүйірінен жатқызылып тас
тақталардан салынған қорапқа немесе жәй қазылған төрт бұрышты шұңқырға
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салынып жерленді. Ыдыстар саз балшықтан қарапайым түрде қолдан
жапсырылып жасалды. Олардың сыртына геометриялық өрнектер салынды.
Сәндік бұйымдардан бүктеліп жасалған сырғалар, бас киімге және
басқа киімдерге де тағылатын салпыншақтар, ою-өрнектелген тоғалар,
шеттері иректеліп түйілген білезіктер және тағы басқалар болды.
Мойындарына мыс өңіршек немесе моншақ тізілген алтын алқа салды.
Қола дәуірінің алғашқы кезңіндегі қоныстардан табылған сүйек
материалдар бұл уақытта Қазақстан аумағындағы тайпалардың негізгі кәсібі
үй маңында мал өсіру болғандығын дәлелдейді. Негізінен ірі қара малы
өсірілді. Қой, жылқы көп болмады. Қола дәуірінің орта және соңғы кезеңінде
жылқы мен қой үлесінің салмағы арта түсті. Мал санының өсуіне және
тебіндеп жайылатын малдың көбеюіне байланысты жайылымдық мал бағу,
жайылымнан жайылымға көшу үрдіс ала бастады.
Басым көпшілігі отырықшылдықта өмір сүрген андрон тайпалары
егіншілікпен айналысты. Топырағы жұмсақтау өзен мен көлдердің және
жылғалардың бойына орналасқан олар жерді тесемен қопсытып бидай, қара
бидай және тары өсірді. Жиналған өнімді тастан жасалған құралдармен астық
түйгіштер, келі-келсаптар және тағы басқалармен дайындады. Сонымен
бірге, андрон тайпалары аңшылық және балық аулау кәсібімен де
шұғылданды. Бірақ бұл кәсіпшіліктер бұрынғы дәуірлерге қарағанда өз
маңызын жоя бастаған еді.
Андрон мәдениетінің Қазақстан аумағындағы негізгі орталығы Орталық Қазақстан болғандығын осы аймақтан табылған археологиялық
материалдар айғақтайды. Бұл аймақтан осы мәдениеттің отыздан астам
қоныстары мен жүз елуден астам қабірлері табылып зерттелді. Орталық
Қазақстандағы андрон мәдениеті үш кезеңнен тұрады. Алғашқы-Нұра кезеңі,
Ортаңғы-Атасу кезеңі, соңғысы-Беғазы-Дәндібай кезеңі. Нұра кезеңінің
тайпаларында мәйітті өртеп жерлеу ғұрпы басымырақ кездеседі, сонымен
бірге, өлікті молаға салып жерлеу ғұрпы да болған. Атасу дәуірінде өлгендер
бүктеліп бір қырынан жерленді,кен өндірісі едәуір дамыды. Беғазы-Дәндібай
дәуірінде
андрондық
мәдениеттер
негізінен
сақталғанымен,жаңа
элементтердің пайда болуы көбірек кездеседі. Сондықтан Беғазы-Дәндібай
кезеңін қола дәуірінің шыңына жатқызамыз. Олай дейтініміз, негізінен
тұрпаты ерекше бейіт тамдары,бүктеліп жерлеумен қатар, аяқтарын созып
шалқасынан жерлеуі, жатаған, домалақ ыдыстардың пайда болуы және жер
бетіндегі қабырғалы баспана үйлер және т.б. дәл осы Беғазы-Дәндібай
мәдениетіне тән болып келеді.
Нұра мәдениетінің ескерткіштері - Бұғылы, Ақсу-Аюлы, Атасу
мәдениеті - Қарасай, Былқылдақ, Қарабие, Елшібек, Беласар, БеғазыДәндібай мәдениеті - Бесоба, Байбала, Ақсу-Аюлы ІІ қорымдары мен
қоныстардан табылып зерттелді. Андрон мәдениетінің ескертеіштері
сонымен бірге, Батыс Қазақстанда Тастыбұтақ, Қыркелді, Кемелді, Солтүстік
Қазақстанда Арқайым, Бурайбай, Обалы, Бүйреккөл, Оңтүстік Қазақстанда
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Таутары, Қарақұлдық, Түгіскен, Шығыс Қазақстанда Қанай, Сарыкөл, Қойтас
және т.б. бейіттер мен қоныстардан табылды.
Кейінгі қола дәуірінің зерттелген ескерткіштерінің бірі Қызылорда
облысынан табылған Түгіскен адырында орналасқан (Іңкәрдарияның
жағасында) Солтүстік Түгіскен мазары. Бұл маңайдан табылған материалдар
Сырдарияны төменгі ағысындағы тайпалардың шаруашылығының негізінен
мал шаруашылығы құрағандығын көрсетеді. Сонымен бірге көптеп табылған
мазарлардағы материалдар бұл аймақта егіншіліктің де болу мүмкіндігін
жоққа шығармайды.
Түгіскен мазарлары Арал маңы ежелгі малшыларының діни
құрылыстар архитектурасының барынша дамығандығын көрсетеді. Тік
бұрышты, сарғыш түсті шикі кірпіштен салынған мазарлардың бір тобы өте
ерте заман құрылыстары болып табылады. Олар шикі кірпіш пен ағаштан
тұрғызылған цилиндрлі шошақ құрылыстар түрінде болып келеді. Сыртқы
қабырғалардан сәл ішке қарай шеңбер бойымен сегіз немесе он екі тік
бұрышты кірпіш бағандар тұрғызылған. Олардың биіктігі 2 метрге жуық.
Орталық камерада және ішкі дәлізде жерлеу мүліктері: керамика,
қоладан жасалған құралдар, қола және алтын әшекейлер және т.б. табылды.
Түгіскенде өліні өртеу ғұрпы басым болған. Жерлеу камерасы дүниенің төрт
жағына қарай бағдарланған,аумағы 7,8х6,9м. Өлік жерлеу камерасында
өртелген, сонымен бірге осы ғұрыпты атқару кезінде бүкіл құрылыс та қоса
өртелген. Мазарлар мен қоршаулардың ежелгі заманның өзінде-ақ
тоналғанына қарамастан, табылған заттар көп. Мысалы, Түгіскен
мазарларының бірінен 60-тан астам ыдыстың жиынтығы табылды. Олардың
біразы
құмыра
жасайтын
қалыпта,қалғандары
қолмен
жапсыру
техникасымен жасалған. Түгіскеннен табылған материалдар мазарлардың
б.з.д. ІХ-VIII ғасырларда салынғанын көрсетеді.
Андрондық тайпалардың қоныстары әдетте өзендердің жайпақ
жағасында, мүйісте, көл маңындағы ойпаң жерлерде орналасты. Қоныстар
әдетте 6-10 үйден, үлкендері 20-ға дейінгі үйлерден тұрады. Қазірге дейін
Қазақстан аумағынан археологтар қола дәуірі тайпаларының жүзден астам
қоныстарын тапты. Тұрғын үйлер төрт бұрышты немесе сопақша болып
келген жертөлелер мен жер бетіндегі үйлер болып екіге бөлінеді. Жертөленің
тереңдігі 1,5 метрге дейін болды. Бұндай үйлерде бірнеше отбасыдан
құралған туыстас тайпа мүшелері тұрды. Қола дәуірінің соңғы кезеңінде киіз
үйдің алғашқы түрі пайдаланылды. Қола дәуірінің Атасу, Бұғылы, Шағалалы
қоныстарын қазған кезде дөңгелектенген сырықтар мен торкөз шарбақтан
көтерілген көп қырлы қабырғасы бар төбесі конус тәрізді етіп жабылған үй
қалдықтары табылды. Бұл үйлерді көшпелі шаруашылыққа көше бастаған
тайпалар пайдаланған болулары керек.
Қола дәуіріндегі тайпалардың тұрмыс-тіршілігі түгелдей табиғатқа
тәуелді болған. Олар табиғат күшін киелі рух деп түсінді. Андрон
тайпаларында өлгендерге және отқа табыну болғандығын сол кездегі кең
тараған өлікті өртеу ғұрпы да дәлелдейді. Андрон тайпаларының салт
17

дәстүрінде ошақ ерекше құрметтеледі. Отбасы үшін қасиетті орын болып
саналатын ошақтың бұзылуы ең масқара іс болып саналады. От пен күлге
байланысты ырымдар қазақ халқында әлі күнге дейін бар. «Отты айналма,
күлді баспа» деген ырымдар қазіргі күнге дейін жетуі де көп жәйтті аңғартса
керек.
Қола дәуірі өнердің дамуымен де ерекшеленді. Ыдыстар мен сәндік
бұйымдарда, қару-жарақтарда,құрбандық шалатын орындар мен еңбек
құралдарында олардың жасалуы мен олардағы ою-өрнектер және суреттер,
андрон тайпаларының өзіндік мәдениеті мен нанымдары да өнердің пайда
болуына және дамуына ықпал етті.
Таңбалы, Ешкіөлмес, Маймақ, Қаратау, Тарбағатай, Бөкентау сияқты
жерлердегі тастағы суреттер дүние жүзілік мәдениеттің алтын қорына
қосылған құнды тарихи ескерткіштер болып саналады.
Тастағы суреттер адамзаттың қола дәуіріндегі рухани мәдениетін, оның
дүние танымын білдіретін аса маңызды деректер жиынтығы болып есептелді.
Бұл суреттерде жабайы және қолға үйретілген бұқаның бейнесі, оның қимыл
әрекеті, қос өркешті түйелер, арбалар, соғыс көріністері мен жер жырту т.б.
бейнелер қашап салынған.
Андрон мәдениеті адамдарының бет-пішіні бұл аудандарда
еуропоидтік белгілері айқын білінетін тайпалар тұрғанын дәлелдейді.
Антропологиялық зерттеулер Қазақстанның орталық, солтүстік, шығыс
аудандарын мекендеген адамдардың ежелгі еуропоидтік нәсілдің андрондық
тобына жататындығын анықтап отыр.
Қазақстанның батыс және оңтүстік-батыс аудандарының тайпалары
еуропоидтік нәсілдің жерорта теңізі тобына жатады.
2- тақырып. Қазақстан аумағындағы тайпалық одақтар және
ежелгі мемлекетті бірлестіктер
1) Сақ, сармат тайпаларының қоғамдық құрылысы.
2) Ежелгі Үйсін Елі - қазақ мемлекеттігінің алғашқы үлгісі.
3) Қаңлылардың орналасуы. Олардың этникалық құрамы, қоғамдық
дамуының деңгейі.
4) Хұндардың Қазақстан жеріне келуі.
1 Сақ, сармат тайпаларының қоғамдық құрылысы
Б.з.б. бір мың жылдықта Қазақстан жеріндегі андроновтардың
ұрпақтары ретінде сақ тайпалары қалыптасты. Олар темірден заттар жасауды
игеріп, қуатты тайпа одақтар кұрған. Ерте темір дәуіріндегі сақ тайпалары
жайлы бірнеше дереккөздер бар:
Парсы жазбалары, соның ішінде «Авеста» - Зараостризм дінінің негізін
салушы Заратуштраның айтқандары жайлы жазба. Онда «Жүйрік атты
тұлпарлар» жайлы, солардың өмірі мен қоғамы жайлы айтылады.
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Бұдан екі мың жыл бұрын жазылған «Бахистун жартасындағы» жазба.
Ол ежелгі парсы тілінде жазылан, Дарий 1 патшалық құрған жылдары
кезіндегі патшаның тиграхауда сақтарымен соғысынан көріністер
суреттелген.
Антикалық кезеңдердегі ежелгі грек және рим жазбаларында да (соның
ішінде Геродоттың «Тарихында»), Полибий, Птоломей, Страбонның
еңбектерінде кездеседі.
Қолына көп мал жинаған ірі бай отбасылары қонысын әрдайым
ауыстырып, өзен бойларына ғана емес, сонымен қатар дала және шөлейт
жерлерді, Тянь-Шаньның биік таулы бөліктерін бірте-бірте игере бастаған.
Халық темірді пайдасына жаратып, атқа ауыздық салуды үйренген, сөйтіп,
атты алысқа қатынайтын аса маңызды көлікке айналдырған ірі бай феодалдар
қоғамдағы ықпалды күшке айнала бастады. Олар көшіп-қонуға қолайлы
жеңіл киіз үйді тұрмысқа жайлы тұрақты тұрғын үйге айналдырған. Алыстан
көздеп ататын садақ, ұшы үш қырлы жебе, ақинақ (қысқа семсер)
қорғанудың және шабуылдың сенімді құралы болды. Бұл кезде ел басқару
жұмыстарын тежеп отыратын ақсақалдардың кеңесі болған. Тонаушылық
соғыстардың жиіленуі бірнеше тайпалардың бірігуін қажет етті. Сөйтіп,
тайпалық одақтар құрылды. Оларды көсемдер басқарды.
Біздің заманымыздан бұрынгы V ғасырдың 40-шы жылдар аяғында
грек тарихшысы Геродоттың «Тарих» деп аталатын еңбегінде және басқада
қолжазбаларда біздің заманымыздан бұрынғы I мың жылдың орта шенінде
Орта Азия мен Қазақстан жерінде сақ деп аталатын бірнеше тайпалардың
қуатты жауынгер одағы болғаны айтылады. Бұл одақ массагеттер,
каспишиілер, есседондар, кейініректе аландар, сарматтардан тұрған. Персия
патшасы I Дарийдің Накширустамдағы (Персополға жақын) тас жазуларында
сақ тайпалары үш топқа: сақ хаумаваргаларға (хаома сусынын дайындайтын
сақтар), сақ тиграхаудаларға (төбесі шошақ бас киімдері бар сақтар), сақ
парадараяларға (теңіздің арғы бетіндегі сақтар) бөлінеді делінген. Бірінші
топтағы сақтар Ферғана жерін мекендесе, екіншілері Сырдарияның орта
аймағы және Жетісу жерін жайлап, үшіншілері – еуропалық скифтер немесе
Арал теңізі және Сырдарияның арғы бетіне орналасқан.
Геродоттың айтуынша: Сақтар скиф тайпалары, бастарына тік тұратын
төбесі шошақ тығыз киізден жасалған бөрік және шалбар киген. Олар садақ,
қысқа семсер және айбалтамен қаруланған. Тамаша атқыш жауынгерлер
болған.
Сақ әулетінің іргесін қалаушы Алып Ер Тоңга (Афрасиаб) болған деген
деректер бар. Археологиялық қазбаларға қарағанда, сақ тайпалары темірден
зат жасай білсе де, мыс пен қоланы пайдалануды артық көрген. Оларда
жабайы аңдардың суреттері салынған қоладан құйылған үлкен тай қазандар
болған. Сақтардың аңдарды өрнектеумен дүние жүзіне әйгілі болған даналық
өнері жалпы адамзаттың даму процесіне елеулі әсерін тигізді.
Сақ тайпаларында көпке дейін матриархаттық ел билеу тәртібі
сақталып, әйелдер ерекше жағдайда болған. Тарихи деректерде олардың
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көсемдері ретінде тамаша сұлу, ақылды әрі жігерлі, елге әйгілі патша
ханымдар (Зарина, Томирис) жайлы айтылады. Олар ел билеп, қалаларды
салуға араласып, әскери жорықтарға қатысқан.
Персия мемлекетінің патшасы Кир - Мидия патшасы Крезбен б.з.б.
558-529 жж. соғысқан кезде сақтармен одақ жасасып, олардан әжептеуір
көмек алған. Кейін Кир сақтар мен массагеттерді өзіне бағындыруды
ұйғарады. Сөйтіп, Мидия патшалығын жеңгеннен кейін, Кирдің әскерлері
сақтардың жеріне басып кіреді. Сақтар парсылардың басқыншылық әрекетіне
қарсы қайсарлықпен қарсылық көрсетеді. Кирдің әскерлері өздерінің жеңісін
тойлап жатқан кезде, сақтардың жауынгерлері тұтқиылдан лап койып,
парсыларды қырып салады. Осы шайқаста олар Кирдің өзін де өлтіреді.
Кирдің Орта Азиядағы басқыншылық жорықтарын I Дарий б.з.б. 521-486
жылдары жалғастырады. Жеке-жеке отырған сақ тайпаларын бір-бірлеп
бағындырған ол аз уақыт болса да, оларды басып алды. Сақ тайпаларының
біраз бөлігі оларға салық төледі және парсы патшасына жасаққа жігіттер
беріп тұрды. Тіпті сақтардың біразы парсы патшасының «өлмейтін он мың»
деп аталатын ұланының құрамына кіріп қызмет етті. Б.з.б. VI ғасырдың аяғы
V ғасырдың басында (500-449 жж.) ежелгі Шығыстағы грек-парсы
соғысында сақ тайпалары парсылар жағында болды. Мәселен, б.з.б. 490
жылғы грек-парсы әскерлерінің Марафон жеріндегі болған соғыста сақтар
парсылар жағында болып, гректерге қарсы соғысты.
Б.з.б. IV ғасырдың 30-шы жылдарында македониялық гректер
Александр Македонский басшылығымен соңғы Ахеменид, III Дарий
Кодоманның әскерлерін талқандап, Орта Азияга баса көктеп кірді. Олар
Маракандты (Самарқандты) алып, Сырдарияға бет алды. Сырдария бойына
бекініп алу үшін кішігірім «Александр Крайний» немесе «Шеткі Александр»
деген қала салдырды.
Александр Македонскийдің басқыншылық әрекетіне қарсы көшпелі
Сақ тайпалары асқан ерлікпен табан тіресе соғысты, кескілескен ұрыстарда
катапультпен қаруланған гректер оқтың күшімен сақтарды кейін шегіндірді.
Соғыста сақтар мыңдаған адамынан айрылды. Гректер сақтардың біраз жерін
басып алды. Бірақ Александр Македонскийдің әскерлері сақтардың жерінде
көп тұра алмады. Ыстық күн, жолсыз шөл дала, ержүрек сақтардың
тынымсыз шабуылы, Александр Македонскийдің сырқаттанып қалуы,
гректерді қашуға мәжбүр етті. Олар Сыр бойындағы «Шеткі Александрды»
тастап, Самарқанд қаласына шегінді. Сөйтіп, Сырдария сыртындағы Сақ
тайпалары грек басқыншылығына қарсы күресте өз тәуелсіздігін сақтап
қалды.
Сақтардың заманында жылжымалы арба да болған. Гиппократ
скифтердің тұрмысын суреттей келіп, былай деп көрсетеді: «Арбалар өте
шағын, төрт дөңгелекті. Басқа бір алты дөңгелекті арбалар киізбен
жабылатын үйге ұқсас екі және үш қабат киіз жабылған арбалар жасалып,
олар жаңбыр мен желден пана болды... бұл арбаларда балаларымен әйелдер
отырып, ал ерлер қашанда ат үстінде жүретін». Оңтүстік Қазақстан жеріндегі
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(Сырдария аңғары, Арыс, Келес т.б. өзендер бойы) сақ тайпалары
егіншілікпен де айналысқан. Олар тары, арпа, бидай еккен. Кейбір жерлерде
(Сырдария) суармалы егін шаруашылығы дамыған.
Сақ тайпалары мал шаруашылығы мен егіншіліктен басқа аңшылық
пен балық аулау кәсіптерімен де шұғылданған.
Жартастағы суреттерде таулы-далалық тайпалардың аңды салт атпен
қоршап аулайтыны бейнеленген.
Б.з.б. I мың жылдықтың орта шенінде, яғни сақ заманында өндірістің
мамандандырылған түрлері болды. Бұлар руданы өндіру және өңдеу, темір
ұсталығы, темірді кұю және зергерлік істер еді. Бірақ сақтардын қол өнер
кәсібі әлі жетілмеген болатын.
Ежелгі Қазақстанда мыс-қалайы өндіру басым болды. Сақ заманында
кен ісі мен руданы алғашқы өңдеу техникасы Андронов дәуірімен
салыстырғанда едәуір ілгеріледі. Сақ шеберлері, әсіресе, қола құю ісінде
елеулі табыстарға жеткен.
Шаруашылықтың жаңа түрлері өздеріне лайықты еңбек құралдарын
жасауды қажет етті. Осыған байланысты ертедегі шеберлер ат тұрманын,
қару-жарақ, ауыздық жасауды үйреніп, соғыс қүралдарын, қару-жарақтарды,
жебенің ұштарын, қысқа семсерлер (ақинақ), қанжар, ұзын семсерлер, найза,
түрлі балталар жасады.
Металл өңдеумен бірге қолөнердің тұрмыстык ыдыс-аяқ жасау, тас
қашау, сүйек ою, тері илеу, жіп иіру және тоқымашылықтың түрлері де
болды. Темірден пышақ, металдан ыдыс, темір ілгектер, қашаулар, т.б. заттар
жасалынды.
Сақтар Алтай, Сібір, Шығыс және Батыс Еуропа халықтары мен тығыз
байланыс жасап тұрды. Бұл жөніндегі қазылған ескі молалардан табылған
заттар сақтардың өмірі туралы көптеген мағлұматтар береді. Сақтардың
әлеуметтік коғамы жөнінде айтқанда, олардың басты үш топқа бөлінгенін
көрсетуге болады. Біріншісі - әскери топтар, екіншілері - ауқатты бай топтар,
діни адамдар, абыздар, үшіншілері - жай қатардағы сақтар, бұлар - кедейлер,
оларға соқа және екі өгіз тән.
Сақтардың молалары кең, биік болған. Сондай молалардың бірі - 1969
жылы қазіргі Алматы облысы, Есік қаласының жанынан табылды. Б.з.б. V
ғасырда бой көтерген бұл қорған ағаштан қиылған, биіктігі 7 метр, оның
ішінде жерленген бай жас сақ жауынгерінің барлық киімі алтынмен
қапталған. Оның басындағы бас киімінен бастап аяқ киіміне дейін атты,
жолбарысты, тау ешкіні, құстарды бейнелейтін 4 мың алтын алқа қадалған.
Мұны «Алтын адам» деп атайды. Ол – сол кездегі сақ тайпаларының
тұрмысы мен мәдениетінің қандай болғандығын көрсетеді. Сақ мәдениетіне
тән басты көркемдік сала - «аң стилі» өнері. Сақтар тастарға ойып, қашап
жануарлар бейнелерін қалдырған. Сақтардың «аң стилі өнерінде» арыстан,
самұрық, бұғы, қошқар, түйе, барыс, жолбарыс, бүркіт сияқты тағы және
жергілікті үй жануарларын бейнелеу ерекше орын алған. Бұл сақтардың
өмірінде, тұрмысында, киген киімдерінде кеңінен көрініс тапқан. Олардың
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«аң стилі» өнерінің қалдықтары археологиялық зерттеулердің барысында
Қазақстанның барлық аймақтарынан табылып отыр. Дегенмен, қазіргі
Қазақстан тарихының тарихнамасындағы басы ашылмаған екі ұшты
мәселенің бірі – «Алтын адамның» сақ емес, үйсін бекзадасының мәйіті
екендігі.
Басқа халықтар сияқты сақ тайпалары да табиғаттың тылсым күштеріне
күнге, найзағайға, күннің күркіреуіне табынған. Өйткені бұл құбылыстар
оларға құдай бейнесі секілденіп көрінген. Сақтардың түсінігі бойынша
құдайлар, қанатты тұлпарлар, ат-самұрықтар және тағы да басқа қиялдан
туған жануарлар бейнесінде елестеген. Сондықтан бұл образдар сақ
тайпаларының ауыз әдебиеті мен мифологиясында кеңінен көрініс тапқан.
Сақтардың сенім-нанымы бойынша әлемдегі тәртіп, үйлесім, ондағы болып
жатқан барлық нәрселердің ұйымдастырушылары - Митра, Варуна, Индира
секілді құдайлар деп түсінген.
Сармат тайпалары. Археологиялық деректемелерге қарағанда, б.з.б.
ғасырларда Қазақстанның батыс аймақ далаларын мәдениеті мен этникалық
жағынан туыс тайпалар - роксаландар мекендеген. Тарихи зерттеу
жүмыстары олардың сармат тайпалары екендігін дәлелдеп отыр. Сармат
тайпаларының қалдырған ескерткіштері Солтүстік Каспий маңында, Еділ мен
Жайық өзендерінің төменгі ағыстарында және Қобда, Елек, Ор, Жем
өзендерінің бойларында табылған. Олар бір-біріне ұқсас болып келген.
Обалардың биіктігі әрқалай 1,5-2 м, көлемі 20-26 м, олар жерленген
адамдардың әлеуметтік жағдайына байланысты болған. Мысалы, Елек өзені
бойындағы Сынтас обасына жерленген адамның жанынан табылған қаружарақ, құрал-саймандар, түрлі қымбат бұйымдар, оның белгілі әскери
қолбасшы болғандығын көрсетеді.
Жерленген адамдардың бас жағы оңтүстікке немесе оңтүстік батысқа
қаратылған. Мәйіттер қойылған жердің үстінен ағаш шатырлар жасалған.
Оның үсті жеңіл-желпі бұталармен жабылып, одан соң топырақ құм,
таспен оба тұрғызылған. Жерлеудің мұндай әр түрлі болып келуі, сармат
тайпаларының өздеріне тән жергілікті әдет-ғұрып, салт-сананың өзгешелеу
екендігін байқатады. Сарматтардың қалдырған обаларынан қару-жарақтан
көбінесе қанжар, семсер, садақтың ұштары, әшекейлік бұйымдардан - әр
түрлі аңдардың суреттері бейнеленген асыл тастар, қапсырмалар, түрлі-түсті
моншақтар, қола айналар табылған. Обаларда көп кездесетін құралсаймандардың бір түрі ат-әбзелдері, оның ішінде үзеңгі, ауыздық пен оның
сулығы, сондай ақ әр түрлі пошымды жасалған көзелер, қасықтар.
Сарматтардың өлген адамдарды дүние-мүліктерімен бірге жерлеу, олардың о
дүниедегі өмірге сену, ата-баба аруағына табыну сияқты діни-наным
сенімдердің орын алғандығын дәлелдейді.
Батыс
Қазақстан
жерін
мекендеген
ежелгі
тайпаларының
ескерткіштеріне жүргізілген зерттеу жұмыстары, оларды негізгі қазба
жұмыстары жүргізілген жердің атымен (Прохоров жэне Суслов мәдениеті)
екі кезеңге бөліп карастырады. Бірінші кезең-б.з.б. VII-V ғғ., ал екінші кезең22

б.з.б. IV-II гг. қамтиды. Археологиялық қазба зерттеулері бойынша бірінші
кезең ежелгі сарматтар атымен белгілі болса, екінші жазба деректер негізінде
кейінгі сарматтар кезеңі деп аталған. Олар өздерінің осы атауларымен б.з.б.
IV ғасырына дейін белгілі болған.
Б.з.б. III ғасырдан бастап сарматтар Қара теңіз жағалауындағы
скифтерге қарсы жаулап алу соғыстарын жүргізеді. Олар Скифияның едәуір
бөлігін басып алып, жеңілгендердің бірін қалдырмай қырып-жойып отырған.
Сөйтіп, елдің басым бөлігін шөлге айналдырған. Сарматтардың басты бір
тайпасы- роксоландар б.з.б. I ғасырында Мидияның шекарасына жетіп,
Риммен соғысқан. Олардың ізімен аландар жүріп отырған.
Сарматтар өздері басып алған жерлердегі халықтарының саяси өміріне
белсене қатысқан. Мысалы, б.з.б. 2-ші ғасырдың соңғы кезінде Понтия
патшасы Митридатпен болған соғыста роксоландар скифтерге қосылады.
Б.з.б. I ғасырда Митридат Римге қарсы күрескенде сарматтар оның жағында
болған. Б.з.б. 49-шы жылы римдіктер мен сарматтар тайпасы бірлесіп,
Боспор патшасының одақтастары сирактарды жеңеді. Басқа тайпаларға
қарағанда жорыққа кешірек шыққан аландар Қара теңіздің солтүстік өңіріне
дейін жетеді. Кейінірек олар ғұндарға қосылып, Испаниядан барып шығады.
Жалпы атауы сарматтар деп аталатын қандас-туыс бұл тайпалар одағы
Оралдың оңтүстік өңірінен шыққан болатын.
Б.з.б. IV ғасырдың бас кезінде сарматтар Доннан Ембіге дейінгі
жерлерді алып жатқан. Ал кейінгі сарматтар Орал өңірі мен Еділ бойын, Дон
өңірі аймақтарын қамтып, Орал сыртындағы даладан Буг өзеніне дейінгі
аралыққа түгел тарайды. Уақыты жағынан бұл б.з.б. II-1V ғ. кезеңі. Кейінгі
сарматтар көптеген бұрынғы салт-дәстүрлерді сақтап, оны одан ары
жалғастыра түседі. Өлген кісілердің қалың көпшілігі іші көмкерілген тар
қабырларға жерленетін болған.
Археологиялық зерттеулер, сондай-ақ Оңтүстік Орал сармат
тайпаларының Орта Азия халықтарымен және солар арқылы Таяу шығыс
елдерімен бірнеше ғасырлар бойы мәдени - шаруашылық байланыстары
болғандығын да көрсетеді. Сарматтар өте ұзақ уақыт бойы, яғни б.з.б. IV
ғасырдың аяғындағы ғұндар шапқыншылығына дейін, сол заманның
халықаралық оқиғаларына белсене қатынасып тұрған. Кейінірек олар
Закавказьенің, Шығыс Еуропаның, Қазақстанның және Орта Азияның
көптеген тайпалары мен халықтарының құрамына енген.
Сармат тайпаларының басты кәсібі - көшпелі мал шаруашылығы.
Сарматтар көбінесе жылқы мен қой өсірген. Климаты аса қатал
континенталды келетін аймақтың қысқы күндерінде малшылар малға табиғи
панасы бар, жері ойлы-қырлы аудандарға көшіп отырған. Көшпелілер әдетте
ағашы мен бұтасы қалың тоғайлы, қопалы жерлерді таңдап алған. Көктем
шығысымен қысқы қоныс өрістерін тастап кетіп отырған. Олар от пен судың,
мал азығы қорының қалпына келуіне, сөйтіп ел-жұрттың қайта оралып
қыстауына жағдай жасаған. Жалпы алғанда сарматтар шөбі шүйгін жерлерді
іріктеп пайдаланып, ол араның шөбі тапталғаннан кейін, жаңа жайылымға
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көшетін болған. Осының нәтижесінде су көздерінен алыс жатқан жалпақ
жазықтағы кең жайылымдар, мал айдап көшіп өткенде ғана болмаса, өте аз
пайдаланылған. Осы уақытқа дейін сармат тайпаларының ескерткіштері
толық зерттеле қоймаса да, қазылған обалардан алынған материалдар оларда
әлеуметтік теңсіздіктің орын алғанын көрсетеді. Сарматтар елдік-халықтық
дәрежеге жеткен,өзіндік әдет-ғұрып, салт-дәстүрі қалыптасқан Қазақстан
жеріндегі ірі тайпалардың бірі болып саналады.
2 Ежелгі Үйсін Елі - қазақ мемлекеттігінің алғашқы үлгісі
Қазақстан жерін ертеден жайлаған үйсіндер туралы не білеміз?
Үйсіндердің қазақтар мемлекетінің басталуының алғашқы үлгісі екендігін
қай деректерден білеміз? Үйсін мемлекетінің саяси құрылымы қандай
болған? Міне, осы сұрақтарға жауапты біз тағы да қытай жазбаларына сүйене
отырып табамыз. Қытай жазба деректемелерінің хабарына қарағанда б.з.б. III
ғ. бастап Жетісу жерін Үйсін тайпалары мекендеген. Үйсіндердің тарихын
жазуда шығыс зерттеушілері Н. В. Кюнер мен Н. Я. Бичурин үлкен ғылыми
жұмыстар атқарған. Бұлардың Қытай тіліндегі аудармаларын және басқа да
деректерді пайдалана отырып академик В. Бартольд өзінің «Жетісу
тарихының очеркі» деген еңбегін жазып, онда үйсін тайпаларының қысқаша
тарихын жарыққа шығарды. Ал Қытай тілінің маманы Ю.А.Зуев кеңес дәуірі
кезінде үйсін тайпаларының тарихы туралы жаңа деректерді пайдалана
отырып, Қазақстан тарихын зерделеуде өз үлесін қосты.
Үйсін тайпаларының тарихын жазуда, археологиялық материалдарды
жазба деректермен байланыстыра отырып, зерттеуде Қазақстан ғылым
академиясының академигі Ә. Марғұлан және атақты археолог ғалым А.
Бернштам зор айтуға тұрарлық еңбек сіңірді. Жегісу жерін мекендеген сақ
және үйсін тайпаларының тарихымен ұзақ жылдар бойы сондай-ақ атақты
тарихшы-археолог К. Ақышев жан-жақты айналысты.

Ол өзінің зерттеулерінің барысында үйсін тайпаларының қоғамдық
құрылысы мен әлеуметтік- экономикалық жағын ғылыми тұрғыдан дәлелдеп,
олар мемлекеттік дәрежеде өмір сүрген деген қорытындыға келеді.
Үйсіндер мекендеген жерлердің шекарасы батысында Шу және Талас
өзендерінің бойымен өтіп, Қаратаудың шығыс беткейлеріне дейін созылып
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жатқан. Үйсіндер иеліктерінің орталығы - Іле аңғары, басты ордасы - Есік
пен Іле өзенінің оңтүстік жағалауы аралығында орналасқан Чигу-Чен
(«Қызылаңғар») қаласы. Ол ертеден белгілі «Ұлы Жібек жолындағы»
маңызды сауда орталығы. Үйсіндердің билеушісі гуньмо (ғұнбек) деп
аталған.
Үйсін тайпалары туралы алғашқы хабарлар б.з.б. ІІ ғасырдың аяқ
кезінде пайда болды. Бұл кезде Қытай императорының сарайындағылар
ғұндарға қарсы күресте одақтас іздеп, б.з.б. 138 жылы Батыс өлкеге Чжан
Цянь бастаған елшілік жібереді. Жолда Чжан Цяньді ғұндар тұтқынға алып,
олардың елінде он шақты жылдай болады. Алайда ол кейінен қашып шығып,
Жетісуға барады, бұл жерден Қытайға үйсіндер жөніндегі алғашқы хабарды
әкеледі. Чжан Цяньнің хабарына қарағанда, үйсіндердің саны 630 мың адам
және олардың 188 мың жауынгер жасақтарының болғанын айтады.
Б.з.б. 73-ші жылға дейін үйсіндердің жері үш бөлікке: сол /шығыс/
бөлікке, оң (батыс) бөлікке және ғұньмоға тәуелді болды. Үйсіндер көршілес
халықтармен тығыз қарым-қатынас жасаған. Хань империясы және ғұн
тайпалары үйсіндермен одақ болып, Хань мен ғұн әміршілерінің қыздарын
үйсін ғұньмоларына әйелдікке беріп отырған.
Үйсін мемлекетінің дәуірлеген кезі Сылими гуньмоның билік құрған,
б.з.б. 45-14 жылдардың арасы деп саналады. Өйткені, ол туралы «билікті
берік ұстады» және иеліктерінде «алаңсыз тыныштық пен бейбітшілік
орнады» деген деректеме осы уақытқа дейін жеткен.
Қытайдың Хань дәуіріндегі әулеттік жазбаларда үйсіндердің саяси
тарихын баяндап жазу, шамамен алғанда біздің заманымыздың ІІІ ғасырына
дейін жеткізілген. Біздің заманымыздың 437 жылы үйсіндер Хань ордасына
елшілер жіберді деген хабар бар. Академик В.В. Бартольд – « Очерк истории
Семиречья» деген кітабында және қазақ халқының ауыз әдебиеті тарихында
үйсіндердің негізін құраушылардың бір – Дулат атты тайпаның болғанын
айтады.
2005 жылы Қытайдың Үрімжі қаласының халық баспасынан
Шадыман Ахметұлының құрастыруымен «Ежелгі Үйсін Елі» деп аталатын
көлемді кітап шығарылды. Сондағы ғылыми мақалалар топтамасының
бірінде тарихшы Нығмет Мыңжанұлы «үйсін» деген атаудың тар және кең
мағынасын айтады: Тар мағынасындағы «үйсін»-қазақтың Ұлы жүзінің
құрамындағы бір тайпаның аты (Біздіңше Сары үйсін болуы мүмкін), ал кең
мағынасындағы «үйсін» - Іле алқабы мен Жетісу өңірін және Оңтүстік
Қазақстанды мекендеген Ұлы жүз тайпаларының жалпы аты. Бұлар ежелгі
заманнан бері осы өңірді мекендеген. Іле өзенінің бойындағы албан, суан,
жалайыр тайпалары осы Үйсін ұлысының тармақтары.
Шоқан Уәлихановтың қазақ арасынан жинаған шежірелік деректеріне
үңілсек, Үйсін Ұлы жүз қазақтарының түп атасы болып келеді. Одан: Төбей,
Төбейден Үйсін, Үйсіннен Қойылдыр (Қатаған, Шанышқылы), Мекрейлі
(Жалайыр), Майқы (Абақ), Қоғам (Қаңлы) тайпалары өрбиді. Бұдан әрі абаққараша – Бәйдібек: Бәйдібектен албан, суан, дулат, шапырашты, сары үйсін,
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ошақты, ысты рулары тарайды. Кейбір зерттеушілер қазақ шежіресіндегі
Үйсіннің түп атасы Төбей, ерте заманғы қытай деректеріндегі Үйсін елінің
көсемі Нәнді би (Нәнду би) болуы мүмкін деп топшылайды.
Үйсіндер қоғамы біртекті болмаған. Ол байларға, ру және тайпа
ақсүйектеріне, әскери және дін адамдар, (жрецтер) болып сондай-ақ жәй мал
шаруашылығы және егіншілікпен айналысатын қарапайым топтарға
бөлінген.
Үйсін елінде бүкіл елді басқаратын өкіметтік ұйымы болды. Оның
негізгі лауазымдары мынандай:
1) Күнби – бүкіл мемлекеттің ең жоғарғы билеушісі, алғашқы кезде
бүкіл елде тек бір ғана күнби болған. Б.з.б. 53-жылдан бастап бүкіл елді ұлы
күнби мен кіші күнби бөліп билейтін болды.
2) Дулы (Датлық, дұғлұ) – Хән патшалығының бас уәзірі дәрежес
лауазым, Үйсін елінің әкімшілік бастығы, бұл лауазымызға бір адам
тағайындалды.
3) Қолбасы (аба сардар) – оң қанат қолбасы, сол қанат қолбасы бұл
лауазымдарға екі адам тағайындалды. Сол қанат қолбасының мәртебесі
жоғары болды. Ол бүкіл елдегі қарулы күштерді меңгерді.
4) Оңқа (ябғу, оңқы) – ел ішіндегі ру-тайпа басшылары, бұл
лауазымдарға үш адам тағайындалды.
5) Дарту (бас жасауыл) – қолбасшының көмекшісі, әрбір қолбасшыда
бір көмекші болды. Бұл лауазымызға екі адам тағайындалды.
6) Абыз (бас бағамдар) – бұл лауазымызға екі адам тағайындалды.
7) Ұлыс бегі (ұлық әкім) - бұл лауазымызға бір адам тағайындалды.
8) Орда бегі (орда ұлық әкім) - бұл лауазымызға екі адам
тағайындалды.
9) Атқосшы (әмір сарбаз) - бұл лауазымызға бір адам тағайындалды.
Ежелгі Үйсін елінің өкіметтік ұйымы тоғыз дәрежеге бөлінген,
(қазіргіше айтқанда облыс) оны 15 ұлық меңгеріп отырады.
Көптеген зерттеуші ғалымдар ежелгі үйсіндердің түрік тілдес екенін
дәлелдеді. Ежелгі үйсіндердің басшыларының аттарында «ми» деген сөз көп
қайталанады, жапон ғалымы Ширатори Куракичи осы қытайша «ми» деген
әріп Хән әулеті дәуірінде «би» деп дыбысталғанын анықтаған. Расында,
қазақтар өздерінің тайпа басшыларын XX ғасырға дейін «би» деп атап келген
(мысалы: Майқы би, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Бейсенбі би, Көкен би,
Суаннан шыққан сегіз би). Қазақтар арасында қазірге дейін ежелгі үйсіндер
көп қолданған «бек» сөзі адам атауларына кеңінен жалғасын тапқан. Бұл
фактілер ежелгі үйсіндердің қазіргі қазақ халқының арғы атасы екенін
анықтай түседі.
Үйсіндердің әлеуметтік топқа бөлінуін олардың қалдырып кеткен
қорғандары да көрсетеді. Жалпы, Жетісу жеріндегі үйсін заманынан қалған
мыңдаған обалар үш түрге бөлінеді. Олардың біріншісі-диаметрі 50-80 м
және биіктігі 8-10-12 м үлкен жер обалар. Мұнда атақты адамдар әскери
басшылар, ру-тайпа көсемдері, ірі меншік иелері мен олардың әйелдері
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қойылған деп айтуға болады. Бұл обалардан сәндік заттар, бай мүсінді алтын
қаптамалар, лак бұйымдарының қалдықтары, аң стиліндегі әшекей
бұйымдар, қару, қыш және ағаш ыдыстар табылған. Екінші үлгідегі
обалардың көлемі 15-20 м шамасында, биіктігі 1 м дейін болған. Үйінді
астында бір-екі мола, кейде бір молада кездескен. Құрал саймандардан: үштөрт қыш және ағаш ыдыстар, ұсақ қола, кейде алтын әшекейлер ( сырға,
жүзік, түйреуіш, білезіктер), «скифтік» өнер стилінде жасалған қола аспалы
белдіктер, қару – темір қанжарлар мен семсерлер, жебенің үш қырлы және
қалақ бас ұштары. Мұндай обаларда өз алдында бөлек щаруашылық
жүргізетін, халықтың көпшілігін қамтитын ерікті, қатардағы қауым адамдары
жерленген. Ал үшінші түрдегі обалардың аумағы 5-10 м және биіктігі 30-50
см шағын үйінділер түрінде кездескен. Мұндағы көмілген заттар біркелкі
және аз: бір-екі ыдыс, темір пышақтар мен түйреуіштер, оқта-текте қола
сырғалары мен моншақтар кездеседі. Оларда қару болмаған. Бұл обаларда
тәуелсіз ұсақ өндірушілер мен құлдар жерленген.
Үйсін қоғамында жеке меншіктің болғанының тағы бір белгісі-ондағы
әлеуметтік таптардың ерекше бір белгілерімен бөлініп таңбалануы. Ерекше
ойлап тауып, оларды әсіресе бай топтардың иеліктерінде пайдалану ең
алдымен әлеуметтік – экономикалық себептермен туындаған. Мұндағы
меншік таңбалары ең әуелі қыш ыдыстарында пайда болған. Одан кейін
меншік белгісі, үй малдарында, атап айтқанда, мініс аттарына да салынған.
Сөйтіп, жеке меншік белгісін салатын металдан, тастан және қыштан
жасалған мөрлер шыққан. Мұндай тұжырымды үйсін моласынан табылған
қыш мөрі дәлелдейді. Ертедегі жазба деректердің мәліметтеріне қарағанда,
үйсіндердің өздеріне тән кейбір әскер басшылары мен шенеуніктерінде
алтын және мыс мөрлері болған.
Үйсін қоғамындағы байлықтың негізгі өлшемі-шаруашылықтағы
жылқы саны. Үйсін байларының жылқысы көп, олардың ең бай адамдары
төрт-бес мың жылқы ұстаған. Оны Қытай саяхатшысы Сыма Цянь өзінің
«Тарихи жазбаларында» («Шицзи») атап көрсеткен. Үйсің қоғамында,
сонымен қатар малдары аз, немесе жоқ кедей топтарының болғандығы да
ешқандай күмән тудырмайды. Үйсіндердің мал құрамында жылқыдан басқа,
көп мөлшерде қой және сиыр, есек, ешкі де болған. Таптық қоғамда
байлықты қозғалмалы және қозғалмайтын мүлік деп бөлуге болатыны мәлім.
Олардың біріншісіне – мал, қол өнер өнімдері, тұрғын үй т.б., ал екіншісіне –
жер жатқызылды. Қозғалмалы мүлік ертерек жеке меншік түрлеріне айналды,
өйткені ол айырбас жасауға мүмкіндік берді. Мұның өзі, әсіресе көшпелі
тайпаларда, соның ішінде Жетісудағы үйсіңдердің белгілі бір топтарында
мал түріндегі байлықтың жинақталып, мүліктік теңсіздігінің дамуына
себепші болды. Үйсіндерде малға жеке меншіктің кеңінен тарауымен
байланысты мұнда бөлінбейтін байлық – жерді пайдалану ісінде де теңсіздік
орын алды, тіпті оны мұрагерлік жолымен пайдалану көрініс тапты. Атап
айтқанда, «менің ата-бабаларымның сүйегі жатқан жер, немесе менің
қыстауым тұрған жер, менің жерім» деген белгілі қағида орын алды. Бұл
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көшпелі қоғамның бәріне тән жазылмаған заң – кімнің малы көп болса, іс
жүзінде жердің де қожасы сол болуы керек деген қағида – үйсіндердің де
нақты әлеметтік өмірін бейнелейді. Яғни бай үйсіндердің төрт – бес мыңнан
жылқысы болса (ал қыс кезінде бір жылқыны асырау үшін сапасы орташа 810 гектар табиғи жайылым керек), мұншама жылқыны бағу шамамен алғанда
30-50 мың гектар табиғи жайылым қажет екенін есептеп шығару қиын емес.
Сондықтан мұның өзі ежелгі үйсін қоғамында б.з.б. І ғасырдан бастап малы
көп байлардың шұрайлы жайылымдарды басып алу үрдісі басталғанын
айтуға негіз бола алады. Осымен байланысты б.з. алғашқы ғасырында үйсін
жоғарғы топтарының қолында байлық одан әрі қорланып, мүліктік теңсіздік
қанаушылардың үстемдігі мен қаналушылардың тәуелділігін күшейте түсті.
Сөйтіп, үйсіндерде таптық қоғам қалыптасты.
Үйсіндер
шаруашылығының
даму
ерекшелігіне
Жетісудың
жағрафиялық жағдайы көп әсерін тигізген. Мұндағы ерекшелік мал
шаруашылығы егіншілікпен ұштастырып жүргізіледі. Ал көшпелі тұрмыссалт жартылай отырықшылықпен ұштасты, яғни үйсіңдердің малдың түліктік
құрамы мал өсіруге негізделген жартылай көшпелі шаруашылықтың
болғандығын көрсетеді. Үйсін тайпалары мекендеген бүкіл Жетісу
аймағында олардың мал шаруашылығы құрамында үй малдарының барлық
түрі: қой, жылқы, сиыр, қос өркешті түйе, ешкі, есек болғанын
археологиялық қазба және жазба деректемелер дәлелдейді.
Үйсіндер егін шаруашылығымен де айналысқан. Оны Кеген өзені
бойындағы Ақтас қыстау-қонысын қазғанда табылған жер өңдеу құралдары –
тас кетпендер, қол орақ, тастан жасалған дәнүккіштер айқын көрсетеді. Бұл
аймақты зерттеген кезде үйсіндерде қарапайым суармалы егіншілік
шаруашылығының болғандығы байқалады. Суармалы егістік жүйелері
Жоңғар Алатауы, Шолақ-Іле және Шу-Іле тауларының қойнаулары мен
баурайларында,
Қырғыз
Алатауының
(Талас
аңғары)
солтүстік
баурайларында орын алған. Негізінен тары мен арпа егілген. Жетісуда
суармалы егіншілік қана емес, сонымен қатар тәліми егіншілікте дамыған.
Оған жауын-шашынның біршама көп болуы, топырақтың табиғи ылғалының
жеткілікті болуы үлкен әсерін тигізген.
Мал шаруашылығы және егін салумен қатар үйсіндерде үй кәсібі,
қолөнер дамыған. Әсіресе саз балшықтан ыдыстар жасау кең өріс алған.
Тамақ ішетін ыдыстардың ішінде ағаштан ойып жасалғандары да кездеседі.
Олар: шағын табақтар, тостағандар, ожаулар және т.б.
Ежелгі үйсіндердің шаруашылығында темір, мыс, және тағы басқада
түсті металдарды қазып алу, қорыту жіне өндіру маңызды орын алған.
Темірден, мыс пен қоладан еңбек құралдары, тұрмыс заттары – балталар мен
шоттар, орақтар мен пышақтар, біз бен шеге, қазандар мен құрбан шалатын
ыдыстар, қару жарақ қанжарлар мен жебелердің ұштары жасалды. Сәндік
заттарға білезіктер, сырғалар мен сақиналар, сондай-ақ зергерлік бұйымдаралтын, мыс немесе қола сымнан бұрап жасалған, асыл тасты алқалары бар
сырғалар, қола түйреуіштері жатады.
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Үйсін мемлекетінің Чигу-Чен (Қызыл аңғар) астанасынан басқа да
көптеген қалалары, сауда орталықтары болған. Олар Шығыс Жетісу
жеріндегі – Сүмбе, Лепсі, Батыс далалық аймақтарындағы – Суяб, Құблан,
Ақтөбе және т.б. қалалар.
3 Қаңлылардың орналасуы.
қоғамдық дамуының деңгейі

Олардың

этникалық

құрамы,

Біздің заманымыздан бұрынғы ІІІ ғасырдан бастап Қазақстан жерін
мекендеген ірі тайпалардың бірі - қаңлылыр. Олар Қытай жазба деректерінде
Кангюйлар деп аталса, иран діни жинағы «Авеста» және үнді кітабы
«Махабхарагада» кангха болып кездеседі. Сол кездегі ірі елдердің жазба
деректерінде көрсетілуі қаңлы тайпаларының жай ғана ру-тайпалық деңгейде
өмір сүрмегендігін, олардың мемлекетік дәрежеге көтерілгенін байқатады.
Ғылыми пікірлер және Қытай жазба деректерінде қаңлыларды сақ
тайпаларының жалғасы, олардың ұрпақтары деп көрсетеді.
Қытай жазба деректері негізінде қаңлы тайпаларының тарихын
алғашқы зерттеушілер Қытай тілін жетік білген ғалымдар Н.Я. Бичурин мен
Н.В. Кюнер. Бұлардан кейін жазба деректерді саралай отырып академик В.В.
Бартольд қаңлы тайпаларын Сырдарияның орталық ағысында өмір сүрді
деген қорытынды жасайды.
Қытай деректеріндегі Чжан Цяньнің хабары бойынша қаңлы тайпалары
халқының жалпы саны – 600 мың, жауынгер жасақтарының саны – 120 мың
адам. Орталығы Сырдария өзенінің бойында орналасқан Битән қаласы.
Қытай деректеріне қарағанда, қаңлы тайпаларының иелігінде Сусе, Фуму,
Юени, Ги, Югень деп аталатын бес аймақ болған. Бұл жерлерді қазіргі
кезеңдегі аудандармен салыстырып қарайтын болсақ: Югень-Хорезм; ГиСырдарияның сағасы; Фуму-Жанақорғанның солтүстік батысынан Қазалыға
дейін; Сусе-Сырдарияның орта ағысы, Арыс өзенінің аңғары, Қаратау
беткейі; Юени-Ташкент аймағы.
Қазақстан және Орта Азия жерінде қаңлы тайпаларының
ескерткіштеріне жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша,
олардың қалдырған материалдары шартты түрде үш мәдениетке бөлінеді.
Жетіасар мәдениетіне Сырдарияның төменгі ағысындағы және Арал
бойындағы қаңлы тайпаларының тарихи есткерткіштері жатады. Бұлардың
қатарына – Алтынсар, Томпақсар, Бидайықасар, Үңгірліасар, Жетіасар
қалашықтары кіреді. Мұндағы табылған заттар б.з. І мың жылдығының
алғашқы жартысында өмір сүрген қаңлы тайпаларының тарихы туралы
мәлімет береді. Жетіасар мәдениетінің халқы Қауыншы мәдениетінің
тұрғындарына қарағанда тұрақты мекен-жай салу және оның күрделі әлі
сапалы болуымен ерекшеленеді. Сондай-ақ бұларда керамикалық заттар
жасауда айырмашылықтар болған.
Қауыншы және Отырар-Қаратау мәдениетіне Сырдарияның орталық
ағысы, Отырар аймағы мен Қаратаудың солтүстік және күнгей бетіндегі
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есткерткіштер жатады. Жазба деректер бұл жерлердегі қаңлы тайпаларының
негізгі өсіп-өнген, этникалық ата-мекені болғанын көрсетеді. Сондықтан да
Қазақстан ғалымдары Қауыншы, Отырар, Қаратау мәдениетінің тарихи
есткерткіштерін тереңірек зерттеуге ерекше назар аударған.
Б.з.б ІІ ғасырдың екінші жартысында қаңлылар жерінің оңтүстік
аймағы юечжиге, ал сотүстік бөлігі ғұндарға тәуелді болғаны көрсетіледі. Ал
б.з. І-ғасырында мұндағы жағдай өзгеріске ұшырайды. Бұл кезде Амудария
мен Сырдария аралығындағы юечжилердің негізгі бөлігінің оңтүстікке,
Бактрияға қарай ығысуы, қаңлы тайпаларының күшеюіне мүмкіндік береді.
Қаңлылар одағының құрамына жоғарыда аталған бес иелік кіреді. Қаңлылар
Арал-Каспий өңіріндегі сармат – алан тайпалар одағы мен Орал өңіріндегі
сармат-алан тайпалар одағы мен Орал өңіріндегі сармат тайпаларын
бағындырады. Қаңлы билеушілері Қытай империясымен қатынаста еркін,
тәуелсіз бағыт ұстайды. Ол жөнінде мұндағы Хань наместнигі императорға
берген есебінде: қаңлылар үйсіндермен салыстырғанда өркөкірек, батыл
және Қытай елшілерінің алдында бас имейді. Олар қабылдау кезінде Қытай
елшілігі өкілдерін, үйсіндерден төмен отырғызады деп хабарлаған.
Ферғана-Қытай соғысы кезінде тек қаңлылардың араласуы ғана
ферғаналықтарды қирап жеңілуден құтқарып қалған. Б.з.б. 47-46 жылдары
қаңлылардың билеушісі солтүстік ғұндардың шаньюйы Чжи-Чжиді қолдаған.
Бұл кезде ол Қытай императоры сарайымен қатынасын үзіп, байырғы ғұн
иеліктерінен айырылған болатын. Б.з. І ғасырының орта шенінде
қаңлылардың шығыс шекарасына Қытай мемлекетінің қолдауымен үйсіндер
шабуыл жасады. Үйсіндер мен Қытайға қарсы күресте қаңлылар ЧжиЧжимен одақтасты, қаңлы билеушісі оған әйелдікке қызын және өз иелігінің
шығыс аймағынан жер береді. Сонымен бірге өз әскерінің бір бөлігін ЧжиЧжидің басқаруына беріп, оны үйсіндерге қарсы айдап салады. Бірақ ЧжиЧжи қаңлылардың қойған талаптарын орындамайды, ол үйсіндерді жеңе
алмайды. Нәтежиесінде бұлардың арасында жанжал туады. Чжи-Чжи қаңлы
билеушісінің қызын, оның атақты адамдарын өлтіреді. Осыдан кейін ЧжиЧжи қаңлы билеушісінің ордасынан қуылып, Талас өзенінің бас жағына
кетеді. Мұнда ол өзіне арнап қала салдырады. Шаньюдің күшеюі және оның
үйсіндерге шапқыншылықтары Қытай мемлекетін едәуір алаңдатты. Сөйтіп,
Қытай әскерлері оған қарсы жорыққа шықты. Олар үш топқа бірігіп Қашғар,
Ферғана арқылы Шанас және Талас жотасындағы Қарабура асуларымен Шу
мен Талас аймағына беттеді. Мұнда Чжи-Чжидің қаласын қоршауға алды.
Чжи-Чжидің әскерлері қаһармандықпен қорғанғанына қарамастан қытайлар
оның қаласын талқандап, қамалына басып кіреді. Чжи-Чжидің жақындары,
балалары, әйелдері және атақты әскери қолбасшыларымен бірге, 1518 адам
тұтқынға алынып, барлығы тегіс өлтіріледі.
Осыдан кейінгі кезеңде қаңлылар Арал-Каспий өңіріндегі
массагеттерге тәуелді болады. Ал ІІІ-Vғасырда қаңлылар өздерінің Амудария
және Сырдария аралықтарындағы жерлерінен біржолата айырылады. Бұл
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кезде олар бірнеше ұсақ иеліктерге бөлініп, Эфталит мемлекетінің құрамына
кіреді.
Қаңлы тайпалары одағының алып жатқан жері табиғи-климаттық және
ландшафтық жағрафиялық жағынан алуан түрлі болды. Осымен байланысты
қаңлылардың шаруашылығы әртүрлі салалармен ерекшеленді. Хорезмде,
Арал өңірінде, Зеравшан аңғарында, Ташкент алқабында отырықшылық
шаруашылық дамып, ертедегі қоныстар мен қалалар қалыптасты. Далалық
аймақтарда қаңлылар көшпелі, жартылай көшпелі мал шаруашылығымен
айналысты. Үй жануарларының негізгі түрі: қой, сиыр, ешкі, жылқы, т.б.
Өзендер мен көл жағалауларында халық суармалы егін шаруашылығымен
шұғылданған. Б.з алғашқы ғасырынан бастап қаңлылар егісті суаратын
каналдар мен арықтар қазып, тоғандар мен бөгеттер салған.
Қаңлыларда қолөнер кәсібі өте жоғары дәрежеде өркендеген. Қолөнер
орталықтары-қалалар, ондағы сауда базарлары халыққа қажеттінің бәрімен
қамтамасыз етіп отырған, әсіресе керамика ісі дамыған. Үй тұрмысында
металл ыдыспен бірге керамика ыдыс тамақ дайындау үшін пайдаланылған.
Сұйық нәрселерді сақтау және тасу үшін құлағы бар құмыралар тұтылған, ал
ас ішуге арнайы жасалған саптаяқтар, құмыралар, кеселер болған. Мұндағы
металлургия өңдірісінің жетекші орталықтары болып Шаш-Илак
аймағындағы қалалармен қоныстар саналған. Қалаларда алтын мен күміс
өңдеу, темір ұсталығы, қола құю, зергерлік біркелкі жақсы дамыған.
Қаңлы мемлекетінің қалалары мен қоныстарында мыс теңгелер
соғылып, сауда айналымына түсіп отырған. Теңгелер шығарылған негізгі
аймақ – Ташкент (Шаш) алқабы. Қаңлы мемлекеті Иран, Үндістан, Сирия,
Қытай және т.б. елдермен сауда қатынастарын жүргізген. Олар Сырдария
өзенін бойлай өтетін солтүстік-батыс жақтағы Жайық өңіріне, Еділ бойына
және одан ары Солтүстік Кавказ бен Қара теңіз аймағына баратын маңызды
жол тармақтарын бақылап отырды. Археологиялық зерттеу жұмыстары
нәтижесінде қаңлылардың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрлерін баяндайтын
көптеген есткерткіштер табылған. Өлген адамдармен бірге жерленген құралсайман, қару-жарақтар, сәндік әшекей бұйымдар, олардың о дүниеге
табынғанын, ата – баба әруағына сиынғанын байқатады. Қаңлылар
табиғаттан тыс құдіретті күш бар деп сеніп, құрбан шалған. Сонымен қатар
олар күнге, айға, жұлдыздарға табынған. Үлкенді-кішілі зираттардан
табылған бұйымдар мен қымбат бағалы заттардың біркелкі болмауы, қаңлы
қоғамында әлеуметтік тенсіздіктің болғанын көрсетеді.
4 Хұндардың Қазақстан жеріне келуі
Б.з.б. I мың жылдықтың екінші жартысынан бастап Байкалдан
Оңтүстікке қарай және Ордосқа дейін созылып жатқан дала және шөлейт
аудандарда қарабайыр мал шаруашылығымен шұғылданған, этикалық
жағынан әр түрлі тайпалар көшіп жүрді. Солардың Қытайдың шекарасына
дейінгі жерді мекендеген тайпалық екі одақ Сюнну (хұндар) және Дунху
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бірлестіктері еді. Қытай тіліне сюнну деген атау солтүстіктегілер деген
мағынаны білдіреді.

Сюннулар немесе хұндар деп аталады, әсіресе, б.з.б. III ғасырда
мейлінше күшейді. Тайпалардың бұл тобының аты қайдан шыққаны белгісіз.
«Ғұн» деген атаудың өзі кейінірек сюнну (хунну) деген аттан шыққан деп
болжам жасалынды. Ғұндар туралы тарихи деректер көрнекті Қытай тілінің
мамандары Н. Я. Бичурин мен Н. Кюнедің еңбетерінде берілген . Ал олардың
тарихын жазуда үлкен еңбек сіңірген ғалымдар. А.Н. Бернштам, Л. Н.
Гумилев , Н.И. Конрад. Ал Қазақстан ғалымдарының Арасында ғұндардың
тарихымен К.М. Байпақов және т.б. айналасуда .
Ғұндардың этникалық тегі туралы мәселе әлі анықталып болған жоқ .
Зерттеушілердің көпшілігі оларды түріктердің арғы аталары деп болжайды.
Ғұндардың құдыреті тасып тұрған кезде, олардың бірлестігіне басқа бірнеше
тайпалар қосылған, сондықтан «ғұн» атауы этникалық болудан гөрі саяси
одақ атауына қарай айналыңқыраған. Ғұн тайпаларының бір одаққа біріуіне
негізгі себеп Қытайлардықтардың бұларға қарсы төрт ғасырға созылған
кескілескен соғысы деу керек. Хань империясы кезінде Қытайлықтар
ғұндарды талай рет басып алмақшы болады, бірақ ғұндар іргелес
тайпалармен бірігіп, Қытайлықтардың шабуылдарына батыл тойтарыс беріп
отырады. Ғұн тайпаларының бірігп топтасуы б.з.б. 209 жылы «ғұн үйінің
өрлеуі» кезінде іске асты. Оларды бір одаққа біріктіру әйгілі Мөде (Боғда)
батырдың есімімен байланысты. Оның туған жылы 230, ал өлген кезі б.з.б.
174 жыл.
Мөде ғұндарды күшті державаға айналдыру үшін әскери реформалар
жүргізді. Мөденің басшылығымен ғұндар өздерінің оңтүстігіндегі
дунхуларды талқандады. Олар Саян – Алтай тайпаларына және үйсіндерге
шабуыл жасап, өзіне қаратты. Мөде батыста Юечжи тайпаларына жорық
жасап, оны бағындырды. Б.з.б. 200 – ші жылдары ғұндар Ордосты қаратып
алды, Қытай Хань әулетінің негізін қалаушы Лю Баньмен соғысып оны
жеңді. Ұлы Қытай қорғаны салынуының бір себебі осы ғұндардың
шабуылынан қорғану амалы еді. Қытайдың «жылнама» атты байырғы
кітабында айтылатын «тұрағы жок, үйі жоқ ғұндар бәле болды ғой» деп
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келетін жолдар ғұндардың Қытай еліне қатты қауіп төндіргенін көрсетеді.
Б.з.б. 188 жылы Мөде Қытай ханшасын өзіне әйелдікке алды, сонымен бірге
Хань империясы ғұндарға жыл сайын салық төлеп тұруға тиісті болды.
Ғұндардың жүргізген жаулап алу соғыстарының нәтижесінде Зайбакальден
Тибетке және Шығыс Түркістаннан Хуанхэ өзенінің орта бойына дейін
созылып жатқан жердің бәрі олардың қол астына көшті. «Ғұн державасы»
орасан зор үлкен болғанмен оның осал ұрымтал жері де баратын. Мұның өзі
олардың арасындағы берік бірліктің болмауымен байланысты еді. Осыдан
келіп б.з.б. 59 жылы ғұндардың өз арасында соғыс басталды. Ғұндардың өз
іштеріндегі болып жатқын мұндай талас тартыстарды Қытай мемлекеті
пайдаланып қалуға тырысты. Қытайлар үйсіндермен одақтаса отырып,
ғұндарға қарсы бірнеше шабуыл ұйымдастырды.
Б.з.б. 47 жылы ғұндар державасы оңтүстік және солтүстік ғұндар
болып екіге бөлінеді. Оңтүстіктегі ғұндар Қытайдың Хань империясына
бағынды. Ал Чжи – Чжи шаньюй бастаған солтүстіктегі ғұндар өздерінің
тәуелсіздігін сақтап, Солтүстік монғолияға және Шығыс түркістанның
Солтүстік аймақтарында көшіп қонып жүрді. Бұлардың бір бөлігі Тянь –
Шаньнан өтіп, Қаңлы тайпаларымен шарттасып, олардың шығыс жағына
қоныстанды. Мұның өзі ғұндардың Қазақстан мен Орта Азия жеріне тұңғыш
рет жаппай өтуі еді. Екінші бір толқыны біздің заманымыздың I ғасырында
басталды. 93 жылы Хань империясының әскерлері ғұндардың күштерін
ығыстырып, олардың солтүстіктегі тайпаларының бірін өздеріне
бағындырып, енді біреулермен одақ жасап, үшіншілерін батысқа қарай
ығыстырды.
Олар Тарбағатайға дейін келіп, Оңтүстік – Шығыс Балқаш өңірін
жайлаған Юебань тайпалары пайда болды. Ғұндардың осы жылжуымен
байланысты болса керек, кейінірек бұлар Орталық Қазақстан және
Сырдариядан солтүстікке қарай созылған жерлерді алып жатты. Арал теңізі
мен Каспий маңына шығып, алаңдар мен ассаларға шабуыл жасап, оларды
батысқа қарай ығыстырды. Сөйтіп, ғұндардың Қазақстаннан Шығыс және
Орталық Еуропа жеріне жеткенше үш ғасырдан астам уақыт өтті.
Ғұндар Рим империясына үлкен қауіп туғызды. V ғасырдың 30 – шы
жылдары ғұндардың басшысы Аттила (41-453 ж.ж.) Румыния және Венгрия
елдеріндегі көшпелі тайпаларды өзінің қол астына жинап, Рим
империясының аудандары Паннония мен Мезияны басып алған соң, Франция
жеріне өтеді. Жаулап алған жерлердегі халықтарды қырып – жойып,
қалаларды бүлдіріп, селоларды өртеп, бүкіл Еуропа елдерінің үрейін
ұшырады. Н.А. Машкин «Ертедегі Римнің тарихы» деген кітабында, 375 –
376 жылдары вестготтардың Қазақстан даласынан келген ғұндармен біріккен
күрестері ежелгі Рим империясының құлауына әкеп соқты деген қорытынды
жасайды.
Тарихи деректерге қарағанда, ғұндар 24 руға бөлінген, оларды ру
басылары, ақсақалдар басқарған. Рулық құрылыстың ақсақалдар кеңесі және
халық жиналысы сияқты институттары жұмыс істеген. Олар жылына үш рет
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– бірінші, бесінші және тоғызыншы айларда өткізіліп, онда ру басылары
мемлекеттік істерді талқылап, ат жарысы мен түйелердің жарысын
қызықтаған.
Ғұн тайпаларының патриархаттық – рулық құрлысы негізінде жаңа
қоғамдық қатынастар, теңсіздік, таптарға бөліну қалыптасты. Қабірлерден
шыққан заттар ғұн қоғамындағы мүлік теңсіздік жайын айқын сипаттайды.
Обаларды қазған кезде табылған бұйымдар, қымбат маталар ғұн қоғамы
үстем топтарында жиналған байлықты дәлелдейді. Қытай саяхатшысы Сым
Цянь қалдырған жазбаларда ғұндарда малға әулеттік және жеке меншік
болғаны айтылады. Ғұн тайпалары ұжым болып көшіп жүрген және
арқайсысының өзіне бөлініп берілген жер учаскелері болған.
Ғұндарда соғыс тұтқындарынан және бағынышты аймақтардың
халқынан құралған құлдар болған. Олар үй қызметшілері, бақташылар,
қолөнершілер және жер жыртушылар ретінде пайдаланылған.
Елді шаньюй басқарды, оның қолында шексіз дерлік билік болды. Олар
шаньюйдің кейін түмен басылар деп аталатын бекзадалар тұрды. Олар
шаньюйдің ұлдары, інілері немесе жақын туысқандары болатын. Барлығы 24
түмен басы және олардың әр қайсысының көшіп жүретін өз жерлері болған.
Түменбасылар өз иеліктеріне мыңбасылар, жүзбасыларды тағайындап
отырды. Ғұн қоғамында лауазымдар мен жоғарғы шендер мұраға
қалдырылған. Ғұн шаньюйі өлсе оның орнына інісі не үлкен баласы билікті
өз қолдарына алатын болған.
Ғұндардың өмірінде мал шаруашылығы басты рөл атқарды. Олар үй
жануарларынан жылқы, ірі қара, қой – ешкі өсірді, кейбіреулері түйе, есек
ұстаған. Негізінен көшпелі мал шаруашылығы үстемдік еткен. Шөптің
қалың, судың мол болуына қарай бір жерден екінші жерге көшіп жүрген. Үй
малдарының етімен тамақтанып, терісінен киім, аяқ киім тіккен, жүн мен аң
терісін жамылған. Ғұндар отырықшылық пен егіншілікті кәсіп еткен. Жазба
деректер бойынша олар тары өсіруді жақсы меңгерген. Өйткені тары ерте
пісетін дақылдардың бірі және ол суаруды қажет етпейді. Ғұндардың
егіншілікпен айналысқанын олардың қалдырып кеткен темір орақ, шойын
түрендер, қол диірмендер, тас үккіштер т.б. құрал – саймандар айғақтайды.
Археологиялық зерттеулер көрсеткендей, ғұндарда қол – өнері де
жақсы дамыған. Олардың қорымдары мен қыстақтарынан қару – жарақтар,
ыдыс – аяқтар, қола қазандары, әр түрлі пошымдағы керамикадан істелген
құмыралар табылған. Ғұндар үй тұрмысында қажетті бұйымдары металдан,
тастан, ағаштан, сүйектен, мүйізден, балшықтан жасаған. Ғұндар арасынан
темір ұсталары мен зергерлер көп шыққан. Мұны бай адамдардың
зираттарынан табылған алтын сырғалар, жүзіктер, әшекейлеп жасалған кемер
белдіктер және т.б. көрсетеді. Ғұндар Қытайдың және т.б. елдермен сауда
қатынастарын жүргізген. Оны үстем тап өкілдерінің молаларынан алынған
айналар, көз салынған әшекейлер, қымбат бағалы Қытай маталары
дәлелдейді.
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Ғұндар өмірінде аң аулау маңызды рөл атқарды. Аңшылық ісіне ғұндар
бала кезден бастап тәрбиеленген. Балалар садақ тартуды және құстар мен
тышқандарды атуды үйренген.
Сонымен қорытып айтқанда, сақтар мен үйсіндер, қаңлылар мен ғұндар
және сарматтар тайпалары қоғамдық құрылымы мемлекеттік деңгейге өскен
және өзіндік материалдық мәдениеті мен өнері бар, айрықша бір өркениетті
жасау ісінде жоғары дәрежеге жетеді. Міне, тап сол кездері Қазақстан
жерінде ежелгі түрік тілінде сөйлейтін халықтар
3-тақырып. Ерте ортағасырлық түрік мемлекеттері (VI-IX ғғ.)
1) Түрік және Батыс Түрік қағанаттары.
2) Түркеш мемлекеті.
3) Қарлұқ мемлекеті.
4) Оғыз мемлекеті.
1 Түрік және Батыс Түрік қағанаттары
III – IV ғасырлар басында Тянь- Шаньға қоныс аударған кейінгі хун
тайпаларының топтары IV ғасырдың соңында Турфан тауларына қарай
жылжыды. Бүл аймақта олар 460 жылға дейін мекендеді. Осы 460 жылы
оларға түркі тілді жуан – жуандар (аварлар) шабуыл жасады да, иелктерін
басып алды. Аварлар бас иген хундарды Алтайға ығыстырды. Осы қоныс
аударған тайпалардың ішінде Ашина тайпасының қалдықтары да бар еді.
Түркі аңыздары мен қытай жылнамаларында Ашина Шығыс Түркістанда
өмір сүрген кезде өздеріне жаңа бір этникалық топты қабылдап, жергілікті
тұрғындармен араласып кетті деген деректер бар. III ғасырдың соңынан 460
жылға дейін осы аймақта ашиналармен бірге Иран (соғды) және тохар
(индоеуропалық) тілдес тайпалар мекендеген. Олар белгілі бір дәрежеде
ашина тайпасының тілі мен мәдениетінің қалыптасуына әсер еткен.
Осы аралықта, Шығыс Азияда IV ғасырдың ортасында көшпелі дала
хандығы Жужан мемлекеті пайда болды. Жужандар Халха мен Хинганға
дейінгі жерлерді алып жатты. Олар монғол тілінің бір диалектісі сяньби
тілінде сөйлеген деп есептейді. Жужандар Ордос өзенінен батысқа қарайғы
далаларда көшіп жүрген теле тайпаларын бағындырды.
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Н.Б. Бичурин мәліметтеріне сүйенсек, V ғасырдың ортасында Алтай
тауларының оңтүстігіне оңтүстік-шығыстан Ашын бастаған 500 жан ұя (500көп емес деген ұғымды білдіреді) қоныс аударды. Олар жужандықтарға
тәуелділікке түсіп темір өндірумен айналысады. Мұнда олар жергілікті
тайпаларды топтастырып Алтай тауларының жергілікті атауымен түріктер
атанды.
Түріктердің шығу тегі, олардың ата-тегінің ана қасқырдан бастау
алатындығы туралы екі тарихи аңыз «Жоунамада» берілген: «Түріктер
ғұндардың өзге бір тармағынан. Әулет есімі Ашына. Олар өз алдына ұлыс
құрды. Кейінірек оны көршілес мемлекеті талқандады да, халқын түгел
қырды. Бірақ жасақтар, он жасар ер баланы баласынып, оны өлімге қимай
аяқтарын кесіп шалғынды иен далаға апарып тастады. Бір қаншық қасқыр
үнемі ет әкеліп беріп оны асырады. Ол бала ер жеткен соң қасқырмен
жақындасып оны жүкті қылды. Бұл баланың тірі екенінен құлақтанған жау
елінің ханы оны өлтіруге тағы да адам жіберді. Қасқыр қашып құтылып,
Гаучаң елінің солтүстігіндегі тауға келді. Тауда бір үңгір болыпты, үңгір іші
аумағы бірнеше жүз қадам келетін төрт жағы таумен қоршалған шалғынды
жазық екен. Қасқыр сол араға бой жасырып, он ұл тапты. Олар ержеткен соң
сырттан әйел алып бала сүйді. Әрқайсысының өз науғысы (көсемі) болды.
Ашына солардың бірінің науғысы. Олар өсіп өрбіп бірнеше жүз болды.
Бірнеше ұрпақтан кейін олар үңгірлерден шығып нөнелер (жужан
тайпасына) бағынды. Алтынтаудың күнгейін мекен етіп, нөнелерге темірші
болды. Алтынтаудың пішіні дулығаға келіңкірейді. Олар дулығаны өз тілінде
«түрік» дейді. Осылайша бұл сөз олардың халық аты болып қалды».
Көне түркі дәуіріндегі аса құнды әдеби ескерткіш болып табылатын
«Ергенекөн» қиссасында да түріктерді қаншық қасқыр ұрпағынан таратады.
Бұл қиссадағы «ергенек» сөзін монгол тілінен аударсақ, тік, құлама, ал «көн»
сөзі-жартас деген ұғымды білдіреді. Сонда бұл «тік жартас», «қия шың»
болып шығады. «Ергенекөн» қиссасының бірнеше нұсқалары белгілі.
Мысалы, Орта Азияда кең тараған аңызда түркілер өздерін Көк бөрінің
ұрпақтарымыз («Ашинаның ұлдары») дейді.
Түрік тайпалары өз иеліктерін Алтайдан Хуанхэге дейін жеткізіп 542
жылы қытай деректерінде алғаш рет кездесті. Бұл «Жоунамада» былайша
суреттеледі: «...Кейінгінің аты Тамын. Оның заманында ұлысы біраз
күшейіп, шекара аймақтарымызға келіп әр түрлі жібек маталар сатып алып,
Кіндік қағанатпен (Қытай) қарым қатынас жасау ниеттерін байқатты». Осы
кезде қытай патшалығы Батыс Вэй өзіне жужандарға қарсы әскери одақтас
іздеді. Осы мақсатпен Батыс Вэй билеушісі Тайцзу түріктерге елшілік
аттандырды. 545 жылы Соғдылық Альнопанто елшілігі Бумын ордасына
келді. Бұл кездегі түріктер көсемі Бумын еді. Елшілікті «Ордада бәрі бірбірін құттықтап, бүгін бізге Ұлы державаның өкілі келіп отыр, көп ұзамай біз
де сондай дәрежеге жетеміз» деп жорыды. Бумын Батыс Вэйге өз елшісі
Чаньонды жіберді. Сөйтіп, өз сюзерені жужан ханының қас жауымен
одақтасты. Бұл одақ өте құпия жағдайда өтті. 551 жылдың жазында Бумын
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қытай қызы Чан Леге үйленді. Аталмыш оқиға Монғолияның оңтүстік,
орталық аудандарын мекендеуші жужан езгісінде отырған теле
тайпаларының көтерілуімен сәйкес келді. Оларды Бумын қабылдап, өз
сюзереніне қарсы екінші «сатқындыққа» жол берді. Түріктер күшейіп,
жужандарға қарсы үлкен күш пайда болды. Сюзеренімен қақтығысты бастау
үшін Бумын сылтау іздей бастайды. Жужан ханы Анағұйдан «қызыңды маған
әйелдікке бер» деп талап етті. Бұл даланың дәстүрі бойынша өзін ханмен тең
қою деген сөз еді. Хан «маған бас иетін - вассал. Бұлай деуге қайтіп дәтің
барды?» деп ашуға басады. Түріктердің күткені де осы болатын. Түріктер
жужанға қарсы соғысын бастады. Анағұй өзіне қол жұмсап, өзін - өзі
өлтіреді, билікке баласы Ян Лочен келеді. 552 жылы жужандар толық
талқандалды. Дәл осы жылы Бумын түріктердің тәуелсіздігін жариялап, жаңа
мемлекет - Түрік қағанатын құрды. Өзі «Иль-хан», әйелі «хатун» лауазымын
алды. Ұлы жеңісінен кейін Бумын ұзақ өмір сүрген жоқ. Кейбір деректердің
айтуынша сол 552 жылы, ал «Билік ғибратнамасының» (165 бумасы)
мәлімдеуінше 553 жылдың басында қайтыс болған. Билік інісі Қара Ескеге
өтеді, бірақ ол да көп отырмады. 553 жылдың соңында оның орнына інісі
Мұқан қаған келді. Мұқан қаған (553-572 жж.) мен Таспар қағандар (572-581
жж.) тұсында түрік елінің билігі Орталық Азия, Оңтүстік Сібір, оңтүстікбатыс Маньчжурия, Енисей қырғыздары елі, монғол тайпасы қидандар еліне
тарады.
Батыста билік Бумынның басқа бір інісі Истемидің (553-576 жж.)
қолында болды. Ол түріктердің батыс тармағында дәстүрге айналған ябғу
лауазымына ие болды. Истеми 554 жылы батысқа жорығын бастады. 555
жылы түріктер Шығыс Түркістан, Жетісу, Орта Азия, Сырдария, Арал
маңына жетеді. Мұнда жергілікті тайпалар қағанат құрамына кіреді немесе
аварлармен батысқа жылжиды. Сөйтіп, VI Қазақстан жері Түрік қағанатының
ықпалына енді. VI-XII ғасырды қамтыған кезең Қазақстан тарихында Түрік
кезеңі деп аталады.
558 жылы Истеми Поволжьені бағындырып, Еділге шығады. Одан
оңтүстікке бет бұрып Эфталит, Ауғанстан, солтүстік Үндістан, Кавказ, Батыс
Қырым, Батыс Босфорға дейін жетті. 576 жылы Истеми қайтыс болды.
VI ғасырдың 80-жылдары Суй әулетінің (581-618 жж.) қол астына
біріккен Қытай күшейді. Империяның әскери-экономикалық өрлеуі
басталды. Бұл түріктердің өзара ішкі тартыстарының күшеюімен, 582-583
жылдардағы жұтпен сәйкес келді. Осы жылдары басталған әлеуметтік - саяси
дағдарыс 603 жылы қағанаттың Батыс және Шығыс болып екіге бөлінуімен
аяқталды. Орталығы Монғолияда болған Шығыс Түрік қағанаты және Орта
Азия мен Батыс Жоңғария, Жетісуда құрылған Батыс Түрік қағанаттары
тарих сахнасына шықты. Бұл қағанаттың этникалық - саяси өзегі «он тайпа»
(он оқ будын) болды. Олар Қаратаудан Жоңғарияға дейінгі аралықта
орналасты. «Он тайпаға» жататындар Шу өзенінің шығысындағы «дулының»
бес тайпасы, батысында тұратын «бес тайпалы» нушебилер. Батыс Түрік
қағанатының тарихы осы екі конфедерация арасындағы билік үшін күреске
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толы. Дулу - Жетісу мен батыс Жоңғарияны қоныстанса, Нушиби - батыс
Тянь Шань мен Ыстықкөл маңын мекендеді.
Егер шығыста көшпелі мәдениет үстемдік құрса, керісінше, батыста
отырықшы- егіншілік шаруашылық дамып, сауда мен қолөнер гүлденді. Оған
Жетісудың табиғи географиялық орналасуы қолайлылық туғызды. Орта
Азияда Ферған соғыстарының басталуы себепті Ұлы Жібек жолының басты
бағыттары Жетісуға ауысқан еді де, екінші жағынан, сауда егіншілігі
дамыған көрші отырықшы соғдылықтардың ықпалы күшті болды. YI-YIII
ғасырларда тек Шу аңғарында ғана 18 ірі қалалар мен қала қоныстары болған
екен. Астанасы Шу аңғарындағы Суяб қаласы болды.
Батыс Түрік қағанатының гүлденген мезгілі Жегуй қаған (610-618 жж.)
мен Тон жабғу (618-630 жж.) билігі тұсы болды. Жегуй Алтайды қағанаттың
шығыс шекарасы етсе, кейін Тон жабғу батыста Амударияның жоғарғы
ағысына дейін жетті. Бұлар нушиби тайпасының өкілдері.
Тон жабғу тұсында түріктер Ауғанстан арқылы солтүстік - батыс
Үндістанға жетті. Византия империясымен байланыс орнатып, оның
императоры Ираклийдің Закавказьеге жасаған үшінші жорығына қатынасты.
Тбилисиде Тон жабғамен кездескен император ризашылық белгісі ретінде
оған өз тәжін кигізіп, қызы Евдокияны беруге уәде етеді. Одан
бөлек,түркілерге олардың өздері жаулап алған Чоре мпн Тблиси жерлерінен
көп мөлшерде енші берді. Тон жабғу өзіне тәуелді жерлерге, яғни солтүстікте
Испиджаб, Шаштан, оңтүстікте Ауғанстанның оңтүстігі мен солтүстік батыс Пакистанға дейінгі аумаққа өз өкілдерін (тұдындарды) жіберді. «Көне
Таңнама» авторлары Тон жабғу саясаты туралы «батыс варварлар мұндай
күшті болып көрген емес» деп жазды.
Мемлекеттің жоғарғы билеушісі қаған (хакан) лауазымын иеленді.
Қаған мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына басшылық етті. Қағаннан
кейінгі екінші адам ұлық еді. Сонымен қатар қаған руынан шыққан ябғу,
шад, елтебер сияқты вассал тайпаларды билейтін жоғарғы лауазымдар
болған. Түрік мемлекетінде сот қызметтерін атқарған бұйұрық пен тархан
және тайпа билеушілері – бектер сияқты лауазымдар да өмір сүрді.
Халық бұқарасы, ерікті ұсақ қауым мүшелері «қара бұдұндар» (budun халық) аталған.
Түрік иеліктері туралы будда монахтары көптеген мәліметтер
қалдырды. 626 жылы үнді уағызшысы Прабхакарамитра, 630 жылдың
басында будда монахы - қытайлық Сюань Цзан Жетісуда болған. Сюань Цзан
Тоқмақ жанында аң аулап жүрген Тон жабғуды кездестіреді. Будда монахын
жылқылардың көптігі таңқалдырады: «Қаған жасыл жібек желбегей киген.
Оның қасына ерген екі жүзден астам тарханы бар, олар қалқа желбегейлер
киген, шаштарын бұрымдап өрген. Аттары өңшең сәйгүлік. Түйе, ат мінген
адамдардың көптігіне көз сүрінеді. Қаған үйінің алтынмен сәнделгені
соншалық, тіпті көз қаратпайды». Үзінділер Батыс Түрік қағанатының
байлығы мен молшылығын бейнелейді. Бұл 630 жылдың басы болатын. Ал
жыл соңында қағанат үшін нағыз апат басталды. Бірақ мұны Сюань Цзан
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көре алған жоқ. Тайпа ақсүйектерінің басқыншылық соғыстардағы жеңісі
нәтижесінде әбден баюы қағанаттағы сепаратизмді күшейтті. Билік үшін
күрес өршіді. Нәтижесінде Тон жабғу өлтірілді.
Деректер осыдан кейін батыс түріктерде тыныштық болмағанын
жазады. Қағанат Сырдарияның батысындағы ортаазиялық иеліктерінен
айырылды. Елде саяси дағдарыс басталды. 659 жылы қағанатқа қытай
әскерлері басып кірді. Тан империясы Батыс Түрік тайпаларын қаған руынан
тағайындаған сенімді адамдары арқылы басқаруға әрекет жасады. Бірақ
түріктердің өз тәуелсіздіктері жолындағы толастамаған күресі жеңіспен
аяқталды. Түркеш тайпасының көсемі Үшелік Батыс Түрік қағанатын
қалпына келтіріп жаңа Түркеш мемлекетінің негізін қалады.
Осы кезде Орталық Азияда саяси жағдай өзгерді. Шығыста Шығыс
Түрік қағанаты күшейіп, оңтүстікте арабтардың жаулаушылық соғыстары
басталды.
2 Түркеш мемлекеті
Батыс Түрік қағанатының әлсіреуі және дарынсыз хан Ашын
Хусэлонның (Құшыра) 60-70 мың адаммен ішкі Қытайға өтуімен Батыс Түрік
Ашын әулетінің үстемдігі аяқталды. Билік Түркеш тайпасының көсемі
Үшелік қолына өтті. Түркеш - Батыс Түрік қағанатының сол қанатындағы
дулу тайпалық бірлестігінің ішіндегі төртінші тайпа. Түркештердің өзі екі
тайпадан мукри және абарлардан тұрды. 659 жылы Қытай Батыс Түрік
қағанатына басып кірген кезде түркештер екі әскери округты қоныстанған
еді. Ву-лоу- Іле өзені аңғарының жоғарғы бөлігі және Го-шань- Іле өзенінің
батысы. Қытай деректері оның ішінде «Таң әулетінің тарихы» түркештердің
шығу тегі, олардың сары және қара болып екіге бөлінгендігі туралы
мәліметтер береді. Зерттеушілердің кейбірі, оның ішінде Л. Гумилев осы
аумақты бұрыннан қоныстанушы мукрилерді сары түргештер, ал сырттан
келген, яғни келімсек абарларды қара түргештер дей келе, Азияда сары түс
үстем тап, ауқаттылардың символы, қара түс қалың бұқара халықтың
символы болған екен. Бірақ біз қарастырып отырған VIII ғасырда қара, сары
деп бөлінуге еш негіз жоқ, тек бұрыннан қалған бір-біріне деген өшпенділік
сақталынған болуы керек, - деп есептейді.
704 жылы Түркеш мемлекетінің негізі қаланды. Үшелік сары
түргештердің өкілі еді. 707 жылы Үшеліктің қайтыс болуымен билік басына
мұрагері Сақал (Саға) келді. Егер Үшелік билік басына келгенде жүз қырық
мың әскері болса, Сақал тұсында оның саны үш жүз мың адамға жетеді.
Сақал билігі тұсында ішкі талас–тартыс күшейді. 710 жылы ағасы Сақалдың
берген жер үлесіне көңілі толмаған Чжен (Жану) өкпелеп, Шығыс Түрікке
қашып барып шағымданды. Ағасына қарсы көмек сұрады. Шығыс Түрік
қағаны Қапаған негізгі әскер күшін шығысқа шоғырландырған болатын. Ол
әйелінің жерлеуін сылтауратып өз ордасында қалып, жиырма мың атты
әскерді батысқа аттандырды. Әскер басына кіші ұлы Инелді, оған кеңесші
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басшы етіп Тоныкөкті тағайындады. Тоныкөк өзінің тұтқиылдан қимыл
жасау әрекетіне басып, қалың орман арқылы жүріп, Қара Ертіс арқылы бір
түнде Болчу (Урунгу) өзеніне жетеді. Шығыс түріктердің кенеттен
шабуылын күтпеген ұйқыдағы түркештер талқандалды. Тұтқынға түскен
түркеш өкілі Тоныкөкке «Он түмендік әскердің бұларды күтіп жатқанын»
хабарлайды. Шығыс Түрік бектері кері қайтуды ұйғарды, бірақ Тоныкөк осы
сәтті пайдаланып түркештерге қарсы шабуыл жасауға бел буып, түркеш
әскеріне соққы береді. Сақал қолға түсті. 711 жылы Қапаған қаған сатқын
Чженге «Сен өзіңнің туған ағаңмен отаса алмағанда, маған қайтіп опа
қыласың?», - деп екі ағайынды өлтіріледі.
Түркештердің қалған әскерін әскери қолбасшы Сұлық (Сүлік) бастап
Сырдария арқылы оңтүстікке жылжиды. 712-713 жылдары Елтеріс қаған
балалары Білге мен Күлтегін және Тоныкөк бастаған Шығыс Түрік әскері өз
жеңістерін әрі жалғастыру мақсатында Сұлықтың соңынан ерді. Түріктердің
«Темір қақпа» деп атайтын Бұзғал өткеліне дейін жетіп соғдылықтардан
салық жинап алады. Күлтегін мәтінінде бұл оқиға туралы «...ол жылы
түргешке қарсы Алтын жынысын айнала Ертіс өзенін кеше жорыттық.
Түргеш халқын біз өкшелей қуаладық...». Шығыс Түрік әскерінің ары қарай
жылжуын оңтүстіктен Орта Азияға жылжып келе жатқан арабтар тоқтатты.
714 жылы Шығыс Түрік әскері кейін шегінуге мәжбүр болды. Сұлық та өз
әскерімен Жетісуға қайтты.
717 жылы Сұлық өзін қаған деп жариялап Түркеш мемлекетін қалпына
келтірді. Ол ең алдымен Шығыстағы қауіпті сейілтуге тырысты. Ол мұнда
өзінің үш қауіпті жауымен некеге отырды. Ашын руының қызына үйленіп өз
билігін заңдастырды. Өз ұлын Шығыс Түрік қағаны Білге қағанның қызына
үйлендірді. Осыдан кейін Шығыс Түрікпен бейбіт достық қарым-қатынас
үзілген жоқ. Тибет патшасының қызын әйелдікке алды. «Көне Таңнама»
Сұлықтың ерекше құрметке ие болғандығын мәлімдейді: «Сүлік әділ, ұқыпты
адам еді, әр жолғы соғыс олжаларын қолбасылар мен жауынгерлерге,
жамағатқа тұтас таратып, қол астындағы қауымның ықыласына бөленді.
Жұрттың бәрі оған аянбай қызмет етті».
717 жылы түркеш билеушісі Қытаймен достық байланыс орнатты. Егер
Түркеш билеушісіне батыстан төнген араб қауіпіне қарсы одақтас қажет
болса, Тан империясы өзіне ерікті одақтастарды жақындата отырып
солардың көмегімен Тибетті талқандап, шығыстан әскер қозғамай-ақ
арабтарды қууды көздеді. Осы уақыттан бастап Түркештер арабтармен
белсенді күреске көшті. Осы оқиғаға байланысты болса керек кейбір араб
құжаттарында Сұлық «Қытай императорының туысқаны» ретінде
көрсетіледі.
Арабтар да түркештерді өз жағына тартуға тырысты. Халиф Хишам
Сұлыққа өз өкілін жіберіп мұсылман дінін қабылдауды ұсынды. Шам
шаһарынан түргеш қағанының ордасына келген елшілерді Сұлық қаған
салтанатты түрде қарсы алып, сый–сияпат көрсетті. Олардың Ислам діні
туралы айтқан мәліметтерін жақсылап тыңдап, ұғынысқан қаған, келген
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елшілер тобын ренжітпей, риза етіп қайтарады. Он мыңдаған әскері шеру
тартып, келген қонақтарға соғыс өнерін көрсетіп жатқанда, қаған
мұсылмандықты қабылдау туралы ұсынысқа сыпайы түрде былай деп жауап
береді (атқа мінген, қолында қылыш, найзаны, сауытты жауынгерлерін
көрсете тұрып): «Мыналардың ешқайсысы да етікші, не тігінші, не емші
емес! Жауынгерлік олардың күнкөріс кәсібі. Ендеше, олар мұсылман болып,
Исламның шарттарын орындаса қайтіп күн көретұғын болмақ». Осылайша
Сұлық бұл ұсыныстан бас тартады. Ақыры, 738 жылы Сұлық өз шатырында
қастандықпен өлтіріледі.
Сұлықтан кейін сары және қара түркештер арасында жағдай
шиеленісті. Түркеш қағанаты әлсіреп, ішкі бірлігінен айырылды. 751 жылы
шілде айында Таласқа жақын Атлах түбінде арабтар мен Тан әскері кездесті.
Ко Сон Шин басқарған қытай әскері 100 мың адамды құрады. Н.Я.Бичурин
осы соғыста 50 мыңнан астам қытай жауынгері қаза тапты. Жараланған,
аштықтан, шөлден әбден әлсіреген 50 мың қытай қол көтеріп тұтқынға түсті
деп көрсетеді. Ұрыс бес күнге созылды. Шешуші кезеңде қарлұқтар тылдан
шабуыл жасап, қытайлықтар кері шегінуге мәжбүр болды. Екінші жағынан,
империяның әскери күші 50 - жылдардың басында жан-жақтан соққыға
ұшыраған еді. Оңтүстікте Тибет, Шығыста Қидан тайпалары маза бермеді.
Қытай өз шекараларында қалуға мәжбүр болды.
Түркеш мемлекетінде билік мұрагерлік жүйеге негізделді. Билік әкеден
балаға немесе ағадан ініге мұрагерлік жолмен қалып отырды.
Түркеш тайпалары қолайлы географиялық орналасуы, табиғи климат
жағдайларына байланысты отырықшы, қала мәдениеті дамыған, көп салалы
шаруашылықпен шұғылданды. Мал шаруашылығының жартылай көшпелі
түрі, егіншілік, қолөнер, саудамен айналысты.
766 жылы түркештер тәуелсіздігінен біржола айырылып, Жетісудағы
билік қарлұқтар қолына өтті.
3 Қарлұқ мемлекеті
Қарлұқ тайпаларының тарих сахнасына шыққан мезгілі VI ғасырдың
соңына сәйкес келеді. Олар Алтай тауларының батысын Зайсан, Алакөл,
Урунгу көлдері аралығын, Қара Ертіс бойы мен Тарбағатайды мекендеді. Бұл
кезде олар «Үш Қарлық» (Қарлұқтардың үш тайпасы) елі ретінде белгілі
болды.
VII ғасырдың соңында қарлұқтар бір-бірімен күрескен үш күштің
ортасында қалды. Олар Шығыс Түрік қағанаты, Қытай империясы және
Түркештер еді. 714 жылы қарлұқтар Түркештер мен Шығыс Түрікке қарсы
Қытаймен одақтасты. Оған бір жағынан батыста күшейіп келе жатқан
Түркештерден билікті тартып алу, екінші жағынан Шығыс Түрік
қағанатының басқыншылық, тонаушылық жорықтарынан қорғану себеп
болды. Жазба деректер (Үлкен Күлтегін жазуы) Шығыс Түріктің
қарлұқтармен шайқасын былайша хабарласа «жиырма жеті жасымда еркіндік
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пен тәуелсіздікте болған қарлұқ халқы дұшпан болды», Білге қаған жазуы
мұны тағы да растайды «Отыз бір жасымда қайғысыз, еркін және тәуелсіз
болған қарлұқтар дұшпан болды. Тамағ ыдуғ басында шайқастық. Қарлық
елін өлтірдім. Ол жерді қол астыма қараттым». Тамағыдуғ (Тамыр бұлағы)
Хангай тауларынан бастау алып Орхон өзеніне құятын өзен саласы. VIII
ғасырдың ортасында Орталық Азиядағы шешуші саяси күш - ұйғыр
мемлекеті болды. Көне түркілер мұрасын жалғастырған Қарлұқ тайпалары
біріншіден, Солтүстік Монғолия үшін ұйғырлармен болған күресте
сәтсіздікке ұшыраса, екінші жағынан батыста Түргеш қағанатының
әлсіреуімен олар батысқа бет бұрды. Қарлұқтардың батысқа жылжуы бұдан
ертеректе-ақ басталған болатын. Ұйғырлардың Терхин жазуларында
қарлұқтардың ит жылы (746 ж.) «Он оқ еліне» кеткендігі хабарланады. Бірақ
Жетісуда қарлұқтар билігінің орнығуына 740 - 751 жылдар аралығындағы
қытай әскерінің бұл өңірге жорықтары кедергі жасады. 740 жылы Тараз, 748
жылы Суяб, 749 жылы Шаш қалаларын қытай әскерлері ойрандады. 751
жылғы Талас қаласының іргесінде болған Атлах шайқасында арабтарға төтеп
бере алмаған қытай әскері кейін шегінуге мәжбүр болды. Арабтар да кейін
шегініп, Жетісуда қарлұқтар билігі нығайды. Жетісуда қарлұқтардың
орнығуына жергілікті оғыздар да қарсылық көрсетті. Дегенмен қарлұқтардың
қысымымен оғыздар батысқа Сырдарияның төменгі ағысына жылжуға
мәжбүр болды. 766 жылы қарлұқтар Тараз және Суябты алып Жетісуда өз
биліктерін түпкілікті орнатты. Ферғана, Қашғар, Жетісу Қарлұқ мемлекетінің
құрамына енді.
Қалыптасқан тарихи және географиялық жағдайларға байланысты
қарлұқтар Қазақстан мен Орта Азияда орналасқан түріктердің ішіндегі
отырықшылыққа ерте бой ұрған тайпалық бірлестік. Әсіресе,қарлұқрар
тұрған жер өзге халықтар мекендеген жерлерне қарағанда бау-бақшалыққа
қолайлы болды. Қарлұқтар тұсында Іле аңғарында Күнғұт, Талһир (Талғар)
сияқты мідениетті қалалар болса, Шу мен Талас өзендері бойында Құлан,
Мерке, Қойлық сияқты жаңа қалалар пайда болды. Бұл қалалар негізінен
бекініс-қорған ретінде салынды.
Сауда-саттық қалалары Шығыс пен Батысты жалғастыратын көне
керуен жолдарының бойына орналасты. Сол жолдардың бірі Бұқара,
Самарқан, Шаш (Ташкент), Тараз, Құлан, Суяб арқылы өтіп, Ыстықкөл
ойпатымен Қарқара мен Текес қалаларын басып, Шығыс Түркістанға қарай
бет алған. Көрші елдермен қарым-қатынас жасау қала мәдениетінің өсуімен
бірге сырттан басқа діндердің келуіне де қолайлы жағдай жасады. Ислам
дінін қолдаушылар көбейді.
Қарлұқ мемлекеті шығыста Жоңғар Алатауынан, батыста
Сырдарияның төменгі ағысына дейін, солтүстікте Балқаш, оңтүстікте
Ыстықкөлге дейінгі жерлерді алып жатты. Араб саяхатшысы Әбу Дулаф
«қарлұқтар жерімен жиырма бес күн өтуге тура келді» десе, араб географы
Ибн Хаукаль «қарлұқтар жерін батысынан шығысына қарай жүріп өту үшін
отыз күн жол жүру керек болды» деп хабарлайды. «Худуд әл-алам» (X ғ.)
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мәліметтеріне сүйенсек халқы ең тығыз қоныстанған және ең бай жер болған.
Онда қалалар мен қала қоныстары өте көп. Қарлұқ елінде жиырма бес қала
мен қала қонысы болған. Олардың ішінде Құлан, Мерке, Аталық, Балық,
Барысхан, Тальхиз қалалары аталады. Қалалардың көпшілігі Ұлы Жібек
жолы бойында орналасты. Ірі қалалары Тараз бен Испиджаб.
766 жылы құрылған Қарлұқ мемлекетінің билеушісі ябғу лауазымына
ие болса, 840 жылдан Білге Күл Қадыр өзін қаған деп жариялады. Кейін
Қарахан мемлекетінің қағаны болатын да осы Білге Күл Қадыр.
Қарлұқтар құрамына үш ірі рулық бірлестіктер Бұлақ, Жікіл және
Ташлықтар кірді. Араб, парсы деректеріне сүйенсек Жетісуда құрылған
қарлұқ конфедерациясына түркі тілдес көшпелі және жартылай көшпелі
түрлі тайпалар жікілдер, бұлақтар, тухсилер, аргулер, барысхандар,
оғыздардың қалған топтары кірген.
Қорыта айтсақ, қарлұқтар ислам әлеміне жақын тұрған түркілер еді.
Сондықтан да мұсылмандық олардың арасына басқа түрік тайпаларына
қарағанда ертерек таралып, орнықты. Ең алғашқы ислам дініндегі түрік
мемлекеті болып табылатын Қараханидтердің билікке келіп, хандық құруына
қарлұқтар айтарлықтай үлес қосқан болатын.
4 Оғыз мемлекеті
Оғыз тайпасының бастапқы мекендеген аумағы Жетісудың батысы
болды. Түркештер мұрасы үшін болған қарлұқтар мен оғыз тайпаларының
арасындағы күрес нәтижесінде Жетісуда билікке қарлұқтар келіп оғыз
тайпалары батысқа Сырдарияға қарай қоныс аударды. Бұл кезде
Сырдарияның орта, төменгі ағыстары мен Арал теңізі аралығында араб
деректеріндегі Сырдарияның Кангар атауымен аталған кангар тайпалары
мекендеген еді. VIII ғасырда кангар атауының орнына жаңа печенег деген
атау қалыптасты. VIII ғасырдың басында Сырдария алқабы печенег - кангар
тайпаларының басшылығымен біріккен саяси конфедерацияға енді. Саяси
орталығы Отырар қаласы болды. VIII ғасырдың 2 - жартысында печенегкангарлар Жетісудан ығысқан оғыз тайпаларымен кездесіп Сырдария алқабы
үшін күрес басталды. Нәтижесінде оғыз тайпалары печенег - кангарларды
талқандап Сырдарияның орта, төменгі ағыстарын Арал өңірін тұтастай
иеленді.
IX ғасырдың соңында оғыз шонжарлары Аралдың солтүстік өңіріндегі
билікті өз қолдарына алып, Жайық, Еділ өзендерінің бойына қоныс тепті.
Қаратау бөктері, Шу бойы, Балқаш маңы, Орал, Ырғыз, Ембі, Ойыл, өзендері
тұтастай оғыздар мекеніне айналды. Бұл оқиғалар оғыздардың саяси
топтасуына себепші болды. Араб деректерінің мәліметтеріне қарағанда, IX
ғасырдың соңы - X ғасырдың басында оғыздарда мемлекет қалыптасты. Оғыз
конфедерациясына кангар печенегтер, Арал, Каспийдің солтүстік төңірегінің
тайпалары енді. Оғыздармен бірге Сырдарияға көшкен халаж, қарлұқ
тайпалары, Шу мен Талас аңғарын мекендеуші жағр, шарұқ тайпалары да
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кірді. Шығыс Түрік тайпаларының кейбір топтары да болды. Олардың ішінде
имек кимек тайпалары, байандұрлар, имурлер, кай тайпалары бар. Махмұд
Қашғари «Диуани лұғат – ат түрікте» XI ғасырда оғыздарда 22 тайпа болды
деп, олардың тізімін берсе, алғашында 24 тайпа болған деген пікірді де
айтады. Әл- Марвази 12 тайпадан тұрды деген пікірді ұстанады. Келесі бір
дерек «Джами-ат Тауарих» оғыздар екі үлкен тайпалық топтан бұзұқтар мен
ұшықтардан тұрғандығын мәлімдейді. Әрбір топта 24 тайпадан болған,
олардың өзі тепе - тең болып екіге бөлінген деп жазады.
Оғыз мемлекеті кең байтақ аумақты алып жатты. Батыста Ырғыз,
Жайық, Жем, Ойыл, Арал маңын, Шығыста Балқаш көлінің оңтүстігіне
дейінгі жерлерді, Сырдария аңғарын, Қаратау баурайын, Шу өңірін
мекендеді. Оңтүстікте Хорезм, Мәуереннахр, Хорасанмен шектесті. Оғыз
мемлекетінің астанасы Янгикент немесе Жаңа Гузия қаласы болды.
Янгикент өте қолайлы жерде орналасқан қала еді. Қала Хорезм,
Мәуереннахрмен шектесіп Кимектер даласы арқылы Сарысу, Кеңгір, Есіл,
Нұра бойларына баратын маңызды керуен жолының үстінде орналасты.
Оғыз мемлекетінің билеушісі жабғу лауазымына ие болды. Жабғу
билігі мұрагерлік жүйеге негізделді. Жабғу мұрагерлері Инал атағына ие
болған. Жабғудың Күлеркін лауазымына ие орынбасарлары және Сюбашы
аталған әскер басшылары сарай өмірінде үлкен рөл атқарды. Сонымен қатар
оғыз мемлекетінің бір ерекшелігі жабғудың әйелі - хатун билікке араласты.
Оғыз мемлекеті саяси табиғаты жағынан ерте феодалдық мемлекет.
Жабғу билігін әскери ақсүйектер кеңесі шектеп отырды.
Мүліктік теңсіздік малға жеке меншікке негізделді. Ибн Фадлан «бай
оғыз он мың бас жылқысы бар оғыз»,- деп көрсетеді. Деректерде мұндай бай
топтар бай, бек, әмірлер деп аталады. Кедей топ «Диуани лұғат – ат түрікте»
ерлер деп аталған. Олар малға қарау, киім тігу, тамақ даярлау сияқты үй
жұмыстарымен айналысқан.
Оғыздардың Хорезммен, Хорасанмен экономикалық байланыстары
интенсивті түрде жүріп, олардың малдары Хорасанда үлкен сұранысқа ие
болды. Ірі сауда орталығы Сырдарияның орта ағысындағы Сабрам қаласы.
Хорасаннан оғыздар еліне лазуритке ұқсас малахит пен азурит әкелінген.
Ішкі талас-тартыс, селжұқтарға қарсы сыртқы шабуылдар оғыз
мемлекетін әлсіретті. Осы тұста солтүстік шығыста қыпшақ тайпаларының
шабуылдары күшейді. Бұл оғыз мемлекетінің өмір сүруін тоқтатуына алып
келді. Мафазат әл –Ғұз Дешті Қыпшақ құрамына енді.
4-тақырып. VI - ХII ғғ. Қазақстан жеріндегі отырықшы және
көшпелі өркениет. Түріктердің материалдық және рухани мәдениеті
1) Отырықшы және көшпелі өркениет, олардың өзара байланысы мен
ықпалы. Ортағасырдағы Қазақстан қалалары. Ұлы Жібек жолы.
2) Қазақстан жеріндегі материалдық және рухани мәдениет. Ғылым мен
әдебиет.
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1 Отырықшы және көшпелі өркениет, олардың өзара байланысы
мен ықпалы. Ортағасырдағы Қазақстан қалалары. Ұлы Жібек жолы
Қазақстан аумағында көшпелі дала мен егіншілікті алқаптың тоғысқан
жерінде ежелден отырықшылық пен қала мәдениеті дамыған ірі тарихи
мәдени аймақтар қалыптасты. Ол Қазақстанның оңтүстігі (Сырдария алқабы)
мен оңтүстік-шығысы (Жетісу) еді. Мұндай жағдай Қазақстан мәдениетінің
дамуына өзіндік бір ерекшелік берді. Қала мен даланың байланысы, олардың
өзара әсері анық көрінді. Бұл саяси, экономикалық, мәдени, этникалық
байланыстар еді.
Еуроцентристік
бағыттағы
зерттеушілер
көшпелілерді
тек
қиратушылар, бүлдірушілер, варварлар ретінде таниды. Көшпелілер туралы
«отырықшы егіншілермен тұрақты күрес жағдайында, олар өз
жолындағының бәрін жайпап кетеді және гүлденген жазираны өлі шөл далаға
айналдырады» сипатында жазып келеді. Көшпелі халықтарды әлемдік
тарихтың түкпіріне ысырып тастаған А. Тойнби, Ф. Бродель, т.б. сияқты
Батыс тарихшылары көшпелілер туралы пікірлерін «...көшпелілер қоғамы
тарихы жоқ қоғам», «адамзаттың паразиттері, варварлар» деп түйіндейді.
Көшпелілер қоғамы, көшпелі империялар тарихынан бірнеше еңбектердің
авторы Н. Крадин «көшпелілер құрған империялардың барлығы да
варварлық империялар» дей келе, «дегенмен, барлық варварлық
империяларды көшпелілер құрған жоқ» деп шындықты да мойындауға
мәжбүр. Мұны Н. Крадин бұлайша жазбаса да, әлем тарихы мұны талай
дәлелдеген болатын. Олар даланы бағындырған, өзінің өміршеңдігін
дәлелдеген, қос өркениетті қатар игерген далалықтар тарихының басқа
қырларын айналып өтуге тырысады.
Дегенмен, көшпелілікті өркениет деп тану, көшпелілер мен егіншілер
арасындағы тығыз байланысты мойындаушылар бағыты басым. Керісінше,
мұндай байланыстың болмауы немесе бұзылуы ауыр зардаптарға
соқтыратындығы, отырықшы-егінші аудан үшін көшпелі шаруашылықпен
қарым-қатынастың зор маңызын мойындау туралы пікірлер үстем болып
отыр десек болады.
Ортағасырлық Қазақстанның тарихы жөніндегі зерттеулердің белді
авторы - шығыстанушы В. В. Бартольд бұл жөніндегі пікірін былайша
білдірген еді: «...Торговля с кочевниками была выгодна и для оседлых
народов, которые могли получать от кочевников продукты скотоводства,
особенно мясо, по более дешевым ценам, чем это было бы невозможно при
других условиях... Для пограничных районов мусульманских стран в
Средней Азии торговля с кочевниками имела большое значение...».
VI-IX ғасырларда қала мәдениеті екі ауданда - Сырдария алқабы мен
Жетісуда дамыды. Олар сауда мен қолөнердің, дін мен мәдениеттің тірегіне
айналды. Батыс Түркістан жерінде Суяб, Құлан, Мерке, Тараз, Отырар,
Исфиджаб сияқты қалалар бой көтерді.
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Қала мәдениетінің аталмыш аудандарда дамуына бірнеше факторлар
әсер етті. Олар географиялық орналасуы, яғни қолайлы табиғи - климат
жағдайлары, екіншіден, ежелден отырықшы - егінші, қала мәдениеті дамыған
Орта Азияның ықпалы және осы аймақ арқылы VI-VIII ғасырларда Ұлы
Жібек жолының басты бағыттарының өтуі болды.
Бұл кездегі Қазақстанның оңтүстігінде ірі қалалардың бірі Сырдарияның орта бойына орналасқан - Отырар. Шығыс деректерінде
Отырар қаласы Фараб, одан бұрын Тарбан деп те кездеседі. Отырар керуен
жолдарының тоғысқан жерінде орналасып, ортағасырларда ғылымда
«Отырар жазирасы» деп аталған аумақтың орталығы болды. Отырардан
Арысқа дейінгі бағыт Тараз, Баласағұнға, одан әрі Шығыс Түркістанға жол
ашты. Сырдариядан жоғары қарай Шаш, Соғды, Мерв, Нишапура бағытында
жүрді. Төмен қарай жол Арал маңы мен Оралға, ал батыста Қызылқұм
арқылы Хорезмге қарай кетті. Белгілі археолог А. Н. Бернштамның «Орта
Азияда бұдан тиімді, әрі қауіпті жерді табу қиынға соғады», - деп
ортағасырлық Отырарға берген бағасы кейін шындыққа айналғаны белгілі.
Қазақстанға белгілі болған ортағасырлық қаланың бірі – Тараз. Ол
жазба деректерде 568 жылдан бастап аталады. Осы жылы Византия
императоры Юстинианның елшісі Земарх Килликискийді Батыс түрік
билеушісі Дизабұл Тараздағы ордасында қабылдаған. Шамамен 630 жылы
қытай саяхатшысы Сюань Цзан Таразды (Далосы) былайша суреттейді:
«Цяньцюаньнан батысқа қарай 140-150 ли жүргенде біз Далосы қаласына
келдік. Қала шеңбері 8-9 лиге (4-4,5 км) жетеді. Онда әр елден келген
саудагерлер хусцлар (соғдылықтар) араласып тұрады. Жері мен климаты
Суяб қаласымен ұқсас. Тұрғындарының жартысы көпестер...». VII ғасырда
Тараз «Ұлы Жібек жолындағы» Жетісудың саяси, экономикалық және
мәдени өмірінің ірі орталығы болды. Оның төңірегіндегі Талас, Хамукент,
Жікіл, Адахкент, Ден, Нуджикент, Құлан, Мерке, Аспар, Жұл, Баласағұн,
Барсхан қалалары мен қоныстары бір-біріне тізбектеліп жалғасып жатты.
Қазақстан жеріндегі халықтардың экономикалық өмірінде сауда үлкен
роль атқарды. Жазба деректер Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу қалаларының
Византия, Иран, Орта Азия, Кавказ, Алтай, Сібір, Шығыс Түркістанмен
тығыз сауда қатынасы болғанын дәлелдейді.
VI-X ғасырлардағы халықаралық саудада Ұлы Жібек жолының зор
маңызы болды. Бұл жол Шаштан (Ташкент) Газгирдке, одан Исфиджабқа
жетті, одан әрі керуендер Тараз қаласына беттеген. Исфиджаб пен Тараз
арасында бірнеше шағын қалалар мен керуендер аялдайтын сарайлар болды.
Жібек жолы Тараздан терістікке қимақтарға қарай Адахкент, Дех-Нуджикент
қалаларын басып өтті. Тараздан Жібек жолымен Төменгі Барысханға,
Құланға (Луговое қаласы), одан әрі Меркеге және Аспараға қарай шұбыра
жолшыбай бірнеше қалаларға соғып, Бедел мен Ақсудан асқан керуендер
Шығыс Түркістанға барып жетеді екен.
X-XII ғасырлар қалалар санының өсіп, олардың құрылысының,
аумағының ұлғаюымен ерекшеленеді. Осы мезгілде қала мәдениетінің жаңа
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аудандары қалыптасты. Археологтар бұл кездегі қала орындарын көлеміне
қарай үш топқа бөліп қарастырады. Бірінші топ - көлемі 30 гектардан асатын
қала орындары. Олардың қатарында Сайрам, Отырартөбе, Шортөбе,
Құйрықтөбе, Сауран, Жанкент, Құмкент, т.б. бар. Екінші топ - көлемі 15
гектардан 30 гектарға, ал үшінші топ - 10 гектарға дейінгі қала орындары
болды.
Солтүстік Шығыс Жетісуда IX-XIII ғасырлар басында қала
мәдениетінің жаңа ауданы қалыптасты. Егер бұған дейін осы аумақта не бәрі
10 ғана қала болса, біз қарастырып отырған кезде олардың саны 70-ке
жеткен. Мұнда да археологтар көлеміне қарай ескерткіштерді үш топқа
бөледі.
Мұндағы қала жұрттары «төрткүл» үлгісінде, яғни тік бұрыш, трапеция
түрінде жоспарланып салынған. Қала қақпалары бар дуалдармен қоршалған.
X-XII ғасырларда қала мәдениеті Орталық, Шығыс Қазақстанда да
қалыптаса бастады. Орталық Қазақстанда жүргізілген археологиялық қазба
жұмыстары Нұра, Кеңгір, Жезді аңғарлары мен Ұлытау етегінен
төртүклдердің орындарын тапқан.
Қарастырып отырған кезеңдегі қала құрылысының құрылымында
пайда болған жаңа элементтердің бірі - мешіттер пен моншалар болды.
X-XII ғасырларда Тараз қаласының су құбырлары, сонымен қатар
күйген кірпіштен көпшілік үшін салынған моншасы болған. Ол кездегі
монументальдық архитектуралық құрылыстар қатарына Тараз қаласынан 18
шақырым жердегі Бабаджа-Хатун және Айша-Бибі кесенелері жатады. Бұл
құрылыстар тек архитектуралық әсемдік жағынан ғана емес, сонымен қатар
оның безендірілуі, ондағы ою-өрнектер халқымыздың материалдық асыл
мұралары қатарынан жоғары орын алады.
2 Қазақстан жеріндегі материалдық және рухани мәдениет. Ғылым
мен әдебиет
Қазақстан жерінде VI-IХ ғасырдың 1-жартысында өмір сүрген түрік
тайпалары өздеріне тән үлкен материалдық мәдениет қалдырды. Оған
археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған заттар толық
дәлел бола алады. Мәселен, түркі дәуірі кезіндегі обалардан көбірек
кездесетін заттар: қол диірмендер, дән үккіштер, темір орақ т.б. құралжабдықтар. Бұл сол кездегі халықтардың егін шаруашылығымен
айналысқандығының дәлелі екендігі сөзсіз. Ал түркі тайпаларының мал
шаруашылығымен кеңінен айналысқандығын археологиялық қазбалардың
барысында молырақ кездесетін темірден жасалған ат әбзелдері (ауыздықтар,
олардың әшекейлері, үзеңгілер) құрал - сайман, қару - жарақтар, әсіресе,
темір семсерлер, найзалар, олардың ұштары т.б. көрсетеді. Олардың барлығы
сол кездегі түркі тайпаларының темір қорытуды жақсы меңгергендігін
дәлелдейді. Сондай-ақ, ғылыми қазба жұмыстары кезінде түркілердің
зираттарынан
құрал-саймандар,
қару-жарақтармен
қатар
қолөнер
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бұйымдары, әшекейлік заттар өте көп кездеседі. Олардың ішінде кіселер,
белдіктер, омырауға тағатын алқалар т.б. бар. Кіселер алтын, күміс және
қымбат бағалы тастармен безендіріліп отырған. Түркілер тамаша етікшілер
болған. Табылған аяқ киімдердің ішінде өкшесі биік емес, қайқы бас етіктер
және кебіс қалдықтары кездеседі.
Түркі халықтарының материалдық мәдениеті жөнінде айтқанда, әсіресе
зираттардың басына тастан жасалған мүсіндердің көптеп қойылғандығы
көңіл аударады. Мәселен, балбал тастар, тас келіншектер т.б. Бұл тас
мүсіндер Қазақстанның барлық аймақтарында кездеседі. Олар түркі
тайпаларының ішінде қолөнерінің, тас қашайтын шеберлердің болғандығын
көрсетеді.
Түріктер наным-сенімінің негізі Көкке (Тәңір) және Жер-Суға (Йер-Су)
сыйыну болды. Бұлардың негізгісі Көк еді. Түріктер «бір құдай», «Тәңір
біреу», «әлемнің жаратушысы Көк» деп есептейді. Түрік билеушілері өз
жазбаларында өздерінің «жеңістері мен жеңілістерін көктің еркімен»
байланыстырып, жұт жайлаған жылдары түрік халқын аман сақтап қалған
Көк пен Жер-Су деп есептейді.
Бұлардан кейін әйел тәңірісі Умай - от басы мен бала-шағаның
қорғаушысы тұрады. Умай түріктер сыйынған үш күштің бірі болды. Бұл
Тоныкөк құрметіне қойылған ескерткіште анық жазылған: «Көк, Умай,
қасиетті Жер-Су, міне, бізге жеңіс сыйлаған осылар деп ойлау керек!».
Мұның сыртында түріктер арасында түрлі наным-сенімдер де кең тарады.
Мәселен, отқа табыну, жануарларға табыну, өсімдіктерге табыну. Мұны да
жазбаша және археологиялық деректер растайды. Византия тарихшысы
Менандр түрік қағаны Дизабұлға елші Земархтың келуін баяндай келе,
мынадай оқиғаны жазады: «...Түріктердің осы тайпасының ішінен кесел
біткенді аластай аламыз деп өзіне сенетін біраз адам Земархқа келді де
римдіктердің өздерімен бірге ала келген заттарын бір жерге үйді, одан соң
ливан ағаштарының бұтақтарын лаулатып жағып, скиф тілінде әлде бір
тағылық сөздер айтып сыбырлап, дабылдарын ұрғылап үйіліп жатқан
заттарға қайта-қайта төнді. Жұрт бұл адамдарға жын-шайтанды аластап, бізді
кеселден құтқарады деп сенеді...».
Сонымен қатар VI-IX ғасырдың 1-жартысында түрік тайпалары
арасында басқа өркениеттерде пайда болып дамыған діндер де кең тарады.
Бұлар Будда діні, зороастра, манихей, христиан (несториандық ағым), ислам
діні. Мұны да деректер растап отыр. Мәселен, Қазақстанның оңтүстігі мен
Жетісу аймағында табылған будда ғибадатханаларының, монастырьларының,
будда мүсіндері (Шу аңғарындағы Ақ бешім, Новопакровск, Новопавловск
қалалары орындарынан табылған) осыны дәлелдейді.
Осы ауданнан қазып алынған христиан шіркеулерінің орындары,
христиан діні нышандары - крест пен көгершін бейнеленген, «Петр мен
Гаврил» деп жазылған керамика саптыаяқтарының табылуы да осының
айғағы.
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Зерттеушілер VI ғасырдың 2-жартысында түріктер арасында жазу
(әліпби) пайда болды деп есептейді. Жазу түріктердің рулық нышандарына таңбаларына ұқсас болған және 38 таңбадан тұрды.
Көне түрік жазуының шығу тегі туралы ғылымда төмендегідей үш
тұжырым қалыптасқан:
1) Арамей жазуынан бастау алады деген теория. Теорияны алғашқы
болып ұсынған дат ғалымы В. Томсен. Ол «түріктер арамей әліпбиін
жаңғырта жасап, байырғы түрік тілінің дыбыстық құрылымына бейімдеп
пайдаланған» деген тұжырымға келеді. Оның ұсынысын О. Доннер, кейін П.
М. Мелиоранский мен А. Аманжолов қолдайды.
2) Соғды жазуынан шыққан деген болжам. Болжамды қолдаушылар
согдиолог Р. Гатьо, түріктанушылар В. А. Лившиц, Г. Клоссон, т.б. Олар
түріктер «көне соғды жазуын бас үлгі етіп алған» деп есептейді.
3) Көшпелілердің төл туындысы.
Бұл пікірді ұстанушылар екі топқа бөлінеді. Алғашқы топ өкілдері
«байырғы түркі халықтарының малдың жағына немесе санына басатын
таңбалардан түрік бітіг жазуы шыққан болуы мүмкін» дегенді ұсынады.
Олардың ішінде Н. А. Аристов, Н. О. Малицкий, А. Махмудов, М.
Шинэүүлер бар. Екінші топ авторлары «Түрік бітіг графикасының түп
төркіні (прототип) көшпелілердің өздері жасап кеткен пиктографиялық және
идеографиялық жазулар» болған болуы керек деп есептейді. Мұны
қолдаушылар орыс ғалымы Е.Д. Поливанов, түрік ғалымы А. Ж. Эмре, т.б.
Жазуларды табылған жеріне байланысты «орхан-енисей ескерткіштері»
деп атау қабылданған.
Орхан-енисей ескерткіштерінің ішінде Білге қаған мен Күлтегін,
Шығыс Түрік қағандарының кеңесшісі, әскери қолбасшы Тоныкөктің
құрметіне қойылған құлыптастар бар. Ескерткіштер түріктердің өмірінен
(ата- бабалары, түрік қағандарының ел басқаруы, Түрік қағанатының
құрылуы мен құлдырауы, түріктердің наным-сенімі, соғыстары, көрші
елдермен қарым-қатынасы, т.б.) мағлұматтар береді. Күлтегін мәтінінде атабабасының билік құруы мақтанышпен айтылады: «Жоғарыда Көк Тәңірі,
төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған.
Адам баласы үстіне ата-бабам Бұмын қаған, Істемі қаған (таққа) отырған.
(Таққа) отырып түрік халқына, еліне, төріне (билік) тұтқа болған,
қалыптастырған».
X-XII ғасырлардан кейін оны ұйғыр курсиві, содан соң араб жазуы
ығыстырып шығарады.
X-XII ғасырда Қазақстан жеріндегі халықтардың ғылымы мен
мәдениеті едәуір жоғары дәрежеде өркендеген. Бұған феодалдық
қатынастардың нығаюы, отырықшы-егіншілік шаруашылық пен қалалардың
өсуі сияқты тарихи жағдайлар себеп болды.
Қазақстан жерінде туып-өскен философ әрі энциклопедияшы ғалым,
мұсылман шығысында Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» ретінде белгілі
болған Әбунасыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Үзлағ ибн Тархан әл-Фараби
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Шығыс пен Батысқа X ғасырдың 1- жартысында мәлім болды. Ол 870 жылы
Отырар (Фараб) қаласында дүниеге келді. Руы - қыпшақ, әкесі әскери басшы
адам болған. Әл-Фараби қол өнері шеберлігін және ғылым негіздерін
Отырардың медресесінде игерді. Кейін Бағдад халифатының орталығы
Бағдад қаласында оқуын жалғастырған ол араб, грек тілдерін үйренген.
Әбунасыр Бағдадқа барар жолында Шаш, Самарқанд, Исфақан,
Хамаданда және басқа қалаларда ұзақ уақыт аялдап, Бағдадта ежелгі грек
философиясы мен математиканы, логика мен медицинаны, музыканы оқыпмеңгерген.
Әл-Фараби музыканың заңдылықтарын зерттеп, оны екі тараудан
тұратын «Музыканың үлкен кітабы» атты күрделі еңбегін жазған. Бұл еңбек
көп уақытқа дейін Еуропа елдерінде музыка тарихынан оқытылып келген. Әл
-Фарабидың жазуынша «Табиғат көркі- аспан шырақтары, жердегі көрік музыка, дыбыс». Тоғыз ішекті музыка аспабын сипаттап жазған.
Әл- Фараби ежелгі грек оқымыстылары Платон, Аристотель, Пифагор,
Евклид еңбектерін меңгеріп, оларды араб тіліне аударған
Әл- Фараби 950 жылы Дамаскі қаласында қайтыс болды.
Жүсіп Баласағұн түрік отбасынан шыққан, жас кезінен бастап білім
алып, әдебиетпен шұғылданған. Парсы-тәжік әдебиетін көп оқыған.
Жүсіп «Құтадғу білік» («Құт негізі – білім») деген 85 тараудан, 6500ден астам бәйіттен тұратын поэма жазған. Автордың пікірінше, ол үлгілі
(идеалды) қоғамның нормаларын, ондағы түрлі топтарға бөлінген
адамдардың мінез-құлқын, ережелерін, билеушілер мен бағыныштылар
арасындағы өзара қарым-қатынас ережелерін сипаттайтын терең мағыналы
философиялық – дидактикалық шығарма.
«Құтты білік» ақыл-өсиет, дидактикалық сарында жазылған.
Дастанның бүкіл мазмұны ел бірлігін сақтау, елді көркейтуге, қорғауға, өнер,
ғылым, білімді дамытуға шақырады. Ақынның көтерген мәселесі– адамның
кемелдену жолдары. Автор осы жолда адамның жадында ұстауы тиіс деген
негізгі төмендегідей шарттарды ұсынады:
1) Баласағұни адам баласының қадір- қасиеті- білім мен ақылда деп
есептеп, халқын білімге үндейді:
175 Біліксіздер өзі нағыз басырдың,
Білім үйрен, надан, көзің ашылсын!
195 Білімді-аз, білімсіздер қаптаған,
Ақылсыз-көп, ақылдыны таптаған.
2) Тілдің пайдасы мен зияны туралы:
170 Көп сөйлеме, аз айт бірер түйірін,
Бір сөзбен шеш түмен сөздің түйінін.
Сөз кісіні ұлы қылар, бек қылар,
Көп сөз басты иіп жерге, жеп тынар
3) Даңқ пен дәулетке мастанба, ол бір орнында тұрмайды:
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Бір орнында Су, Сөз, Дәулет тұрмайды,
Жиhангерлер жүре бермей тынбайды.
4) Намысшыл ер бол:
Намысшыл ер жаудың мысын басады,
Намыссыз ер жер бауырлап қашады...
Махмұд Қашғари орта ғасырдағы түрік тайпаларынан шыққан ғалым,
ауыз әдебиетінің мол мұраларын жинаушы. Махмұд Қашғари (1030-1090
жж.). Махмұд түріктердің тілі мен аңыз әдебиетіне ерекше көңіл бөліп, әрбір
түрік тайпаларының қоныс жерлерін аралап сапар шеккен. Түріктердің
сөздерінің мағынасын, өлеңдерін, жұмбақтарын, ертегілерін, әдетғұрыптарын жазып алады. Байқауларын жинақтап «Диуани лұғат-ат-түрік»
(«Түркі сөздерінің жинағы») деген еңбек жазды. Бұл еңбекті ерте орта
ғасырдағы түріктердің өмірінің нағыз энциклопедиясы деп атауға болады.
Өз еңбегін қалай жазғандығы туралы ғұлама былай дейді: «Мен
түріктер, түркімендер, оғыздар, яғмалар, қырғыздардың қалаларын,
қыстаулары мен жайлауларын көп жылдар бойы аралап шықтым, сөз
жинадым, әр алуан тіл ерекшеліктерін үйреніп, оларды анықтап отырдым.
Мен бұл істерді тіл білмегендігімнен емес, сол тілдердегі әрбір жеке айырым
белгілерді бақылау үшін істедім. Әйтпесе, мен тілдерді өте жақсы, жетік
білетін мамандардың, жіті аңғарып, ескі мен жаңаны жыға танитын
білімпаздардың бірімін».
Еңбекте 6800 түрік сөзіне араб тілінде түсініктеме берілген. 242 бәйіт
өлең, 262 мақал-мәтел кіргізілген. Соның ішінде 875 сөз, 60 мақал-мәтел
қазіргі қазақ тілінде ешбір өзгеріссіз, сол қалпында қолданылады. Мәселен,
Құс- қанатымен,
Ер -атымен.
Адам аласы ішінде,
Жылқы аласы сыртында.
Қала халқының мәдени өмірінде ислам дінін уағыздаушы, сопы
ақындардың ішінде Ахмет Яасауидің (1103-1166 жж.) шығармалары елеулі
орын алады. 1103 жылы Испиджабта туған Қожа Ахмет алғашқы білімді өз
әкесі шейх Ибрагимнен алды. Ол Оңтүстік Қазақстандағы түрік халқының
арасында ислам дінінің тарауына зор әсерін тигізді. Оның өлеңдері көпшілік
арасында кеңінен тарады. Қожа Ахметтің өлеңмен жазылған «Диуани
хикмет» («Даналық жайындағы кітап») деген еңбегі бар. Диуан - жинақ,
хикмет - алланың құдірет күші, яғни алланың ақ жолын баяндайтын кітап
деген мағынаны білдіреді. Еңбегінде ақиқатты, шындықты, адалдық пен
тазалықты уағыздаған. Алғашқы ұстазы Отырардағы Арыстан баб болса,
екіншісі - Арыстан баб қайтыс болғаннан кейін мұсылман әлемі «ислам
күмбезі» деп атаған Бұхарадағы Қожа Иусуф Хамадани болды. Екеуі де
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дүниеге қызықпайтын, дін тазалығын ұстаған кісілер болған. Қожа Ахмет
Яасауи да осы жолды таңдайды.
Яасауидың даналық ойлары Абай көзқарастарымен өте ұқсас. Яасауи
да бес нәрседен қашық болуды уағыздайды.
1. Алланың ақ жолын мойындамаудан қашық бол:
Өз көркіңе өзің мәз бола берме,
Өзіңе-өзің сұқтанғаның сірә жөн бе?
Алланы айтып тәуба қылғын, жөнге кел де,
Түн ұйқыңды төрт бөліп алдыңды ойла.
2. Менмен, тәкаппар болма:
Менмен болсаң, тамұқ күтіп алар алда,
Тәкаппардың халі ауыр, дозақ ол да.
3. Дүние мүлік үшін арыңды сатпа:
Дүние- мүлікке құмартып, жаhан малын жиғандар,
Құзғын жемін жегендер арамға әбден батпақшы.
4. Арамдықтан аулақ бол:
Арам жеген әкімдер, құныққандар параға,
Өз бармағын тістелеп, өкініш отқа жанбақшы.
5. Еріншек болмай оқуға, алыңдар білім кеңінен,
Жоққа әрине, дауа жоқ, бардың жолын табыңдар.
5-тақырып.
мемлекеттері

X

-

XII

ғасырлардағы

ортағасырлық

түрік

1) Қыпшақ хандығы. «Дешті Қыпшақ».
2) Қарахан мемлекеті.
3) Наймандар, керейіттер және жалайырлар.
1 Қыпшақ хандығы. «Дешті Қыпшақ»
Б.з. II мыңжылдықтың басында ортағасырлық шығыстың мұсылмандық
тарихнамасы мен Ежелгі Русь жылнамаларында Еуразия далаларының
шығыста Алтай тауларының сілемдерінен басталып, батыста Карпат таулары
бөктерлеріне дейін созылған алып аумағында көшіп-қонып жүрген негізгі
халық атымен аталған «Дешті- Қыпшақ» немесе «Половецкое поле» ұғымы
пайда болды. «Дешті - Қыпшақ » парсы тілінен «қыпшақтар даласы» деп
аударылады. Бұл атауды XI ғасырдың парсы тілдес авторы, парсы ақыны
Насир и - Хусрау берген. Ол өзінің «Диуан» еңбегінде бұлайша Хорезмнің
солтүстік шығыс шекарасына тиіп жатқан далаларды, яғни Балқаш пен
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Сырдария өзенінен солтүстікке қарай, Ертістен Итильге (Еділ) дейінгі
жерлерді атаған.

«Тоқсан екі баулы қыпшақ» деп аталатын Дешті Қыпшақ бірлестігінің
құрамында кейін қазақ халқын құраған тайпалардың көпшілігі болғаны анық.
Мысалға, XI ғасырда ғұмыр кешкен ұлы түркі ғалымы Махмұт Қашқари
өзінің «Түркі тілінің сөздігінде» қыпшақтар құрамындағы қимақ (иемек),
суар, қаңлы, қара бөрікті, тоқсоба, жете, бөрілі, қай тайпаларын атап
көрсетеді. XIII ғасырдағы араб тарихшысы Шам әд-Димашқи қыпшақтардың
батыс бөлігі бірқұба, тоқсоба, иека, барт, алорыс, бұзықоғлы, менгусоғлы,
қимақ (иемек), төгі, башқұрт, құманқы,бозаңқы, бежан, қара бөрікті, ұз,
жортан тайпаларынан құралатынын айтса, XIV ғасырда өмір сүрген араб
тарихшылары Шихаб әд-Дин Ахмед ән-Нувейри мен Әду Зейд Халдун
қыпшақтардың тоқсоба, жете, боржоғылы (берішоғылы), бөрлі (елбөрі, )
қаңоғылы (қаңғароғлы, қаңлы немесе пешенектер), әнжоғлы, доут,
қарабороғлы (қарабарлы), жозан (жерсақ), қара бөрікті, қотан (күнун),
тайпаларынан құралатынын атап өтеді. Құрамының ала-құлалығы мен
иеленген аумағының кеңдігіне орай, қыпшақтар біртұтас мемлекет құра
алмады. Діни сенімдері де әр түрлі болды. Хорезм мемлекетінің
аумағындағылар ислам дінінің шынайы үмбетіне айналса, далалық өңірде
көшпелі мал шаруашылығымен шұғыданатын қыпшақтар Көк бөріге
табынатын сенімінен айныған жоқ.
Қазақстан
аумағында қыпшақ этникалық
қауымдастығының
қалыптасуы ұзақ әрі күрделі үрдіс болды. Ол бірнеше тарихи кезеңдерден
тұрады. Бірінші, VII ғасырдың екінші жартысы - VIII ғасырдың соңы.
Қыпшақтар қимақ бірлестігінің құрамында маңызды рөл атқарды. Алтай
таулары, Ертіс өзені бойын қоныстанған. Селенга өзені бойынан табылған
Мойыншор құлыптасында (759 жылы) орхон жазуымен жазылған
ұйғырлардың «Қыпшақтар бізге елу жыл үстемдік етті» деген жазбалары
кездеседі. Екінші, VIII ғасырдың соңы - XI ғасырдың басында қыпшақтар
билікті өз қолдарына алды. Қимақ бірлестігіне енген тайпалар қыпшақ
аталды. Үшінші, XI ғасырдың басы - XIII ғасырдың басы қыпшақтар батысқа
жылжып, Сырдарияның төменгі ағысындағы оғыз мемлекетін күйретіп,
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«Лазафат әл -Ғұз» Дешті Қыпшақ құрамына енді. Бұл Қыпшақ хандығының
күшейген кезеңі.
Қыпшақ қоғамының басында хан тұрды. Хан ордасында ханның
басқару аппараты орналасты. Қыпшақ хандығы әскери-әкімшілік жағынан
ежелгі түрік дәстүрі бойынша екі қанатқа бөлінді: Оң қанат - ордасы Жайық
өзені бойында және сол қанат - Сырдарияда, орталығы Сығанақ қаласы.
Үстемі оң қанат болды. Билеуші әулет Елбөрілі тайпасынан шықты. Билік
иерархиялық жүйеге негізделді: хан, тархан, югур, баскак, бек, және бай.
Қыпшақтардың негізгі кәсібі көшпелі мал шаруашылығына негізделді.
Ибн Батутта «Қыпшақтардың малындай көп мал жер жүзінде жоқ» деп таң
қалса, мұны Плано Карпини да «Қыпшақтар малға өте бай, жылқысы, түйесі,
өгізі, қойы, сиыры көп...»,- деп қолдайды. Қыпшақ хандығындағы әлеуметтік
сословиелік теңсіздік те малға жеке меншікке негізделді. Әл-ауқаттың
өлшемі, байлықтың көзі табын-табын жылқылар деп есептелді. Қыпшақ
аттары Ауғанстан, Иран, Үндістан, Египет, Византия базарларында үлкен
сұранысқа ие болған. Деректер қыпшақ жылқылары жүз динар күмістен бес
жүз динар күміске дейін сатылды деп көрсетеді.
Археологиялық деректер оңтүстік Қазақстанның отырықшы-егінші
аудандары мен қыпшақтар арасында керамика ыдыс-аяқтарын өндірудің
болғандығын, қыпшақ зираттарынан табылған әшекейленген ат әбзелдері,
тұрмыстық металл бұйымдары темір кендерінің өндірілгендігін, өзіндік
металл өңдеу дәстүрлерінің болғандығын көрсетеді. Белгілі ғалым Ә.
Марғұлан бұл туралы былай деп жазады: «Орталық Қазақстанда сол кезеңнің
бірнеше ежелгі кен орындары сақталған. Олардың қатарында ең алдымен
Шығыс Қарқара ауданының Кентөбе, Кенқазған, Қарашоқы, Қарашошақ,
Жалпақ I, Қарашұқыр бар».
Ортағасырлар тарихынан белгілі көшпелілер өмірінде аң аулау кәсібі
маңызды роль атқарды. Қыпшақ қоғамының билеуші үстем тобы үшін аң
аулау қызық қуу, демалудың бір түрі болса, негізгі қалың бұқара халық
өмірінде көп жағдайда күн көрістің, тіршіліктің көзі болды. Араб-қыпшақ
сөздіктерінде қыпшақтар арасында кең тараған жабайы аңдар мен құстардың
атаулары өте көп. Мәселен, құлан-жабайы есек, сағын-бұғы, айрұқ-тау
ешкісі, тонгуз-шошқа, чучка-шошқаның баласы, тулку-түлкі, болчикқасқырдың баласы, тейин-тиін, балабан-қыран т.б.
Қыпшақ мәселесі тек Қазақстан мен Орта Азия немесе Алтай
халықтары үшін ғана емес сонымен қатар, Шығыс Еуропа, Египет, Үндістан,
Кавказ елдері үшін де қызықты болып табылады. Оған қыпшақтардың орта
ғасырлық тарихынан белгілі Мамлюктік Мысыр (Бейбарс), Хорезм (ИльАрслан, Текеш, Мухаммад), Үндістанда (Кутб ад Дин Айбек) билік басында
қыпшақ өкілдерінің отыруы, Грузия, Венгрия, Хорезмде қыпшақтардан ірі
әскер жасақтарының құрылуы дәлел.
Қыпшақтардың алып аумақты қоныстануы олардың сыртқы
байланыстарының ауқымын да кеңейтті. Қытай, парсы, араб деректері, орыс
жылнамалары қыпшақтардың Грузиямен, Венгриямен, Хорезммен, Орталық
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және Шығыс Азия елдерімен сыртқы байланыстары, қатынастары туралы
мәліметтер береді. Деректер мен зерттеулер қыпшақтардың ортағасырлық
Еуразияның этносаяси, экономикалық және мәдени дамуындағы рөлін
айқындап отыр.
1118 жылы грузин патшасы IV Давид селжұқтардың шапқыншылығына
қарсы күресте Грузия билеушісіне қызмет етуді сұрап қыпшақ ханы Атраққа
өз елшісін жібереді. Грузин деректерінің мәліметтеріне сүйенсек, Атрақ 40
мың әскермен келген екен. Патша оларды оңтүстік, оңтүстік-шығыстан жер
беріп орналастырады. 5 мың таңдаулы қыпшақ әскері грузин билеушісінің
жеке гвардиясын құрады. 1121 жылы Дидгор тауларында қыпшақтар
селжұқтарды талқандайды. IV Давидтің 56 мыңдық әскерінің 15 мыңын
қыпшақтар құрайды. 1122 жылы Тбилисиді алуға қатынасады. Атрақ хан
патша сарайында үлкен беделге ие болған. IV Давид қызы Гурандухтты
Атраққа әйелдікке береді. 1125 жылы IV Давидтің қайтыс болуымен
қыпшақтардың басым бөлігі өз еліне оралады. Қыпшақтардың Грузияға
қоныс аударуы кейін III Георгий (1156-1184 жж.) Тамара (1184-1213 жж.)
патшалар тұсында да жалғасқан. Тамара тұсында Грузияда «жаңа
қыпшақтар» деген атау қалыптасты. Бұлайша кейінгі қоныс аударушыларды
атаған.
Қыпшақтардың Венгрия аумағында қоныстана бастауы 1091 жылмен
сәйкес келеді. Осы жылы қыпшақ ханы Копулха хан Венгрияға сәтсіз
жорықтарын ұйымдастырған болатын. Олардың көпшілігі тұтқынға түсіп,
кейіннен босап Венгрия корольдігінің аумағында қоныстанады. Венгр
корольдері өздерінің ішкі және сыртқы жауларына қарсы қыпшақтармен
бірнеше рет әскери одақ жасасады. Венгрияда тұрған жеті қыпшақ
хандарының есімдері белгілі. Олар Ретел, Бунга, Ете, Гурзул, Кубат, Овшад
және Байта.
Қыпшақтар мұнда өздерінің екі ордалары – Үлкен және Кіші
Куманияларын құрды. Қыпшақ ақсүйектері корольдіктің саяси өміріне
белсене араласып, жоғары қызметтерді иеленді. Бұл венгр ақсүйектерінің
ашу-ызасын тудырды. 1222 жылы король II Андрей венгр ақсүйектерінің
қысымымен қыпшақ билеушілерінің құқықтарын шектеуге мәжбүр болды.
Бірақ король үйімен туыстық байланыстар орнатып, тамырын терең жайған
қыпшақтар мемлекеттік істерден біржола ажырай қойған жоқ.
XIII ғасырдың басында монғолдар тұтқындарды Еуропа, Сирия,
солтүстік Африка, Үндістан, Египетке арзан бағамен жаппай сата бастады.
Ортағасырларда өзін сыйлайтын мұсылман билеушісінің жеке
гвардиясы болған екен. Жеке гвардия Үндістанда гулямами, Египетте
мамлюктер аталған. Олар өз билеушілеріне адал қызмет еткен. Ең күшті
мамлюктер мен гулямамилар түріктер мен кавказдық құлдар саналған.
Египет сұлтаны Айюбид әулетінің өкілі Мәлік Салих (1240-1294 жж.)
Ніл өзенінің шығыс жағалауы бойында мамлюктер үшін арнайы әскери
қалашық салдырады. Нілді Египетте Бахр - теңіз деп атайды. Құлдар Бахрмамлюктер аталды. Тарихтан осы мамлюктердің өкілі Бейбарс өзінің ақылы,
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ерік- жігері, әскери қабылеті, күш-қуаты арқасында Египет тағында 17 жыл 2
ай 12 күн билік құрды. Ол Египетте өзіндік мамлюктік басқару жүйесін
енгізді.
Міне, осылайша түрлі жағдайда өз ата-мекенінен қоныс аударған
қыпшақтардың ортағасырлық Азия мен Шығыс Еуропа елдерінің этносаяси
және мәдени тарихына әсер еткендігі сөзсіз еді.
2 Қарахан мемлекеті
Қарахан мемлекеті ІХ ғасырдың екінші жартысынан ХІІІ ғасырдың
алғашқы он жылдығы арасында өмір сүрген ірі ортағасырлық мемлекет.
Қазіргі Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияның Шығыс жартысында
Амударияға дейінгі аумақты алып жатқан бұл мемлекеттік құрылым тарихы
өте қызықты әрі күрделі.
Қарахан мемлекетінің құрылуы Жетісу мен батыста Испиджабқа,
шығыста Қашғарға дейінгі алып аумақтағы саяси оқиғалармен, қарлұқ
мемлкетінің құлдырауымен тікелей байланысты.
Осы аумақтағы
шиеленіскен саяси жағдайды Қашғар билеушісі Сатұқ (915-955 жж.)
пайдалана білді. 942 жылы ол Баласағұнды алып өзін жоғарғы қаған деп
жариялады. Осы жылдан Сатұқ негізін қалаған Қарахан мемлкетінің тарихы
басталды. 955 жылы билік Сатұқтың ұлы Мұсаның қолына өтті. Мұса қаған
960 жылы исламды Қарахан мемлекетінің мемлекеттік діні ретінде
жариялады. Бұл исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдаған тұңғыш түрік
мемлекеті еді.

Қарахан мемлекетіндегі билік екі ірі этносаяси бірлестік шігілдер мен
яғма көсемдерінің қолында болды. Олар Арслан (Арыстан) және Боғыра
(Түйе) лауазымдарын иеленді.
Жоғарғы билік шығыс бөліктің қолында болды. Шығыс иелік аумағы
Жетісу мен Шығыс Түркістан болып, билеуші ставкасы Қашғар мен
Баласағұнда орналасты. Билеуші шігіл тайпасының өкілі, Арслан Қарахан
лауазымын иеленді. Батыс бөлік кіші қағанның қолында, ол Боғырахан
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лауазымын иеленіп, яғма тайпасынан шықты. Батыс иелікке Мәуереннахр
аумағы кірді. Кейін XI ғасырдың 40-жылдары Ибраhим ибн Насыр тұсында
Қарахан мемлекетінің екі дербес қағанатқа Шығыс және Батыс
қағанаттарына түпкілікті бөлінуі аяқталды.
Қарахандар иеліктері батыста Амудария мен Сырдарияның орта
ағысына дейін, шығыста Қашғар, солтүстікте Тараз маңынан өтіп оңтүстікте
Мәуереннахрға дейін созылды.
Қарахан мемлекетінің негізгі құрылысы феодалдық үлестік жүйеге
негізделді. Ірі екі бөлік (Шығыс және Батыс) ұсақ үлестерге бөлінді. Үлес
билеушілері «ілек», «тегін» лауазымдарына ие болды. Үлестік жүйе өзара
қырқыстар туғызып, соған сәйкес билеушілері де жиі алмасып отырды. Қаған
билігін жоғарыда аталған ілектер шектеді. Қағанға ең жақын адамдардың бірі
уәзір еді. Билік мұрагерлік жүйеге негізделді. Оның ішінде сатылы жүйе,
яғни ағасынан інісіне берілді.
Жер билеуші әулеттің меншігі болып есептелінді. Қарахан
мемлекетінде жер иеленудің бірнеше түрлері қалыптасты. Олар иқта,
коммендация институты, вакфтық жер үлесі, т.б.
Иқта - билеушілердің өздерінің туысқандары мен жақындарына
сыйлаған жер үлестері, феодалдық жер сыйлықтары. Мұндай жерлер ірі,
орташа және ұсақ болып бөлінген. Жер сыйлықтарына тек әулеттің
мүшелері, орташа және ұсақ төрелер ғана емес, сонымен қатар әскербасылар
да ие болған. Мұндай түрі «әскери иқта» деп аталған. Онда олардың қызметі,
әскери дәрежесі, сіңірген еңбегі ескерілді. Бұл тартулардың иелері муқта
(араб термині) немесе иқтадар (парсы термині) деп аталды.
X-XII ғасырларда Қарахан мемлекетінде дамыған коммендация
институты дамыды, оның мәні мынада болды: «әлсіз (адам) өзінің жер
учаскесін күштінің қамқорлығына береді, ол (күшті адам) әлсіз адамды
қорғауға тиіс», сөйтіп олар феодал шонжарларға тәуелділікке түсті. Мұндай
«қамқорлық» кедей шаруаға арзанға түскен жоқ. Олар салық төлеуге, түрлі
міндеткерліктерді атқаруға (феодалдың малын бағу, мүлкін қорғау,
шаруасына қарау), қажет жағдайда жауынгер беруге, т.б. міндеттенді.
Қағанатта мемлекеттік дін есебінде қабылданған ислам одан әрі дами
береді. Елді исламдандыру, әсіресе Оңтүстік Қазақстан аудандарын
исламдандыру, мұсылман дінінің көшпелі ақсүйектер арасына енуі көне
түрік руникалық жазуын тықсырып тастайды да, араб әрпіне негізделген
жаңа түрік жазуының түзілуіне жеткізеді.
Қарахан әулеті тұсында түрік этносының ой-санасы өседі, мұсылман
әдебиеті түрік тілінде шыға бастайды. Бұл салада жұрттың бәрінен бұрын
Юсуп Баласағұнның есімі белгілі болады.
Қарахандар тұсында да Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда бұған дейін
үстемдік етіп келген негізгі шаруашылық түрі - жартылай көшпелі мал
шаруашылығы сақталынды. Жылқы өсіру жетекші орын алып, отар-отар қой
мен түйе, ешкі, ірі қара мал өсірген.
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Қарахан мемлекеті өзіне дейінгі түрік қағанаттарының тікелей мұрагері
болғанымен де, әскери-лендік жүйе, жер иеленудің түрлері, жалпы
экономикалық тұрғыдан жаңа, дербес саяси жүйе болып қалыптасты.
XII ғасырдың 30-жылдарында Қарахан мемлекетін шығыстан келген
монғол тайпалары қидандар (Қарақытайлар) жаулап алды.
3 Наймандар, керейіттер және жалайырлар
IX-XII ғасырларда қазіргі Монғолия аумағын ондаған көшпелі түркі
тектес және монғол тайпалары мекендеді. Бұлар керейт, найман, меркіт,
ойрат, қоңырат, татар және монғол тайпалары еді. Осы тайпалардың ішінде
кейбірінің Қазақстан тарихына тікелей қатысы бар. Олар найман, керейт
және жалайыр тайпалары.
Бұл тайпалардың негізгі кәсібі көшпелі мал шаруашылығына
негізделді. Сонымен қатар көшпелілер өмірінде аң аулау маңызды роль
атқарды. Негізгі мал түрлері жылқы, сиыр, қой болды. Көшіп-қону кезінде
дөңгелекті арбаларды қолданды. Көліктің бұл түрі түрлі заттарды
тасымалдау үшін ғана емес, сонымен қатар жығылып-жиналмайтын киіз
үйлерді алып жүру үшін де тиімді болған. Жорық кезінде керейттерде сегіз
дөңгелекті хассақ арбалар пайдаланылған. Оларда есік, кереге, уық,
шаңырағы алтынмен көмкерілген «Алтын үйлер» тиелген. Байкал, Орхон,
Сэленгэ өзендері бойын мекендеушілер аздап егіншілікпен де айналысқан.
Деректерде осы тайпалар негізін қалаған Қарақорым, Ақбалық, Найман сум,
Байбалық, Түндік, Қарабалық сияқты қалалардың да аттары аталады. 1007
жылы наймандар мен керейттер христиан дінінің шығыста тараған
несториандық тармағын қабылдады. Батыс саяхатшысы Гильом де Рубрук
жазбаларында бұл туралы мынадай мәліметті кездестіруге болады:
«...Аталмыш жоталардың бір қойнауында өздері христиан-несторианға
сиынатын және аса білікті, күш қуатты найман (naiman) деп аталатын pastorлар өмір сүріпті».
Шығыстанушылар XII ғасырда наймандар, керейттер мен
жалайырларда феодалдық мемлекеттік құрылымдардың прототиптері ұлыстар пайда болды деп есептейді. Ұлыс - рулық тайпалық институттардан
жоғары тұрған, белгілі бір аумақты иеленген, құрамына қандас туысқан
адамдардан басқа бөгде адамдар да кіретін, кейбірінің өз шекаралары да
болған, ерте ортағасырларда «халық» ұғымын білдірген құрылым.
«Монғолдың Құпия шежіресі» ұлыстарды «жаратылысынан хандар»
басқарған деп көрсетеді.
Аталмыш тайпалардың этникалық шығу тегі туралы мәселе күні
бүгінге дейін пікір-талас тудыруда. Зерттеушілердің бір тобы, мәселен, В. В.
Бартольд, Б. Я. Владимирцов, И. П. Петрушевский, П. Пельо наймандарды
батыс монғолдар деп санаса, шығыстанушы белгілі ғалымдар С. Мураяма, Г.
Е. Грумм – Гржимайло, Н. А. Аристов, Л. Л. Викторова, қазақ ғалымдары С.
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Аманжолов, Ә. Марғұлан, З. Қинаятұлы, т.б. олардың түркі тегі туралы
қағиданы ұстанады.
Тайпалардың тілін, географиясын және тарихи ескерткіштерін негізгі
зерттеу нысанасы ретінде қарастырған ғалымдар олардың түркі тегін
анықтады. Жапон ғалымы С. Мураяма наймандарға байланысты аталатын
отызға жуық адам, жер, су, түрлі лауазым атаулары ертедегі Орхон түрік
жазуындағы атаулармен сәйкестігін анықтаса, Ә. Марғұлан наймандарға тән
қала аттары, жазу, тамға мөрлері басқа түркі тектес тайпалардікімен сайма–
сай келеді деп тұжырымдайды. Л. Л. Викторова Рашид ад–динің наймандар
огуз тайпасынан шыққан деген қағидасын ұстанып, «огуз тайпасынан
шыққан наймандар түркі тілді халық болған. Олар VIII ғасырдан бастап Сегіз
Огуздар, кейінірек Цзу–бу одағын құрап келді. «Найман» деген оларға көрші
халықтардың берген атауы», - деп жазады. Тарихшы-ғалым З. Қинаятұлы
найман атауы сегіз огуздан шықса, неге тайпа атауы «сегіз огуз» болып қала
бермеген? Егер найман «сегіз огуздан» шықққан болса, бұл тайпаның аты
тарихтан IX-XI ғасырлар аралығында неге жоғалып кетті? деген сұрақтарға
жауап іздейді. Ол атаудың шығыстық үрдісі - тайпаның X-XI ғасырлардағы.
географиялық жағдайына жүгінуді жөн санап өз пікірін «наймандар
қоныстанған Хангайдан Тарбағатай, Ононнан Көк Ертіске дейінгі аралықта
белгілі сегіз өзен-мөрін бар. Олар Орхон, Сэлэнгэ, Бұлғын, Идэр, Завхан,
Эгий, Цаган гол, Қобда. Бұл наймандардың ежелгі мекені, бірақ аталмыш
жағрафиялық жағдай наймандар қидан билігіне өткен XI ғасыр басында
айқын болды да қидан - монғолдар батысындағы сегіз өзен бойын
мекендейтін тайпаны «Найман» немесе «Сегіз өзен елі», ал шығысындағы үш
өзен Хэрлэн, Онон, Тула бойындағы монғолдарды «Үш өзен монғолдары»
немесе «ежелгі монғолдар» деп атай бастаған ба деген қорытындыға
келесің», - деп түйіндейді.
Рашид ад-дин керейттерді монғолдармен тілдік жақындығы
болғанымен туыстық байланысы жоқ және өз билігі өзінде болған түркі
тектес тайпалар тобына жатқызады. Оларда тайпаның салт-дәстүр, жер, су,
адамдар, лауазым аттары Орхон жазуындағы түркі атаулары, ұғымдарымен
сәйкес келеді.
Тайпалар мен ұлыстардың тағдыры XIII ғасырдың басындағы
Темуджиннің соғыстары нәтижесінде шешілді. Наймандардың, керейттер
мен жалайырлардың бір бөлігі Қазақстан жеріне көшсе, енді бір бөлігі
монғолдарға бағынды. Алғашқылары қалыптасып келе жатқан түрік
халықтарының құрамына, атап айтқанда, қазақ, өзбек, қырғыздар құрамына
енді. Бұл тайпалардың атаулары бүгінгі қазақ жүздерінің ішіндегі рутайпалардың ішінде сақталған.
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6 - тақырып. Қазақстан монғол шапқыншылығы тұсында.
Қазақстан алтын орда құрамында
1) Монғол мемлекетінің құрылуы. Монғолдардың Қазақстан жеріне
басып кіруі. Ұлыстардың құрылуы.
2) Қазақстан Алтын Орда құрамында.
1 Монғол мемлекетінің құрылуы. Монғолдардың Қазақстан жеріне
басып кіруі. Ұлыстардың құрылуы
Монгол халықтары ежелгі заманнан бүгінге дейін түркілермен
тағдырлас болғандықтан Шыңғысхан заманындағы түркі, монгол
халықтарының тарихынан аттап өте алмаймыз. Осылай ету біздің ежелгі
тарихымызды білуге көмектеседі. Шындығына келсек, монгол жерінің
солтүстік жағынан Қытаймен шектесіп, Ұлы Қытай қорғанына барып
тірелетін кең байтақ жерді мекендейтін халықты қытайлықтар «ақ татарлар»
деп атаған. Ал Байкал көлінің айналасын мекендеген солтүстік монголдарды
қидандар немесе «орман қара татарлары» деп атаған.
VII-VIII XII ғ. соңы – XIII ғ. басында Орталық Азияда, оның ішінде
қазіргі Монғолия аумағында көшпелі тайпалар арасындағы билік жолындағы
талас-тартыс күшейді. Нәтижесінде, монғолдың қият-боржігін руынан
(«алтын ұрпақ» аталады) бай нойан Есугей баһадұр баласы тарих сахнасына
шықты. Темуджин Монғолия аумағында көшпелі тайпаларды өзіне
бағындыру үшін 20 жыл бойы қатал күрес жүргізді. Осы кезде ол «мың қол»
деп аталатын әскери-саяси бірлестік құрып, әуелгі жетістіктерге жетті.
Өйткені, «мың қолға» кіргендерге көп жеңілдіктер жасалған еді. Айталық,
оған кіргендер салықтың 10 %-ын ғана төлеген; құлдықтан құтылды; «мың
қолға» кіргендердің жанұясы әскери бірлестіктің қамқорлығында болды.
Осылайша «Мың қол» арқылы орман тайпаларын біріктіріп, үлкен бедел
жинаған Темуджинге ақыры, 1206 жылы Онон өзенінің бойында жиналған
құрылтайда салтанатты жағдайда Шыңғысхан лауазымы («әлемнің қағаны»)
беріліп, Моңғол мемлекетінің құрылғандығы жарияланды. Моңғол мемлекеті
әскери-әкімшілік ұйым негізінде құрылды. Мемлекет аумағы үш әскери
әкімшілік аймаққа бөлінді. Әр аймақ бірнеше түменнен, түмен 10
«мыңдықтан», әр мыңдық – 10 «жүздіктен» тұрады. Шыңғыс хан құрған
мемлекет тәртібі жағынан күшті және жоғары әскери дайындығымен
ерекшеленді.
Шыңғыс хан ішкі тартыстарды тоқтату, көшпелі ақсүйектердің
талабын орындау және әлем биленушісі ретінде дүние атын шығару үшін
соғыс пен жаугершілік жолға түсті. Ол қолбасшылық қызметтерге
әлеуметтік-этникалық шығу тегіне қарамастан, батыл да іскер адамдарды
тағайындаған. Бұл монголдардың болашақ жеңістерге жетуіне өз әсерін
тигізді.
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1207-1208 жылдардың қысында Шыңғысханның үлкен баласы Жошы
Енисей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстігіндегі басқа да «орман
халықтарын» бағындырса, 1208-1209 жылдары Шыңғыс хан әскерлері
тұтқиылдан шабуыл жасап, танғұттық Си Ся мемлекетін күйретті. Қазіргі
Шығыс Түркістан аймағындағы ұйғырлар монғолдарға өз еркімен бағынды.
1211 жылы Шыңғысханның қолы Солтүстік Қытайға бет алды. 1215 жылы
олар сол кезде Цзинь мемлекетінің астанасы болған Чжундуды (Пекинді)
бағындырды. Осыдан кейін Шыңғыс хан Шығыс Еуропа мен Алдыңғы
Азияға жол ашатын Орта Азия мен Қазақстанға шапқыншылық жорығына
жан-жақты әзірленді.
Шыңғыс хан Қазақстан мен Орта Азияға жорығы алдында найман ханы
Күшлікті талқандап, 1218 ж. Жетісуға Жебе ноян бастаған әскер тобын
жіберді. Жетісуды бағындырғаннан кейін көп кешікпей, сол кезде бүкіл Орта
Азияны билеп отырған Хорезм мемлекетіне қарсы жорыққа сылтау да
табылды.
1218 жылы көктемде Шыңғысхан Орта Азияға сауда керуенін жіберді.
500 түйеден тұратын керуенінде монғол жансыздарын қосып есептегенде
барлығы 450 адам болатын. Көп адамы бар керуен 1218 жылдың жазында
Отырарға келіп жетті. Алайда, керуен тоналып адамдары өлтірілді. Мұны
естіген Шыңғысхан Хорезм шахынан Отырардың билеушісі Қайырханды
ұстап беруді талап етіп, елші жіберді. Бірақ елшілер өлтіріліп, олардың
жанына ерген мұсылман көпесінің сақалын кесіп кері қайтарды. Бұл сол
кездің дипломатиясында «мен соғысқа әзірмін» дегенді білдірді деп
есептейді ғалымдар. «Отырар апаты» деп аталған бұл тарихи оқиға
Шыңғыс ханның батысқа соғысын жеделдетті.
Орта Азияны бағындыру үшін Шыңғыс хан жалпы саны 120-150 мыңға
дейін адамы бар қалың қол жіберді. Шыңғыс хан Шағатай мен Үгедей
бастаған бірнеше түменді Отырарды қоршау үшін қалдырып, әскерлердің
Жошы бастаған екінші тобын Сыр бойымен төмен бағыттады. Үшінші топқа
Сырдарияның жоғарғы ағысы бойындағы қалаларды бағындыру міндетін
жүктеді. Шыңғыс хан өзі кіші ұлы Төлемен негізгі күшпен Бұхараға беттеді.
Оңтүстік Қазақстанның жергілікті халқы монғол басқыншыларына
қатты қарсылық көрсетті. Араб және парсы деректерінде (Жувейни, Ибн әлАсыр, Жүзжани,т.б.) «монғол атының тұяғы жетіп жермен -жексен етілген»
отыз қаланың аты аталады. Солардың ішінде оңтүстік Қазақстанның үш
қаласы Отырар, Сығынық, Ашнас та бар. Сыр бойындағы қалалардың
қарсылығын жеңгеннен кейін Шыңғыс ханның әскерлері Орта Азияға басакөктей енді. Бірақ мұнда да олар халық бұқарасының қарсылығына кезікті.
Монғол басқыншыларына Орта Азияның ең ірі қалалары Үргеніш, Бұхара
мен Самарқанд қалаларының халқы табанды қарсылық көрсетті.
1219-1221 жылдардағы монғол шапқыншылығының нәтижесінде
Қазақстан мен Орта Азия Шыңғыс хан империясының құрамына енді. 1221
жылдың көктемінен бастап соғыс Хорасан және Солтүстік Үндістан
мемлекеттерінің жеріне ауысты. Монғол қолбасшылары Жебе мен Сүбедей
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нояндар басқарған 30 мыңдық әскер Солтүстік Иранды басып алып, 1222
жылы Кавказға кірді. Монғол әскерлері аландарды, қыпшақтарды және Калка
өзенінде орныққан орыстарды тас-талқан етіп жеңді. Олар орыс жерінің
оңтүстік аймағын ойрандап, 1224 жылы Дешті Қыпшақ даласы арқылы
Шыңғыс ханның Ертістегі ордасына қайта оралды.
Қазақстан жері монғолдың үш ұлысының құрамына: үлкен (далалық)
бөлігі – Жошы ұлысының, Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Қазақстан –
Шағатай ұлысының, Жетісудың Солтүстік Шығыс бөлігі – Үгедей ұлысының
құрамына кірді. Кіші ұлы Төле Шыңғыс ханның ата жұрты - Монғолияны
мұралады.
Осы жерде өзінен-өзі мынадай сұрақтар туады. Шыңғыс хан әскерінің
күші неде? Аз уақыттың ішінде монғол әскерінің осынша жерге баса–көктей
енуіне не себеп?
- Ең алдымен, монғол әскерінің құрамындағы қатал әскери тәртіп, әр
жауынгер үшін қойылған талапта дер едік. Шыңғыс хан «Адам күн емес. Бір
мезгілде бірнеше жерде бола алмайды» дейді. Ол соғысқа алынған әр
жауынгердің көңіл-күйіне мән берді. Олардың артындағы жан-ұясына
алаңдамауын қадағалады. Соған сәйкес әйелге ерекше талаптар қойды. Сырт
көз ауылда ер адамның жоқтығын сезбеуі тиіс болды. Ері соғысқа кеткенде
ауылдың сыртында жайылып жатқан малдың санын да, күйін де төмендетпеу
жүктелді. Үйге кірген адам кең де мол дастарханды көруі тиіс еді. Сонда ғана
монғолдар соғыста жеңіске жете алады деп есептеді.
- Шыңғыс хан адамдарды бірнеше категорияға бөліп қарады. Жасық,
екінші біреуге қол көтере алмайтындар мен қан көруге шыдамайтындарды
жауынгер болуға жарамайды деп есептеп, қалың әскер соңында азық-түлік,
шатыр, т.б. тасымалдауға қойды.
- Шыңғыс хан жергілікті жерлерде қалыптасқан жағдайларды өз
пайдасына шеше білді. Найман ханы Күшліктің езгісіне шыдамаған Жетісу
феодалдары Шыңғыс ханға мойынұсынатынын білдіріп, өз әскерлерімен
оның қызметіне кірді.
- Шыңғыс ханның әскери-саяси мүмкіндіктерін бағаламаған (Қытаймен
соғысы, 1216 ж. монғолдармен болған алғашқы кездесу) Хорезм шахы
Мұхаммедтің жіберген шексіз қателіктері монғол әскерінің жолын ашып
берді.
- Көшпендінің рухы, Шыңғыс хан өмір сүрген орта мен сол бір тарихи
кезең, даланың қатал тәртібі мен заңы, жауға еш аяушылықты қолдамаған
уақыт талабы монғол қолбасшысын тек алға итермеледі.
Монғол шапқыншылығы жергілікті халықтар мен елдердің әлеуметтікэкономикалық және мәдени дамуына орасан зор шығын әкелді. Елдің саяси
және мәдени байланыстарын үзіп, шаруашылығын күйретті. Қазақстанның
оңтүстік және оңтүстік-шығыстағы отырықшы, қала мәдениеті мен егіншілігі
гүлденген аудандары тапталды. Қалалар мен елді мекендер Отырар, Сауран,
Сығанақ, Жент сияқты ірі орталықтар қиратылып, Жетісу бойындағы қалалар
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құрып кетті. Зерттеушілір монғол шапқыншылығы қазақ халқының
қалыптасуының аяқталуын екі жүз жылға кешеуілдетті деп есептейді.
Жалпы, империялар тарихына шолу жасау мынаны дәлелдеп отыр:
Қарудың күшімен құрылған мемлекет жергілікті халықтың топтасуын
жеделдетіп, оның өз тәуелсіздігі үшін толассыз күрес жүргізіп, міндетті
түрде, ерте ме, кеш пе өз мемлекетін құруына алып келеді. Империя саясаты
соған итермелейді. Шыңғыс хан негізін қалап, ұрпақтары жүзеге асырған
Монғол империясының (Алтын Орда) тағдыры да осылай аяқталды. Соның
бір көрінісі Қазақстан аумағындағы XІV-XV ғғ. құрылған феодалдық
мемлекеттер (Шыңғыс ұрпақтарының мемлекеттері), Қазақ этносының
қалыптасуының аяқталуы мен Қазақ хандығының (қазақ хандары ШыңғысЖошы ұрпақтары) құрылуы болды. 1227 жылы Шыңғыс хан қайтыс болды.
Ол өлгеннен кейін 1235 жылы Қарақорымда өткен монғол ақсүйектерінің
құрылтай жиналысы Шығыс Еуропаға жаңа жорық жасауға шешім
қабылдады. Монғол әскерлерін Шыңғыс ханның мұрагер немересі,
Жошының екінші ұлы Бату басқаратын болды. Бату әскері 1236 жылы
Камадағы бұлғарларды, мордваларды талқандап, 1237 ж. орыс мекендеріне
келіп шүйлікті. Рязань, Мәскеу, Владимир түбінде монғол әскерлерімен
кескілескен ұрыстар жүрді.
1239 жылдың басында монғол әскерлері Еділ өзенінің ту сыртынан
орыс жеріне екінші жорыққа аттанды. Қызу ұрыстар жүргізе отырып,
монғолдар Перяславль қаласын, онан кейін Чернигов қаласын алып, оны
өртеп күлге айналдырды. 1240 жылдың күзінде Бату Киевті талқандады, олар
Польша, Венгрия, Чехияны және басқа да елдерді талап құлазытты.
2 Қазақстан Алтын Орда құрамында
Бату екпінді жорығы барысында монғолдар кең байтақ жерге ие болды.
Оның шегі батыста - Днестрге, шығыста - Ертіске, Солтүстікте - Батыс Сібір
ойпатына, Оңтүстікте - Солтүстік Кавказға дейін жетті. Бату иеліктерінің
құрамына оңтүстік-шығыста Солтүстік Хорезм мен Сырдарияның төменгі
жағындағы жерлер енді. Оңтүстік орыс княздіктері де Бату тәуелді болды.
Осындай аса зор мемлекет шығыс деректемелерінде Көк Орда, ал орыс
жылнамаларында Алтын Орда деп аталды.
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Алтын Орда халқы этникалық жағынан біркелкі болған жоқ.
Отырықшы аймақтарда - Еділ бұлғарлары, қала қыпшақтары, орыстар,
армяндар, гректер, ежелгі хазарлар мен алан ұрпақтары, хорезмдіктер тұрды.
Далалық өңірді негізінен мал шаруашылығымен айналысқан түркі тілдес
қыпшақ, қаңлы, найман, қоңырат, керей, т.б. тайпалар мекендеді. Дешті
Қыпшақ төңірегі мен Еділ бойына қоныс аударған монғолдар аз болған жоқ.
Олар кейін жергілікті түркі тілдес халықтармен сіңісіп кетті.
Алтын Орданың орталық аймағы – Еділ бойы қазіргі Саратовтан
Астраханға дейін (астанасы – Берке сарайы немесе әл-Жадид), негізгі әскери
феодалдық күші – қыпшақ тайпалары. Алтын Орда өзін билеген хандары –
Бату - 1242-1256 жж, Берке - 1257-1266 жж., Мөңке-Темір - 1266-1280 жж.,
Төде Мөңке - 1280-1287 жж., Төле-Бұқа -1287-1291 жж., Тоқа-Темір - 12911312 жж., Өзбек 1312-1342 жж., Жәнібек - 1342-1357 жж., тұсында қуатты
кемеліне келіп, билігі мейлінше күшейе түсті. Егер Жошы мен Бату
Монғолиядағы ұлы ханға белгілі бір дәрежеде бағынышты болса, Беркеден
бастап Алтын Орда хандары өздерін тәуелсізбіз деп есептеді. Ол Батыс
Еуропамен, Мысырмен, Кіші Азиямен, Үндістанмен, Қытаймен сауда-саттық
жүргізді, әртүрлі кәсіпшілікпен айналысып, қолөнерді дамытты.
Берке хан тұсында Алтын Ордаға ене бастаған ислам діні кейін Өзбек
хан тұсында үстем дінге айналды. Өзбек хан исламды Алтын Орданың
мемлекеттік діні деп жариялады.
Алтын Орда хандығы берік мемлекеттік бірлестік болмады, оның
әлеуметтік және мәдени даму дәрежесі әртүрлі, экономикалық негізі төмен
болды. Феодалдық қатынастар дамыған сайын ішкі-сыртқы байланыстар
шиеленісе түсті. 1342-1357 жылдары Алтын Орданы билеген Жәнібек хан
дүниеден өткеннен кейін, Шыңғыс тұқымынан тараған билеуші топтар
арасындағы хан тағына таласқан феодалдық қырқыс өріс алды. Бір кезде
күшейіп дәуірлеген Алтын Орда мемлекетін іштегі алауыздық жегідей жеді.
Тек 1357 -1380 жылдар арасында Алтын Орда тағында 25 хан ауысты. Оған
қоса Алтын Орда қарауындағы езілген бұқара халықтың азаттық күресі
өрістеді. Х1V ғасырдың аяқ кезінде Орта Азияның билеушісі Әмір Темірдің
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күшті шабуылдары да Алтын Орданы әлсіретпей қоймады. Алтын Орда үшін
«дүрбелең кезең» басталды. Осындай қат-қабат қайшылықтар мен тартыстар
нәтижесінде әлсіреген Алтын Орда ХV ғасырдың бірінші жартысында
ыдырап, бірнеше тәуелсіз мемлекеттерге бөлініп кетті. Негізінен қыпшақ рутайпалары мекендеген Алтын Орданың шығысындағы ұлан-байтақ өңірде
Батудың ағасы Орда Ежен Ақ Орда мемлекетін құрды. 1380 жылы Куликов
даласында Мамай хан бастаған монғол әскерлерін талқандаған орыс
княздары Алтын Ордадан тәуелсіздік алды. Алтын Ордадан бірте-бірте
Қырым, Еділ бұлғарлары бөлініп шықты. Хорезм Ақсақ Темір мемлекетінің
құрамына кірді. Сөйтіп экзогенді және эндогенді факторлар нәтижесінде
Алтын Орда мемлекеті күйреді.
7-тақырып. XIV-XV ғғ. Ортағасырлық феодалдық мемлекеттер
1) Ақ Орда мемлекеті.
2) Әбілқайыр хандығы. («Көшпелі өзбектер мемлекеті»)
3) Ноғай Ордасы.
4) Моғолстан мемлекеті.
1 Ақ Орда мемлекеті
XIV-XV ғасырларда Орта Азия мен Қазақстан халқы монғол
шапқыншылығының ауыр зардаптарынан бірте-бірте арыла бастады. Алтын
Орданың күйреуімен монғолдардың қол астында болып келген көптеген
ұлыстар мен елдер дербес тәуелсіз мемлекеттер қатарына шықты. Осындай
тәуелсіздікке ие болып Қазақстан жерінде алғашқы рет жергілікті этникалық
негізде пайда болған ірі мемлекет - Ақ Орда болды. Оның шекарасы батыста
Жайық өзенінен шығыста Ертіске, солтүстікте Батыс-Сібір ойпатынан
Сырдың орта шеніне дейін созылып жатты. Ақ Орданың негізгі халқы ерте
заманнан осында мекендеген қыпшақ тайпалары, сондай-ақ наймандар,
қоңыраттар, керейттер, үйсіндер, қарлұқтар және басқалары болды. Ақ
Орданың негізін қалаған Шыңғыстың немересі, Жошы ханның үлкен ұлы
Орда Ежен. Жошы ханның қайтыс болуымен билік оның екінші ұлы Батудың
қолына өтті. Бату бас билеуші болып тағайындалған соң әке ұлысын екі
үлкен қанатқа бөліп, Жайықтан шығысқа қарайғы жерлер Орда Ежен үлесіне
тиді. Рашид ад-дин: «кімде-кім Орда ұрпағынан келіп, Баты ұрпақтарының
орнына хан болып отырмайтын, өйткені олар бір- бірінен алыста болды және
әрқайсысы өз ұлысының жеке билеушілері саналды», - деп жазды. Ақ Орда
алғаш құрылған кезде Алтын Ордаға формальды түрде тәуелді иелік болып
есептелді, ал іс жүзінде өз алдына тәуелсіз саясат жүргізіп отырды.
Ақ Орда хандарының кестесін оларды билеген уақытына қарай
мынадай ретпен тіземіз: Орда Ежен  Күнқыран  Қоныш  Баян  СасыБұқа  Ерзен  Мүбарак  Шымтай  Өрісхан  Қойыршақ  Барақ.
(Осы Барақтан кейін, жоғарыдағы 12 ата билігіне қарамастан Дешті
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Қыпшақтағы билікке Шайбан ұрпағы Әбілхайырдың келуі, кейінірек
Барақтың інісі Керей мен баласы Жәрібек сұлтандардың Қазақ хандығын
құруға негіз болды).
1361 жылы Ақ Орданың билеушісі болған Өріс хан өз жағдайын біраз
күшейтіп, енді Алтын Орда тағына отыруға күш салды. Сөйтіп, 1374-1375
жылдары Еділ бойымен жорыққа шыққан ол Сарайды өзіне қаратып, ХажыТарханды (Астраханды) қоршауға алды. Кама бұлғаларының жерін
бағындырды. Бірақ Өріс ханның үстемдігі ұзаққа созылмай, 1376 жылы ол
Еділ бойынан кетіп, Алтын Ордадағы билікті Мамайға беруге мәжбүр болды.
1377 жылы Өріс хан қайтыс болып, Ақ Орда иелігі оның баласы Темір
Мәлікке көшкенді. Бірақ осы кезде Маңғыстау Үстіртінің билеушісі - Жошы
әулеті Түй Хожаның баласы Тоқтамыс Орта Азия әміршісі Ақсақ Темірге
сүйеніп, Темір Мәліктің әскерін талқандайды, сөйтіп 1379 жылы өзін Ақ
Орданың ханы деп жариялады. Ақ Орданың көптеген әмірлерінің қолдауына
ие болған ол 1380 жылы Сарайды, Хажы-Тарханды, Қырымды және Мамай
ордасын басып алды. Тоқтамыстың бұл табысы орыс жеріне басып кірген
Алтын Орда ханы Мамайдың 1380 жылы Куликово даласында орыс
әскерлерінен жеңілуі нәтижесінде мүмкін болды. Тоқтамыс мұнымен
тоқтаған жоқ, осыдан кейін ол Әмір Темірдің қамқорлығынан босануға
тырысады. Бірақ 1388, 1391 және 1395 жж. Ақсақ Темірдің Тоқтамысқа
қарсы жасаған аса үлкен үш жорығынан кейін Алтын Орда құлдырады.
Темірден жеңілген Тоқтамыс Сібірге қашып кетті. Оны 1406 жылы Сібір
ханы Шәдібек өлтірді. Темірдің басқыншылық соғыстарының нәтижесінде
және ішкі талас-тартыстан Х1Vғ. аяғы –ХV ғ. бас кезінде Ақ Орда да
әлсіреді. Барақ хан ішкі талас-тартыстар мен сыртқы шабуылдарды тоқтата
алмады. 1428 жылы Барақтың қайтыс болуымен маңғыттық Едіге ұрпақтары
Шығыс Дешті Қыпшақтың біраз бөлігіне өз билігін таратса, солтүстікте
шайбаниліктер (Әбілқайыр) бас көтере бастады. Әбілқайыр хан XV ғ.
ортасында Ақ Орданың біраз жерлерін басып алды. Биліктен айырылған Өріс
хан ұрпақтары оңтүстікке қарай ығысты. 1446 жылы Әбілқайыр Сығанақты
басып алды.
2 Әбілқайыр хандығы («Көшпелі өзбектер мемлекеті»)
Барақ ханның қайтыс болуымен Шығыс Дешті Қыпшақтың билігі
Шайбан әулетінің қолына өтті. Жошы әулетіндегі Шайбанның ұрпағы
Дәулет-Шайх-оғлының баласы Әбілқайыр саяси өмір сахнасына шықты.
Орталық және Солтүстік Қазақстан тайпаларын билеп отырған топтардың
қолдауымен ол 1428 жылы Тура өңірінде (Батыс Сібір) хан болып
жарияланды. Оның хандығының құрамына қыпшақ, қият, маңғыт, шынбай,
найман, қарлұқ, үйсін, қоңырат, қаңлы, тағы басқа сол сияқты тайпалар енді.
Бұлар тілі, шаруашылығы, мәдениеті және тұрмысы жағынан туыстас
көшпелі тайпалар. Шығыс Дешті Қыпшақтың көшпелі тайпалары шығыс
деректерінде «өзбектер» аталды.
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Шығыс Дешті Қыпшақтың феодалдық бытыраңқы жерлерін біріктірген
«көшпелі өзбектер мемлекетінің» яғни Әбілхайыр хандығының Қазақстан
тарихында елеулі орны бар. Оның иелігі Ноғай ордасының шығыс бетін,
батыста Жайыққа, шығыста Балқашқа дейінгі, оңтүстікте Арал теңізі мен
Сырдарияның төменгі ағысына, солтүстікте Тобыл мен Ертістің орта
ағысына дейінгі жерлерді қамтыды.
Әбілқайыр басқарған 40 жылдай уақыт ішінде (1428-1468 жж.) елдің
саяси жағдайында тұрақтылық пен тыныштық болмады. Оның қолынан
билікті алу үшін күрескен әр түрлі топтармен күрес жүргізуге тура келді.
Жошы әулетінің оның ішінде Ибакхан, Береке-сұлтан, Орыс ханның
ұрпақтары Жәнібек пен Керей тағы басқалары Әбілхайырға үнемі қарсы
шығып отырды. Сондықтан Шығыс Дешті Қыпшақтың аумағы саяси
жағынан бытыраңқы болып қала берді. Бұған Әбілқайыр ханның тоқтаусыз
жүргізген соғыстары мен жорықтарының да әсері тиді. Әбілқайыр да хандық
билікті өз қолына алған соң, басқа хандар сияқты, елдегі үстем тап
өкілдерінің талабына сай қызмет етуге әрекет жасады. Осы мақсатта ол басқа
елдерге жорық жасау, жаңа елдерді басып алу, соғыс барысында қолға
байлық түсіру, оны ақсүйек-феодал арасында бөліске салу ісімен айналысты.
Әбілқайыр хан өзінің басқыншылық әрекетін ХV ғасырдың 30жылдарынан бастайды. Ең әуелі ол Тобыл бойында Шайбан ұрпағы Махмұд
Қожа ханды талқандайды. Жошы балаларының бірі Тоқай-Темірдің
тұқымдары Махмұд хан мен Ахмед ханның иелігіндегі Арал, Сырдария
жерлері үшін Екіретүпте болған шайқаста жеңіске жетіп, Орта Азия мен
Оңтүстік Қазақстанға жол ашады. Әбілқайыр Алтын Орданың әлсіреуін
пайдаланып, Еділ бойындағы көптеген жерлерді басып алады. Өзінің
орталығын Турадан Орда-Базарға көшіреді. 1430 жылы Хорезмді басып
алып, Үргеніш қаласын тонайды.
1446 жылы Әбілқайыр өзіне қарсы болып жүрген күшті шонжарлардың
бірі-Мұстафа ханның әскерлерін талқандайды. Сол жылы Әбілқайыр хан
Сырдария өзені мен Қаратау баурайындағы Созақ, Сығанақ, Аққорған,
Үзкент қалаларын басып алып, Сығанақты өз хандығының астанасына
айналдырды.
Сырдария
бойындағы
қалаларды
Әбілхайырдың
бағындыруының үлкен саяси-экономикалық маңызы болды. Өйткені
кәсіпшілік пен сауда орталықтары болып саналатын Сырдария қалалары
Әбілқайыр хандығын нығайтуға айтарлықтай ықпал ететіні сөзсіз еді.
Қалалар көшпелі өзбек хандығының әмірлері мен сұлтандарына берілді.
Созақ өзіне қарасты барлық жерлерімен Бақтияр сұлтанның, кейін оның
баласы Әлеке сұлтанның иелігіне көшті, Үзкент – маңғыт Уақас бидің қол
астына берілді. Ал Отырар, Ясы, Сайрам мен Сауран Темір әулетінің
қарамағында қалды.
Әбілқайырдың Сыр бойындағы қалаларды басып алуы ағайындас
Шайбан ұлысы мен Ақ Орда ұлысы ру-тайпаларының арасындағы қырғиқабақ қатынастарды одан әрі шиеленістіре түсті. Себебі бұл қалалар мен
оның төңірегіндегі алқаптарды қарату Барақ ханның тұқымдары Керей мен
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Жәнібек сұлтандардың және оларға тәуелді, Сырдария мен Қаратау өңірінде
көшіп-қонып жүрген рулардың мүдделеріне қайшы келді. Бұл олардың
арасындағы күрестің қайта жанданып, сұлтандар мен оларға қарасты рулар
мен тайпалардың Моғолстан жеріне көшіп кетуіне әкеліп соқтырды.
ХV ғасырдың 50-жж. Әбілқайыр Мәуереннахрдағы Темір
ұрпақтарының ішкі тартысына араласып, Самарқанд пен Бұқараға тонау
жорықтарын жасады.
1456-1457 жылдары ойраттармен болған шайқаста жеңіліске ұшыраған
Әбілқайыр елдің бірлігін қамтамасыз ете алмады. Оған наразы Керей мен
Жәнібек сұлтандар бастаған оның қол астындағы көшпелі бір бөлігі
Моғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозыбас (Талас) өзендерінің бойына
барып орнықты. Бұл оқиға М.Х. Дулатидың «Тарих-и Рашидиінде»
баяндалған: «...Сол заманда Әбілқайыр ханның Дешті Қыпшақ даласына
түгелдей билік жүргізіп отырған кезі еді. Жошы ұрпағының сұлтандары
жорық жасап, Жәнібек хан мен Керей хан одан қашып, Моғолстанға кетіп
қалған еді...». Осыдан кейін көп ұзамай 1468 жылы Әбілқайыр хан көп
жорықтарының бірінде қайтыс болды да «Көшпелі өзбектер мемлекеті»
ыдырап кетті.
3 Ноғай Ордасы
Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде Қазақстанда бой көтерген
мемлекеттік құрылымдардың бірі - Ноғай Ордасы. Ноғай Ордасы XIII
ғасырдың екінші жартысында бөлектене бастады. Бұл жағдай Әмір Едіге
(1357-1420 жж.) тұсында XIV ғасырда жалғасып, оның баласы Нұр аддынның (1426-1440 жж.) кезінде аяқталды. Ноғай Ордасындағы ірі тайпа
маңғыттар болды. ХIII ғ. екінші жартысында маңғыттар Алтын Орданың
уақытша басшысы түмен басы Ноғай (Жошы ханның жетінші ұлы) иелігінің
құрамына кіреді. Осыдан барып «Ноғай Ордасы» ұғымы пайда болған.
Ноғай Ордасы Еділ мен Жайық арасындағы созылып жатқан жалпақ
дала мен құмды, таулы жерлерді мекендеді. Оның халқы солтүстік батыста
Қазанға, оңтүстік батыста Арал, Атырау өңірлерінің солтүстігіне, тіпті
Маңғыстау мен Хорезмге дейінгі жерлерді көшіп-қонып жүрді. Сыр
бойындағы қалалар мен қамалдардың да бірқатары осы Ноғай Ордасына
қарады. Оның орталығы – Жайықтың төменгі сағасындағы Сарайшық
қаласы.
Ноғай Ордасының негізін қалаған Едіге 1396-1411 жылдар аралығында
Алтын Ордада билікті өз қолынан шығармай, оны өзі тағайындаған хандар
арқылы басқарып келді. «Беклер бегі» ұлы әмір атанған Едіге көрші
ұлыстардың өміріне де ықпал етіп отырған. Едіге 1420 жылы Тоқтамыс
ханның ұлы Қадырбердінің әскерімен болған қақтығыста қайтыс болды.
Едіге өлгеннен кейін де Ноғай Ордасында бүкіл саяси билік пен
экономикалық жағдай шын мәнінде оның ұрпағы – маңғыт әмірлерінің
қолында болды. Мұнда Алтын Ордадан бөлектенген бірқатар иеліктерде
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Шыңғыс әулетінен хан көтеру Едіге ұрпағының келісімінсіз қабылданбайтын
дәстүр қалыптасты.
Едігеден кейін маңғыт ұлысын оның ұлдары мен немерелері басқарды.
Ұлдары Ғазы би, Нұрадин, Наурыз және Мансұр, әрі қарай немерелері
биледі.
Ноғай ордасы негізінен маңғыттардан тұрды. Сонымен қатар оның
құрамында қоңырат, найман, арғын, қыпшақ, кенгерес, қарлұқ, алаша, тама
және басқа ру тайпалары кірді. Олардың басшылары арасында билік пен жер
үшін толассыз тартыстар жүріп жатты. Өйткені Ноғай Ордасы да Алтын
Ордадан кейін құрылған басқа бірлестіктер сияқты біртұтас этникалық
құрылым емес, көбінесе саяси құрылым ретінде ұйымдасқан хандық еді.
Қазақстан жеріндегі басқа да көшпелі мемлекеттер сияқты, Ноғай
Ордасының шекарасы тұрақты болмай, сыртқы жағдайларға байланысты
өзгеріп отырды. ХV ғасырдың екінші жартысында ноғайлар Жайықтың сол
жағалауынан өтіп, «Көшпелі өзбектердің» өріс-қонысын ала бастайды. Бұл
кезде Сырдария қалалары мен Орта Азияға шапқыншылық жасаудан қолы
тимеген Әбілқайыр хан ноғайларға қарсылық көрсете алмады. Нәтижесінде
ноғайлардың солтүстік-шығыстағы өріс-қоныстары Батыс Сібірге дейін
жеткен, ал оңтүстік шығыста олар кейде Сырдария бойында, Арал теңізі
жағасында көшіп жүрген. Ноғай ру-тайпаларының билеушілері Уақас би,
Мұса мырза, Жаңбыршы мырза және басқалары Әбілқайыр ханға Сырдария
бойындағы қалаларды жаулап алуға көмектескен. Кейбір кезде ноғайлар
қазақ хандығымен соғысса, енді бірде татуласып, олармен одақ құрып
отырған.
ХVI ғасырда Ноғай Ордасы өздерінің солтүстіктегі көршісі Орыс
мемлекетімен сауда-экономикалық қатынастар және саяси байланыстар
орнатады. Мұның өзі Ноғай Ордасы тарихын Еділ бойы мен Сібірдегі,
сондай-ақ Орта Азия мен Қазақстан жеріндегі басқа да көрші мемлекеттер
тарихымен тығыз байланыстырып қарауда үлкен маңызы бар. Ноғайлар
тарихы, әсіресе көшпелі өзбектер мен қазақтар тарихына ерекше жақын
келеді. Өйткені Ембі мен Сырдария арасында көшіп жүрген ноғайлар
қазақтармен ұдайы араласып-құраласып байланысып жатқан. Ноғай Ордасы
мен Қазақ хандығы халықтарының жақын туыстығы туралы Ш. Уәлиханов
өзінің шығармаларында атап көрсеткен. Ол алғашқы қазақ хандары Керей
мен Жәнібек тұсында достық қатынаста өмір сүрген ноғайлар мен
қазақтарды «екі туысқан орда» деп атаған.
Ноғай Ордасында сұлтандар мен ақсүйек-феодалдардың арасында
хандық билік үшін талас-тартыс тоқтамай үнемі жүріп жатты.
XVI ғасырдың бірінші жартысында Ноғай Ордасы ыдырап, оның
орнына Қазан, Қырым, Астрахань хандықтары құрылды. Оның Қазақстан
жеріндегі бір бөлігі қазақтардың Кіші жүзінің құрамына кірді.
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4 Моғолстан мемлекеті
XIV ғасырдың ортасында Шағатай әулеті мемлекетінің ыдырауымен,
оның шығыс бөлігінде Моғолстан мемлекеті құрылды. Бұл мемлекеттің
негізін қалаған монғол әмірлерінің бірінің баласы Тоғылық-Темір хан (13481362 жж.) еді. Ол Шығыс Түркістаннан бастап Жетісу өңірінен Оңтүстік
Сібірге дейінгі көлемі зор, таулы-тасты, өзенді-көлді, ашық далалы, ормантоғайлы жерлерді мекендеген түркі тектес тайпалардың басын қосты.
«Моғолстан» тарихи термині «монғол» атауынан шыққан. «Монғол» есімі
Орта Азия мен Қазақстанда түрік және парсы тілдеріндегі тарихи
туындыларда «моғол» деп жазылатын болған.
XIV-XV ғасырларда Моғолстан құрамына Түркістан, Оңтүстік-Шығыс
Қазақстан және Орта Азияның кейбір аймақтары кірді. М. Х. Дулатидың
«Тарих-и Рашидиде» көрсетуінше, Моғолстан аумағы төмендегідей болды:
«Қазіргі уақытта Моғолстан деп аталатын аумақтың ұзындығы мен ені жеті
сегіз айлық жол болады. Оның шығыс шекарасы қалмақтардың жері Барс
көл, Еміл және Ертіске тіреледі. Солтүстігінде Көкше теңіз, Бум Лиш және
Қараталмен, батыс шекарасы Түркістан мен Ташкент және оңтүстігінде
Ферғана, Қашқар,Ақсу, Тұрфанмен шектеседі.Осы төрт шекаралас аймақтың
ішінен мен Моғолстанның оңтүстік аймағын көрдім. Ташкенттен Әндіжанға
дейін он күндік жол. Әндіжаннан Қашқарға дейін жиырма күн, ол жерден
Ақсуға шейін он бес күндік жол... Қалған үш жағын көрген жоқпын. Сол
жаққа барып келіп жүргендерден есіттім, олардың айтуынша ол шекаралар
ұзындығы жеті сегіз айлық жол...». Ол жергілікті түрік және түріктенген
монғол тайпаларының мемлекеттік-саяси бірлестігі еді. Оған кіретін
тайпалар: дулаттар, қаңлылар (бекшіктер), керейттер (керейлер), арғындар
(арғинут), баириндер, арлаттар, барластар, булғашылар және басқалары.
Сонымен XV ғасырдың орта шенінде Жетісу, Қырғыз жерлерін қамтып
жатқан Моғолстан мемлекетінің құрылуы Дешті Қыпшақты біріктірген Ақ
Орданың пайда болуымен қатар жүзеге асқан Қазақстан тарихындағы
маңызды оқиға болғаны даусыз. Моғолстан ордасының орталығы - Алмалық
қаласы.
Бұрынғы Шағатай ұлысының жерлеріне толық билік жүргізуді
көксеген
Тоғылық-Темір
Мәуереннахр
өлкесін
Шыңғыс
әулеті
Денішмендінің атынан билеп отырған Қазағанның көзін құртуды, сол арқылы
бұл өңірді Моғолстанға қосып алуды ойлады. Сөйтіп ол 1358 жылы
астыртын кісі жіберіп Қазаған әмірді өлтірді. Бір жыл өткеннен кейін үлкен
соғыстардың бірінде Қазағанның мұрагері, оның ұлы Абдолла да қаза тапты.
Осыдан кейін Мәуәреннахр бірнеше тәуелсіз облыстарға бөлініп кетті. Бұл
жағдайды пайдаланып қалуды көздеген Тоғылық-Темір оларды бағындыруға
кірісті. Бұл кезде Орта Азияның болашақ әміршісі Ақсақ Темір өзінің шағын
тобымен Кеш қаласының әміріне қызмет етіп жүрген болатын. Тоғылық
Кешті алып, оның әмірі Хожа-Барлас жөнді қарсылық көрсете алмай
қашқанда Темір оған ілеспеді. Ол Тоғылық әмірге қызметке кіріп, Шахрисяб
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түменінің қолбасшысы болып тағайындалды. Мұның өзі оған барлас
тайпасына көсем құқығын берді. Бұл кезде ол 25 жаста еді.
1361 жылы Мәуереннахрға екінші рет шабуылға аттанып, оны
бағындырған Тоғылық әмір оған билеуші етіп баласы Ілияс-қожаны
қалдырды. Бұл жолы ол Темірді Кеш қаласының бастығы етіп тағайындады.
1362 жылы Тоғылық-Темір қаза тауып, Моғолстанда билік Ілияс-қожаға
көшкенде, Мәуереннахрға билеуші болып Қазағанның немересі Хұсайын
тағайындалды. Осы тұста қарындасына үйленіп Хұсайынмен туыс болған
Темір онымен бірге Моғолстанға қарсы шығып, Мәуереннахрды өздерінің
қол астына біріктіруге кірісті. Мұндағы тынымсыз шайқастардың бірінде
оның екі саусағы кесіліп бір аяғы жаншылды. Аяғы өмір бойы сырқырап
ауырып ақсақ болып қалған ол Темирлан (дұрысы Темирленг, «ленг»
парсыша-ақсақ) Ақсақ Темір атанды.
Ақсақ Темір мен Хұсайын Моғолстан әскерлерін талқандап,
Мәуереннахрдағы жергілікті әмірлерді тізе бүктірді. Енді Хұсайын мен
Ақсақ Темір арасында билік үшін күрес күшейіп арты ашық шайқасқа
айналды. Осы шайқастардың бірінде Темір Балқы қаласында Хұсайынды
өлтіріп, Мәуереннахрға ие болды. Хұсайынның жақтастарын құртып,
жақындарын жоғары мәртебеге ие етіп ол өз билігін нығайтты. Темір билік
биігіне өрлегенде мұсылман дініне сүйенді.
Мәуереннахрдан өзінің қанды
жорығын бастаған ол әмірші
болған 35 жыл ішінде (13701405
жж.)
Моғолстанды,
Хорезмді,
Персияны,
Әзірбайжанды,
Гератты,
Грузияны, Арменияны, Ақ
Орданы,
Ауғанстанды,
Үндістанды,
Египетті,
Бағдатты, Сирияны, Кіші
Азияны бағындырды.

8-тақырып. Қазақстан аумағындағы этникалық үрдістер. Қазақ
этногенезі
1) Қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдері және этнос ретінде
қалыптасуының аяқталуы.
2) Қазақ жүздері: пайда болуы, аумағы және этникалық құрамы.
«Қазақ» этнонимі.
1 Қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдері және этнос
ретінде қалыптасуының аяқталуы
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Әрбір халықтың жеке халық (этнос) болып қалыптасуы ғасырларға
созылатын, түрлі тарихи кезеңдерді басынан өткізетін күрделі де ұзақ
процесс. Ғылыми әдебиетте этногенез термині белгілі бір халықтың
қалыптасуы барысында басынан өткеретін тарихи құбылыстар мен
процестердің жиынтығын білдіреді және оның этникалық келбетінің
түпкілікті бектуімен аяқталады. Немесе осыған жақын мына анықтама да жиі
қолданылады. Этногенез - өзге, бұрыннан өмір сүруші компоненттер
негізінде жаңа этникалық қауымдастықтың қалыптасу процесі. Мәселен,
Француз халқының қалыптасуына галл, франк, вестгот, бургунд этникалық
топтары негіз болған. Сонымен қатар бірнеше халықтың қалыптасу
процесіне қатынасқан этникалық қауымдастық болуы мүмкін. Оған балкар,
қарашай, қазақ, Поволжье, Кавказ, Орта Азияның басқа да түркі тілдес
халықтарының қалыптасуында негізгі компоненттердің бірі болған
ортағасырлық қыпшақтарды жатқызуға болады.
Егер белгілі бір халықтың қалыптасуының негізгі шарттары – тіл
бірлігі мен шаруашылық үлгісінің ортақтығы, материалдық және рухани
мәдениет жақындығы мен этникалық аумақ дейтін болсақ, бұл белгілер қазақ
этносының қалыптасуында қалай көрінді?
Қазақстан жерінде халық болып қалыптасу процесі алғашқы қауымдық
құрылыс ыдырап, одан кейін қола дәуірі (б.з.б. II-I м.ж. кезеңі) мен темір
дәуірі (б.з.б. VII-IV) кезеңдерімен немесе осы кезде өмір сүрген рутайпалардың өсіп-өркендеуінен басталады. Яғни Қазақстанның ұлан-ғайыр
территориясын ежелден мекендеген байырғы (автохонды) тайпалар мен
тайпалар бірлестіктерінен бастау алады. Кейін автохтонды тұрғындарға
Орталық Азиядан батысқа қоныс аударушы тайпалар келіп қосылды.
Қазақстанның автохтонды тұрғындары мен келімсек тайпалар (мигранттар)
арасында өзара араласып-сіңісу (ассимиляция) процесі орын алды.
Орта Азия мен Қазақстанның ерте дәуірдегі кезеңдерін зерттеп жүрген
ғалымдардың пікірлеріне қарағанда, біздің жерімізде қола дәуірі (Андронов,
Беғазы-Дәндібай мәдениеттері) мен темір дәуірінде өмір сүрген тайпалардың
(сақ, сармат т.б.) үндіеуропа, оның ішінде ежелгі парсы тілдес болғандығы
айтылады.
Сондай-ақ, ғалымдардың көрсетуінше бұл кездегі тайпалар
антропологиялық
жағынан
монголоидтық
белгілері
болар-болмас
еуропеоидтік нәсіл өкілдері.
Қазақ халқының бастауы болып табылатын сақ тайпаларының
мұрагерлері болып үйсін, қаңлы тайпалары саналады. Оны қытай деректері
«Өзі сары, көзі көк, ат жақты сэ (сақ) тайпалары үйсіндердің арасында жүр» –
деп көрсетеді.
Зерттеушілер қазақ халқының шығу тегі, қалыптасуы аспектілерінің
ішінен өзектісі ретінде лингвистикалық және антропологиялық мәселелерін
ерекше бөліп қарастырады.
Орта Азия мен Қазақстан өңірінде осы екі процестің екеуі де қатар
дамып отырған. Қазақстанның ертедегі тарихын екі кезеңге: үнді еуропалық
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және түріктік кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде лингвистикалық тіл
жағынан Қазақстан тұрғындары үнді еуропалық топтың ежелгі парсы тобына
кіреді, яғни бұл кезең б.з.д. II-I мың жылдықтарды қамтиды.
Екінші кезеңде Қазақстан территориясына шығыс жақтан көптеген
көшпелі тайпалардың соның ішінде ғұндардың «Ұлы қоныс аударуына»
байланысты, сақ және сармат тайпаларының мұрагерлері – үйсін мен
қаңлылар, ғұн тайпаларымен араласып ассимиляцияға түскен.
Б.з.б. I ғасырда Солтүстік ғұндардың құрамына кірген көптеген түркі
тілдес тайпалардың бір бөлігі Орталық Азиядан Тянь-Шань арқылы өтіп,
қаңлы тайпалық бірлестігімен көрші-қолаң отырды. Ғұндардың Қазақстанға
өтуінің екінші толқыны б.з. II ғасырдың бірінші жартысында орын алды. Бұл
кезде Солтүстік ғұндардың толып жатқан тайпалары Шығыс Қазақстан мен
Жетісуға қоныс аударып VI ғасырға дейін өмір сүрген Юэбань мемлекетін
құрды.
Ғұндардың біріктіруші рөлінің арқасында сырттан келген тайпалармен
байырғы тұрғындардың этникалық жақындасуы іске асты. Сөйтіп үйсіндер
мен қаңлыларда монголоидтық нәсілдің элементтері күшейе түсті.
Антропологтар осы кездегі жергілікті халықтағы монголоидтық нәсіл
белгілері 30% құрады деп есептейді.
Бұл процесс тарихи деректерге қарағанда б.з. I-V ғасырларды қамтиды,
мұның өзі жергілікті жұрттың кескін-кейпіне, оның тіліне белгілі дәрежеде
әсер еткені даусыз. Оның үстіне бұл тайпалық одақтардың қоныстарына
жүргізілген археологиялық зерттеулер олардың әдет-ғұрып, салт-санасына,
діни-наным сенімдерінде бірін-бірі қайталайтын ұқсастық қасиеттердің
барлығын байқатады. Олардың жұрттарынан табылып жүрген ыдыс-аяқ,
құрал-сайман, төрт түлік үй жануарларының сүйектері, егін егуге қажетті
құралдар, қол диірмендер т.б. өмірге қажетті бұйымдардың табылуы,
олардың да бір-біріне ұқсастығын, экономикалық жағынан бұлардың
арасында ешбір қайшылық жоқтығын дәлелдейді. Ал, б.з. VI ғасырынан
бастап үйсін, қаңлы және басқа тайпалардың аттары аталмайды. Оған себеп,
бұл кезде Қазақстан жерінде, әсіресе оңтүстік, оңтүстік-шығыс аймақта
шығыстан Алтай, Сібір жақтан келген түркі тайпаларының басымдылығы
болса керек. Олар негізінен: байырқу, бұлақ, қарлұқ, едіз, қыпшақ атты
тайпалар.
VI ғасырда Қазақстан жері біртұтас мемлекет – Түркі қағанаты
құрамына кірді. Жазба деректерден алғаш Түрік қағанатының одан кейін
Батыс Түрік қағанаты сияқты ерте феодалдық мемлекеттердің құрылғандығы
белгілі. Осы қағанаттардың құрамында ондаған түркі тілдес ру-тайпалардың
болғандығы тарихта айтылады. Үйсіндер мен қаңлылар осы тайпалармен
араласып–сіңісіп кетті. Тоныкөк жазуында «бұрынғы үйсіндердің жерін
жайладық» деген сөздерге қарағанда олар расында да түріктерге тәуелділікке
түскен. Қазақ халқының қалыптасуында Қазақстан аумағында құрылған
этносаяси бірлестіктердің рөлі зор. Мәселен, Батыс Түрік қағанаты
тарағаннан кейін оның орнына Түргеш қағанаты (704-766 жж.), Қарлұқ
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қағанаты (766-940 жж.), Оғыз мемлекеті (IX ғ. соңы – XI ғ.ортасы), Қимақ
қағанаты (893 – XI ғ. басы), Қыпшақ хандығы (XI ғ. – 1219 ж.), Қарахан
мемлекеті (942-1212 жж.) өмір сүрді. Осы мемлекеттер мен этникалық
топтардың ішінде қазақтардың халық болып қалыптасуында шешуші рөл
атқарған, екі ірі этносаяси қауымдастықты бөліп қарауға болады. Олар
солтүстік және оңтүстік Қазақстандағы Қыпшақ этносаяси қауымдастығы
мен оңтүстік–шығыстағы үйсін мемлекетінің орнындағы Жетісу жеріндегі
Қарахан мемлекеті.
1. Қыпшақ хандығы (XI – 1219 ж.) Ертіс пен Еділ арасындағы алып
аумақты иемденді. Хандықтың құрылуына байланысты этникалық процестер
жаңа даму кезеңіне аяқ басты. Осы кезеңде дала көшпенділерін біріктірген қыпшақтар мекендеген этникалық аумақ қалыптасып, ол қазақ халқының
қазіргі аумағының көпшілік бөлігін қамтыды. Бұл кезде қазақ тілінің негізі әдеби қыпшақ тілі құрылып, сонымен бірге қазақтардың өзіне тән
антропологиялық кескіні қалыптасты. Қазақ этногенезінде қыпшақтар
этникалық компонент ретінде маңызды рөл атқарды. Кейбір түрколог
ғалымдардың пікірінше «қазақ» терминінің таралу аймағы Шығыс ДештіҚыпшақ даласымен және іргелес Мәуереннахр өлкесімен байланысты.
2 Қазақ жүздері: пайда болуы, аумағы және этникалық құрамы.
«Қазақ» этнонимі
Ежелгі үйсіндер жеріндегі Қарахан мемлекеті. Қазақ халқының
қалыптасуына ықпал еткен екінші мемлекет – ол оңтүстік, оңтүстік– шығыс
Қазақстанда өмір сүрген Қарахан феодалдық мемлекеті. Бұл мемлекеттің
кезінде халық болып қалыптасу пісіп–жетіліп, қалалық өмір өркендеп,
отырықшылық жанданып, қолөнер дамып, көрші жатқан елдермен сауда
қатынасы артып, жалпы мәдени экономикалық дамуы өскен. Алғаш рет
ислам дінін – мемлекеттік дін ретінде қабылдаған. Қарахан мемлекетінде
феодалдық қатынастар түрі қоғамның барлық саласын қамтыды. Шығыстан
монғол тектес көшпелі халықтардың жасаған шапқыншылығы Оңтүстік және
Оңтүстік –Шығыс Қазақстанның қалыптасқан этникалық жайына оншалықты
өзгеріс жасай алған жоқ. Дегенмен Алтай жақтан ығыса келіп, өздерінің
мемлекеттік бірлестіктерін құрған наймандар мен керейлер Қарахан
мемлекетінің этникалық құрамына елеулі әсерін тигізді. Кейін найман және
керей тайпаларының атауы сол күйінде қазақтың генеологиялық
құрылымына енді.
Бірақ осындай сапырылыс кезеңде шығыстан кидандардың
(қарақытайлардың) шапқыншылығы болып Қарахан мемлекетінің жағдайы
нашарлады. XIII ғасырдың басында монғол шапқыншылығы басталды,
сөйтіп халық болып қалыптасу процесі тежелді. Ғалымдар халық болып
қалыптасу процесінің аяқталуы 200 жылдай уақытқа кешеуілдеді деп
есептейді.
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Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы XIV-XV ғасырларда өмір
сүрген этносаяси қауымдастықтар Моғолстан, Ақ Орда, Әбілхайыр хандығы,
Ноғай Ордасының тарихымен тікелей байланысты. Қазақстан жерінде
қаншалықты жойқын шапқыншылықтар болғанымен халық болып
қалыптасудың негізгі шарты - тіл бірлігі жойылмады. Керісінше, уақыт өткен
сайын монғол тайпаларының өздері жергілікті халықтың түркі тіліне, әдетғұрпына, салт-санасына көшіп, түркіленіп кетті. Осы кезге тән бір ерекшелік
халық әр түрлі мемлекеттердің құрамына кіре тұра бір тілді пайдаланды. Дәл
осы мезгілде қазаққа тән антропологиялық кескін–келбет қалыптасты.
Бұрынғы екі үлкен нәсілдің байырғы еуропеидтік және кейін қосылған
монголоидтық нәсілдердің күрделі араласу нәтижесінде қазіргі қазақ халқы
құрамының бірыңғай тұтас қосындысы (қорытпасы) келіп шықты.
Антропологтар бұл кезеңде монголоидтық нәсілдің үстем болғандығын
(70%) көрсетіп отыр.
Жалпы халықтың этнос болып қалыптасуы ұзақ процесс, оның
түпкілікті құралу мерзімін белгілі бір нақты уақыт кезеңімен дәл
байланыстыру қиын. Дегенмен, тарихи, археологиялық, этнографиялық,
антропологиялық және лингвистикалық деректер жиынтығы қазақ халқының
қалыптасу процесі XIV-XV ғасырларда негізінен аяқталды деген тұжырым
жасауға мүмкіндік береді. Ол 2,5-3 мың жылды қамтитын күрделі және ұзақ
даму жолынан өтті. Қазақ халқының халық болып қалыптасуының басты
кезеңдерін шамамен төмендегіше көрсетуге болады: Бірінші кезең - қола
дәуірі, екінші кезең - сақ - сармат дәуірі (б.з.д. VII-III ғғ), үшінші кезең үйсін, қаңлы және ғұн дәуірі (б.з.д. III ғ.- б.з. V ғ.), төртінші кезең - түрік –
қыпшақ дәуірі (VI- ХIII ғғ. басы), бесінші кезең - монғол дәуірі (ХIII ғ. - ХIV
ғ. ортасы), алтыншы - Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі (ХIV ғ. соңы – ХV
ғ.) - қазақ халқының қалыптасуының аяқталу кезеңі.
Қазақ халқы мен оның этникалық аумағының құрылу, қалыптасу
дәуіріндегі белгілі бір шаруашылық-мәдени үлгі, этносаяси процестер
негізінде қалыптасқан ірі этноаумақтық тайпалар бірлестіктері - жүздер
болды. Олар Ұлы, Орта және Кіші жүз.
Жүздердің ұйымдасқан мерзімі, қалыптасу механизмі аз зерттелген
жоқ, дегенмен күні бүгінге дейін нүктесі қойылмаған мәселенің бірі болып
отыр. Жүздер тарихымен көптеген зерттеушілер айналысты және айналысып
келеді. Мәселе төңірегіндегі пікірлер сан – алуан (Қазақстан тарихы. 2 том.
Алматы, 1998, 308-313 беттер).
Ұлы жүз Сырдариядан бастап Жетісу жерін түгел жайлайды. Оның
құрамына үйсін, қаңлы, дулат, албан, суан, сіргелі, ысты, ошақты,
шапырашты, жалайыр, шанышқылы, қатаған т.б. ру – тайпалар кіреді. Орта
жүз Орталық Қазақстан аудандары мен Солтүстік – Шығыс Қазақстанның бір
бөлігін қоныс етеді. Оның құрамында қыпшақ, арғын, найман, қоңырат,
керей, уақ тайпа – рулары бар. Кіші жүздің мекені – Сырдарияның төменгі
жағы, Арал теңізінің жағалауы, Каспий ойпатының теріскей бөлігі. Оның
құрамындағы тайпалар одағы - Әлімұлы (қаракесек, қарасақал, кете,
75

төртқара, шөмекей, шекті); Байұлы (адай, алшын, жаппас, алаша, байбақты,
беріш, есентемір, қызылқұрт, шеркеш, ысық, таз, масқар); Жетіру (табын,
тама, кердері, жағалбайлы, кереит, телеу, рамадан).
Әрбір жүздің тайпалары жалпы шаруашылық мүдделер негізінде
топтасқан, өз шекарасында экономикалық жағынан оқшауланған еді.
Олардың тілі, материалдық тұрмыс мәдениеті жағынан да, биологиялықгенетикалық тұрғыдан да басқа жүздердің тайпаларынан ешбір
айырмашылығы болған жоқ. XIV-XV ғасырларда бұл тайпалар түркі тектес
халық болып топтасты да, кейінірек «қазақ» деген этникалық ортақ атауға ие
болды, сөйтіп халықтың қалыптасу процесі аяқталады.
XIV-XV ғасырларда қалыптасқан халық тарих сахнасына «қазақ» деген
атпен белгілі болды.
«Қазақ» этнонимінің тарихы ұзақ уақыт бойы зерттеушілердің қызу
талас тақырыбына айналды. Кейбір деректерде бұл термин әлеуметтік
мәнінде қолданылған «қашақ» деген атаудан шықты деп есептейді. Немесе
«қазақ» атауы Жәнібек пен Керей бөлініп көшіп кеткен рулық одақтарды
білдіру үшін бастапқы кезде «өзбек-казак», кейін «қазақ»деп аталған дейді.
«Қазақ» термині 1245 жылы Мамлюк мемлекетіндегі қыпшақтардың
ортасында жазылған ерте қыпшақ жазба ескерткіштерінде (түрік-араб)
сөздігінде кездеседі. Мұнда «қазақ» деген сөз «басы бос, еркін, кезбе» деген
мағына береді. (Қазақстан тарихы. 2 том. Алматы, 1998, 308-313 беттер).
Қалай дегенде де «қазақ» этникалық терминінің ғылыми тұрғыдан
дәлелденген, тұрақты бір шешімі жоқ.
9-тақырып. Қазақ хандығының құрылуы және нығаюы (XV-XVI
ғғ. басы)
1) Қазақ хандығының құрылуының тарихи алғышарттары мен
заңдылықтары. Қазақ хандығының құрылуы. Керей мен Жәнібек.
2) XV соңғы ширегі – XVI ғғ. басындағы Қазақ хандығы.
Шайбанидтермен күрес.
1 Қазақ хандығының құрылуының тарихи алғышарттары мен
заңдылықтары. Қазақ хандығының құрылуы. Керей мен Жәнібек
Қазақ мемлекеттігінің құрылуы Қазақстан жерінде XIV-XV ғғ. орын
алған әлеуметтік-экономикалық және этникалық-саяси процестерден
туындаған заңды құбылыс. Шығыс Дешті Қыпшақ (Ақ Орда, Әбілхайыр
хандығы), Жетісу (Моғолстан) мен Түркістан (отырықшы-егінші аудан)
аумағындағы әлеуметтік-экономикалық процестердің, яғни өндіргіш
күштердің дамуы, көшпелі ақсүйектердің экономикалық қуатының артуы,
феодалдық топтардың тәуелсіздікке ұмтылуы, көшпелі аудан мен
отырықшы- егінші аудандар арасындағы интеграция, қалыптасып жатқан ірі
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этникалық әлеуметтік қауымдастық (этнос) аумақтың бір саяси құрылымға
бірігуіне алғышарттар жасады.
XIV-XVғғ. орын алған шаруашылық үлгісінің ортақтығы, материалдық
және рухани мәдениеттің жақындығы, тіл бірлігі Ақ Орда тұсында-ақ болған.
Олай болса, Қазақстан аумағында біртұтас мемлекеттік Алтын Ордаға
формальды түрде бағынып дербес мемлекет ретінде өмір сүрген Ақ Ордадан
бастау алып, Қазақ хандығы құрылып, нығайғанға дейін жергілікті
этникалық негізде қалыптасқан деуге толық негіз бар.
Шығыс Дешті Қыпшақ жеріндегі көшпелі халық бұқарасы феодалдық
қанаудың күшеюіне, соғыстар мен тартыстардың өршуіне, хандар мен
феодалдардың қол астынан көшіп кетіп, қоныс аударумен жауап берді. Бұл
оқиға «Тарих-и Рашидиде» былайша суреттеледі: «... Сол заманда Әбілқайыр
ханның Дешті Қыпшақ даласына түгелдей билік жүргізіп отырған кезі еді.
Жошы ұрпағының сұлтандары жорық жасап, Жәнібек хан мен Керей хан
одан қашып, Моғолстанға кетіп қалған еді...».
Олардың бұл жерге қоныс аударуының себебін Әбілхайырдың қол
астында қанаудың күшеюімен, екінші жағынан, Жошы әулетінен шыққан
Керей мен Жәнібек ханның қалыптасып келе жатқан қазақ халқының дербес
мемлекетін құруға ниеттері деп түсіндіруге болады. Ол кезде Жетісуды
билеген Моғолстан ханы Есенбұға (1434-1462 жж.) бұлардың мұнда қоныс
аударуына қарсы болмады. Өйткені оның да өз есебі бар еді. Есенбұға қазақ
ру-тайпаларын өзінің ішкі және сыртқы саясатында, атап айтқанда,
Әбілхайыр хандығына және Шығыстан күшейіп келе жатқан ойраттар
шапқыншылығына қарсы күресте, сондай-ақ хандықтың өз ішіндегі
феодалдық алауыздықпен талас-тартысты тоқтату үшін пайдалануды көздеді.
Бұл жөнінде «Тарих-и Рашидиде» мынадай мағлұматтар бар: «...Есенбұға хан
оларды құрметтеп қарсы алып, қоныстануға Моғолстанның батыс жағындағы
Шу өзені алабындағы Қозыбасыны берді. Жұрттың көпшілігі Керей хан мен
Жәнібек ханның жанына кетіп қалды. Олардың саны екі жүз мың адамға
жетті, оларды өзбек казак деп атай бастады. Қазақ сұлтандарының алғаш
билік жүргізуінің басы 870 (1465-1466 жж.) жылдан басталады. Бәрін де бір
алла біледі».
Бұл кезде жаңадан құрылған Қазақ хандығының алдында тарихи үш
үлкен міндет тұрды. Біріншіден, жаңа қоныстанған аймақта бұрыннан Дешті
Қыпшақ даласында қалыптасқан дағдылы мал жайылымдарын қалпына
келтіру. Екіншіден, «Ұлы Жібек жолы» бойында орналасқан ірі қолөнерсауда орталықтары – Сығанақ, Созақ, Сауран, Отырар, Ясы (Түркістан) және
т.б. қалаларды қазақ хандығына қарату. Үшіншіден, бытырап жүрген қазақ
ру-тайпаларын бір орталыққа біріктіріп, қазақтың этникалық аумағын
қалыптастыру.
Деректемелер мағлұматтары мен пікірлерді салыстыру және талдау
Қазақ
хандығының
XV
ғасырдың
60-жылдарының
ортасында
құрылғандығын дәлелдейді, яғни бүгінгі Қазақстан тарих ғылымы осы
мәселеде Мұхаммед Хайдар Дулати пікірін ұстанады.
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Соған қарамастан Қазақ хандығының құрылу мерзімі туралы пікірлер
сан-алуан:
Қазақстандық тарихшылардың бірі К. Ақышев 1428 жылы Әбілқайыр
хандығының құрылуы өзбек және қазақ мемлекеттігінің қалыптасуының
бастамасы болды десе, М. Тынышбаев, М. Мағауин, Қ. Салғарин, т.б. Керей
мен Жәнібектің 1456 жылы көшуі, қазақ хандығының құрылған жылы деп
есептейді. Келесі бір пікірдің авторы Б.Б. Кәрібаев, ол Қазақ хандығының
құрылған жылы ретінде 1458 жылды ұстанады. Тарихшы К. А. Пищулина
«Қазақ хандығының құрылу мерзімі шамамен XVғ. 60-жылдарының ортасы»
деп Мұхаммед Хайдар Дулатимен келіседі. Т.И. Сұлтанов Қазақ хандығының
құрылуын 1468 жылы Әбілқайырдың қайтыс болуымен, Керей мен
Жәнібектің Жетісудан Дешті Қыпшаққа қайтуымен байланыстырады, яғни
XΥғ. 70-жылдарынан ерте емес, т.б.
Осындай тұжырымдарды зерделей келе тарихшы-ғалым Н.А. Атығаев
«Қазақ хандығының құрылу мерзімін анықтау үшін ең алдымен Керей мен
Жәнібектің Жетісуға қоныс аударған уақытын нақтылауымыз қажет» деп
есептейді. Ол «Тарих-и Рашиди», «Бахр ал- асрар», «Фатх-наме» сияқты
салиқалы деректердің мағлұматтарына талдау жасай келе, Т. И. Сұлтановтың
пікірін қолдайды. Бұл 1459-1460 жылдар.
Егер жоғарыда көрсеткеніміздей М.Х. Дулати «Қазақ сұлтандарының
алғаш билік жүргізуінің басы хижраның 870 (1465-1466 жж.) жылынан
басталады» десе, И.Орбелидің синхронды кестесі бойынша хижраның 870
жылы 1465 жылдың 24 тамызында басталып 1466 жылдың 11 тамызында
аяқталады екен».
Қазақ хандығының алғашқы ханы болып Керей жарияланды (1465/661473 жж.). Оның тұсында Жетісудың қазақ рулары мен тайпалары 1462
жылы Моғолстан ханы Есенбұға өлгеннен кейін, ондағы феодалдық
тартыстардың күшеюіне байланысты, өзара ынтымақты нығайта түсуге күш
қосты. Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан жерінен бірқатар рулардың ауа
көшіп, Жәнібек пен Керейдің қол астына келуі Қазақ хандығын бұрынғыдан
да күшейтті. Бұлар жаңадан құрылған Қазақ хандығының үкімет билігін
нығайтып, оның беделі мен әскери-саяси күш-қуатын арттыра түсті. Едәуір
әскери күш жинаған және Жетісуда берік қорғанысы бар Жәнібек пен Керей
Жошы әулетінен шыққан сұлтандардың Шығыс Дешті Қыпшақты билеу
жолындағы күресіне қосылды. Бұл күрес 1468 жылы Әбілқайыр өлгеннен
кейін қайтадан өршіді. Мұны қазақ хандары Керей мен Жәнібек тиімді
пайдаланды. Олар бұрын өздері көшіп кеткен ата қонысы Дешті Қыпшаққа
қайта оралды. Сөйтіп, Әбілқайыр ханның мұрагерлеріне қарсы күрес
жүргізді. Бұл күрестің барысында Әбілқайыр ханның орнына отырған
мұрагер баласы Шайх Хайдар өлтірілді. Әбілқайыр ханның немерелері
Мұхаммед Шайбани мен Махмұд сұлтан Астраханға барып паналады.
Күресте жеңіске жеткен қазақ хандары 40 жыл Әбілқайыр билеген Шығыс
Дешті Қыпшақ даласын және ондағы көшпелі тайпаларды өзіне қосып алды.
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Соның нәтижесінде XV ғ. 70 - жылдары Қазақ хандығының жері едәуір
кеңейді.
2 XV соңғы ширегі – XVI ғғ. басындағы Қазақ хандығы.
Шайбанидтермен күрес
Керей мен Жәнібек, олардан кейін Бұрындық Шығыс пен Батыс
арасындағы сауда жолының үстіне орналасқан Түркістан өңірі, Сырдария
жағасындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Ясы (Түркістан) т.б. қалаларды
қазақ хандығына қарату үшін күрес жүргізді. Оңтүстік Қазақстан қалалары
үшін Шайбани ханмен арадағы соғыстар 30 жылдан астам уақытқа созылды.
Мұхаммед Шайбани Астрахань қоршауынан қашып шығып, Түркістан
аймағына келген еді. Мұнда ол өзінің билік жүргізіп отырған Әмір Темір
тұқымынан шыққан Мұхаммед Мәзит тарханды паналады. Ол Қазақ
хандығына қарсы Мұхаммед Шайбаниды айдап салу мақсатын көздеді. Бірақ
бұдан ештеме шықпады. 1470 жылы қыста қазақ ханы Керей әскерлерімен
Түркістанға шабуыл жасады. Ал Жәнібектің үлкен баласы Еренжі Сауранды
иемденді. Сауран түбінде соққы жеген Мұхаммед Шайбани Бұхараға қашты.
1472 жылы Мұхаммед Шайбани Түркістанға қайта оралып, Ноғай
Ордасының әмірі Мұса мырзаның көмегімен Аркөк бекінісі мен Сығанақ
қаласын басып алды. Бұл уақытша жеңіс еді. Бұрындық сұлтан мен Махмұт
сұлтан бастаған қазақтың біріккен жасақтары Қаратаудағы Соғұнлық
асуында Мұхаммед Шайбанидың әскерлерін талқандады. Бұрындық сұлтан
Сығанақ қаласын қайтарып алды. Бұл соғыста күйрей жеңілген Мұхаммед
Шайбани Маңғыстауға қашты. Сырдария жағасындағы қалалар Қазақ
хандығына өтті.
Бұл кезде Қазақ хандығына Мұхаммед Шайбанимен қатар Моғолстан
ханы Жүніс және Орта Азия жерінде билік етіп тұрған Әмір Темір әулетімен
де күрес жүргізуге тура келді. Бұлар да Сырдария жағасындағы маңызды
сауда орталықтарын өздеріне қаратып алуды көздеді. 1482-1485 жж.
Моғолстан ханы Жүніс әскерлерімен Ташкент пен Сайрам қалаларын басып
алды. Ал ХVІ ғ. басында Моғолстан билеушісі Жүністің баласы Сұлтан
Махмұд хан Отырар қаласын басып алып, оны Мұхаммед Шайбаниға берді.
Моғолстан ханының қолдауына сүйеніп және Отырарға ие болған Мұхаммед
Шайбани тағы да Сауран мен Ясы (Түркістан) қалаларына шабуыл жасап,
оларды басып алды.
Қазақ ханы Бұрындық және Қасым мен Жәдік сұлтандар Темір
әулетінен шыққан Мұхаммед Мәзит тарханнан қолдау алып Созақ, Сауран
қалаларына шабуыл ұйымдастырды. Бұрындық Сауранды қайтарып алып,
Отырар қаласын қоршауға алды. Бірақ Моғолстан ханы Сұлтан Махмұт
Ташкенттен Мұхаммед Шайбаниға әскери көмек беріп, қазақ жасақтары
Отырар қаласын қоршауды тоқтатуға мәжбүр болды. Мұхаммед Шайбани
қазақтармен бітім жасады. Осы келісім бойынша Отырар, Ясы, Аркөк,
Бозкент қалаларымен Түркістан аймағының бір бөлігі Мұхаммед Шайбаниға
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қарады. Сығанақ, Сауран, Созақ қалалары мен Түркістан аймағының
солтүстік бөлігі қазақ хандығының иелігінде қалды. Ал Ташкент пен Сайрам
қалаларын Моғолстан ханы Сұлтан Махмұд биледі.
Сөйтіп, Дешті Қыпшақты басып алуға ұмтылғандардың бірінен соң
бірін жеңіп және Сығанақ, Созақ, Сауран қалаларын саяси, шаруашылық
және әскери тірек еткен қазақ хандары билігінің орнығуы, Мұхаммед
Шайбаниды Дешті Қыпшақтағы тайпалардың кейбір бөлігін соңына ертіп
Мәуереннахрға кетуге мәжбүр етті.
Сонымен, Қазақ хандығының құрылуының қайнар көзі Ақ Орда десек,
кейін ХV ғасырдың екінші жартысында Қазақстан жерінде екі мемлекеттің Әбілқайыр хандығы («көшпелі өзбектер мемлекеті») мен Моғолстанның ішкі
саяси ахуалы нақты жол ашты.
Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тарихындағы аса
маңызды оқиға болды. Ол ұлан-байтақ өңірді мекендеген қазақ рутайпаларының басын қосуда, қазақтың этникалық территориясын біріктіруде
маңызды рөл атқарды.
10-тақырып. XVI- XVII ғасырлардағы қазақ хандығы
1) Қазақ хандығы Қасым хан тұсында. Қазақ хандығының
этномемлекеттік шекараларының өсуі.
2) Қазақ хандығы XVI ғ. 2-жартысында. Хақназар және Тәуекел хандар
билігі.
3) XVII ғасырдың 1-жартысындағы Қазақ хандығы.
4) Тәуке хан тұсындағы биліктің нығаюы. «Жеті жарғы».
5) ХV - ХVII ғғ. Қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы және
экономикасы.
1 Қазақ хандығы Қасым хан тұсында. Қазақ хандығының
этномемлекеттік шекараларының өсуі
XVI ғасырда қазақ хандығының шекарасы едәуір ұлғайды. Қасым
ханның тұсында (1511 күзі – 1523 жж.) «Тарих-и Рашиди», «Шайбани-наме»,
т.б. деректердің мәліметтеріне сүйенсек қазақтардың этникалық
территориясының негізгі аудандары қазақ хандығына Қасым хан тұсында
біріктірілген.
Қасым хан тұсында, оның белсенді әскери қимылдары нәтижесінде
Қазақ хандығының шекарасы оңтүстік-шығыста Жетісудың басым бөлігін,
Қаратал мен Аягөз өзендері бойы, солтүстік-батыста Еділ, солтүстік және
солтүстік-шығыста Ұлытау мен Балқаш көлі маңынан өтіп, оңтүстігінде
Сырдарияның оң жағалауына жетіп, Түркістан қалаларының егінжай
аймақтарын қамтыды.
Бастапқы кездерде қазақ хандығының саяси-әкімшілік және сауда
экономикалық орталығы Сырдария бойындағы Сығанақ қаласы болса,
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кейіннен Түркістан қаласы қазақ хандығына өткеннен кейін қазақ
хандығының астанасы болды.
Қазақ хандығының нығаюы мен күшеюі мемлекеттің беделін
арттырып, сыртқы саясат пен дипломатиялық қарым-қатынас саласында
белгілі табыстарға қол жеткізді. Қазақ хандығы өмір сүрген кезінде Орта
Азия хандықтарымен, Еділ бойындағы елдермен, Батыс Сібір хандығымен
және Орыс мемлекеттерімен сауда және дипломатиялық қатынас орнатты.
Қазақ хандығы Қасым хан тұсында Ұлы князь Василий III тұсында
(1505-1533 жж.) Москва князьдығымен дипломатиялық байланыс орнатты.
1512 ж. Қасым ханға Моғол ханы Сұлтан Саид Шайбанидтерге қарсы
бірігуді ұсынады. Бұдан Қасым хан бас тартады. Мұны зерттеушілер бір
жағынан, қазақ хандығының тәуелсіз, дербес саясатының дәлелі, екінші
жағынан, осы кездегі Шайбан әулеті мемлекетінің екі майдандағы күресі
барысында әлсіреуі деп түсіндіреді. Саид ханның қазақтарға бұл сапарының
барысы, Қасым ханның оны қонақ қылып күтуі, қазақтардың мәрттігі мен
қонақжайлылығы «Тарих-и Рашидиде» баяндалған: «Менің екі арғымағым
бар, екеуі бүкіл үйірге татиды. Менде осы екі арғымақтан басқа өзіме лайық
сенімді ат жоқ. Сондықтан екеуін бірдей сізге тарту ете алмаймын. Енді сіз
қадірлі қонағым болғандықтан, екеуінің бірін таңдап, қабыл алыңыз». Немесе
осы кездесу барысында Қасым ханның Сұлтан Саидке дала өркениетінің
ерекшелігін суреттеуінің де өзіндік тәрбиесі, мәні бар: «Біз дала халқымыз,
бұл жерде қымбат бұйымдар мен тағамдар жоқ. Ең қымбат байлығымыз –
жылқы мен ең дәмді тағамымыз - оның еті, әрі ең сүйкімді сусынымыз –
оның қымызы мен одан дайындалатын тағамдар.
Біздің өлкемізде бау–бақша мен зәулім үйлер жоқ. Серуендейтін
жеріміз- малдың жайлауы, сонда барып бәріміз бірге бой жазып, сайран
салып, жылқыларды қызықтаймыз».
Қасым тұсында-ақ қазақтар этнос ретінде Батыс Еуропада да белгілі
болды. 1517 ж. және 1526 ж. Москвада болған Австрия дипломаты Сигзмунд
Герберштейн жазбаларында қазақтар туралы мәліметтер кездеседі.
Шайбанидтермен қарым-қатынас сол шиеленіскен күйінде қалар ма еді,
егер жоғарыда айтқандай шайбанидтердің сыртқы жағдайы күрт
нашарламағанда. Сефеви әулеті мен қазақтарға қарсы екі майданда соғыс
жүргізуге мүмкіндігі жоқтығына көзі жеткен Ұбайдоллах хан қазақтармен
бейбіт келісімге келуге мәжбүр болады. Екі жақ бейбіт келісім-шартқа қол
қойып, Қасым ханның қызы Ұбайдоллахқа тұрмысқа шығады.
Оңтүстіктегі шекарасын қауіпсіздендірген Қасым хан батыста Ноғай
Ордасына қарсы күресін бастады. 1519-1521 жж. әскеи қимылдары
барысында бұған дейін Едіге ұрпақтары басып алған Сарайшық қаласын
қайтарып алып, ноғай ру тайпаларын Еділдің арғы жағына қуып шығады. Бұл
мемлекет шекарасын батыста Еділге дейін кеңейтті.
Қасым хан алғашқы қазақ заң ережелері - «Қасым ханның қасқа
жолын» жарыққа шығарды. Заң қазақ арасында бұрыннан қалыптасқан әдетғұрып ережелері негізінде жасалды. Бұл сол кезде мұсылман елдерінде
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қолданылып жүрген ислам дінінің заңынан (шариғат) өзгеше, көшпелі қазақ
өміріне үйлесімді заң болды. «Қасымханның қасқа жолы» қазақ халқының
тұңғыш кодексі еді. Заңға мынадай ережелерден тұрды:
1) Мүлік заңы (жер дауы, мал мүлкі).
2) Қылмыс заңы ( ұрлық, кісі өлтіру, талау, шабу).
3) Әскери заң (аламан міндеті, қосын жасау, ердің құны).
4) Елшілік жоралары (майталмандық, шешендік, халықаралық
қатынастағы сыпайылық, әдептілік).
5) Жұртшылық заңы (ас, той, мереке үстіндегі ережелер, жасауыл,
бекеуіл, тұтқаулардың міндеті).
Қасым хан өлгеннен кейін сұлтандар мен феодалдардың өзара
бақталасы, қырқысы күшейді, оның зардаптары хандықты әлсіретуге әкеп
соқты. Өзара тартыс кезінде Қасым ханның ұлы және мұрагері Мамаш қаза
тапты.
Билік Әдіктің баласы (Жәнібектің ұлы) Таһирдың қолына өтті. Бұл
1523-1524 жж. шамасы. Деректердің мәлімдеуінше мінезі қатыгез,
қолбасшылық дарыны мен дипломатиялық өнері аз Таһир тұсында Қазақ
хандығында дүрбелең басталды. 1523 ж. Ноғай Ордасы мен Шайбанидтермен
ұрыс сәтсіз аяқталып, оңтүстік және батыс өлкелердің кей жерлерінен
айырылды. Сыр бойы қалалары шайбанидтер қолына өтті. Қасым тұсында
қалыптасқан маңғыттармен бейбіт қатынас бұзылды. Таһир Моғолстанмен
байланысын сақтап, Сұлтан Саидтың ұлы Абд ар-Рашидке қарындасын
береді. Бірақ бұл да ұзаққа бармады. Таһир Моғол ханының боданы болып
келген қырғыздардың бір бөлігін өзіне қаратып, Сұлтан Саидпен қарымқатынасын үзді.
М.Х. Дулатидың мәлімдеуінше 1530-1531 жж. Таһир қырғыздар
арасында қайтыс болған.
Таһирдан кейін билік құрған Бауаш хан тұсында қазақ жерлерін
қайтаруға әрекет жасалынады. Ноғайларды Жем өзенінен әрі ығыстырады,
кейбір көрші ойрат тайпалары қазақтардың билігін мойындайды. Дегенмен
оңтүстік-шығыстағы жағдай қауіпті болды. 1537 жылы Ұбайдоллах хан мен
Моғол ханы Абд ар-Рашидтің біріккен әскері Ыстықкөл маңында Санташ
деген жерде қазақ-қырғыз әскеріне соққы беріп, Бауыш хан осы шайқаста
қаза болады. М.Х.Дулатидың (ол кезде Кашмирде еді) қазақтар туралы
«Тайпалардың бұл қауымдастығынан жер бетінде із де қалған жоқ»,- деп
қателесуі осы оқиғалармен байланысты еді.
2 Қазақ хандығы XVI ғ. 2-жартысында. Хақназар және Тәуекел
хандар билігі
XVI ғ. екінші жартысында әлсіреген хандықты біріктіруде Қасым
ханның баласы Хақназар (1538-1580жж.) өз үлесін қосты. Ол өзінен бұрынғы
Таһир хан мен Бауаш хан тұсындағы бытыраңқылықты жойып, хандықты
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қайта қалпына келтірді. Хақназар хан билігі тұсын «Қазақ хандығының қайта
өрлеу кезеңі» деп атайды.
Хақназар билік құрған кезде батыста күшейе түскен орыс мемлекеті
шығысқа қарай іргесін кеңейтіп, 1552 жылы Қазан хандығын, 1556 жылы
Астрахань хандығын қосып алды. Осыған байланысты Еділ мен Жайық
арасында ұлан-байтақ өңірді мекендеген Ноғай Ордасы ыдырай бастады.
Қазақ хандығының күшеюі Ноғай Ордасындағы қазақ тайпаларын
қызықтырып өзіне тартты, кейіннен олар хандыққа келіп қосылды.
Орыс мемлекетінің Орта Азиямен сауда-экономикалық байланысының
күшеюі оны қазақ хандығымен жақындасуға итермеледі. 1569-1573 жж.
аралығында орыс елшілері Семен Мальцев пен Третьяк Чебуков қазақ
хандығына жіберілді. Третьяк Чебуков Көшімнің жиені Мәметқұлдың
қолына тұтқынға түседі.
Хақназар тұсында қазақ хандығы ноғайлар, Сібір ханы Көшім, Орта
Азия хандықтары үшін үлкен қауіпке айналды. 1558-1559 жж. Орта Азияда
болған ағылшын көпесі А.Дженкинсон «қазақтар күшті, әрі көп халық. Олар
үш жылдай Ташкентке қысым көрсетіп, керуендердің еркін жүруіне бөгет
жасады», - деп жазды.
Хақназар хан қаза болғаннан соң, оның орнына Жәдік сұлтанның
баласы Шығай (1580-1582 жж.) хан болды. Бірақ оның билігі ұзаққа бармады.
Ол билік құрған кезінде Хақназарды өлтірген, Ташкент маңын билеген
Норазахмет (Барақ) ханның баласы Баба сұлтаннан өш алумен болды. Соған
қарсы жорықтың бірінде қайтыс болды. Шығай ханның орнына отырған
Тәуекел хан (1583-1598 жж.) тұсында Ресей мемлекеті мен Қазақ хандығы
арасында дипломатиялық қатынас күшейе түсті. Ресейдің мұндағы мақсаты
Қазақ хандығымен одақтасып, Сібір ханы Көшімге қарсы күресу, осы одақты
пайдаланып, Орта Азия хандарымен келіссөз жүргізу еді. Тәуекел хан Орта
Азияның сауда орталықтарына шығу үшін белсене күресті. Тәуекел
Сырдария қалалары үшін күресті жандандырды. Оның 1586 ж. Шайбан
әулетіне қарсы жорығы сәтсіз аяқталды.
Тәуекел тұсындағы айтулы оқиға 1594 жылы Мәскеуге Құл Мұхаммед
бастаған тұңғыш қазақ елшілігінің жіберілуі болды. Елшіліктің мақсаты
Тәуекел ханның тұтқындағы жиені Ораз Мұхаммедті елге қайтару және
Абдоллахқа қарсы соғысқа қажет қару-жарақ алу болды. Орыс мемлекеті
жағынан қойылған шарттар мынадай еді:
1) Тәуекел Ораз Мұхаммедтің орнына өз ұлы Үсейнді аманатқа жіберуі
тиіс.
2) Патша бұйрығымен Көшімге қарсы соғысу міндеті. Бірақ екі жақтың
да шарттары орындалған жоқ.
Ораз Мұхаммед кейін сол жақта қайтыс болды.
Тәуекел 1598 ж. шайбанидтерге қарсы жаңа жорығын ұйымдастырды.
Самарқанд пен Ташкент арасында Шайбан әскерін тас-талқан етеді.
Нәтижесінде Сырдария бойындағы қалаларды қайтарып қана қоймай,
Түркістан, Ташкент, Әндижан, Ферғана сияқты қалаларды Қазақ хандығына
83

қаратты. Бұқара қаласын қоршауға алған кезде Тәуекел хан жараланып
қайтыс болды.
3 XVII ғасырдың 1-жартысындағы Қазақ хандығы
Тәуекелдің қайтыс болуымен билік інісі Есім хан (1598-1628 жж.)
қолына өтті. 1598 ж. ағасы Тәуекел Бұқараға жорыққа аттанғанда, 20 мың
әскерімен Есім хан Самарқандта қалған екен. Осы жылы ол Бұқарамен бітім
шартын жасасты. Шарт бойынша Сыр бойындағы қалалар мен Ташкент,
Ферғана қазақ хандығына бекітіп берілді.
Осы кезде Орта Азияда да саяси жағдай өзгерген еді. 1598 ж. шайбанид
Абдаллах ханның қайтыс болуымен оның ұлы Абд ал-Момын мен ағасы Пір
Мұхаммеддің аз уақыт билігінен кейін жаңа әулет (бұл да Шыңғыс әулеті) Аштарханидтер (Астраханьда билік құрған) билікке келді.
Ташкент қаласы қазақ хандығына қараған соң оны Жәнібек ханның
немересі, Жалым сұлтанның баласы Тұрсын Мұхаммед сұлтан басқарған еді.
1613 ж. Тұрсын хан тағына отырып, Есім хан Жетісуға кетуге мәжбүр болды.
Қазақ билеушілері мен Аштарханидтер арасында маңызды сауда
экономикалық орталық - Ташкент үшін күрес басталды. 1621 ж.
Аштарханидтер мен қазақтардың қырғыздармен біріккен күштері арасында
ең ірі шайқастың бірі болды. Ташкент билеушісі Тұрсын сұлтан 100 мың
әскер жинап, оның 10 мыңын қырғыз билеушілері шығарды.
1524-1525 жж. Есім елге қайтып, өз ордасын Түркістанда тікті. Бірақ
екеуінің арасында билік үшін күресі тоқтамады. 1627 ж. Есім хан
қалмақтарға жорыққа кеткен кезде Ташкент билеушісі Тұрсын сұлтан
Түркістанға Есім хан Ордасына өз отрядын жіберіп, олар ханның әйелін,
балаларын тұтқынға алып адамдарын соққыға жығады. Кейін Ташкент
маңында Есім хан мен Тұрсын арасында шайқас болып, Тұрсын сұлтан қаза
болды. Бұқара ханы Имамқұл Ташкентті билеу туралы грамотаны Есімге
табыс етеді. Осылайша Есім хан екінші рет билікке келеді.
Ішкі алауыздықтың қаупін жақсы түсінген Есім хан елді жуасытып
бағындыру саясатын жүргізді. Сондықтан ол қанға-қан, кек алу, құн төлеу,
зекет, ұшыр жинау, айып салу, діни патриархалдық ескі салтқа арқа тіреу
және т.б. уағыздады. Есім ханның бұл заңдары «Есім ханның ескі жолы» деп
аталды.
1628 ж. Есім ханның қайтыс болып билікке Жәнібек (1628-1645 жж.),
одан кейін Жәңгір сұлтан келеді. Ол басы үлкен, кеудесі кең, аласа, әрі батыр
адам болған екен. Сол себепті халық арасында оны «Салқам Жәңгір» деп
атаған. Бұл жоңғарлардың көсемі Батур қонтайшының күшейген кезі еді.
Олар қазақ хандығына бірнеше рет жорық жасады. Жәңгір хан Бұқара
хандығымен одақтасып Жоңғар феодалдарының шабуылына қарсы күресті.
Жәңгірдің бар өмірі Жетісу үшін болған қалмақтармен, Сыр қалалары үшін
аштарханидтермен күрес жағдайында өтті.
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Жәңгір хан тұсында қазақтар мен ойрат жоңғарлары арасында үш ірі
шайқас - біріншісі 1635 ж., екіншісі 1643 ж., үшіншісі 1652 ж. болған. 1643ж.
екінші шайқаста қазақтар жеңіп шықты. Бұл шайқас тарихқа Орбұлақ
шайқасы деген атпен енді. 1643 ж. жоңғар билеушісі 50 мың әскермен қазақ
жеріне енеді. Не бәрі 600 адаммен шыққан Жәңгір осы шайқаста жеңіске
жетеді.
Жәңгір хан екі таудың арасындағы тар жырауда ор қазып, бекініс
жасайды. Өзі екінші бөлігімен таудың екінші бетіне жасырынады. Батур
қонтайшы ор қазып алып, ерлікпен қорғанып жатқандарға қарсы шабуыл
ұйымдастырады. Осы кезде Жәңгір жаудың ту сыртынан соққы береді.
Сөйтіп, жоңғарларды қатты шығынға ұшыратып, 10 мыңдай адам қырылады.
Ұрыс бітуге жақындағанда 20 мыңдай әскермен Самарқанд билеушісі атақты
Жалаңтөс батыр Жәңгірге көмекке келеді. қонтайшы шегінуге мәжбүр
болды. Одан кейін ол жан-жақты дайындалып 1652 жылы қайтадан қазақ
даласына аттанды. Осы шайқаста Жәңгір қаза тауып, қазақтар жеңіліске
ұшырады. Жәңгір Түркістанда жерленді.
4 Тәуке хан тұсындағы биліктің нығаюы. «Жеті жарғы»
Жәңгірдің баласы Тәуке хан (1680-1718 жж.) тұсында қазақ
хандығының бірлігі күшейе түсті. Тәуке бір орталыққа бағынған қазақ
хандығын құруға күш жұмсады. Тәуке ханның өзіне дейінгілерден ерекшелігі
- өз билігін дала аристократтары - билердің қолдауымен күшейтуі болды.
Феодал шонжарларының өкілдері мен билерден құралған «хандық кеңестің»
және «билер кеңесінің» ролін арттырды. Билер кеңесі Тәуке ханның ордасы
Түркістан жанындағы Битөбе мен Сайрам түбіндегі Мартөбеде, Ангрен
қаласына жақын жердегі Күлтөбеде өтетін болды. Тәуке хан беделді билерге
арқа сүйеп, феодал ақсүйектерді, сұлтандарды әлсіретуге тырысты. Жүздер
мен ұлыстар арасындағы үлкен даулар билер кеңесінде қаралып шешілді.
Тәуке тұсында қазақ-орыс қарым-қатынасы барынша күшейтілді. Тек 16861693 жж. аралығында Сібірге бес рет қазақ елшілігі жіберілді.
Оның билігі қазақ халқының тарихындағы ең бір ауыр кезеңмен сәйкес
келді. Жоңғарлардың үздіксіз шабуылдары (1698 ж., 1711-1712 ж., 1714 ж.,
1717 ж.) қазақ көштерін үлкен шығынға ұшыратты. Қонтайшы Сыбан-Рабдан
тұсында қазақ-ойрат қарым-қатынасы шегіне жетіп шиеленісті. Ш.
Уәлиханов осы бір ауыр кезең туралы «XVІІІ ғасырдың алғашқы
онжылдықтары қазақ халқының өміріндегі қияметті кезең болды. Жоңғарлар,
Еділ қалмақтары, Жайық казактары мен башқұрттар жан жақтан килігіп,
олардың ұлыстарын талқандады, малдарын айдап, адамдарын тұтас
отбасымен тұтқындап алып кетті», - деп жазған еді. Сыртқы қауіп қазақ
қоғамының үш жүзі ішіндегі алауыздық, рулық-тайпалық дау-дамайлар мен
сұлтандар арасындағы сепаратизммен ұштасып жатты.
Міне, осындай жағдайда Тәукенің тұсында «Жеті Жарғы» деген
атаумен әдеттегі құқық өлшемдерінің жинағы өмірге келді. Қазақ қоғамында
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қолданылып келген құқықтар мен нормалар жинақталды, толықтырылып
жүйеленді. Сөйтіп, қазақ халқының тарихында ірі құқықтық өзгерістер
енгізілді. Онда қазақ қоғамының барлық тұстары қамтылды. «Жеті Жарғыға»
сәйкес қанға қан, жанға жан қағидасы заңдастырылды. Адам өлтіруші өлім
жазасына кесілді. Кей жағдайда, мәселен, өлген адамның жақындары кешірім
жасаған жағдайда айыпталушы құн төлеу арқылы өлім жазасынан құтыла
алды. Құнның көлемі екі жақтың әлеуметтік шығу тегіне байланысты болды.
Тәуке ханның «Жеті Жарғысының» баптары сол заманның талаптарына
сай келді. Онда әкімшілік, қылмыстық істер, азаматтық құқық өлшемдері,
сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар, жер дауы, құн дауы туралы ережелер
енгізілді. Оның жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте қазақ қоғамында
заңдылықты, тәртіпті нығайтудағы ролі зор.
Тәуке билігі тұсы қазақ қоғамындағы «Алтын ғасыр», «қой үстіне боз
торғай жұмыртқалаған заман» болды. Орыстың тарихшы ғалымы А. И.
Левшиннің Тәукені «Ол қазақ ордаларының айдаһары, Ликургі» деген
теңеулері қазақ қоғамының дәуірлеу кезеңін білдірсе керек.
5 ХV- ХVII ғғ. Қазақ қоғамының саяси - әлеуметтік құрылымы
және экономикасы
Қазақ хандығының күрделі мемлекеттік аппараты болған жоқ. Басқару
мақсатында
феодалдық
қатынастарға
бейімделген
патриархалдық
институттар немесе бұрыннан қалыптасқан ру-тайпалық тәртіп сақталып
отырды. Бұл кезде қазақ қауымы үш жүзге бөлінді. Үш жүздің қазағы қазақ
хандығына бағынды. Үш жүзді билеген қазақ ханы «Ұлы хан» болды. Ол
таңба мөр ұстады. Жүздерді хандар, ұлыстарды сұлтандар, ру-тайпаларды
билер, ру басылары, ал ауылдарды ауыл ағалары басқарды.
Қазақ хандары мұрагерлік жолмен сайланды. Хан өлсе орнына үлкен
ұлы отырды. Ер жеткен баласы болмаған жағдайда аға-інілері, немесе
олардың балалары сайланды. Бірақ хан мұрагерлерінің таққа отыруы
сұлтандар мен ру-тайпа басшыларының құрылтайында, яғни «хан көтеру»
деп аталатын сайлаудан өтуге тиісті болды. Жиында хан болуға лайықты
адамды ақ киізге отырғызып, үш рет хан көтеріп, «хан атасы» болған беделді
адамның батасын алғаннан кейін, ресми заңды хан тағына отырған. Ақ түс
сайланушының ниетінің тазалығын, оның шыққан тегі мен байлығын
білдірді.
Хан мемлекеттегі жоғарғы билеуші және бірінші тұлға саналып, саяси,
соттық және әскери басшы болды. Сұлтандар мен билер ханға жүгінді.
Ханның жанында ірі сұлтандар, тайпа көсемдері, билер, батырлар, шешенжыраулардың Кеңесі құрылды. Олар маңызды саяси, әскери және азаматтық
мәселелерді ақылдасып шешті.
Қазақ хандықтарында әскери ұйым күрделі емес еді. Тұрақты әскер
болған жоқ. Оған әрбір азамат-жауынгер өз атымен, қару-жарағымен келуге
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тиіс болды. Жеке әскер шоғырларын сұлтандар, билер және батырлар
басқарды. Оның шығынын халық көтерді.
Хандар кезеңіндегі қазақ қоғамы бір-біріне қарама-қарсы негізгі
әлеуметтік топтан – ақсүйектер мен қара сүйектерден тұрды.
Қазақ қоғамын әлеуметтік–таптық топтарға бөлу негізіне әлауқаттылық жағдайынан гөрі әлеуметтік шығу тегі алынды. Жоғары
аристократтық топ – ақсүйектерге Шыңғыс әулеттері: хандар, сұлтандар,
оғландар немесе төрелер, сондай-ақ, қожалар жатты. Шыңғыс әулеттері қазақ
рулары мен тайпаларының ешқайсысына жатпайтын, олар қоғамның
басқарушы тобын құрады. Ал бүкіл өзге халық әл-ауқаттылық жағдайына
қарамастан төменгі топқа – қара сүйекке жатқызылды. Олардың қатарында
билер, ру басылар, ақсақалдар, батырлар, дін басылары және қарапайым
халық бар. Қарапайым халық қатарына - шаруалар, малшылар, егіншілер мен
қолөнершілер, жатақтар мен қала халықтары, ұсақ саудагерлер мен ауыл
адамдары, т.б. кірді. Соғыс кездерінде өзінің жауынгерлік ерліктерімен
даңққа бөленген қатардағы сарбаздар әлеуметтік баспалдағымен жоғары
жылжып, батырлар тобынан орын алды.
Феодалдық қанау көптеген салық салуды әдетке енгізді. Олардың
негізгілері: малшылардан – зекет соғым, сыбаға, сыйлық, егіншілер мен
қолөнершілерден – ұшыр, тағар, баж және хараж алынды. Бұған қосымша
шаруалар үстем таптың пайдасына жұмыс істеуге және борышын еңбекпен
өтеуге тиісті болды.
ХVI-ХVII
ғасырлардағы
қазақтардың
қоғамдық
қатынасын
зерттеушілердің көпшілігі оны патриархалдық қарым-қатынас деп санайды.
Әсіресе, ол көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы
аймақтарында басым болған. Ал, экономикалық жағынан неғұрлым дамыған
Қазақстанның оңтүстік аудандарында феодалдық қарым-қатынастардың
көбірек қанат жайғандығы атап көрсетіледі.
ХV-ХVII ғасырларда қазақтар шаруашылығының жетекші саласы –
көшпелі мал шаруашылығы болды. Әр рудың 800-1000 шақырымға дейін
жететін көш жолдары жазда жайлауға шығып, қыс түсе қыстақтарға оралуға
мүмкіндік беретін. Олардың қыстақтары малға суықта пана болатын өзен,
көл бойларында орналасатын. Малдың негізгі түліктері қой, жылқы және
түйе еді. Бұлар халықтың тұрмыс тіршілігіне бірден-бір қолайлы түліктер.
Көшпелі мал шаруашылығы қазақтарға ішіп-жейтін тамақ өнімдерін,
киім-кешек пен аяқ-киім, үй жабдықтары мен жасауларын, көшіп-қонуға
қажетті тасымал құралдарын берді.
Көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен қатар халықта
тұрақты егіншілік маңызды рөл атқарды. Қазақстанның оңтүстік аудандары
мен Жетісуда суармалы егіншілік дамыды. Археологиялық зерттеулер ХVХVII ғасырларда Отырар, Түркістан, Сауран маңындағы егістік жерлерге
құбырлар арқылы су жіберіліп отырғанын дәлелдейді. Басқа жерлерде
егіншілік мәдениетінің дәстүрлі ошақтары өзен алқаптары мен көл
жағалауларында, шөл және шөлейт далалардың көгалды жерлерінде дамыды.
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Әдетте, егіншілікпен көбінесе көшіп-қонуға мүмкіндігі жоқ кедей жатақтар
шұғылданды. Негізгі дақылдар – тары, бидай, арпа, жүгері. Егіншілік
Қаратау, Ұлытау өңірлерінде, Ертіс өзені алқабында, Зайсан көлінің
жағасында да едәуір дамыды. Егіншілік саймандары тесе, кетпен, қарапайым
соқа, тіс ағаш, тырма, қол орақ болды. Дән түю, ұн тарту үшін ағаш келі, қол
диірмен пайдаланылды. Астық ұраға көміліп сақталды.
Қазақстанның алуан түрлі тағы жануарлары бар кең байтақ даласы
көшпелілерге жеке-дара және ұжым болып аңшылық етуге зор мүмкіндік
берді. Олар аң аулауда басты қаруы ретінде көбінесе садақты қолданды. Аң
аулаудың бірнеше түрі болған: құс салған, тазы иттер қосып және қаумалап
аулаған. Қыран құстардан қаршыға, бүркіт, сұңқар, лашын т.б.
пайдаланылған.
Өзен мен көл жағасын мекен еткен қазақтар балық аулаумен де
шұғылданған. Балықшылықпен көбінесе малы аз, тұрмысы төмен кедей
шаруалар айналысқан. Олардың балық аулаудағы құрал-саймандары: қармақ,
шанышқы, өрнек, ау т.б.
Бұл кезде, әсіресе Оңтүстік Қазақстан қалаларының Орта Азиямен,
Шығыс Түркістанмен, Орыс мемлекетімен сауда-саттық байланысы
жанданды. ХV-ХVII ғасырларда Сығанақ, Сауран, Отырар, Түркістан,
Сауран, Жент т.б. қалалардың тездеп өркендеуі, қазақ халқының біртұтас ел
болуына, жеке хандық құрып нығаюына үлкен әсерін тигізді. Түркістан,
Отырар, Тараз, Сайрам және тағы басқа қалалардан табылған күміс теңгелер
мен мыс ақшалар Қазақ хандығы тұсында сауда-саттық өркендеп, ақша
айналымы дамығандығын көрсетеді. Бұл металл ақшаларының басым бөлігі
ХV-ХVII ғасырларда Қазақ хандығының астанасы болған Түркістан
қаласында жасалды.
11-тақырып. XVI-XVII ғғ. қазақ халқының материалдық және
рухани мәдениеті
1) Қазақ халқының материалдық мәдениеті. Қолөнер. Әскери іс.
2) Қазақ халқының рухани мәдениеті.
1-2 Қазақ халқының материалдық мәдениеті. Қолөнер. Әскери іс.
Қазақ халқының рухани мәдениеті
Негізгі шаруашылық түрі мал шаруашылығы болған қазақ халқы
өмірінде қолөнер кәсіпшілігі дамыды. Шаруашылықтың осы түрі үшін қажет
ер тұрман, ат әбзелдері, түрлі мал жабдықтары мен егіншілік үшін қажетті
құрал саймандар қазақтар арасында қолөнердің түрлі салалары бойынша
мамандарды шығарды. Олар ағаш өңдеушілер, темір ұсталары, тері
илеушілер, тас қалаушылар және т.б. еді. Көшпелі қазақ қоғамы үшін киіз
үйдің түрлі бөлшектерін (керегелер, уықтар, шаңырақ, есік) жасаумен маман
шеберлер (үйшілер) айналысты.
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Сонымен қатар үй кәсіпшілігі қатар дамыды. Үй кәсіпшілігімен
негізінен әйелдер айналысты. Оған тұрғын үйдің түрлі ішкі жасаулары, киім
түрлері, т.б. жатты.
Жазбаша және археологиялық деректер қалаларда діни және азаматтық
сипаттағы құрылыстардың болғанын дәлелдейді. Олар мешіттер, медреселер,
кесенелер, тұрғын үйлер.
Сығанақ пен Сауранның, Ясы мен Отырардың архитектуралық
кешендері, Жәнібек пен Қасымның Сарайшықтағы, Қазанғаптың Ұлытау
жеріндегі кесенелері, Маңғыстаудағы, Сырдария алқаптарындағы және
Қаратау
қойнауларындағы
мазарлар
өзіндік
сәулет-сипатымен,
архитектуралық формаларының жинақылық әрі айқыншылығымен
ерекшеленді.
Ұлан-байтақ кең далада мал бағып, күндерін табиғат құшағындағы мал
өрісінде, түндерін жұлдызды аспан астындағы мал күзетінде өткізген қалың
қазақ, әлемдегі табиғат құбылыстарын үнемі бақылап отырған. Осы
бақылаудың нәтижесінде халықтың көпжылдық тәжірибелері қорытылып,
жұлдызды аспан туралы астрономиялық түсініктер мен білімдер
жинақталған. Және оның негізінде байырғы қазақ күнтізбегі қалыптасты.
Қазақтар көктемде 22-наурызды күн мен түннің теңелетін кезеңін
«наурыз тойы» – деп атап өтуді ертеден әдетке айналдырған. Бұл тойда
қазақтар ағайын-тума, ауыл-аймағын аралап, жаңа жылмен құттықтап,
молшылық пен егіндіктің түсімді болуына тілектестік білдіріп, бата берді.
XV-XVIII ғасырларда қазақтар арасында ислам діні кеңінен тарады.
Оны таратуға Сығанақ, Түркістан, Хорезм, Бұқара, Самарқанд сияқты
қалалар айрықша роль атқарды. Алайда, ислам діні көшпелі халық арасында
терең тамыр жайған жоқ. Оған себеп дүркін-дүркін жүргізіліп отырған
қақтығыстар, соғыстар және түрлі саяси қарама-қайшылықтар еді.
Сондықтан халықтың бір бөлігі ислам дінін көпке дейін қабылдамай, тәңірге,
күнге, аспанға, жерге, суға табынуға негізделген нанымды ұстады. Қазақтар
өмірінде отты қасиеттеу үлкен роль атқарды.
XVI-XVII ғасырларда қазақ халқының арасында тақырыбы мен жанры
жағынан алуан түрлі ауыз әдебиеті кең өріс алды. Қазақтың ауыз әдебиетінің
асыл қазыналарын жасаған да, оны ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа
жалғастырған да халық арасынан шыққан дарынды адамдар – ақындар, салсерілер, жыраулар еді.
Қазақ халқының поэзиясында жыраулардың орны ерекше бағаланды.
Жыр толғауларында қанатты сөздер, ғибратты нақылдар кең орын алды.
Өмір мен өлім, қазіргі мен келешек туралы ойды өрбіте келіп, жырау өзінің
моральдық-этикалық көзқарастарын жеткізді, өз тұсындағы қоғамға,
табиғатқа өзінің көзқарасын білдірді. Жауынгер жыраудың туындылары
әдетте шабытты романтизмге, ерлік пен азаматтық пафосқа толы болды.
Қазақтың батырлар жырын туғызушы да осы жыраулар еді.
Сол кездегі қазақ поэзиясының аса ірі тұлғалары – Шалкиіз (XV ғ.),
Доспамбет (XVI ғ.), Жиембет (XVII ғ.), т.б. жыраулар. Олар Әбілхайыр хан
89

мен Жәнібек хан заманында өмір сүріп, сол кездегі шиеленіскен саяси
күрестің қиын-қыстау кезеңдерін жырға қосып көрсете білген адамдар.
Қазақтың батырлар жыры: Қобыланды, Алпамыс, Ер Тарғын, Ер Сайын,
Қамбар дастандары тарих шындығымен қабысып жатқан шығармалар.
Қазақтың әлеуметтік – тұрмыстық дастандары да (Қозы Көрпеш-Баян сұлу,
Қыз-Жібек т.б.) феодалдық-рулық қоғамның өмірін үлкен шеберлікпен
көрсетеді.
Бұл кездегі Қазақ хандығының мемлекеттік құрылысы мен халық
өмірінің ерекше жағдайларын өзіндік өзгешелігімен қамтитын қоғамдық
уклад «билер сөзі», «билер айтысы», «билер дауы», «төрелік айту»,
«шешендік сөздер» деп аталатын көркемдік мәдениеттің бірегей түрін
туғызды. Әдебиеттің бұл түрін шығарушылар негізінен ХV-ХVII ғғ. қазақ
қоғамында сот ісін жүргізумен айналысатын билер болатын. Билер хан
кеңесінің мүшелері болып, мемлекеттік істерге белсене араласты. Сонымен
бірге атақты билер тайпалар мен рулардың басшылары болып, ел басқарды,
жиындарда солардың атынан сөз сөйлеп, айтыс-тартыстар кезінде олардың
мүдделерін қорғады.
XVI-XVIII ғасырлардағы би-шешендер арасында мемлекеттік және
қоғамдық қызметінің маңыздылығы, шешендік өнерінің күшімен поэтикалық
шеберлігі жағынан Төле би Әлібекұлы (1663-1756 жж.), Қазыбек
Келдібекұлы (1665-1765 жж.) және Әйтеке Байбекұлы (1682-1766 жж.)
ерекше орын алды.
Бұл кезде қазақ тіліндегі жазба әдебиеттер діни және аңыздық
мазмұндағы кітаптар түрінде таралды, сондай-ақ тарихи шығармалар мен
рулар тарихы (шежіре) жасалды. Олардың ішінен Заһир-ад-дин Бабырдың
«Бабырнамасын», Камалад-дин Бинайдың «Шайбани-намесін», Мұхаммед
Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашидиін», Қожамқұл бек Балидың «ТарихҚыпшағын», Қадырғали бектің «Жами-ат-тауарихын» және басқа да
шығармаларды арнайы бөліп көрсетуге болады.
«Тарих-и Рашиди» – Орта Азия мен Қазақстанның XIV ғ. екінші
жартысынан XVI ғ. басына дейінгі тарихы баяндалған шығарма. Бұл
шығарма 1541-1546 жылдары жазылған. Еңбектің мазмұны туралы автор
былай деп жазады: «Бұл тарих (еңбек) екі кітаптан тұрады. Бірінші кітапта
Тоғлық Темір ханның өмірінен басталып, бүгінде хан тағының сән салтанаты
болып отырған Әбдірашид ханнның өміріне тоқталынады. Екінші кітапта
мен пақырдың өмірі, естігендері, көрген білгендері, өзбек, шағатай хандары
мен сұлтандарының тарихы және өз замандастарымның [басынан өткен]
оқиғалары баяндалады.»
Ол араб, парсы тілдерін жетік білген. Хан сарайында қызметте болып,
онда сақталған құжаттарды пайдаланған.
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Мұхаммед Хайдар Дулати

Ұлы ғалым Орталық Азиядағы ортағасырлық
мемлекеттердің
тарихын
зерделеп
қана
қоймайды, ел билей теориясын тұжырымдады.
Ол ел басқарудың он рухани, пәндешілік, әкімшілік
негіздері мен шарттарын ұсынады. «Егер кімде
кімнің маңдайына құдайдың құлдарына қамқоршы
болу және патшалық билікке қол жеткізу жазса,
онда ол патшалық етудің шарттары бар екенін
білсін, ол шарттарсыз патшалықтың істері де ,
дін де, тіршілік те реттелмейді...»
Егер өркениеттің бас белгісі жол тораптары
жүйесінің болуы болса, Мұхаммед Хайдар Дулати
бүкіл Орталық Азияның жол тораптарын асқан
дәлдікпен көрсетеді.

Еңбекте қазақ мемлекеттігінің құрылуының уақыты көрсетілген.
«...Есенбұға хан оларды құрметтеп қарсы алып, қоныстануға Моғолстанның
батыс жағындағы Шу өзені алабындағы Қозыбасыны берді. Жұрттың
көпшілігі Керей хан мен Жәнібек ханның жанына кетіп қалды. Олардың саны
екі жүз мың адамға жетті, оларды өзбек казак деп атай бастады.Қазақ
сұлтандарының алғаш билік жүргізуінің басы 870 (1465-1466 жж.) жылдан
басталады».
«Жами ат-тауарих» («Жылнамалар жинағы») –қазақ тарихы бойынша
құнды дерек көзі.
«Жамих ат-тауарих» кітабының авторы Қадырғали Қосынұлы Жалайыр
(1530-1605 жж.) Сырдария бойын мекендеген жалайыр тайпасынан шыққан,
сол себептен Жалайыр аталған. 1587-1588 жж. Ол Тәуекел ханның жиені
Ораз Мұхаммедпен бірге Ресейге тұтқынға түскен. Бұл еңбек 1600-1602
жылдары сонда жазылған. Кітап алғаш рет 1854 ж. Қазанда жарық көрген.
Ерте кездегі қазақ тілінде жазылған тарихи шығарма.
Дерек дәстүрлі кіріспеден және үш бөліктен тұрады. Біріншісі – Борис
Годунов патшаны мадақтау, екіншісі- Рашид ад-диннің «Жами-ат Тауарих»
еңбегінің парсы тілінен қысқартылған аудармасы, үшіншісі-Шыңғыс
әулетінің Ораз Мұхаммедке дейінгі тарихы, Алтын Орданың билеушісі Едіге
туралы әңгіме, 1602 жылы Ораз Мұхаммедтің Касимов тағына көтерілуі
туралы хикая.
Онда ерте кезден бері қазақ даласын мекендеген қаңлы, жалайыр,
қыпшақ, найман, керей, қоңырат, алшын, т.б. тайпаларының шежіресі
беріледі.
XI ғ. Орта Азия мен Қазақстан территориясында өмір сүрген
қарахандар әулетінің, оғыз-қыпшақ тайпалар одағының дәуірінен бастап 1600
жылға дейінгі тарихы баяндалады.
Қазақ қоныстанған жерлердің жағдайы, ондағы қалалар, қазақ хандығы
мен хандардың өмірбаяны, қазақ хандығының заңды ережелері жайында
деректер берілген.
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12-тақырып. Патшалық Ресейдің Қазақстанды жаулап алуының
басталуы ХVІІІ ғасырдың соңы – XIX ғасырдың басындағы Қазақ
хандығы
1) ХVІІІ ғасырдың соңы – XIX ғасырдың басындағы Қазақ хандығы.
Кіші және Орта жүздегі хандық биліктің жойылуы.
2) Кіші және Орта жүздің Ресей бодандығын кабылдауы.
3) Кіші жүз казактарының патша үкіметінің отарлау шараларына карсы
күресі.
1 ХVІІІ ғасырдың соңы – XIX ғасырдың басындағы Қазақ
хандығы. Кіші және Орта жүздегі хандық биліктің жойылуы
Абылай хан қайтыс болғаннан кейін Қазақ хандығы бытырап, әр жүзде
жеке хандар сайланып, бұл хандар Абылай хан ұрпағы Уәли ханға бағынуға
ниет білдірмеді. Әр жүздің өзіне тән тарихи географиялық аймағы болды.
Осындай жағдайда, патша өкіметі хандық билікті сақтай отырып,
қазақтардың ішкі істеріне араласа бастайды. 1781 ж. Орта жүзге Уәли хан
(1781-1819 жж.) болып бекітілді. Ресей әкімшілігі сұлтандар мен ру
басшыларының өздерінің хандарына, оның ішінде Уәли ханға қатысты да
өтініштері мен арыз-шағымдарын қарастыруға тырысты. Сондай-ақ
қазақтардың саяси, сот және рухани өміріне байланысты шараларды
даярлаумен де айналысты. Мысалы: ханның жанынан ақсақалдар Кеңесін
құру; билер соты; қазақ балалары үшін мектеп ашу; шекара жанындағы
қазақтарды тікелей басқаруды ұйымдастыру; қазақ жерлеріне әскериғылыми-барлау экспедицияларын жіберу т.б. Ал, 1819 ж. Уәли хан қайтыс
болғаннан кейін Орта жүзде жаңадан хан сайланбады.
Ресей қазақ даласын отарлауды табанды түрде жүргізе отырып, саяси
сахнадан Әбілқайыр ханның ұрпақтарын ығыстырып, Кіші жүздегі хандық
билікті жоюға әрекет жасады. 1797 жылы Ресей үкіметінің қолдауымен хан
сайланған Айшуақтың халық арасында беделі төмен болатын. Оның тұсында
ел ішіндегі қарым-қатынас шиеленісіп, саяси билік қатты дағдарысқа
ұшырайды. Ресей үкіметінің сенімін ақтамаған Айшуақтың орнына оның
баласы Жантөре хан (1805-1809 жж.) сайланады. Осы кезде Орынбор
губернаторы Жантөреге қатысты екіұшты саясат ұстанады. Ол бір жағынан
халық өкілдері сайлаған ханмен санасуына тура келсе, екінші жағынан оның
ел арасындағы беделінен сескеніп, оған қарсы кейбір сұлтандарды жасырын
айдап салып отырды. Кіші жүздің хандығы бұрынғы біртұтастығынан айрыла
бастады. Біртіндеп билігі әлсірей бастаған Жантөре хан Ресей үкіметінен
қолдау табу мақсатында Жайық шебіне жақындап барып қоныстанады. 1809
жылдың күзінде қарсыластарының бірі Қаратай сұлтан 200 жігітпен оның
ауылына шабуыл жасап, ханның өзін өлтіріп кетеді. Жантөре өлген соң Ресей
үкіметі оның орнына Әбілқайырдың тұқымы дарынсыз Шерғазыны хан
тағайындайды. Бірақ, оны халық жиналысы мойындамайды да, орнына ел
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арасында ықпалы күшті Арынғазы сұлтанды хан сайлайды. Арынғазы тез
арада Кіші жүздегі билікті бір орталыққа бағындырады. Хандық билікті
жоюға мүдделі патша үкіметі Арынғазының хандық билікті күшейту
әрекетіне мүмкіндігінше кедергі жасауға тырысты. 1821 жылы СанкПетербургке келген Арынғазы ханды патша үкіметі қамауға алады да, Сібірге
жер аударып жібереді. Бұдан кейін Кіші жүзде хан тағайындау ісі жүзеге
асырылмады. «Игельстром реформасы» жүргізілуі барысында қазақтар Еділ
мен Жайық өзендерінің арасындагы жерлерге көшіп-қонуға рұқсат алған соң,
кейінірек, 1801 жылы қосөзен аралығында екінші хандық –Бөкей Ордасы
(Ішкі Орда) құрылған еді. Бұл жағдайдың барлығы Кіші жүздегі түрлі
әлеуметтік топтардың арасындағы қатынастардың шиеленісуіне әкелді.
Осылайша, XVIII ғ. аяғы мен XIX ғ. басында Орта және Кіші жүздің
территориясы Ресей империясының ықпалында, Ұлы жүздің территориясы
Қоқан хандығының қол астында болды.
XIX ғ. 20-30 ж. патшалық Ресей Орта Азия мен Қазақстанда өз ықпалы
мен билігін одан әрі нығайту басты міндеті деп санады. Қазақстанның Ресей
мен Орта Азия хандықтарының және Қытай аралығында геосаяси орналасуы
Ресей тарапынан қазақ даласын отарлау үрдісін тездетті. Осы мақсатпен
Ресей империясы 1822 ж. «Сібір қырғыздары туралы», 1824 ж. «Орынбор
қырғыздары туралы» Жарғыны қабылдады. «Сібір қырғыздары туралы»
Жарғы бойынша Орта жүз территориясы «Сібір қырғыздарының облысы»
аталып Батые Сібір генерал-губернаторына бағынатын болды да орталығы
алғаш Тобыл, 1839 ж. бастап Омбы болды. Хандық билік жойылғаннан кейін
Оңтүстік-батыс Сібірде тұратын қазақтар ішкі округтерге біріктірілді, ал
Орта жүздің қалған қазақтары сыртқы округтерді құрады. 1838 жылға қарай 7
сыртқы округ құрылды: Қарқаралы (1824 ж.), Көкшетау (1824 ж.), Аягөз
(1831 ж.), Ақмола (1832 ж.), Баянауыл (1833 ж.), Құсмұрын (1834 ж.),
Көкпекті (1838 ж.).
Әр округ болыстар мен ауылдарға бөлінді. Батыс-Сібір генералгубернаторлығын генерал-губернатор басқарды, оған сібір қырғыздарының
облысы бағынды. Округтердің басшылығында округтік приказдар тұрды
және оларды сұлтандар жиналысында 3 жылға сайланатын аға сұлтандар
басқарды. Округке 15-тен 20-ға дейін болыс кірді. Болыстарды сұлтандар
басқарды. Бір болыстың құрамында 10-нан 12-ге дейін ауыл болды.
Ауылдарды ауыл старшындары басқарды, әр ауылда 50-ден 70-ке дейін үй
болды. Қазақтарға тек қана өз округында ғана көшіп-қонуға рұқсат берілді,
ал бір округтен екінші округке өту үшін жергілікті басшылардан рұқсат алуы
керек болды.
Жаңа әкімшілік бөлініс қазақтардың дәстүрлі жер қатынасын күйретті
де – рулық қауым құлдырады. Сонымен қатар, оған аға сұлтандарға, болыс
сұлтандарына, тілмаштарға, казактарға түрлі көлемде жер бөліп беру де әсер
етті. Оларға өңдеуге, мал шаруашылығына, омартаға т.б. ыңғайлы жерлер
бөлінді және егерде ол жерлер қойылатын талаптар бойынша дұрыс
пайдаланылатын болса, онда оның иесі жерге меншік құқығын иеленуге де
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мүмкіндігі болды. Патша өкіметінің қарауы бойынша Орта жүз жері
бөлініске түсіп, бір әкімшілік басқарудан екіншісіне өтіп жатты. Осылайша,
Омбы облысы Тобыл губерниясына кірді, Семей және Өскемен уездері Том
губерниясына берілді.
1822 ж. жарғы бойынша сот істеріне де өзгерістер енгізілді, ол
өзгерістер бойынша сот үш категорияға бөлінді: қылмыстық істер, арызшағымдар, облыстық басшыға берілетін арыздар бойынша. Сонымен қатар
Жарғы салық жүйесін енгізді, ол бойынша әр қожалық өкіметке 100 бас
малдан 1 бас мал салық төлеуге тиіс болды. Жарғыны қабылдаған қазақтар
бірінші бес жылда салықтан босатылды. Қазақтарға керуендерді, почта
жолдарын күзету, байланыс жолдарын қадағалау сияқты және т.б.
міндеткерліктер жүктелді.
Жарғының арнайы бір параграфы аға сұлтандардың, болыс-басқарушы
сұлтандардың және окрупік приказ шенеуніктерінің мәртебесін және жылдық
жалақысын белгіледі: аға сұлтандарға жылына 1200 сом, тілмаштарға – 800
сом, болыс сұлтандарына – 150 сом.
Жарғы бойынша қазактарға өз округтерінің ішінде және оның
сыртында да тауарларын шығарып сатуға рұқсат етілді. Жарғының жеке
баптары сауат ашу мәселесін қарастырды.
1824 ж. Орынбор генерал-губернаторы П. Эссен даярлаган «Орынбор
қырғыздары туралы» Жарғы кіші жүзде жүзеге асырылды. Бұл реформа
барысында Кіші жүздегі хандық билік жойылып, оның территориясы: Батыс,
Орта және Шығыс болып үшке бөлініп, Орынбор генерал-губернаторлығына
бағынды. Бұл бөліктердің басында аға сұлтандар тұрды. Сұлтандарға
жылына 1200 сом жалақы төленді. 1824 ж. Жарғы бойынша құрамында
төраға, төрт кеңесші және төрт ауқатты қазақтан тұратын шекаралық
комиссия құрылды.
1822 ж. Жарғыдан айырмашылығы Кіші жүздегі ауыл старшындарынан
бастап аға сұлтандарға дейін сайланбайтын болды, оларды шекаралық
комиссияның ұсынысымен Орынбор генерал-губернаторы тағайындады.
1831 ж. дистанциялар мен старшындықтар ұйымдастырыла бастады. Батыс
белікте – 8, Ортада – 20, Шығыста - 28 дистанция құрылды. 1837 ж. 1 сом 50
тиын күміс ақшамен түтін салығы енгізілді. Сұлтандар, старшындар және
молдалар салықтан босатылды.
1844 ж. «Орынбор қазақтарын басқару туралы ереже» қабылданды да,
ол бойынша орыс шенеуліктерінен жергілікті әкімшілікті қадағалайтын
«қамқоршылар» қызметі енгізілді. Осылайша, Ресей империясы Қазақстанды
өз отарына айналдыру үшін хандық биліктің орнына орыстың әкімшіліктерриториялық басқару жүйесін енгізді.
2 Кіші және Орта жүздің Ресей бодандығын қабылдауы
Қазақ халқының тарихында XVIII ғасырдың басы аса бір ауыр кезең
болды. Тәуке хан 1718 ж. қайтыс болған соң қазақ жүздері арасындағы саяси
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және шаруашылық байланыстар әлсіреп, билеуші топтар арасындағы
алауыздықтар барған сайын үдей түсті. Тәуке хан тұсында бір орталыққа
бағынған Қазақ хандығы саяси бытыраңқылыққа ұшырады.
Тәукеден кейін Қазақ хандығы іс жүзінде жеке-жеке хандықтарға
бөлінді. Жүздердің әрқайсысы жеке хан сайлауға көшті, ал ұлыстарды
басқарып отырған сұлтандар сол хандарға тікелей бағынды. Жолбарыс Ұлы
жүздің (1720-1740 жж.), Қайып (1716-1719 жж.), сосын Сәмеке (1719-1734
жж.) Орта жүздің, Әбілхайыр (1718-1748 жж.) Кіші жүздің хандары болды.
Тәукенің тағына отырған оның баласы Болаттың (1718-1726 жж.) Ұлы хан
деген атағы ғана болды. Саяси тұтастығынан айырылған мемлекеттің
экономикасы да әлсірей бастады.
Осы кезеңде Қазақ хандығының сыртқы жағдайы да шиеленісе түсті.
Жоңғар шапқьшшылығы күшейді. 1690-1697 жж. болған Қытай -Жоңғар
соғысы кезінде ойраттар (жоңғарлар) біраз жерінен, адамынан (50 мың),
малынан айырылды. Қытайға қарсы күресуге күші жетпеген Жоңғар
мемлекеті соғыста айырылған байлықтарын (адам, жер, мал) Қазақ
хандығының есебінен қайтаруға тырысты. Ал орыс мемлекеті болса Кіші жүз
қазақтарының көш-қоныс жерлеріне жақындады. Ұлы жүз бен Орта жүз
қазақтарының жеріне Орта Азия хандықтары, Еділ бойындағы қалмақтар,
башқұрттар мен Сібір казактары да үздіксіз шабуыл жасап отырды.
Ұлы хандықтан үміткер Кіші жүзден - Әбілқайыр, Орта жүзден Сәмеке өздерін елеусіз қалдырды деп, Аңырақайдағы жеңістен соң шайқас
алаңын тастап кетіп қалды. Осы ішкі алауыздықтарды, қырқысуларды
пайдаланған жоңғарлар қазақ жерлерін басып алу үшін қайтадан батысқа
қарай жылжыды. Осындай қиын-қыстау жағдай Әбілқайыр ханды Ресей
мемлекеті сияқты одақтас іздеуге мәжбүр етті.
1730 жылы жазда Әбілқайыр Уфа наместнигі арқылы Петербургке
Сейітқул Құндағұлы мен Құтлымбет Қоштайұлын елші етіп жіберіп, Ресей
империясының бодандығына қабылдауды өтінеді. Тұтас алғанда Кіші жүздің
Ресей бодандығын қабылдауының объективті негіздерін жоққа шығармай,
Әбілқайырдың алысты көздейтін жеке басының менмеңдігін, оның барған
сайын айқын көріне түскен қара басын ойлаған мудделерін естен шығармау
керек екенін атап өтеміз. Хатында Әбілқайыр хан Орта және Кіші жүз
қазақтарымен түгел Ресей бодандығын қабылдайтынын атап көрсетті. Оның
Құтлымбет Қоштайүлы бастаған 7 адамнан тұратын елшілері құрметпен
қабылданып, бағалы сыйлықтар тартылды. Әбілқайырдың өтінішін қабыл
етудің себебі орыс патшасы I Петрдің XVIII ғ. басында Қазақ хандығы
туралы айтылған пікірінен белгілі. Ол: «...барлық Азия елдері мен жерлеріне
кірудің кілті мен қақпасы дәл сол орданың (Қазақ хандығының) өзі ғана, осы
себептен де солар арқылы барлық Азия елдерімен қатынасатын жолымыз
болуы үшін қазақ ордасы Ресейдің кол астында болу керек» деген еді.
Осы мақсатта ол қазақ жеріне 1713-1720 жж. бірнеше экспедициялар
жібереді. Алғашқысын 1713 ж. князь Александр Бекович-Черкасский
басқарды. 1715 ж. И.Д. Бухгольц экспедициясы жасақталды. I Петрдің И.Д.
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Бухгольцке арнаулы жарлығында оған Тобылға бару және онда аталған
губернатордан 1500 әскери адам алып, солармен Ямышев көліне бару, онда
қала жасап, аталған адамдарымен жаңадан салынған бекініс пен оның
маңайына орналастыратын жерге жету міндеттелді.
1731 жылы 19 ақпанда Ресейдің патшасы Анна Иоановна қазақтарды
Ресей бодандығына қабылдау жөніндегі құжатқа қол қойды. Бұл құжатта
былай жазылған: біріншіден, қазақтар патшаға берік болса және де салық
төлеп тұруға уәде берсе, екіншіден, Ресей азаматтары қазақтарды ренжітпесе,
қорлық көрсетпесе; үшіншіден, қазақтарға біреулер шабуыл жасаса, Ресей
империясы оларды өз азаматтарындай қорғаса, төртіншіден, тұтқынға түскен
орыс азаматтарын кайтарып, башқұрт және де қалмақтармен тату-тәтті
боламыз деп қазақтар уәде беріп отырса, біз оларды Ресей империясының қол
астына аламыз да, оның боданы деп есептейміз. Ал қазақтар, империяның
боданы болған соң, өз жерлерінде Ресей бодандарына ешқандай қиыншылық
жасамай, ренжітпей, тату-тәтті болуы қажет.
Осы грамотаны казақтарға жеткізу үшін 1731 жылдың 31 сәуірінде
Ресей Кіші жүзге Сыртқы істер коллегиясының тілмәші А.И. Тевкелев
бастаған арнайы елшілік жіберді. 1731 жылы 5 қазанда А.И. Тевкелев Ырғыз
өзеніндегі хан ордасы орналасқан Майтөбе сайына келді. Атақты мейманды
бастап жүруді Әбілқайыр хан үлкен баласы, тәжірибелі жауынгер, әкесінің
қызметін түгелдей қолдаған Нұрмұхамед Әли Баһадүрге (Нұралыға)
тапсырды. Ал Тевкелев болса өз басының пайдасын ойлап келген адам,
сондықтан ол өз мақсатын орындау үшін қазақтың кейбір ақсақалдары мен
билеріне мол сыйлықтар беріп, алдап-сулап әрең көндірген деп жазады
тарихшы С. Асфендияров. А.И. Тевкелев күнделігіне 2 жылға жуық уақыт
бойы үнемі өлім қаупіне бас тіге жүріп, аштыққа шыдап, бүкіл қабілетін
жұмсап, бүкіл орданы көндіргенін жазды.
Бірінші болып бодандыққа Әбілқайыр хан ант берді, оған Бөкенбай
ақсақал, содан соң Есет батыр қосылды. Сол арада адалдыққа 27 ақсақал ант
берді. Бодандықты қабылдаған Әбілқайыр Ресей империясының шығыс
шекарасын, орыс көпестерінің сауда керуендерін қорғауға, орыс мемлекетіне
әскери көмек көрсетуге, бағалы терілерден салық төлеуге уәде берді. Бірақ
бұл уәделердің бәрі толық орындалған жоқ. Сонымен қатар Әбілқайыр патша
өкіметінен өз ұрпағында хандық биліктің қалуын, іштен және сырттан
қиындықтар туа қалған жағдайда, өзіне тірек және қорған болатын Ор
бекінісін салуды талап етті. Әбілқайырдың бұл талаптарына патша өкіметі
үлкен мән бермеді, себебі жоғарыдағы талаптар патша үкіметінің шығыс
шекарасындағы мүдделеріне қарсы келмеді. Тіптен Хан ордасы мен
шекаралық аймақта бекініс салу Ресей үшін хандық бодандықты нығайтуға
тиімді еді.
Сонымен қатар Ресей патшалығы қазақ хандықтарын түгел өзіне қарату
мақсатында бұл өлкеге бірнеше экспедиция жасақтады. 1734 жылы мамырда
қырғыз-қайсақ экспедициясы құрылды. Көп кешікпей оны Орынбор
экспедициясы деп атады. Ол экспедицияны сенаттың обер хатшысы И. К.
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Кириллов басқарды. Ол өлген соң 1737 жылы Н. Татищев келді. Бұл
экспедициялардың мақсаты Кіші жүз және Орта жүздегі ықпалды Шыңғыс
ұрпақтарының бодандығын нығайту болды. 1740 жылы Орынбор бекінісіне
олар қазақтың беделді сұлтандарын шақырып, Ресейге өздерінің бодандығын
мойындауды талап етті. Осы жолы орта жүздің біраз сұлтандары Ресей
бодандығын қабылдады. Алайда, айта кету керек, бұл жерде бодандық
қабылдау туралы құжатқа қол қою рәсімі болған жоқ. Осыған байланысты
айта кететін жәйт, қазақ билеуші топтарының бодандық туралы мәселеге өте
селқос қарауында. Оған патшалық Ресей империясының қазақ билеуші
топтарынан ант алу рәсімін жиі қайталауы себеп болды. Мысалы:
Әбілқайырдың өзі үш рет ант берген. Әбілқайырдың 1742 жылы тамыздың
20-жұлдызында берген антының 1731, 1738 жылдардағы анттарының
мәніндей құны болмаған.
1740 жылы Қытаймен бейбіт бітім жасасқан жоңғарлар 1741 ж. Орта
жүз қазақтарының жеріне басып кіреді. Күтпеген соққыны қазақтар қайтара
алмай, Кіші жүз жеріне қарай шегінуге мәжбүр болады. Әбілқайыр хан дереу
Ресейден әскери көмек сұрайды. Бірақ Ресей империясы көмек көрсетпейді,
өз азаматтары (подданныйы) ретінде санап, сыртқы жаудан қорғамайды. Бұл
жерде Ресейдің екіжүзді саясаты көрінеді және де Орта жүздің Ресей
протекторатын қабылдауы жай ғана сөз жүзінде қалып, ешқандай саяси
мағынасы болмаған деп айтуға болады. Тарихшы С Асфендияровтың пікірі
бойынша патшалық үкімет Қазақстанға достық және бодандық туын желеу
етіп, жыртқыштық, тонаушылық саясатты ұстанды. Патша үкіметінің Кіші
жүздегі өз ықпалын күшейтуге бағытталған шаралары Әбілқайыр ханды
қарсылыққа мәжбүрледі. 1744 жылы ол қарақалпақтарды шауып,
Астраханнан Хиуа мен Бұқараға тауар алып бара жатқан көпестерді тонайды,
1746 ж. Ресей қарамағындағы қалмақтарға, сосын орыс шекараларына
шабуыл жасайды. Жоңғар хандығы әлсіреген кезенде қазақ жеріне орыстар
билігінің таралуына орай бұл мәселелер Әбілқайырдың Орынбор
әкімшілерімен жиі өткізілген қиын келіссөздердің нысанасына айналып, егес,
күтпеген түсініспеушіліктер туғызды. Осы жағдай Әбілқайыр ханның Ресей
жағына қатысты бұрынғы адал және ізгі ниетті көзқарасының салқындауына
себеп болды. Әбілқайыр ханның Ресей билеушілеріне қарсылық көрсеткені
төмендегіден көрінеді. 1748 жылы Әбілқайыр ханды Орта жүздің Барақ
сұлтаны өлтіргенде Ресей империясының шенеуніктері былай деп жазган:
«Әбілқайыр хан қаншалық қиянат жасаса да, басқаларға қарағанда бірінші
болып императордың ұлы мәртебесінің қол астына кірген еді». Осы жылы
патша үкіметі Кіші жүздің хандығына Әбілқайырдың баласы Нұралыны
бекітті және ол Петербордан Орынборға әкелген сыйлықтарға ие болды.
XVIII ғасырдың 30-40 жылдары-ақ Кіші жүз және Орта жүз
қазақтарының Ресей протекторатын қабыдағанына қарамастан, олардың
бағынуы нақты болмады. Себебі, қазақ билеушілері бұл кезде жоңғар
жаулаушыларымен қырғи-қабақ соғыста еді. Оның үстіне Қазақстан
шекарасында күшті Цин империясының пайда болуы күрделі саяси
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жағдайдын тууына және қазақтардың Ресей ықпалынан шығып кету қаупіне
әкеліп соқты. Жоңғар басқыншыларының қазақ жеріне әлсін-әлсін шабуылын
Ресей үкіметі тиімді пайдалануға тырысты. Осыған орай Қазақстанның осы
аймақтарын Ресей бодандығында ұстау шекаралық өкімет орындарының
негізгі міндетіне айналды. Ресей әскери күштері Қазақстанмен шекара
аймақтарында бекіністер салуды үдетті. Ресей империясы XVIII ғасырдың
30-40 жылдары Қазақстанның солтүстік-батыс шекарасында Верхнеяицкіден
Звериноголов бекінісіне дейін созылып жатқан Үй бекініс-шебін салды.
Оның ұзындығы 770 шақырым болды. 1752 жылдың жазында генерал С.В.
Киндерманның басшылығымен 11 бекіністен тұратын Новоишим бекіністі
шебін салу басталды. Оның жалпы ұзындығы 662 шақырым болды. Осы
бекіністі шептің ең бастысы Есілдегі Петропавл болды. Бекіністі шептің
басты мақсаты Үй және Ертіс шептерін жалғастыру болатын. Осы шептердің
салыну салдарынан қазақтардан ені 50 шақырымнан 200 шақырымға дейін
жететін жер көлемі алынды. Ресейдің Қазақстан территориясына
экспанциясы нәтижесінде 1752 жылдан бастап Ертістің жоғарғы ағысындағы
Үлбі, Бұқтырма және Нарын бойындағы жерлердің Ресейге қосылғаны
туралы ресми түрде жарияланды.
Ресей империясы қазақ жерін отарлау саясатын барған сайын күшейтті.
Қазақ руларының Жайыққа, Жайық қалашығы мен бекіністерге жақын
жерлерде көшіп жүруіне тиым салу туралы 1742 жылы 19 қазанда жарлық
шықты. Кейін ол 1756 жылы толықтырылып, түгел Жайық пен Еділ арасында
қазақтарға көшіп-қонуға тиым салынды.
1760 жылы Өскемен бекінісінен Телец көліне дейін бекіністер салына
бастады. 1761 жылы Өскеменнен Зайсанға дейін Бұқтырма шебінің
бекіністері пайда болды. Осы алынған жерлерді шаруашылықпен игерген
кезде ғана бекітіп алуға болатынын түсінген шекаралық өкімет орындары бұл
аудандарға ел қоныстандыруға белсене күш-жігер жұмсады. XVIII ғасырдың
60-жылдарында-ақ Алтайға Тобыл губерниясынан 2 мың шаруа мен
әртектілер көшіріліп әкелінді. Сонымен бірге шекаралық өкімет органдары
қазақтарды шекаралық аудандардан ығыстырып тастау жөнінде шаралар
қолданды. 1755 жылы Сыртқы істер алқасы Сібірдің өкімет орындарына
қазақтар «бұлайша еркін өту олардың дағдысына айналмау үшін Ертістің оң
жағына өткізілмесін» деген нұсқау берді. 1764 жылы қазақтардың Ертіске 10
шақырымнан және орыс бекіністерінен 30 шақырымнан жақын жерде көшіп
жүруіне мүлде тиым салынды. Осылай 1730-1740 жж. Кіші және Орта жүз
билеуші топтарының Ресей бодандығын қабылдауы нәтижесінде солтүстік батыс Қазақстан жері Ресей империясының отарына айналды.
3 Кіші жүз қазақтарының патша үкіметінің отарлау шараларына
қарсы күресі
ХҮІІІ ғасырдың 30-шы жылдары Кіші жүзді өзіне тәуелді еткен соң
патшалық Ресей біртіндеп қазақ даласындағы отарлау саясатын тереңдете
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бастады. Оның барысында елдің шаруашылығы күйзеліске ұшырап, саяси
жағдайлар шиеленісе түсті. Мұның барлығы Қазақстанның әр өңірінде
халықтың наразылығын тудырып, көтеріліске шығуға итермеледі. Ал, Кіші
жүз өңірінде қалыптасқан жағдайлар қазақтардың Е. Пугачев бастаған
көтеріліске қатысуына себеп болды. Өзін «IІI Петрмін» деп жариялап лақап
ат жамылған Е. Пугачев пен оның төңірегіндегілер қазақ даласында болып
жатқан мәселелерден біршама хабардар еді және олар қазақтардың
көтерілісті қолдайтынын түсінген болатын. Сондықтан, ол жағдайларды өз
мүддесіне пайдалануға тырысып, 1773 жылдың 6 қыркүйегінде қазақтарға
«қамқор» болатынын білдіріп манифест жазып, 200 адамнан тұратын қазақ
жасақтарын жіберуді сұрайды. Пугачевтың жазған мұндай үндеулері
қазақтар арасынан біршама қолдау тапты. Е. Пугачев 1773 жылдың 20
қыркүйегінде қазақтарға арнап тағы да манифест жазады. Одан соң, Пугачев
Жайық қалашығына шабуыл жасап оны ала алмайды да, онда аз ғана
отрядын қалдырып негізгі күшін алып Орынборға қарай кетеді. Жол бойында
Чернореченск, Татищев бекіністерін басып алады. Қазақ жасақтары Жайық
қалашығына, Озерная, Сахарная, Кожехаров, Красногор дистанциялық
бекіністеріне шабуылдар жасайды. 1773 жылдың 5 қазанында Пугачевтың
көтерілісшілері Орынборды қоршауға алған тұста Досалы сұлтан бастаған
қазақ жасақтары Пугачевтың өтініші бойынша Орынборды қоршауға алуға
қатысады, Досалы сұлтанның үш баласы Пугачевты қолдап көтеріліске
қатысқан болатын. Орынборды қоршау 5 айға созылып, оның барысында
2000-дай қазақ жасағы қолдау көрсетті.
1774 жылдың тамыз айында старшын Дайыр сұлтан бастаған 50 қазақ
жасағы Пресногорьков бекінісін шабуылдады. Құлсары батыр бастаған
қазақтар редутке шабуыл жасап, оған старшындар Алғабай, Итек және
Дәуітбай тархан қатысты.
Пугачев көтерілісіне қазақтардан басқа башқұрттар, қалмақтар, т.б.,
қатысқан еді. Бұл көтерілісті басуға патша әкімшілігі жақсы қаруланған
жазалаушы әскерді көп жіберді. Жазалаушы әскер Қазан маңында
көтерілісшілерді басып-жаншыған соң, Пугачев бастаған көтеріліс жеңіліс
тапты. 1775 жылдың көктемінде жазалаушы әскер көтеріліске қолдау
көрсеткен қазақ ауылдарына шапқаншылықтар жасады. Бұған шыдамаған
қазақтар далаға ішкерілей көшіп кетіп, бас сауғалайды.
Ал, 1775 жылдың жазына қарай Кіші жүз өңірінде «Көрінбейтін адам»
немесе Көктемір туралы аңыз тарайды. Бұл аңыздың таралуы барысында
күйеуі Сейдалы сұлтанның қолдауына сүйенген Сапура Мәтенқызы
«Көрінбейтін адам» атынан үндеу таратып, жанына жасақ жинап күзге карай
көтеріліске шықты. 1776 жылдың көктемінде Сейдалы сұлтан бастаған
көтерілісшілер отряды жазалаушы әскердің құрамында болған башқұрттарға
шабуыл жасады. Сапура Мәтенқызы бастаған көтерілістің өрістеуі
барысында оған қатысушылардың саны 10 мыңға дейін жеткен болатын.
Көтерілісшілер Гурьев пен Кулагин бекінісінің аралығындағы жерлерге
топтасып Ресейге қарсы күресуді ойластырады. Жоғарғы Орал, Ор, Елек,
99

Орынбор бекіністеріне шабуылдар жасайды. Бірақ, уақыт өте келе
көтерілісшілер арасында өзара келіспеушіліктер туындап, Досалы сұлтан
Ресейді қолдап кетеді. 1776 жылдың жазында жазалаушы әскердің күшімен
көтеріліс аяусыз басып тасталды. Сапура Мәтенқызы бір топ жақтастарымен
далаға ішкерілей ене отырып, жасырынуға мәжбүр болады.
Бұл көтерілістерден кейін, патша өкіметі 1775 жылы жергілікті басқару
ісіне қайта ұйымдастыру жүргізді. Орынбор губерниясы таратылды. Кіші жүз
және Орта жүз аумағының бір бөлігін Симбирск және Уфа генералгубернаторлықтарының құрамына берді. Орынбордың обер-комендантына
Кіші жүздегі патша әкімшілігінің жергілікті мекемелерінің іс-шараларын
тікелей жургізу тапсырылып, ол үшін Шекара істері комиссиясы құрылды.
Патшалық үкімет орындары қазақ сұлтандарын өзінің сенімді тірегіне
айналдырып, олардың көмегімен қазақтардың толқуларын болғызбауға
ұмтылды. Өз тарапынан Нұралы хан мен сұлтандар патша үкіметіне
адалдығын дәлелдеуге бар күшін салды. Патшалық үкімет орындары
сыйлықтар үлестіру, айлық тағайындау, шен беру жолымен дала
аристократиясымен одақты нығайтуға ұмтылды.
Кіші жүз жерлеріне салынған бекіністердегі казак-орыс әскерлеріне
жергілікті халық есебінен жер бөлініп беріле бастады. Бұл жағдай
жайылымдық жерлердің тарылып, мал шаруашылығының күйзеліске
ұшырауына алып келді. Бұл келеңсіз құбылыстарга қоса хан мен патша
үкіметінің салған түрлі салықтары, көрсеткен зорлық-зомбылықтары
халықты әбден титықтатқан еді. Патшалық Ресейдің жергілікті әкімшілік
орындарына арқа сүйеген Нұралы хан мен оның туысқан сұлтандары 70жылдардың екінші жартысында халықты қанауды күшейтті, Нұралы хан
Кердері руынан бір жылда - 100 жылқы, Тама руынан - 60 жылқы, Табын
руынан - 50 жылқы тартып алған.
1782 жылғы жарлық бойынша қазақ ауылдарының Жайықтан өтуіне
хан шекаралық үкімет органдарынан рұқсат алғаннан кейін ғана жол берілді.
Осындай әлеуметтік-саяси себептер С. Датұлы бастаған Кіші жүз
қазақтарының көтеріліске шығуына негіз болды, Яғни 1783 жылдың
көктемінде Жайық казақтарының 4 мыңнан аса жылқысын айдап әкетуі елдің
ішіндегі жағдайды одан әрі шиеленістіріп, кетерілістің басталуына әкеп
соғады. Көтеріліс алғаш Кіші жүздің батыс өңірін Тама руын қамтып, кейін
Орал мен Жем өзендерінің арасына қоныстанған басқа да руларға таралды.
Көтеріліске елге жастайынан ақылдылығымен, шешендігімен танымал болып
бала би атанған халық арасында беделі зор, ықпалы күшті Байбақты руының
старшыны С. Датұлы жетекшілік жасады.
1783 жылы көтерілісшілер қазақ ауылдарына шабуыл жасаған қазақорыс атамандарының бірі Чагановтың отрядын талқандап, оның өзін
тұтқынға алып, кейін Хиуа хандығына құлдыққа сатып жібереді. Осы
жағдайдан кейін көтерілісшілерге қарсы Орал қаласынан әскер шығып, 1783
жылдың желтоқсанында күтпеген жерден С. Датұлын қолға түсіреді. Бірнеше
ай түрмеде отырған Сырымды құдасы Нұралы хан 1784 жылы кепілдікке 70
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жылқы, 350 рубль ақша төлеп босатып алады. 1784 жылдың мамырында елге
оралған Сырым өз жасағымен Орал әскерлеріне қайта шабуыл бастайды.
Бірақ, оның бұл әрекеті Нұралы хан тарапынан қолдау таппайды. Нұралы
оған керісінше қарсы болып, көтерілісті басуға әкімшіліктен қосымша әскер
жіберуді сұрайды. Нұралы ханның бұл ісіне риза болмаған Сырым, онымен
араздасып, енді көтеріліс тек Жайық қазақтарына ғана емес, Әбілқайыр
әулетінен шыққан хан мен сұлтандарға да қарсы бағытталады.
1784 жылы көтеріліске Байбақты, Табын, Шекті, Шеркеш руларының
адамдары да қатысты, кейін көтеріліс одан әрі қанат жайып - Барақ, Тіленші,
Оразбай, Айшуақтың баласы Жантөренің иеліктерін, Жоғарғы Орал бекінісі
мен Елек қалашығына дейінгі аралықты қамтыды. 1784 жылдың күзінде
көтерілісшілердің саны 1000 адам болса, 1785 жылы Сырым батырдың
жасағында - 2700, Барақ батырда -2000, Тіленші батырда - 15000 адамға
жеткен. 1785 жылдың көктемінде Сырымның жасағы Антоновск
форпостына, Сахарная қалашығына, Орал бекіністеріне шабуылдар жасап,
оларға көп шығын келтіреді. Кіші жүздегі хандық билік жойылып, елді
басқару Орынбор шекаралық сотына беріледі, ол генерал-губернаторға
бағындырылады. Тарихта «Игельстром реформасы» деген атпен қалған бұл
реформа, жалпы империядағы саяси жағдайға байланысты және жергілікті
жерде түрлі қарсылықтарға ұшырап, толықтай іске аспайды.
Билер мен сұлтандардың Сырым бастаған бөлігі болмаса, барлығы
бірдей хандық биліктің жойылуын қолдамаған еді. Хандық билік
жойылғанмен, патша әкімшілігі Кіші жүзде өздеріне тұтастай тәуелді басқару
жүйесін құра алмады. Бұл реформаның бір пайдалы жағы, оны жүргізу
барысында Жайық казак-орыс әскерлерінің қазақ ауылдарына шабуыл
жасауына тиым салынды. Қазақтарға Еділ мен Жайық аралығындағы
жерлерге көшіп-қонуға мүмкіндік беріліп, Жайықтан өтуге 45 мыңнан аса
шаруашылығы бар 17 ру басы рұқсат алады.
«Игельстром реформасы» толық нәтиже бермеген соң, патша үкіметі
хандық билікті қалпына келтіру мақсатында енді сұлтандармен арадағы
одақты нығайтуды көздеді. Игельстромның орнына жаңа тағайындалған
генерал-губернатор А. Пеутлинг Нұралының інісі Ералымен байланыс жасап,
қазақ қоғамына қатысты қатал саясат ұстанды. Губернатордың саясатына
сәйкес Жайық казак-орыс әскерлері қазақ ауылдарына шабуылдарын қайта
үдетті. Старшындарға қарсы саясат жүргізіп, олардың билігіне шек қоя
бастады. 1790 жылы Орынборға барған билер мен старшындар қамауға
алынады. Осы жылы Уфа қаласында Нұралы хан қайтыс болып, орнына
билер мен ру басылары жиналып Есім сұлтанды Кіші жүздің ханы етіп
сайлайды. Бірақ патша әкімшілігі бұл сайлауды мойындамай, хандыкқа
Ералыны ұсынды. 1791 жылы күзіне карай генерал-губернатордың
қатысуымен Ор қаласының жанында өткен жиналыста билер мен ру
басыларының шешіміне қарамастан Ералы хан сайланды. Ералының хан
сайлануы ел ішінде наразылық тудырып, стихиялық бас көтерулер байқалды.
С. Датұлы Кердері және Табын руларының старшындарына хат жазып,
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ауылдарды Мұғаджар тауларына көшіру керек екенін және өзінің патша
үкіметіне қарсы күреске шығатынын хабарлайды. Бірақ оның пікірі
старшындар арасынан қолдау таппайды. Оған қарамастан азаттық күресі
жалғасып, негізінен шекара өңіріндегі руларды қамтиды. 1792 жылы
қыркүйекте Сырым бастаған көтерілісшілердің Елек қаласына жасаған
шабуылы сәтсіз аяқталады.
1794 жылы Ералы хан қайтыс болғаннан кейін патша үкіметі жаңа хан
сайлауға біршама ойланып барып, 1795 жылы Нұралының баласы Есім
хандыққа сайланады. 1795-1796 жылдардағы ауа райының қолайсыздығы
Кіші жүз халқының шаруашылығын күйзелтіп кетеді. Оған қарамастан Есім
хан түрлі салық жинауды тоқтатпайды. 1797 жылы О.А. Игельстром
Орынбор генерал-губернаторлығына қайта тағайындалады. Осыдан кейін
Сырымның Есім ханға қарсы қозғалысы басталады. 1797 жылы наурыздың
26-нан 27-не қараған түні көтерілісшілер Краснояр бекінісінен 5 шақырым
жерде Есім ханды өлтіріп, ауылдарын тонап кетеді. Бірақ, ханды өлтіруге
Сырым өзі қатыспайды. Хан өлімінен кейін патша үкіметі көтерілісшілермен
күресудің дұрыс әдісі Сырымды тұтқындау деп есептейді. Онымен ғана
шектелмей амалдар іздестіріп, Кіші жүзде хан кеңесін ұйымдастырады. Ол
кеңестің басшылығына Айшуақ сұлтан, кеңес мүшелігіне алты старшын және
патша үкіметінің өкілі Құсайынов сайланады. 1797 жылы тамыз айында хан
кеңесі шақырылып оған 1000-ға жуық адамы бар Сырым Датұлы да келеді.
Осы кеңесте Сырым: «Кіші жүз халқының жағдайының ауырлығына және
хан кеңесінің құрылуына байланысты күресті тоқтатамын», - деп мәлімдеме
жасайды. Одан соң ол хан кеңесінің құрамына сайланады.
77 жастағы Айшуақ сұлтанды 1797 жылы қазан айында патша үкіметі
хан етіп тағайындайды. Осылайша, 1783 жылдан 1797 жылға дейін 14 жылға
созылған Сырым Датулы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс халықтың босқа
қырылмауы, ел ішінде тыныштық сақтау мақсатында тоқтатылады.
Көтерілістің қозғаушы күші - халық болды. Оған билер мен батырлар,
старшындар мен ру басылары да, қарапайым шаруалар да қатысты.
Ресей отаршыларының жүргізген құйтырқы саясатының нәтижесінде
хандық билік дағдарысқа ұшырады. Сонымен қатар патшалықтың отарлау
саясатының одан әрі тереңдей түсуі, орыс-казак әскерлерінің қазақ жерлерін
тартып алуы дәстүрлі шаруашылыққа үлкен нұқсан келтірді, қоныстар мен
жайылымдық жерлерді тарылтты. Қорыта айтқанда, Сапура Мәтенқызы мен
Сырым Датұлы бастаған көтеріліс қазақ тарихында Ресен империясының
отаршылдық саясаты мен жергілікті билеуші топ өкілдерінің езгісіне қарсы
бағытталған маңызы зор азаттық қозғалыстың бірі болды.
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13-тақырып.
Қазақстанның
мемлекеттік
айырылуы. Ұлт-азаттық жолындағы көтерілістер

тәуелсіздігінен

1) Ұлы жүз қазактарының қоқандықтарға қарсы көтерілісі. Қаратай,
Арынғазы, Жоламап Тіленшіұлы бастаған көтерілістер.
2) И. Тайманұлы мен М. Өтемісұлы бастаған көтеріліс.
3) К. Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық соғыс.
4) Патшалық Ресейдің Оңтүстік Қазақстанды жаулап алуы.
1 Ұлы жүз қазақтарының қоқандықтарға қарсы күресі. Қаратай,
Арынғазы, Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтерілістер
XVIII ғ. аяғы мен XIX ғ. басында Қазақстанның оңтүстігіндегі саяси
жағдай күрделеніп кетті. Мұнда Орта Азиялық үш мемлекет – Хиуа, Бұқара
және Қоқанның мүдделері қақтығысқа түсті. XIX ғ. басына қарай күшейген
Қоқан хандығы, енді Оңтүстік Қазақстанды жаулап алуды көздейді. Оның
басты мақсаты: Ресей мен Қытайды байланыстыратын Орта Азиядағы керуен
жолдарына бақылау орнату және мұсылман халықтары тұратын
территорияны иелену еді.
1865 жылы Ресей империясының қол астына өткенге дейін
қоқандықтар Ұлы жүз территориясында Ақмешіт, Жаңа-Қорған, КүмісҚорған, Шым-Қорған, Шолақ, Созақ және т.б. бекіністерді салды. Бұл
кезеңде Хиуа мен Бүхара Қоқанға қарағанда әлсіздеу болды да онымен
бақталаса алмады.
Қоқан хандығының қол астына Ұлы жүздің көп рулары қарады. Ондағы
билерге артықшылықтар беріліп салықтан босатылды, олардың кейбіреулері
«датқа» лауазымын алды. Бұқара халықтың негізгі бөлігі «зекет» салығын
(шариғат бойынша мүліктің ¼ бөлігі) төлеп тұды.
Қоқандықтардың қазақтарға түрлі салықтар салуы халық ішінде
кедейлердің көбеюіне әкеліп соқты. Ол туралы Ш. Уәлиханов: «Қазақтардың
арасында «әзірейіл барда жаным бар деме, қоқандықтар барда малым бар
деме» –деген мәтел пайда болды»,- деп көрсетеді. Осындай жағдайда 1810 ж.
Ташкент өңірінде тұратын қазақтар салық төлеуден бас тартты. Қоқан ханы
Әлім бек қарсылық көрсеткендерді тыныштандыруға және Сайрам, Ташкент,
Түркістанды бағындыру үшін 12 мың әскер жіберді. Қоқандықтар
Түркістанды басып алуы кезінде оның билеушісі Тоқай Төре Бұхараға
қашуға мәжбүр болды. Бұхараның әмірі Тоқай Төреге Бұхарадағы соғысқа
жарайтын қазақтардан жасақ жинап алуға рұқсат берді. Оған қарсы
қоқандықтар Ташкенттен 300 жауынгермен Базар бахадүрді аттандырғанда
Тоқай Тере Созақты тастап қашуға мәжбүр болды. Одан кейін қазақтардың
қарсылығы біраз уақыт басылды. Тоқай Төр Бұхарада өлтірілді.
1821 ж. Тентек төре бастағаған қазақтардың Қоқан үстемдігіне қарсы
көтерілісі болды. Олар Сайрам, Шымкент, Әулие-Ата қалаларын алып,
бірнеше бекіністі қоршады. Көтеріліске Түркістан, Шымкент, Сайрам,
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Әулие-Ата төңірегін мекендеген қазақтар қатысты. Көтерілісшілерге қарсы
Абул-Қалым-Аталық басқарған әскер жіберілді. Тентек төре әскерін екіге
бөлді. Бір бөлігі Сайрамда, ал екіншісі Шымкентте бекінді. Бірақ ұзаққа
бармай көтерілісшілер қаруын тастауға мәжбүр болды. Тентек тере
қоқандықтарға «баж» немесе «жол» салығын, «зекет» төлеуге келісім берді.
Ұлы жүз қазақтарының 1810-1820 жылдардағы қоқандықтарға қарсы
күресте жеңілуінің негізгі себептері: қоқандықтардың әскери басымдығы,
көтерілісшілердің арасында ауызбірліктің болмауы, Бұхара әмірінің
көмегінен дәмеленген көтеріліс басшыларың беделінің төмен болуында еді.
Дегенмен де, бұл Ұлы жүз қазақтарының өз еркіндігі мен тәуелсіздігі
жолында қоқан үстемдігіне қарсы шыққан ұлт-азаттық күресі болатын.
1822-1842 жж. Қоқан хандығының тағына отырған Мадалы ханның
(Мұхамед Әли) тұсында жекеленген облыстар мен Ташкентті өз алдына
билеген Күшбегілердің рөлі күшейді. Ұлы жүздің басып алынған
территориясының бір бөлігі және Сырдария бойындағы қазақтар Ташкент
Күшбегіне жылына 20 мың алтын ақша төлеп тұруға міндетті болды. Салық
төлеушілерді қанау бұрынғыдан да күшейе түсті. Қоқан билеушілерінің өзара
қырқыстарынан кейінгі Құдияр хан (1845-1875 жж.) тұсында қазақтар ғана
емес, Қоқан хандығының жергілікті диқандары да қанауға түсті.
*1797 жылғы Есім ханның өлімінен кейін Кіші жүздің бір топ
сұлтанының Қаратай сұлтанды хан сайлау жөніндегі ұсынысына қарамастан
және оның ел арасындағы беделінен сескенген патша әкімшілігі Айшуақты
хан тағына отырғызады. Бұл шешімге келіспеген Қаратай халық арасында
ханды сайлау туралы үгіт жүргізе бастайды. 1805 жылы Жантөрені хан
сайлағанға дейін патша әкімшілігімен бейбіт қатынас ұстады.
1806 жылы Қобда өзенінің жағасында болған съезд Ресей әкімшілігінің
шешіміне қарамастан Қаратай сұлтанды хан сайлайды. Осылайша
Қаратайдың Жантөре ханға қарсы күресі біртіндеп Ресей үкіметіне қарай
бағытталады. Күрес барысында Қаратай транзиттік сауда жолдарының бәрін
өзіне қаратып, Ресейдің Орта Азиямен саудасын шектейді. Герценберг пен
Бородиннің жазалау экспедициясына қарамастан Қаратайдың жанына
топтасқан Кіші жүз жасақтары төменгі Орал шептеріне жорықтар жасайды.
Қаратай 1809 жылы Жантөре хаңды өлтіргеннен кейін 1812 жылға дейін
Хиуада жасырынуға мәжбүр болады.
Жантөренің өлімінен кейін Ресей Айшуақтың ұлы Шерғазыны
хандыққа бекітеді. Ресей әкімшілігінің ондай шешіміне риза болмаған
Қаратай өзінің қарулы қарсылығын 1816 жылы Орданың Батыс бөлігіне
басқарушы-сұлтан болып тағайындалғанға дейін жалғастырады. Транзиттік
сауда мәселесі аландатқан Ресей, Қаратаймен осындай келісімге барған еді.
Сөйтіп, 1816-1817 ж. келіссөздер нәтижесінде Қаратай сұлтан өзінің
қарсылығын тоқтатты.
*1816 жылдан 1821 жылға дейін Арынғазы Хиуаға қарсы азаттық
күресін жүргізді. 1815 жылы Арынгазының әкесі Әбілғазы хан өлгенде ол 30
жаста болатын. Оған дейін 1816 жылы Кіші жүз ішінде тәртіп орнату
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мақсатында сұлтандардың озбырлығын, билер соты мен молдалардың
өкілеттілігін шектеп, едәуір бедел жинаған еді. Арынғазының ел арасында
осы беделінің өсуіне байланысты старшындардың көпшілігі оны Кіші жүзге
хандыққа бекітуді сұрап, патша әкімшілігіне өтініш білдіреді. Арынғазы
болса, хиуалықтардың үстемдігін біржола жойын, сонымен қатар бір хандық
құруды жоспарлайды. Бір хандық қана құру Ресейдің келісімінсіз мүмкін
емес-ті. Сондықтан, Ресеймен жақындасуды ойлаған Арынғазы Орынбор
генерал-губернаторы Эссен мен Шекаралық комиссия төрағасы А.
Веселицкийдің қолдауына сүйене отырып, патшадан қолдау көрсетуді сұрау
үшін, 1821 жылы Санкт-Петербургке аттанады. Бірақ патша әкімшілігі оны
тұтқындап, Калугаға жер аударады. Ол 1833 жылы сонда қайтыс болады.
*XIX ғасырдың 20-30 жылдары патшалық Ресейге қарсы Саржан
Қасымұлы мен Жоламан Тленшіұлы бастаған көтерілістер болды. XIX
ғасырдың 20 жылдары патшалық Ресей жаңа бекіністер салу үшін қазақтарды
тағы да өз жерлерінен ығыстыра бастады. Кіші жүздің табын руы мекендеген
суы мол, жайылымдық жері кең Жаңа-Елек ауданын орыс шенеуліктері
тартып алды. Оған қарсы Жоламан Тіленшіұлы Табын руын бастап
көтеріліске шықты.
Ол кезде Жаңа-Елек шебінде 29 бекініс болды. Орал, Елек, Берденкі
және Кұрат өзенінің бойындағы аудандардың 7 мың десятина жеріне Ресей
үкіметі Орынбор және Орал орыс-казактары мен шаруаларын орналастыра
бастады.
Жоламан батыр алғашында жер мәселесін бейбіт түрде шешуге
тырысты. Ол Орынбордың әскери губернаторы Эссенге 1822 ж. 6 тамызда
және 1823 ж. 3 қыркүйекте хат жазады. Онда 1810 жылға дейін қазақтар Елек
өзенінің бойындағы жерлерді еркін пайдаланғанын, ал одан кейін Елек
өзенінің бойына форпостар салынып, Кіші жүз қазақтарына бұл жерлерді
пайдалануға тиым салғаннан соң жағдайдың қиындай түскендігін ескертеді.
Сонымен қатар, губернатордан әскери бекіністерді алып тастауын, «СанктПетербургтегі біздің елшілерді қайтарып», Сібірге жер аударылып Орынбор
түрмесінде жатқан қазақ Түленбай Құндықовты өз тұтқынында жатқан есаул
Падуровқа айырбастап, босатуды талап етеді. Бұл хаттар жауапсыз қалды. Ал
Орынбор Шекаралық комиссиясы Жоламанға келесі келісімдерді Шерғазы
хан арқылы жүргізуі керектігін ескертеді. Бұл жағдай Жоламан Тіленшіұлын
қанағаттандырмай, оны қарулы көтеріліске алып шықты. Жоламанның
отряды шекара заставаларына, аға сұлтандардың қыстаулары мен әскери
бекіністерге шабуылдар жасай бастады. Жазалаушы отрядтардың оның
соңына түсуі сәтсіз болды. Жазалаушыларға Жоламан батырдың барлық
операцияларына бірге қатысып, белсеңділік көрсеткен Шерғазы ханның
жасағына да қарсы күрес жүргізуіне тура келді.
1835 ж. Жаңа-Елек шебінің Ор және Троицк аралығындағы барлық
жерлерінен айырылған Жағалбайлы, Жаппас, Алшын, Арғын, Қыпшақ
руларының қазақтары қатысқан тұста көтеріліс кең қанат жайды. Өз
жерлерінен айырылған қазақтар шекаралық аймақтарда көшіп-қонуына тура
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келді және ол үшін салық төлеуге мәжбүр болды. Қазақтардың
қарсылықтары аға сұлтандардың ауылдарына, керуен жолдарына,
бекіністерге жиі шабуылдар түрінде көрініс тапты.
1838 ж. ортасында Елек қалашығынан Ор және Троицк бекінісіне
дейінгі шекаралық шеп маңында көшіп-қонып жүрген қазақтар көтеріліске
тартылып, көпшілігі Торғай мен Ырғыз өзендерінің бойындағы аудандарға
көше бастады. Көтерілісті басуға және көшіп кеткендерді қайтаруға патша
үкіметі Ор қалашығынан полковник Мансуровтың, Орынбордан полковник
Падуров, Елек жақтан полковник Гекке басқарған үш отряд жіберді. Бірақ
бұл үш отрядтың да әрекеті сәтсіз аяқталды.
Жоламан батыр Орал казак эскерінің генерал-майоры Бородинге: «Мен
сұраған жерлерді қайтарып берсеңдер дос боламыз, егер берілмесе жау
боламыз», - деп хат жазды. Осылайша, Жоламан батыр XIX ғасырдың 20-30
жылдары патша үкіметі тартып алған Кіші жүз қазақтарының жерлерін
қайтаруға бағытталған көтеріліске жетекшілік жасады және Кенесары
Қасымұлы бастаған көтеріліс шыққан тұста, Кіші жүз қазақтарын Кенесарыға
қосылып өз тәуелсіздігі мен еркіндігі жолында күреске шығуға шақырды.
1822 ж. «Сібір қырғыздары туралы Жарғының» енуі, одан кейін ол
занды түсіндіру үшін жүргізілген үгіт, 1824 ж. Қарқаралы уезіне полковник
Броневскийдің экспедициясының келуі – сұлтан Саржан Қасымұлы бастаған
кетерілістің шығуына түрткі болды. 1824 ж. 8 ақпанда сұлтандар мен
билердің белсенді қатысуымеы бірінші Қарқаралы приказы, одан соң
Көкшетау приказы құрылды. 1824-1836 жылдары Қарқаралы және Көкшетау
уездерінің көтеріліске шыққан елін Кенесары Қасымұлының ағасы Саржан
сұлтан басқарды. Саржан Қасымұлы приказдарды жоюды, қазақ жерлерінен
әскерді әкетуді, қазақтарға бұрынғы еркіндігін қайтаруды талап етті. Саржан
Қасымұлы бастаған көтерілістің негізгі мақсаты – патша үкіметі тартып
алған жерлерді қайтару, Қазақ хандығын қайта жаңғыртуға ұмтылыс болды.
1825-1826 жылдары оған Қаракесек, Жағалбайлы, Шора болыстарының
Қожан, Тал, Айдабол, Байдәулет руларының қазақтары қосылды.
1826 ж. тамызда Саржан Қасымұлы Қарқаралы приказына жасаған
жорығы сәтсіз аяқталды. Саржан Қасымұлының біраз серіктері қолға түсті.
1832 жылдың басында ол Ресейге сенімді қызмет етіп отырған Қарқаралы
уезіндегі билердің ауылына бауырлары Есенгелді және Ержанмен бірге
шабуыл жасады. Сұлукөл сайының маңындағы шайқаста Потаниннің
отрядының тегеурініне шыдамаған Саржанның отряды шегінді. Бұл сәтсіздік
Саржанды осы 1832 ж. патша үкіметіне қарсы бірге күресу үшін Ташкент
күшбегіне одақ құруға итермеледі. Батыс-Сібір генерал-губернаторы
Вельяминов бірнеше отряд жіберіп, бұл қарсылықты басып тастады. Бірақ
Саржан күресті тоқтатпады. 1833 ж. шағын отрядымен Ресей билігіне
қарасты билер мен сұлтандардың ауылдарына, сауда керуендеріне,
бекеттерге шабуыл жасап тұрды. Ұлы жүз қазақтарының бытыраған
күштерін және Сырдария бойындағы Ташкент күшібегіне бағынышты
қазақтарды өз жағына тартып, Ресейге қарсы күреске біріктіруге тырысты.
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1836 ж. Ташкент күшібегі бұл туралы біліп қойып өзімен келіссөз жүргізуге
келген Саржан, Есенгелді, Ержан Қасымұлдарын және 20 сарбазымен қоса
өлтірді. Бірақ бәрібір, Ресей патшалығының Саржан Қасымұлының өлімінен
кейін даладағы толқулар басылады деген үміті ақталмады.
2 И. Тайманұлы мен М. Өтемісұлы бастаған көтеріліс
1756 ж. патша жарлығы бойынша қазақтарға қысқы уақытта Жайықтың
оң жағалауына мал жаюға тиым салынған болатын. Жайық өзенінің бойы
біртіндеп Орал казак-орыс әскерлерінің меншігіне қарады. Соның
салдарынан қазақтардың жайылымдық жерлері тарылып, шаруашылықтары
күйзеліске ұшырады. Сонымен қатар, Орал казак-орыстары қазақтардың
ауылдарына шабуыл жасап, адамдарын өлтіріп, мал-мүліктерін тонап кетіп
отырды. Патша өкіметінің жергілікті әкімшілігі мұндай озбырлықтарға
қарсы шара қолданбай, керісінше көп жағдайда мәселеден жалтарып кетіп
отырды.
1815 ж. «Ішкі Орданың» ханы Бөкей қайтыс болған соң хан тағының
мұрагері Жәңгір оң-солын танып, ел басқаруға араласқанша Ішкі Орданы
Бөкейдің інісі Шығай биледі. 1824 ж. Жәңгір хан тағына отырған соң Ішкі
Ордадағы басқару құрылысына өзгерістер енгізбек болды. Бірақ халық
ханның бұл «жаңалықтарына» дайын болмады.
Жер қатынасында әділетсіздіктер орын алды. Жәңгірдің ағасы
Меңдігерей Бөкейханов ханның төңірегінде жүрген сұлтандар Мұсағали,
Шыңғали Ормановтар, Балқы Құдайбергенов т.б. шұрайлы жерлерді иеленді.
Сонымен қатар Ішкі орданың халқы Орал казак-орыстарынан да қатты
қысым керді. Жайық өзенінің жағалауына қазақтарды жақындатпады. Ішкі
Орданың қазақтары 1846 жылға дейін Ордадағы салықтың түрлерін негізінен
ханның өзі белгілеп келген еді. Олардың ішінде ханның пайдасына алынатын
«зекет», «соғым» сияқты салықтар болды. 1836 ж. Ішкі Орда халқы ханның
«зекет» салығына 18000 қой, 800 өгіз, 1000 жылқы, 700 түйе, одан басқа да
салықтар жинағанын айтып Орынбор комиссиясына шағымданады.
Жәңгір хан 1833 ж. өзінің қайын атасы Қарауылқожа Бабажановты
Каспий теңізінің жағалауында көшіп-қонып жүрген рулардың басқарушысы
етіп тағайындайды. Жаңа тағайындалған басқарушы қарапайым халықты
бұрынғыдан бетер қанауға ұшыратты. Ол жерді «жалға» беру дегенді
шығарып, ол үшін қазақтарды ауыр салық төлеуге мәжбүрледі. Оған қоса
Қарауылқожаның отбасы үшін әр шаңырақ 2 сом, ал ауыл старшындары бір
жылқыдан төлеуге міндеттелді. Осы жағдайларға байланысты 1835 ж.
Исатайдың өз қарауындағы халық атынан ханға арызданбақ болған шағымы
аяқсыз қалдырады. Бұдан бөлек, Қ. Бабажановты тағайындауға қарсылық
білдірген және одан кейінгі ханға айтылған бірнеше арыз-шағьшдар да
ескерусіз қалған еді. Керісінше, Жәңгір хан ашуланып, Исатайдан кек
қайтару жағын ойластырып, Орынбор әкімшілігіне Исатай мен Махамбет
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Күшік Жапаров деген адамды өлтірді деп жала жауып, сотқа шақыртады.
Бірақ сотта екеуі де өздерінің кінәсіз екенін дәлелдеп шығады.
1836-1837 жж. Исатай жағы ханға өздерінің талаптарын айтып,
өкілдерін жіберумен болады. Сонымен қатар Исатай ел ішіндегі түрлі
мәселелерді өз бетімен шешіп, халықты Жайықтың арғы бетіне өтуге
шақырып отырады. 1837 ж. наурызында Шекаралық комиссия Исатай мен
Махамбетті сотқа шақырғанда, олар сотқа барудан бас тартады. Орынбор
генерал-губернаторы Перовский жіберген атаман Покатилов бастаған Жайық
казак әскерінің отряды да оларды тұтқындай алмайды.
1837 ж. қыркүйегінде саны 3 мың адамға жеткен Исатай мен Махамбет
бастаған көтерілісшілер Қарауылқожаның ауылы мен басқа да бисұлтандардың ауылдарына шабуыл жасайды. Одан кейін хан ордасын
шабуылдауды ойластырып, қазан айының басында ордаға 12 шақырымдай
жерге келіп орналасады. Исатай хан ордасына жақындаған тұста қол
астында 2000 жігіт болады. Алдымен ханға ез талаптарын айтып хат жазып,
оның орындалуын күтеді. Жәңгір хан болса Исатаймен келіссөз жүргізу
арқылы уақыт ұтады да, Орынбор генерал-губернаторлығына жасырын хат
жазып, көмек сұрайды. Бұл жағдайды білген Исатай да Орынборға хат
жолдап, жауап күтеді.
Орынбор генерал-губернаторы Перовский қазан айының 17-сінде
подполковник Геккені Жәңгір ханға көмекке жіберіп, Исатай мен Махамбетті
тұтқындауды тапсырады. Қазан айының 30-да Гекке хан ордасына жетеді.
Оған жолда атаман Покатиловтың 400 казак отряды қосылады. Гекке хан
ордасына келген соң қосымша күш жинау үшін, уақыт ұту мақсатында
Исатаймен келіссоздер жүргізеді, бірақ одан нәтиже шықпайды. Қараша
айының 7-де Геккеге көмекке келген полковник Меркульевтің отряды
Исатайдың ауылына шабуыл жасап, батырдың отбасын тұтқындайды. Бұл
хабарды естіген Исатай дереу ауылына көмекке аттанады. 8 қарашада
Меркульев соғысуға күштің тең еместігін байкап, ауыл адамдарын босатуға
мэжбүр болады. Осы жағдайдан кейін Исатай мен Махамбет бастаған
көтерілістің сипаты өзгеріп, ол тек ханға қарсылық емес, енді ханға қолдау
көрсеткен Орынбор әкімшілігіне де қарсылық сипатына ие болды.
Меркульевтің отряды Геккенің отрядымен Бекетай ауылының маңында
қосылып, Тастөбеге қарай бағыт алады. Тастөбеге 4 шақырымдай қалғанда
500-ге жуық көтерілісшілер тобымен кездеседі. Исатай батыр Меркульевтің
отрядынан құтқарып алған елді қорғау үшін жан-жақтан жігіттерін жинауға
тырысады. Бірақ Гекке бастаған 2000 жазалаушы солдат көтерілісшілердің
бір-біріне қосылмауына күш салады. Осы шайқаста Исатай қолынан
жараланады да, баласы Жақия 50-60 адаммен бірге қаза табады. Тастөбе
маңындағы шайқаста көтерілісшілер Геккенің отрядынан жеңіледі.
Жазалаушы отряд желтоқсан айында Исатайды Самар даласынан іздейді, ал
Исатай болса Жайықтың бойында отырып, қолайлы сәтті күтеді.
Тастөбе маңындағы шайқастан кейін Исатай мен Махамбет Кіші жүзге
өтіп, 2000 жігіт жинап, Хиуа ханының қолдауымен патша өкіметіне және
108

оның қолшоқпары Баймағамбет Айшуақовқа қарсы күреседі. Кіші жүз
даласындағы халық қозғалысы енді орта жүзден Торғай өңіріне келген
Кенесары Қасымов бастаған ұлт-азаттық қозғалысымен жалғасады. Сондайақ, осы тұста Кіші жүздегі Жоламан Тіденшіұлы бастаған көтеріліс те өрши
түсіп, ол Кенесарыға қосылуға бағыт алады.
Бұл уақытта жазалаушы әскерлер - Полковник Гекке мен
Баймағамбеттің отрядтары Ақбұлақтың жағасына орналасады. Исатай 500дей жігітімен Қиыл өзенінің қарсы жағалауындағы биік қырға келіп
тоқтайды. Көп кешікпей екі арада шайқас басталады. Кезекті қақтығыста
Исатай қолға түседі. Иван Богатырев деген урядник батырдың басын
қылышымен шауып түсіреді. Басшысы өлген көтерілісшілер Ойыл өзенінің
жағасындағы қалған топқа қосылады. Патшаның жазалаушы әскерлері
көтерілісшілердің бірігіп ары қарай әрекет жасауына мүмкіндік бермеді.
Осыдан кейін Исатайдың ұйымдастыруымен болған Кіші жүздегі кетеріліс
жеңіледі.
Исатай қаза тапқаннан кейін Махамбет Өтемісұлы біраз адамдармен
Хиуа хандығына өтіп кетеді. Кейін Орынбор әкімшілігі оны қолға түсіріп
сотқа тартып, Атырау өңіріне жер аударып жібереді. Сот үкіміне риза
болмаған Баймағамбет сұлтанның адамдары 1846 ж. қыркүйекте Махамбетті
өз үйінде өлтіріп кетеді.
И. Тайманұлы мен М. Өтемісұлы бастаған көтерілісті үш кезеңге бөліп
қарастыруға болады. Бірінші кезең – 1833-1836 жылдар аралығы қарулы
көтеріліске даярлық ретінде сипатталса, екінші кезең – 1837 жылдың басында
көтерілісшілердің ханға қарсы аттануынан бастап, олардың осы жылдың күз
айларына жеңіліске ұшырауына дейінгі аралық. Үшінші кезең – 1837
жылдың желтоқсанында Исатай мен Махамбет бастаған көтерісшілердің
шағын тобының Жайықтың сол жағалауына өтіп күш жинап көтеріліске
қайта шығуынан бастап, 1838 жылдың шілде айының ортасында Ақбұлақ
өзенінің маңында болған шайқаста біржола жеңіліске ұшырауына дейінгі
уақытты қамтиды.
Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс –
қоғамдағы әлеуметтік теңдік үшін болған, қазақ халқының Ресей
империясының отаршылдық саясатына қарсы халықтың азаттық рухын
жігерлендірген көтеріліс. Сондықтан да, бұл көтеріліс халқымыздың
тарихында өзіндік орны бар, маңызы зор көтерілістердің бірі болып
табылады.
3 Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық соғыс
Ресей империясының қазақ даласындағы хандық билікті жоюы,
шекаралык аймақтарда жаңа бекіністердң көптеп салынуы Кенесары
Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің шығуына себеп болды.
Қазақтардың ХVІІІ-ХІХ ғасырларда болған басқа барлық көтерілістермен
салыстырғанда Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық күрестің
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ерекшелігі, оған үш жүздің бұқара халқы түгелге дерлік катысты. Бұл
күрестің кен қанат жайып, бүкілхалықтық сипат алуы, Кенесары күресінің
өзіне тән саяси ерекшелігі деу керек. Азаттық күреске қатысушы рулардың
саны күрестің алғашқы жылдарына қарағанда 1843-1845 жылдары көбейе
түскені байқалады. Кенесарыны анағұрлым белсенді қолдаған рулар:
Қыпшақ, Төртқара Жағалбайлы, Табын, Тама, Бағаналы, Шекті, Алшын,
Керей, Жаппас, Арғын, Үйсін, Дулат т.б. Кенесары жетекшілік жасаған
азаттық күресіне ру басылары мен билер және басқа да ауқатты топ өкілдері
қатысты. Олар, мысалы, Ш. Едігенов, Шорман Күшіков, Мұса Шорманов
және т.б. Кенесарыға белсенді қолдау көрсеткендердің бірі оның әпкесі
Бопай.
Кенесары Ресей отаршылдығына қарсы азаттық соғысты бастамас
бұрын бірнеше дипломатиялық қадамдар жасады. 1837 жылдың көктемінде
патша үкіметіне жаңа бекіністер жүйесін салудан бас тартып, салынған
бекіністерді бұзуды, орыс әскерлерінің қазақ даласына ішкерілей енуін
тоқтатуды талап етіп бірнеше хат жолдаған болатын. Сол хаттарының
бірінде: «Ата-бабаларымыз мұра еткен Есіл, Нұра, Ақтау, Ортау, Қарқаралы,
Қазылық, Жарқайың, Обаған, Тобыл, Құсмұрын,Орал, Торғайға дейінгі
жерлер қазіргі патша тұсында бізден тартып алынып, ол жерлерде бекіністер
салынып, сонысымен тұрғындарды өте қиын жағдайға ұшыратуда. Бұл тек
біздің болашағымыз үшін ғана емес, сонымен бірге бүгінгі өмір сүруімізге де
қауіпті», - деп көрсетеді. Бірақ, Кенесарының бұл хаттары патша әкімшілігі
тарапынан жауапсыз қалдырылды. Одан кейін Кенесары 1837 жылдың күзіне
қарай ашық күреске шығады. Қараша айында Петропавлдан оңтүстікке қарай
бара жатқан керуенді қорғаушы Ақтау бекінісінің казак отрядына шабуыл
жасайды.
1838 жылы Кенесары әскері Ақтау мен Ақмола арасындағы шептерге
шабуыл жасап, онда орналасқан Симоновтың отрядын талқандап, 10
пистолет, 9 мылтық, 13 қылыш, 7 найза, 495 мың оқ, т.б., қару-жарақ, оқдәріні қолға түсірді. 1838 жылдың күзінде Кенесары сарбаздары патша
үкіметінің жазалаушы әскерлерімен бірнеше дүркін қарулы қақтығысқа түсті.
Солардың ішінде айрықша кескілескен шайқас мықты бекіністердің бірі
саналатын Ақмола бекінісі үшін болды. Оны аға сұлтан полковник
Қоңырқұлжа Құдаймендиннің жасағы мен старшина Карбышев басқаратын
жақсы қаруланған гарнизон қорғайтын. Кенесарының әскері бекіністі әртеп,
жаудың біраз әскерлерін тұтқындап, қару-жарақтарын олжалады.
1838
жылдың аяғына қарай Кенесары Орынбор әскери
губернаторлығына қарасты Ырғыз бен Торғай жаққа көшеді. Ол кездегі
Орынбордың генерал-губернаторы граф В.А. Перовский алғашқы кезеңде
көтерілісшілермен арақатынасты бейбіт жолмен шешуге тырысқан еді.
Арадағы келіс сөздер барысында В.А. Перовский Кенесарыға көмектесетін
болады. Жылдың аяғында Кенесары мен В.А. Перовский арасында уақытша
бітім жасауға қол жетеді. Ол бітім бойынша Кенесары бастаған
көтерілісшілер шекара шебіне шабуыл жасамауға уәде береді. Бұл тыныштық
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1842 жылға дейін созылды. Бірақ, уақытша тыныштық орнаған тұста Батыс
Сібір генерал-губернаторлығының әскери отрядтарымен қарулы қақтығыстар
тоқталған жоқ болатын.
1841 жылдың қыркүйек айында қазақтың үш жүзінің атынан жиналған
ықпалды билер мен сұлтандар Кенесары Қасымұлын бүкілқазақ халқына
билігі жүретін хан етіп сайлады. Осылайша, Қазақ хандығы қайта құрылып,
қазақ мемлекеттілігі қалпына келтірілді. Ресей империясының билігі
орныққан Ертіс, Есіл, Орал шептерінің бойындағы аудандардан басқа
Қазақстанның барлық жерлеріне Кенесары ханның билігі жүрді. Мемлекеттік
құрылыс қайта ұйымдастырылды. Хан Кеңесі құрылып, оған батырлар,
билер, сұлтандар, сондай-ақ, жеке ерлік керсеткендер, дипломатиялық
қабілеттері бар ақылды саясаткерлер мен сенімді жақтастары кірді.
Дипломатиялық қызмет ұйымдастырылды. Хан жарлықтары мен Хан
Кеңесінің шешімдерін таратып, түсіндіріп және орындалуын талап етіп
отыратын арнайы басқарма құрылды. Салық жүйесіне өзгерістер енгізілді.
Әскери мәселеде, Хан кеңесінің мүшелері мен атақты батырлар басқаратын
қатаң әскери тәртіптегі мыңдықтар және жүздіктерге бөлінген, далалық
соғыс жағдайына ыңғайлы жасақтар ұйымдастырылды.
Кенесары Орынбор губернаторымен уақытша келісімге келгеннен
кейін, 1841-1842 жылдары Қоқан хандығының қол астындағы қазақ жерлерін
азат ету үшін күрес жүргізеді. Бұл күрестің нәтижесінде Созақ, Сауран,
Ақмешіт, Жаңақорған қалалары қоқандықтардан азат етіліп, Түркістан
қаласы қоршауға алынады. Осыдан кейін Қоқан хандығы Кенесарымен
келіссөз жүргізуге мәжбүр болды. Қоқандықтарды талқандауда Сырдария
бойындағы Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған қазақтардың Кенесарыға
қолдау көрсетіп, шайқастарға белсенді қатысуы үлкен рөл атқарды.
1842 жылы Орынбор генерал-губернаторы В.А. Перовский
Петербургке қызметке шақырылып, оның орнына Орынборға генералгубернатор болып Обручев тағайындалады. Обручевтің Перовскийге
қарағанда Кенесарымен арадагы меселені шешуде көзқарасы басқаша болды.
Ондай жағдайды пайдаланған Сібір губернаторы Горчаков осы жылы
Кенесарының ауылын шабуға Сотниковтың басқаруымен отряд жібереді.
Нәтижесінде, Орынбор әкімшілігімен жасалған бітім Горчаковтың тарапынан
бұзылды. Ал, 1843 жылдың 27 маусымында патша Николай I Кенесары
Қасымұлы бастаған күресті басу үшін қазақ даласына ірі көлемдегі әскери
жорық ұйымдастыру туралы бұйрық шығарды. Сонымен қатар, Кенесары
ханның басын кесіп әкелген адамға 3000 сом сыйлық тағайындады.
1843 жылдың көктемінде патша әкімшілігі қазақ даласына үш отрядты
бірдей жіберуді ұйғарды. Ол отрядтарға Ор бекінісінен, Ұлытаудан және
Тобыл өзені бойынан бір уақытта аттанып, Кенесары ханның жасақтарын
жан-жақтан қоршауға алып, шешуші соққы беру арқылы талқандау қатаң
тапсырылды. Оған қоса, Батыс Сібір генерал-губернаторлығынан старшина
Лебедевтің және қазақ сұлтандары А. Жантерин мен Б, Айшуақовтың
басшылығымен құрамында қазақтардан 2000-дай адамы бар қосымша
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отрядтар жасақталды. Кенесары ханның әскеріне қарсы соғыс операциясын
басқару генерал-майор Жемчужниковке жүктеледі. Ол кезде Кенесарының 20
мыңдай әскері бар еді. Кенесары хан патшаның жазалаушы отрядтарын бірбіріне қосылуына мүмкіндік бермей, жеке-жеке соққы беруді ойластырды.
Ол өз жасақтарының бір белігін Батыс Сібірден шыққан отрядқа қарсы
жіберді де, олар Ұлытауға қарай шегіне шайқас жүргізіп, жазалаушы отрядты
басқа жаққа қарай бұрып әкетеді. Ал, кейіннен Кенесарыға қарсы шайқаста
көрсеткен дәрменсіздігі үшін Лебедев Орынборға шақыртылып, қызметінен
босатылып, сотқа тартылады. Кенесары болса, бұл кезде өзінің негізгі
күшімен Константиновск бекінісіне шабуыл жасап, 1844 жылы шілденің 20нан 21-не қараған түні Өлкеаяқ өзенінің бойында Ахмет Жантөриннің
отрядын қоршауға алып талқандайды.
Осы 1844 жылы Ыстықкөл төңірегіндегі қырғыздар атынан Бұғы руы
манаптарының бірі Боранбай Бекмұратов Ресейдің билігін мойындауға дайын
екендігін патша I Николайға хабарлайды. Бірақ манаптың бұл ұсынысын
Ресеймен арадағы жердің. Қашықтығын сылтауратқан патша жауапсыз
қалдырады. Кейбір қырғыз билеушілерінің Ресей билігін мойындауға ыңғай
танытуы Кенесары ханды ызаландырған болатын. Ал, Кенесарының
қырғыздармен қақтығысының қарсаңында қырғыз манаптары Орман,
Жантай, Жанғаралы Батыс-Сібір губернаторына хат жолдап Ресей өкіметінің
құрамына қабылдауды сұрайды және қазақ ханы Кенесарыға қарсы күресте
қолдау көрсетуді өтінеді. Бұл жағдай Кенесарыны одан әрі ерегістіре түседі.
1846 жылдың басында Кенесары хан әскерлерімен Балқаш көлінің
маңына қоныс аударады. Патша үкіметі қазақ даласындағы Кенесары
бастаған көтерілісті біржола жою үшін енді генерал-майор Вишневскийдің
басқаруымен үлкен отряд аттандырады. 1846 жылы Кенесары хан
қоқандықтардан Әулиеата (Тараз), Мерке қалаларын қайтарады. Осы жылы
Кенесарыға қолдау көрсетуші Ұлы жүздің Саурық батыры қырғыздардың
батыры Жаманқораны өлтіреді. Оған жауап ретінде қырғыздар Саурық
батырдың ауылына шауып, Саурық батырды жігіттерімен қоса өлтіріп, малмүлкін тонап кетеді. Бұдан кейін қазақ-қырғыз арақатынастары шиеленісе
түсті. Патша үкіметі болса қазақ-қырғыз тартысына ашық кіріспей, Алатау
өлкесін өз билігіне бағындыруды жеңілдету үшін туысқан екі халықты бірбіріне айдап салып, екі жақты да әлсіретіп барып, осы өңірге ез әскерін
кіргізудің қолайлы жолдарын қарастырды. Осынадай шиеленіскен
жағдайлардың барысында 1847 жылы Кенесары хан 10 мың сарбазымен
қырғыз жеріне басып кіріп, оларды Қоқан езгісіне қарсы қазақтармен бірігіп
күресуге шақырады.
Кенесары ханның соңғы шайқасы қырғаздардың Кекілік-Сеңгір деген
жерінде болады. Қырғыз манаптары мен Вишневскийдің отряды және Қоқан
хандығының әскерлері «Алмалы сай» шатқалында Кенесарының
сарбаздарын үш жақтан қоршауға алады. Таулы аймақ хан Кененің
сарбаздарына басымдық көрсетуге мүмкіндік бермеді. Сонымен қатар,
Рүстем сұлтан мен Сыпатай батыр бастаған жасақтардың ұрыс алаңынан
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кенеттен шегініп, кетіп қалуы да жағдайды қиындатқан болатын. Өздерінен
бірнеше есе күші көп жаумен болған қаһармандық шайқаста Кенесары хан 32
қазақ сұлтанымен бірге тұтқынға түседі. Наурызбай батыр қаза табады.
Қырғыздардың қолына тұтқынға түсіп қалған Кенесары хан патша
чиновниктерінің алдауына түсіп, сыйлықтар алған қырғыз манаптарының
тарапынан өлтірілді. Кенесары ханның қасіретті өлімінен кейін оның
жетекшілігімен болған қасиетті азаттық күресі де жеңіліске ұшырады.
Кенесары бастаған азаттық күресті кейін оның баласы Сыздық сұлтан
жалғастырды.
Кене ханның отаршылдыққа қарсы күресінде Ағыбай, Ақғаш,
Басығара, Жанайдар, Жәуке, Иман, Байсейіт, Сұраншы, Жоламан және т.б.
батырлар қолдау көрсетіп, аянбай шайқас жүргізді. Кенесары Қасымұлы
бастаған ұлт-азаттық соғыстың жеңілуінің негізгі себептері мыналар: қазақ
халқының бір тудың астына біріге алмауы, кейбір ру басыларының өз
бетінше билік жүргізуге ұмтылуы және де кейбір қазақ билеуші топ
өкілдерінің патшалық Ресейді жақтауы, Кенесарының Ресей, Қоқан, Бұхар
хандықтарымен күресте күштің тең болмауы. Сонымен қатар, ол өзін
жақтамаған кейбір қазақ және қырғыз ауылдарын шабуы кері әсерін тигізді,
өйткені ол халықтың наразылығын тудырып, көтерілісті әлсірете түсті.
Дегенмен де, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық күрес жеңіліс
тапқанымен, ол қазақ халқының тарихында мәңгілік өшпес із қалдырған,
Қазақ мемлекеттілігін қайта жаңғыртуға тырысқан, тарихи маңызы зор күрес
болды.
4 Патшалық Ресейдің Оңтүстік Қазақстанды жаулап алуы
XIX ғасырдың 20-жылдары Ресей Орта жүз бен Кіші жүзде хандық
билікті жойып, Ресейлік басқару жүйесін енгізіп, енді Ұлы жүзге ауыз сала
бастады. Ресей Орта Азия хандықтарының шекарасына орыс әскерін
жақындату мақсатында 1847 жылы Сырдарияның төменгі ағысына Райым
бекінісін, 1848 жылы Қазалы фортын салғызды. Бұл бекіністер орыстардың
Сырдарияны бойлап жоғары жылжуына және қоқандықтардың ірі
бекіністерінің бірі Ақмешітке жақындауға мүмкіндік берді. 1848-1849
жылдары А.И. Бутаковтың басшылыгымен келген экспедиция Арал теңізін
зерттеп, теңіздің картасын жасады. Арал теңізінде кеме айлағы ашылды.
Оның Оңтүстік Қазақстанды отарлаудағы маңызы зор болды.
12 күндік қоршаудан кейін 1853 жылы 28 маусымда орыс әскерлері
Ақмешітті басып алды. Осыдан кейін Сырдарияның төменгі ағысында
Сырдария шебі кұрылды. Оған Райым бекінісінен Ақмешітке дейінгі
аудандар кірді. Ресей бұл аймаққа Орынбор мен Сібір шебінен екі жақтап
тереңдей ену үшін дайындала бастады.
XIX ғасырдың 60-жылдары Қазақстан территориясында Ресейдің
әскери бекіністері мен қамалдары, форпостары мен шептерінің саны арта
түсті. Ақтау, Ұлытау, Қапал, Сергиополь, Верный, Қастек және т.б. Ресейдің
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Қазақстандағы әскери тірек пункттері болды. 1856 жылы құрамына 213 мың
адамнан тұратын Ұлы жұз қазақтары және 60 мың қырғыз кіретін Алатау
округі құрылды. Ресей әскерлерінің оңтүстіктен де солтүстіктен де сәтті
жылжуына қоқандықтардың саясатына риза болмаған Әулиеата мен
Шымкент төңірегіндегі Ұлы жүз қазақтарының 1857-1858 жылдарда
көтерілістер жасап, Ресей жағына өтуі де қолғабысын тигізді.
1860 жылы орыс әскерлерінің қоқандықтарға қарсы белсенді әскери
қимылдары басталды. 26 тамызда Тоқмақ, 4 қыркүйекте Пішпек бекіністері
алынып, 24 қазанда Ұзынағаш төңірегінде болған шайқаста қоқандықтар
жеңіліс тапты. Осы оқиғадан кейін іле-шала, 1861-1863 жж. Сырдария мен
Сібір шебінің аралығына 4 экспедиция жіберілді. Олар бұл аудандарда
қоқандықтардың бәлендей қарсылығын кездестірмеді. Тіпті, Жұмғол мен
Құртқа бекіністері шайқассыз беріліп, Созақ пен Шолаққорғанда қоқан
билігіне қарсы көтерілістер бұрқ ете қалды.
1863 жылы Ресейдің Соғыс министрі Д.А.Милютин ерекше комитетке
Орта Азия хандықтарына қатысты белгіленген іс-әрекеттері туралы баяндама
жасап, оны мақұлдатып алды. 1864 жылдың мамыр айында полковник Н.А.
Веревкин бастаған отряд Түркістанға қарай қозғалды. Верный бекінісінен бір
мезгілде сұлтан поручик Ш. Уәлиханов басқарған 1400 ерікті қазақтар бар
полковник М.Г. Черняевтың отряды да қозғалды. 4 шілдеде Черняевтың
отряды Меркі, 6 шілдеде Әулиеата бекінісін шайқассыз алды. Полковник
Веревкиннің отряды Түркістан қаласына барар жолда қоқан әскерлерінің
тосқауылына ұшырады да бекіністі қоршауға мәжбүр болды. 9 маусымда
Түркістан орыстардың қолына өтті. Олар 1864 жылдың 22-23 шілдесінде
Шымкентті алуға тырысты. Бірақ бұл уақытта қоқандықтар Шымкентке
жеткен орыс әскеріне карсы соқкы береді. Бекініс-қалаларға жақын
орналасқан қазақ ауылдары екіге белініп, бірі орыстарға, екіншілері
қоқандықтарға қолдау көрсетті.
Қоқан хандығында саяси күштердің қарсылығы күшейіп, хан мен оның
төңірегіндегілердің озбырлығына наразылықтар көбейе түсті. Қокан мен
Бұхара арасындағы қайшылықтар шиеленісті. Мұндай қолайлы жағдайды
орыс әскерлері де өз мүдделеріне пайдалана білді. Черняевтің әскері мен
Лерхенің әскері Шымкент түбінде бірігіп қалаға шабуыл жасап, 1864
жылдың күзінде оны басып алды. Түркістан мен Шымкентті жаулап алғаннан
кейін Орынбор мен Сібір шептері жалғастырылды.
1865 жылы маусымда бір апта қарсылықтан кейін орыс әскерлері
Ташкентті басып алды. 1866 жылдың жазында патша II Александр Ташкентті
Ресейдің құрамына қосу туралы жарлық шығарды. Бір жылдан кейін 1867
жылы құрамына қайта құрылған Жетісу және Сырдария облыстары кіретін,
орталығы Ташкент қаласы болған Түркістан генерал-губернаторлығы
құрылғандығы туралы заң жарияланды.
Ресейдің жалпы Оңтүстік Қазақстанды эскери жаулауы Ақмешіт,
Түркістан, Әулиеата, Шымкент, Ташкент т.б. бекіністердің қорғаушыларына
деген ерекше қатыгездікпен жүзеге асырылды. Орыс әскерлері
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мұсылмандардың қасиетті жерлерін (Қожа Ахмет Яссауи, т.б.) қорлап,
оларды қиратты.
Осылайша, XIX ғасырдың 60 жылдары Оңтүстік Қазақстанды жаулап
алғаннан кейін Қазақстанның бүкіл территориясы ұзақ уақытқа Ресейдің
отарына айналды. 1867-1868 жылдары Түркістан және Далалық өлкені
басқару туралы «Уақытша Ереженің» қабылдануымен Орта Азия және
Қазақстан Ресей империясының отары ретінде заңдастырылды.
14-тақырып. XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы
саяси және әлеуметтік-экономикалық, қатынастар
1) Қазақстанда жаңа әкімшілік-территориялық басқару жүйесінің
өндірілуі және оған қазақтардың қарсылығы.
2) Қазақстанға орыс шаруаларының, ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс
аударуы.
3) XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдағы Қазақстан
мәдениеті.
1 Қазақстанда жаңа әкімшілік-территориялық басқару жүйесінің
өндірілуі және оған қазақтардың қарсылығы
Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформа патшалық Ресейдің
отаршылдық саясатының құрамдас бөлігінің бірі болып табылады. Өйткені,
ол әкімшілік құрылыс, жер қатынастары, сот құрылысы, халыққа білім беру,
дін мәселесі сияқты қазақ қоғамының шешуші салаларының бәрін қамтыған
болатын.
1867 жылы 11 шілдеде патша жарлығымен империя құрамында
Түркістан генерал-губернаторлығы құрылса, ал 1868 жылы Орынбор және
Батыс Сібір генерал-губернаторлықтары құрылды. Реформаның ең басты
және негізгі міндеті - «қазақ даласын Ресейдің басқа бөліктерімен бірте-бірте
қосып жіберу» үшін Ресейге бағынышты халықтарды бір басқару жүйесінің
құрамына біріктіру. Сөйтіп, жергілікті ақсүйектерді биліктен ысырып, ру
басшыларын әлсіретіп, ойға алған іс-шараларды оңтайлы жолмен оңай әрі тез
жүзеге асырып отыру. Жалпы алғанда, реформалар патшалық үкіметтің қазақ
даласының жергілікті тұрғындарын арзан жұмыс күші ретінде және
аймақтық табиғат байлықтарын еркін пайдалану үшін орыс капиталына
анағұрлым тиімді жағдай қалыптастыру әрекетінен туған еді.
Алдымен, қазақтардың қыстауы мен жайлаулық жерлерін мемлекет
меншігіне қаратып, казак әскери бөлімдері мен орыс шаруаларын
орналастыру үшін «артық» жер мөлшерін анықтау ісіне экспедициялар
жабдықталды. Патша үкіметінің 1886 жылғы Түркістан туралы Ережесі және
1891 жылғы Далалық облыстарды басқару туралы Ережесі сол орыс билігін
одан ары нығайтып, қазақ даласындағы отарлық езгі мен қанаудың күшеюін
тереңдете түсті.
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1867-1868 жж. реформа негізінде Қазақстан аумағы үш губернияға,
алты облысқа бөлініп бөлшектенеді. Мысалы, Торғай мен Орал облыстары Орынбор; Ақмола және Семей облыстары -Батыс Сібір; Жетісу мен
Сырдария - Түркістан генерал-губернаторлықтарының құрамына кірді.
Бұрынғы Бокей хандығының аумағы уақытша Торғай облыстық
басқармасына бағынышты болып қалғанымен, ол ұзаққа созылмай, 1872
жылдан бастап Астрахань губерниясының құрамына кірді. Ал Маңғыстау
түбегінің аумағы 1870 ж. қазақтардың көтерілісіне байланысты Кавказ әскери
округының билігіне өтті. Бұлай бөлшектеулер мен басқаруға езгерістердің
енуінің өзіндік себептері болды. Бұл туралы профессор Б. Сүлейменов:
«Патшалық үкіметтің ойынша, Қазақстан жерін түрлі генералгубернаторлықтар мен әскери округтарға бөлшектеу, қазақ халқының ұлттық
бірлігінің қалыптасу жолына кедергі болып, қазақ халқын отарлық езгіде
ұстауды жеңілдетуі тиіс еді» - дейді.
Генерал-губернаторлардың билік жүйесі мынадай үш бөлікке бөлінді:
облыстық басқармалар, уездік басқармалар және жергілікті басқармалар.
Облыстық әкімшіліктің басқарма басшылығьшда әскери және азаматтық
билік ететін әскери-губернатор тұрды. 1868 ж. Ереженің 22-23-бабында дала
облыстарының әскери-губернаторлары облыстардағы әскери қолбасшыларға
теңестірілетіні көрсетілген. Олар өз облыстарының аумағындагы орналасқан
казак әскерлерінің тағайындалған атамандары болып саналатын.
Облыстар өз кезегінде уездерге бөлінді. Уездік басқарманың
басшылығына орыс чиновниктерінің ішінен облыстық әскери-губернатордың
ұсынысы
бойынша
генерал-губернатор
бекітетін
уезд
бастығы
тағайындалды. Жаңа әкімшілік жүйе бойынша уездегі барлық билік жүйесі
толығымен уезд бастығының қолына шоғырландырылды. Ереженің 42-65
баптары бойынша, уезд бастықтарына мынадай міндеттер жүктелді:
жергілікті басқару орындарына жүктелген міндеттердің орындалуын
қадағалау, уезде тыныштық пен тәртіпті сақтау, алым-салықтың жиналуын
бақылау және халықтың денсаулығын сақтау. Уезде орналасқан әскери
бөлімшелер, мекемелер мен бекіністер уезд бастықтарына бағынышты
болды.
1867-1868 жж. реформа ел мен жерді басқарудың алғашқы буыны
болып табылатын жергілікті басқармаға көңіл бөлді. Әрбір уезд болыстарға,
ал болыстар ауылдарға бөлінді. Уездер территориялық белгі бойынша бір
болысқа 1000-2000 киіз үй және бір ауылға 100-ден 200-ге киіз үй кіретін
болыстар мен ауылдарға белінді. Осыған байланысты қазақтардың рулық
қатынастар бойынша дәстүрлі бөлінуі заңды түрде жойылды.
1867 ж. Ереженің 85-бабына сәйкес болыстардың басында қазақтардан
сайланған болыс басқарушылары, ал ауылдардың басында сол сияқты
сайланатын старшиналар болды. Ережеде «болыстық және ауылдық
старшиналарды халық сайлайды» деп нақты көрсетілген. Бірақ іс жүзінде
патша үкіметі сайлауды өз мақсатына орай жүргізіп отырды. Сайланған
болыс басқарушыларын - облыстық әскери губернаторы, ал ауылдық
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старшиналарды уезд бастығы бекітетін еді. Болыс басқарушыларын сайлауға
- уезд бастықтары, ал ауылдық старшиналарды сайлауға болыс
басқарушылары міндетті түрде қатысатын.
Реформаларды жүзеге асыруда патша үкіметі өлкені мәдени жэне
рухани жағынан отарлауға да басты назар аударған болатын. Бұл саясат
Ресейдің қарамағындағы ұлттарды біртіндеп христиан дініне кіргізу арқылы
орыстандырып, жүре-келе, империяның тұтастығын арттыруға арналған еді.
Осыған сай, 1867-1868 жж. Реформада уездік қалаларда бастауыш мектептер
ашу көзделген: «Дала тұрғындарына бастапқы білім беру үшін алғашқы кезде
уездік басқарма орналасқан жердің бәрінде ұлт айырмашылығына
қарамастан ортақ мектеп ашу керек». Осыны негізге ала отырып алқашқы
мектептер, гимназиялар ашыла бастады.
1868 жылғы Ереженің 251-бабында діни істер Орынбор муфтиінің
қарауынан алынып, азаматтық басқарманың қарамағына берілді. Молдалар
сайланатын болды. Оларды бекіту тұтқасы орыс әкімшілігінің қолына тиді.
Бастауыш мектептерде мұсылман дінін уағыздаушылардың қызметі
шектелді. Әкімшілік қазақ мектебіне сабақ беретін ұстаздардан орыс тілін
білуді талап етті.
Елде орын алып жатқан территориялық-әкімшілік үрдістер
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына айтарлықтай өзгерістер
әкеліп, отарлық саясаттың жаңа салық жүйесін енгізді. Қазақстанда
отырықшылық пен жер шаруашылығының көлемінің ұлғайғандығына
қарамастан салық төлеушілердің басым бөлігін көшпелілер құрады. Мәселен,
1880 жылы 90,5% құраса, 1897 жылы 82,0 %-ға жетті.
1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар қазақтардың жаңа
көтерілісін туғызды. XIX ғасырдың 60-шы жылдарының алғашқы
жартысында Қазақстанда, әсіресе Кіші жүзде отаршылдыққа қарсы жаппай
халық наразылықтары өріс алды.
Салықтар мен міндеткерліктердің күрт көбейтілуі мен әкімшіліктерриториялық бөліністердің дұрыс жүргізілмеуі 1868 жылғы Орал мен
Торғай облыстарында орын алған ұлттық бас көтерулердің басталуына түрткі
болды. 1870 жылғы Маңғыстаудағы шаруалар көтерілісі де осындай сипатта
болды. Маңғыстау приставы подполковник Рукин дала тұрғындарының қиын
жағдайымен санаспай, адайлардан 1869-1870 жылдар үшін шаңырақ алымын
жаңа салық жүйесіне сәйкес дереу енгізуді талап етті. Көптеген жергілікті
тұрғындар, соның ішінде Бозашы түбегінің балықшылары Рукиннің талабын
орындаудан бас тартты. Адайлардың жайлауға көшуін күштеп тоқтатқан
Рукиннің әрекеттері көтерілістің шығуына себеп болды. Алайда, 870 жылдың
25 наурызда көтерілісшілермен болған ашық қақтығыс кезінде 20-ға жуық
жазалаушы қаза тауып, отряд командирі Рукин өз-өзіне қол жұмсайды.
Осындай жетістіктерге қарамастан, көтерілістің негізгі қозғаушы күші қазақ шаруалары өз қатарларын берік біріктіруге қол жеткізе алмауына
байланысты Маңғыстау облысындағы халықтық-азаттық күрес жеңіліске
ұшырады. Кетеріліс аяусыз жанышталып, адайларға соғыс шығыны ретінде
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90 мың қой салық салынды. Дегенмен, Маңғыстау көтерілісі өз кезегінде
патша үкіметінің отарлау саясатына қазақ халқының қарсылығының айқын
көрінісі болды.
Соған қарамастан, патша үкіметінің жүргізген әкімшілік реформалары
Қазақстанның саяси дербестігін толығымен жойып, қазақ жерінде Ресейлік
әкімшілік басқару жүйесін орнатты.
2 Қазақстанға орыс шаруаларының, ұйғырлар мен дүнгендердің
қоныс аударуы
Патша үкіметінің XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанда
жүзеге асырған әкімшілік реформалары қазақ елінің саяси тәуелсіздігін
біржола жойды. Бірақ бұл реформалар көп ұзамай-ак патшалық әкімшіліктің
қазақ қоғамының ішкі өміріне терендеп енуде әлі де болса әлсіз екендігін
байқатты. Мұны жақсы түсінген патшалық әкімшілік XIX ғасырдың 60жылдарының орта тұсынан бастап Қазақстанды отарлаудың «ең сенімді»
жолына түсті. Ол Орталық Ресейден орыс шаруаларын қазақ жеріне қоныс
аударту еді. Қазақстан тарихнамасында патшалық Ресейдің бұл қоныс аудару
саясаты үш кезең бойынша бөліп қарастырылады.
I кезең XIX ғасырдың 70-80 жылдары, ол 1889 жылғы 13 шілдедегі
жарлық шыкқанға дейін.
II кезең XIX ғасырдың 90-жылдарынан 1905 жылға дейінгі уақыт
аралығын қамтиды.
III кезең 1906 жылдан 1916 жылдар аралығын қамтиды.
XIX ғасырдың 70-жылдарының соңы 80-жылдардан бастап өз еркімен
қоныс аударғандар жағдайын реттеу мақсатына патша патша өкіметі бірқатар
жеке заң-актілермен, нұсқаулар қабылдады. Онда көзделген мақсат - қоныс
аударуды үкімет өз қадағалауына алып, оған көмек көрсету болды. Мәселен,
Жетісу облысы әскери губернаторы Колпаковский бастамасы бойынша
Жетісуға шаруалардың қоныс аударуы туралы «Уақытша ереже» әзірленді.
Бұл құжат 1868 жылдан бастап 1883 жылға дейін күшін сақтады. «Уақытша
ереже» бойынша орыс қоныс аударушыларына (ерлерге) 30 десятина жер
беру, 15 жылға алым-салық және түрлі міндеткерліктерден босату, 100 сом
мөлшерінде көмек беру және басқа жеңілдіктер жасалды. 1886 жылғы
дайындалған: «Түркістан генерал-губернаторын басқару туралы Ереже»
бойынша 10 десятина (ерлерге) жер беру, қоныс аударушыларды алым-салық
және міндеткерліктен 5 жылға дейін босату, кейінгі жылдары алымды тек
жартылай төлеу жеңілдіктері сақталды.
Арнайы ереже 1889 жылғы 13 шілдеде қабылданды. Ол бойынша тиісті
үлестік мөлшері жергілікті өкімет құзырына беріліп, қоныс аударып,
тұрақтайтын аудандары нақты анықталып көрсетіледі: Жетісу, Ақмола және
Семей облыстарының территориясына орыс-украин шаруаларының ғана
қоныстануы белгіленді. Осы аймақтарға қоныс аударған шаруаларга
қажетінше жерді үлестіру кеңінен жүргізілді. Тек 1885 жылдың өзінде
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Ақмола облысынан 251779 десятина жеа тартып алынды. Онда 24 қоныс
аударушылар бөлімшесі құрылган еді. Семей облысы бойынша 33064
десятина егістік жер жергілікті тұрғындар иелігінен алынды. Жетісу
облысынан 12 жылда (1868-1880 жж.) 3324 отбасы қоныс аударған, оның
2099 селолық кұрылымға біріксе, 1225 отбасы қалаларда тұрақтанды.
1889 жылғы Заң күші Торғай жэне Орал облыстарына да таралды. Заң
қоныс аудару мәселесін үкімет құзырында қалдырды, қоныс аударушылар
үшін арнайы рұқсат алуы қажет болды. Түйіндеп айтсақ, патша өкіметі орыс
шаруаларының еркінше қоныс аударуын кадағалап, реттеуді көздеді. Алайда
шаруалардың өз еркінше қоныс аударуы ретсіз қозғалыс болып қала берді.
Патша үкіметі өзінің қоныс аудару саясатын қарқынды жүргізуді
көздеп, 1892-93 жж. Сібір темір жол кұрылысын бастады. Қазақтар жерін
экономикалық игеру мақсатында «артық», «бос» жатқан жерді анықтайтын
түрлі экспедиция құрылып, жедел жұмысқа кіріскен еді. Комиссиялар
алдында койылған талап біреу - барынша көп мөлшерде қазақтар жерінен
«бос», «артық» деген жерді анықтау арқылы қоныстанушылар «қорын»
толықтыру болды. Нәтижесінде XIX ғасыр соңында қоныс аударушылар
басқармасының орталықтандырылған біртұтас жүйесі құрылды. Транссібір
темір жолы қазақ жерінің Солтүстік өлкесі арқылы жүргізілді. Ақмола
облысы әкімшілігіне қараған осы өңірде құрылған 5 уездің 3 уезінен 160 мың
келімсек орыс-украин шаруаларын қоныстандыру үшін 2241503 десятина
жер бөлінді. Мұныда, экономист Ф.А. Щербина басшылығымен «қоныстанушылар қорын» жасау үшін арнайы статистикалық экспедиция
жасақталды. Арнайы экспедиция 1896-1902 жылдарда Ақмола, Торғай және
Семей облыстарының 12 уезін қамтып, қазақтардың мал шаруашылығына
қажетті пайдаланатын «нормасын» «187 десятина жер 24 мал басына
жеткілікті» - деп анықтады. Зерттелген 8 уездің жергілікті қазақтарга тиесілі
жер мөлшері - 51 %, қалған 49 % жері «қоныс аударушылар қорында» қалды.
Экспедиция жұмысы нәтижесімен қанағаттанбаған патшалық әкімшілік
қазақтар пайдалануындағы жер «нормасын» азайтып, «артық» деген жерді
қосымша анықтау арқылы жоғарыда аталған уездер бойынша
«қоныстанушылар қорын» 63% дейін көбейтті. Қоныс аударушылар қатары
жылма-жыл артып, олар тұрақтанган жерлерде мындаған қоныстар пайда
болды. Қазақстанның солтүстік, батыс және шығысында жаңа келіп
қоныстанған орыс және украин шаруаларымен қоса, орыс-казак станицалары
салынды. 1897 жылғы жалпы ресейлік халық санағы бойынша, тек бір
Ақмола облысында орыс тұрғындарының керсеткіші 33 % жеткен.
Қазақстанның оңтүстігінде 14 мындай орыс, украин және әскери адам
қоныстанды. XIX ғасырдың 80-жылдарында мұнда 5 уезд және 80-нен астам
елді мекендер пайда болды. Патшалық үкіметтің жедел қарқында жүргізген
қоныс аудару саясаты нәтижесінде келімсек орыс, украин шаруаларына ең
шұрайлы жайылымдық, егістік, су көздеріне бай, орманды жерлер берілді.
Тұрғылықты қазақтар болса, сусыз, малга тиімсіз аймақтарға зорлықпен,
түрлі амал-айламен қоныстарынан кетеріле көшуге мәжбүр болды. Қоныс
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аудару салдарынан жергілікті тұрғын саны азайып, демографиялық ахуал
күрделене түсті. Қазақтар сан жағынан 1897 ж. санақ бойынша 87 %-ке дейін
азайды. Келімсек орыс және украиндардың саны 532,7 мыңға, татарлар - 55,4
мыңға, өзбектер - 73,5 мыңға, ұйғырлар - 56 мыңга артқан. Бұл сандық
көрсеткіштер жаңа XX ғасырда ұлғая түсті.
Патша үкіметінің 1901 жылы отарлауға байланысты жаңа жарлығы
қоныстанушыларға қазыналық жерлерден үлестік жер бөліп беруге рұқсат
етті. 1904 жылы қоныс аудару басқармасы құрылып, оған қоныс аударту ісін
қадағалау толығымен жүктелді. 1904 жылы 6 маусымда шыққан тағы бір заң:
«Село тұрғындары мен мещан-егіншілердің өз еркімен қоныс аударуы
туралы» деп аталады. Осы аталған құжаттардың барлығы қазақ халқын туған
жерінен ығыстырылуға мәжбүрледі.
XIX ғасырдың соңында Қазақстанға орыс шаруаларымен қатар
ұйғырлар мен дүнгендер де қоныс аударды. Өйткені 1871-1881 жылға дейін
Іле аймағы патшалық Ресейдің қол астында болды. 1881 жылы 12 ақпанда
Қытай мен Ресей арасында «Петербург шартына» қол қойылды. Шарттың 3бабында: «Іле аймағының тұрғындарына Қытай қол астындағы мекендерінде
қалу немесе Ресей жерлеріне көшіп, Ресей азаматтыгын қабылдау
ұсынылады» - деп қарастырылған. Ұйғырлар мен дүнгендерді Жетісуға
қоныстандыру арқылы патша үкіметінің көздеген мақсаты - оларды
жергілікті халықтың ұлт-азаттық кетерілісіне қарсы қолшоқпар ретінде
пайдалануды көздеді. Бұл мәселе бойынша арнайы комиссия құрылып, қоныс
аударғандарды Шелек және Іле өзенінің аралығында орналастыру туралы
шешім қабылданды. Ұйғырлар мен дүнгендердің Жетісуға қоныс аударуы
1881-1883 жылдар аралығында жүзеге асырылып, 1884 жылдың басында
Қазақстанға барлығы 45373 ұйғыр, 5055 дүнген қоныс аударды.
Қорыта айтқанда, орыс шаруаларын қазақ өлкесіне қоныстандыра
отырып, қазақ халқын шаруашылыққа жарамды жерінен айыру үрдісі
қарқынды жүргізіле бастады. Сондай-ақ, орыстарды Қазақстанға
қонастандыру саясатынан отарлау ісінің құрамды бөлігі болып табылапын
қазақтарды орыстандыру, шоқындыру шараларының да жүйелік,
мақсаттылық сипат алғандығын байқауға болады. Дүнгендер мен ұйғырларда
Қазақстанға қоныстандыру мәселесіне келсек, ол патша үкіиеті ойлағандай,
қазақтарға қарсы пиғылда болған жоқ. Ұйғырлар өздерімен бірге Жетісуға
егіншіліктің әлдеқашан қальштасқан дәстүрлерін әкелсе, дүнгендер де бау
өсіріп, бақша салумен айналысып, қазақтармен етене араласып кетті.
3 XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдағы Қазақстан
мәдениеті
Қазақ халқының XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдағы
мәдениеті ежелгі қазақ халқын құраған ұлыстар мен тайпалардың
материалдық және рухани мәдениетінің занды жалғасы түрінде дамыды.
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Рухани мәдениеті: Қазақ халқының ғасырлар бойы жасаған рухани
мәдениетінің маңызды бір саласы - қазақ шежіресі болып табылады. Ол
бойынша әрбір қазақ азаматы өзінің жеті атасын танымдық тұрғыдан білуге
тиісті еді. Ру, тайпа және жүздің шежіресін таратып айта алатын адамдар
халық ішінде құрметтеліп «шежірешілер» деп аталды. Ерте заманда шежіре
ауызша түрде ұрпақтан-ұрпаққа жеткізілсе, ХVШ-ХІХ ғасырларда бірсыпыра
шежірелік жинақтар таспаға түсірілген. Олар: «Көшен-Қарауыл шежіресі»
(XVIII ғ.), «Жәңгір хан шежіресі» (1835), Ш. Уәлиханов жазып алған «Ұлы
жүздің шежіресі» және т.б.
Сол сияқты XVIII ғасыр – «ақындар поэзиясы ғасыры» деп аталған.
Қазақ ақын-жыраулардың өлең-жырларында халықтың өмір тіршілігі, көңілкүйі, салт-санасы, өндірісі мен тұрмысы, мінез-қүлық өлшемі, сол дәуірдің
рухы бейнеленді. Ақын-жыраулар, тосын келген жауға қарсы жан аямай
күресіп, елін қорғаған ерлерді дәріптеп, жырлап отырды. XVIII ғасырда
танымал болған Ақтамберді, Тәттіқара, Үмбетей, Бұқар, Шал, Көтеш секілді
жыраулар өз өмірінде үшан-теңіз мұра қалдырды. Қазақ әдебиеті тарихында
көрнекті орын алатын XVIII ғасырдағы атақты жырау Бұқар
Қалқаманұлының (1668-1781 жж.) бірнеше шығармалары сақталған. Оларда
тәуелсіздікті сақтау және нығайту идеясы көтерілген; Сондай-ақ, Абылай
ханды қолдап, ел арасындағы әр түрлі таластарды дау-дамайсыз шешкен.
Бұхар тұсындағы белгілі жырау Үмбетейдің Бөгенбайды жоқтауында - халық
қорғаушысының мінсіз бейнесі сипатталады. Ал Тәттіқара ақын қатардағы
жауынгер ретінде көптеген шайқастарға қатысып, жорықта туған
толғауларында жауынгерлерді қиыншылықтың алдында бас имеуге
шақырады.
XIX ғасырда айтыс өнері дамып, даңқты ақындар Жанақ, Шөже,
Орынбай, Түбек, Сүйінбай, Шернияз, Біржан, Бақтыбай, Жамбыл сияқты
эйгілі ер ақындар қатары Сара, Ырысжан, Ұлбике, Тәрбие, Ақбала және
басқалар сияқты ақын қыздардың есімдерімен толықты деуге болады. Біржан
мен Сара айтысында қазақ әйелдеріне жеке бостандық беру мәселесі
көтеріледі. Мұндай айтыстармен қатар бірін-бірі қалжыңмен қағыту, танысу,
амандасу, көңіл көтеретін әзіл-оспаққа құрылған айтыс түрлері де аз
кездеспейді.
Осы кезеңде қазақтың музыкалық мәдениетін дамытуда өзіндік
даралығымен көрінген Махамбет Өтемісүлы (1804-1846 жж.) мен Шернияз
Жарылғапұлы (1817-1881 жж.) Кіші жүз қазақтарының отаршылдыққа қарсы
ұлт-азатгық күресінің жыршылары бола білді.
Шығармалары қайшылыққа толы, күрделі тұлға саналған зар-заман
ақындары да қазақ әдебиетінде өзіндік орын алады. Зар-заман ақындарының
көрнекті өкілдері - Дулат Бабатайұлы (1802-1874 жж.), Шортанбай Қанайұлы
(1818-1881 жж.), Мұрат Меңкеұлы (1843-1909 жж.). Олар қазақ халқының
өмірін ақиқатпен жырлаған ақындар болды. Зар-заман ақындары өмір сүрген
кезең патшаның отаршылдық саясаты дәуірлеп, қазақ жерінің нағыз талауға
түскен кезі еді. Мәселен, Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян», «Сарыарқа», «Әттең,
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бір қатты дүние-ай» сияқты толғау-дастандары арқылы қазақ жерін
отарлаушыларды батыл әшкерелеп, озбыр саясатқа қарсы тұрса, Дулат
Бабатайұлы «Бейшара менің қазағым», «О, Сарыарқа, Сарыарқа» өлеқдері
арқылы қазақтың ауыр тұрмысын бейнелейді.
ХVІІІ-ХІХ ғасырларда ақын-жыраулық поэзиямен қатар шығыстық
ақындық дәстүр үлкен орын алды. Қазақтың дастандары араб-парсы
әдебиетімен, фольклорымен байланыста болды. Қазақтың ұлы ақыны Абай
болса, қазақтың классикалық әдебиетіне дастандар алып келді. («Ескендір»,
«Масғұт», «Әзімнің әңгімесі»). Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904
жж.) өзі туған ортадан шоқтығы биік тұрды. Оның пікірінше, әрбір ойлы
адам қоршаған өмір шындығына өзінің саналы көзқарасын қалыптастыруға
тиіс. Ол ел ішінде бірлік пен татулық болғанда ғана қоғамның негізгі күштері
- ғылым, алдыңғы қатарлы идеялар, мәдениет толық көлемде дами алады
және бүкілхалықтық игілік әкеледі деп санады. Ол қоғамды алға дамыту
жолдарын үнемі іздестіріп отырды. Сол сияқты ақын орыс әдебиеті мен
мәдениетімен таныс болды. М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, Н. Крылов
шығармаларын аударумен шұғылданды. Орыс әдебиеті үлгілерін қазақ халқы
арасына тұңғыш таныстырушы болып, олардың өскелең идеяларын
насихаттады.
Осы кезеңнің дара тұлғаларының бірі ретінде Ш. Уәлихановты (18351865 жж.) атаймыз. 1856 жылы Ш. Уәлиханов екі экспедицияға қатысады.
Біреуі Орталық Тянь-Шань арқылы Алакөлден Ыстықкөлге дейінгі, екіншісі
- дипломатиялық тапсырма бойынша Құлжаға сапар. 1857 жылы Уәлиханов
Алатау қырғыздарына тағы да сапар шегіп, қырғыз халқының
энциклопедиялық дастаны «Манасты» көшіріп алды. Ыстықкөлге экспедиция
кезінде Ш. Уәлиханов тарихи деректермен қатар көненің көзі - ерте заман
бұйымдарының құнды үлгілерін жинады. «Ыстықкөлге барған сапардың
күнделігі», «Қытай империясының батыс провинциясы және Құлжа қаласы»,
«Қырғыздар туралы жазбалар» деген тарихи-этнографиялық туындылары
жоғарыда аталған сапарларының нәтижесі болатын. Ш. Уәлихановтың
ғылыми қызметі Орыс географиялық қоғамының назарын аудартып, 1857
жылдың ақпанында ол қоғамның толық мүшелігіне қабылданады. Оның
ғылыми мұрасы Қазақстанның және көп ұлтты Ресейдің, басқа да
халықтардың проблемаларының өзекті тұстарын қамтиды. Шоқан Орта Азия
мен оған іргелес жатқан аймақтар халкының географиясын, этнографиясы
мен фольклорын зерттеуге де аса зор үлес қосты.
А. Құнанбаев пен Ш. Уәлиханов XIX ғасырдағы екі үлкен білім
жүйесінің өкілдері болды: діни (мұсылмандық) және зайырлы (орыстық).
Мектеп пен медреселерде діни білім беріліп, молдалар мен мұғалімдер
даярланды.
Медреселерде теологиялық діни білім философия, тарих,
әдебиет, астрономия, медицина, математика, лингвистика пәндерін оқытса,
зайырлы оқу орындары қазақтарды бір жағынан, Ресейге қызмет ету мен
орыс мәдениетіне қызығушылық жолдарын нұсқаса, екінші жағынан, отарлау
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аппараттарына шенеуліктер, аудармашылар, оқытушылар, әскерилер,
дәрігерлер даярлады.
Орынбордағы зайырлы оқу орындарының бірін 1857 жылы жаңашыл педагог, ағартушы Ы. Алтынсарин аяқтайды. Ы. Алтынсарин (1841-1889
жж.) бастамасымен және тікелей қатысуымен Қазақстанда халықтық
азаматтық мектептер желісінің құрылуына қол жеткізілді. Ол, әсіресе,
қолөнер және ауыл шаруашылығы училищелерін ашуға көп күш-жігер
жұмсап, байырғы халық арасынан Қазақстанның экономикалық дамуы үшін
қажетгі мамандар даярлауға ерекше мән берді. Ы. Алтынсарин орыс-қазақ
мектептерінің окушыларына арнап «Қырғыз (қазақ) хрестоматиясы» және
«Қырғыздарға (қазақтарға) орыс тілін үйретуге алғашқы басшылық» атты оқу
құралдарын жазды. Орыс кластарына қазақ тілінен сабақ беріп, ол ұлттық
әдебиет пен мәдениетті дамыту, қазақ әдеби тілін қалыптастыру жолында
жемісті еңбек етті.
XIX екінші жартысында Қазақстандағы музыка өнерінің дамуына
Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы,
Ықылас Дүкенұлы сияқты композитор-музыканттар үлкен үлес қосты.
Домбыра, қобыз, сыбызғы сияқты музыкалық аспаптар арқылы түрлі
эпостарды, тарихи дастандарды, аңыз-әңгіме мен жырларды орындап
отырды. Аталған композиторлардың дүниетанымы тарихи тұрғыда шектеулі
бола тұрса да, олардың шығармаларында әлеуметтік қайшылықтар
бейнеленді. Біржан Қорамсаұлы, Мұхит Мералиев, Ақансері Қорамсаұлы,
Жаяу Мұса Байжанұлы, Құлтума Сармұратұлы сияқты және тағы басқа
көптеген
ақын,
әнші,
композиторлардың
шығармашылық
және
орындаушылық шеберлігі арқасында қазақ ән мәдениетінің классикалық
үлгілері дамып, жоғары дәрежеге көтерілді.
Материалдық мәдениеті: Қазақтардың ХVШ-ХІХ ғасырлардағы
материалдық мәдениетінің дамуы қоғамның экономикалық деңгейімен
анықталды. Бұл жағынан алғанда егіншілік, сауда-саттық, көрші
халықтардың ықпалының маңыздылығы да аз болған жоқ.
Отырықшы халықтар өмірінде жер шаруашылыгы үлкен рөл атқарса,
кешпелі халықтарда мал шаруашылыгы маңызды болды. Қазақ
көшпелілерінің салт-дәстүрі, діни-наным сенімі, тұрмысы көшпелілілік өмір
мен тікелей байланысып жатты. Көшіп-қону көбінесе меридиан (оңтүстіктен
солтүстікке) бағытымен жүрді. Әрбір рудың өзінің көш жолдары болды.
Қазақтың мал шаруашылығының өріс, қоныстары жылдың төрт маусымына
қарай қыстау, көктеу, жайлау жэне күзеу деп төртке бөлінді.
Тоқыма тоқумен және киіз басумен көбіне әйелдер айналысты, олар
негізінен алғанда үйге керек-жарақтардың тоқымашылық пен іскерлікке
қатысты заттарын: кілемдер, алашалар, шекпендер, киіз үй ішіндегі алуан
түрлі басқұрлар, бау-шулар, текеметтер, сырмақтар, аяққаптар және т.б
дайындады.
Қыстаулардағы отырықшылыққа бейімделген тұрғын үйлердің дамуы,
үй-жайлар санының көбеюі және орыс мәдениетінің ықпалы тұрғын
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үйлердегі керек-жарақтардың едәуір өзгеруіне әкеп соқты. Дәстүрлі үй
бұйымдарының орнына әйнектелген ыдыс қоятын шағын шкафтар, жақтаулы
ағаш кереуеттер, іші бекітілетін әр түрлі сандықтар пайда болды.
Қазақтардың ұлттық киімінде этнографиялық белгілері сақталып
қалғанымен, олардың да пішіні мен түрлерінде өзгерістер пайда болды. Ер
адамдар бітеу пішілген, кеудесінде тік өңір қақпағы бар, жалпақ қайырма
жағалы, етегі біршама ұзын көйлек киетін болды. Ер адамдардың көп
таралған сыртқы киімінің түрі шапан болды. Ауқатты қазақтар түрлі-түсті
бұқара жібегінен, барқыттан қымбат матамен әдіптеп тігілген шапан киді.
Қазақтар әдемі «мәуіті шапан» мен «мәуіті шекпен» де дайындады.
Қазақстанның барлық облыстарында қазақтардың кеңінен қолданылған
қысқы сырт киімінің ежелгі түрлерінің бірі – күпі. Ол көктемде қырқылған
түйе немесе қой жүнінен дайындалды. Сырт киетін қысқы киімнің қадірлісі
аң және үй жануарларының терісінен тігілген ішіктер болды. Қазақтардың
көбінің қолы жететін және кең таралған қысқы киім түрі қой терісінен
өнделіп, жүні ішіне қаратып тігілген тон болды. Қазақтардың негізгі аяқ
киімі былғары етік, кебісті мәсілер болды. XVIII ғасырда қазақтардың жазда
киетін өкшесі биік, тұмсығы кайқы етіктері XIX ғасырдың екінші
жартысында жоғала бастады. Барлық жастағы ер адамдар қыс кезінде
негізінен ішінде киіз байпағы бар ұзын қонышты саптама етік киді.
Неғұрлым ауқаттылары жаз кезінде былғары кебісі бар мәсі киіп жүрді.
Әйелдер бұлардан бөлек, мықшима, шоңқайма деп аталатын аяқ киімдер
киген. Бұл аяқ киімдердің барлығы оң және сол аяқ деп бөлінбей бірдей
тігілетін. Бас киім түрлеріне келетін болсақ, ересек ер адамдардың барлығы
шаштарын алдырып, басына тақия, тебетей киді. Бұның сыртынан тігілген
терісіне сәйкес сусар, пұшпақ және елтірі деп аталатын бөрік пен қалпақ,
кепеш киді. Қазақ хандары салтанатты жағдайларда бастарына мұрақ киген.
Әйелдердің киімдері жас ерекшеліктеріне сәйкес бір-бірінен біршама ерекше
болды. Қазақ әйелдері ерекше сәнді киініп, киімдерінің сыртынан тағатын
кемер белдіктерін күміспен күптеп, алтынмен аптап, қымбат бағалы
тастармен әшекейлеп отырды. Әйелдердің жасы мен отбасындағы жағдайына
байланысты бас киімдері де ерекше болды (үкілі тақия, бергек, бөрік,
сәукеле, жаулық, желек, орамал, кимешек, қарқара, шәлі).
Бесік жасаудың да түрлері болған. Олар жер бесік және жел бесік
болып бөлінеді. Жер бесіктің өзі жасалуына қарай екіге бөлінеді: иіп
жасалатын бесік және тік жасалатын бесік. Жел бесік те материалы
бойынша екіге бөлінеді: қайың бесік және қарағай бесік. Бесіктің құрылысы
да көп. Олар: Алдыңғы бау (бөген), артқы бау (бөген), белағаш (арқалық,
арыс), Жақтау, Жорға (табан), Сабау, Тақтай, Түбек, Шабақ, Шүмек деп
бөлінеді.
Мал шаруашылығына негізделген қазақтардың тұрмысы олардың
ішетін тамақтары мен ыдыс-аяқтарынан айқын көрінеді. Негізгі тамақтары
ет-сүт өнімдері болды. Қазақтар ыдыс пен керек-жарақтарды көбінесе
сынбайтын материалдардан: ағаштан, теріден, киізден, сүйектен және
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шұғадан жасаған. Олар: торсық, саба, күбі, қазан, таба, ожау, астау, ағаш
табақтар, мес, мал саууға арналған көнек және түме т.б. Көшкен кездерінде
ыдыс-аяқты сыртқы беті түрлі-түсті құрақтармен өрнектелген арнаулы киіз
қаптарда (аяққаптарда) сақтаған. Сүр ет пен сары майды ағаштан жасалған
кебежелерде сақтаған.
Сөйтіп, XVIII ғасырдың аяғы мен XIX ғасырда қазақтардың рухани
және материалдық мәдениетінде көшпелі және жартылай көшпелі тұрмыссалтына байланысты дәстүрлі ерекшеліктер сақталып қалды.
Сонымен, қорыта айтқанда, Ресейдің қазақ жеріндегі отарлық саясаты
саяси-әкімшілік, әлеуметтік-экономикалық үстемдігін нығайту болса, ал
қоныс аударушы орыс шаруаларын жаңа елдерде өзінің саяси-әлеуметтік
тірегіне айналдыра отырып, қазақтардың рухани және мәдени дамуына
ықпал жасау арқылы оларды орыстандыру, шоқындыру негізінде
империяның тұтастығын күшейтуді көздеді.
15-тақырып. XX ғасырдың басындағы Қазақстан
1) Бірінші орыс революциясы және оның Қазақстанға әсері.
2) Бірінші дүниежүзілік соғыс және 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс
жылдарындағы Қазақстан.
3) Ресейдегі 1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық
революциясы және оның Казақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері.
1 Бірінші орыс революциясы және оның Қазақстанға әсері
XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қазақ өлкесінің
әлеуметтік-экономикалық өмірінде болған үлкен өзгерістер, қалалардың ірі
әкімшілік орталықтарына айналымен ерекшеленеді. Осы дәуірдегі қалалар,
халық шаруашылығы мен мәдени, қоғамдық өмір салаларында да басыңқы
рөл атқарды. Ерекше назар аударатын тағы бір жайт - ол өлке
тұрғындарының 90%-ынан астамының ауылдық жерлерде қоныстануы еді.
Ауылдық жерлерде қоныстанған қазақтардың негізгі дені ежелден мал
шаруашылығын кәсіп етіп келе жатқан қазақтар болатын. Сонымен қатар, XX
ғасырдың басында егіншілік шаруашылығы да халықтың біраз бөлігінің
негізгі кәсібіне айналды. Бұндай шаруашылықпен қоныс аударған орыс
шаруаларынан басқа, жергілікті қазақтар да айналысты. 1897 жылғы санақ
бойынша, өлке халқының 55,4%-ы егіншілікпен шұғылданған.
Қазақстанның кен өнеркәсібі бұл кезеңде жергілікті капитал негізінде
өсіп шыққан жоқ. Оны сырттан келген орыс және шетел капиталы жасады.
Оның өнімі түгелдей дерлік өлкеден тыс жерлерге әкетілді, ал пайда XX
ғасырдың басынан бастап шетелге кетіп жатты. Осының бәрі кен
өнеркәсібінің Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өсуіне ықпалын күрт
кемітті. Өлке өнеркәсібінің біршама өсу жолын тұтас алып қарастырар
болсақ, мұнда ауыл шаруашылық шикізаттарын өндейтін кәсіпорындардың
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атап айтсақ, теріден былғары жасайтын, май шыжғыратын, сабын
қайнататын, арақ, спирт шығаратын, май шайқайтын және т.б.
кәсіпорындардың белгілі дәрежеде роль атқарғандығы байқалды.
Орта Азия мен Қазақстанды Ресейдің экономикалық отарлауының бір
түрі - осы аумақтардың терең түкпіріне темір жолдар салудан басталған еді.
Революцияға дейінгі Қазақстанның негізгі ірі Сібір темір жол желісі 19011905 жылдары салынған Орынбор-Ташкент жолы болды. Ғасыр басында
Троицк, Алтай және Жетісу темір жолдарын салу жұмыстары жеделдеді. Бұл
темір жолдар өлкені Ресейдің өнеркәсіп орталықтарымен байланыстырып,
оны жалпыресейлік экономикалық нарыққа тартты Сөйтіп, осы кезеңде
өлкедегі өнеркәсіптің біршама дамуы, темір жолдардың салынуы, су
жолдарының пайдалана бастауы - Қазақстанда жалпы жұмысшы табын
қалыптастырудың бірден-бір әлеуметтік-экономикалық негіздерін қалауға
себеп болды. Өлкедегі мұндай өзгерістер ғасыр басында одан әрі дами түсті.
Осындай жағдайда басталған бірінші орыс революциясының маңызын
бүгінгі көзқарас тұрғысынан келгенде кеңестік тарихнамаға сүйеніп, асыра
дәріптеуге болмайды. Рас, Ресейдегі 1905-1907 жж. тұңғыш буржуазиялықдемократиялық революция Қазақстан еңбекшілері үшін саяси мектеп
болғандығы отандық тарихнамада мойындалған. Бұл тұжырым жүз жылдан
аса уақыт бойы өзінің лайықты бағасын сақтап келеді. Себебі, осы мектеп
тәжірибесінен сабақ алған Қазақстандағы бұқара халық бұдан кейінгі ұлттық
және әлеуметтік азаттық алу жолындағы күрестердің бәрінде, оның бір
сатысынан екінші сатысына өрмелеп, тәуелзісдіктің шыңына дейін көтерілді.
Дегенмен, тарихта «9 қаңтар – Қанды жексенбі» деп атау алған
революциясының басталған алғашқы күндері Қазақстанда күзге дейін осы
революцияны қолдаған ірі бас көтерулер болған жоқ. Бұның бірнеше
себептері бар:
1) Революция алдында патшаға деген сенім Ресйдің ішкі аймақтарының
өзінде әлі басым болған болса, Қазақстан сияқты ұлттық шет аймақта оған
сенбеудің өзі мүмкін емес еді. (Бұл, әрине көбінесе Қазақстанға келіп
қоныстанған келімсектерге қатысты). 1867-1868 жылдардағы патшаның
әкімшілік реформасы бойынша қазақ ауылдары бұрыннан қалыптасқан
рулық ұстаным бойынша емес, территориялық белгісіне байланысты
құрылған болатын. Бұның өзі Ресейдің орталық губернияларынан қоныс
аудару қозғалысын жылдамдатты. Өйткені ауылдарды территориялық
ұстаным бойынша құру саясаты қазақстардың жерге құқықтарын анықтайтын
арнайы заң нормаларының жоқтығын пайдаланып жерді иеленуге айқын шек
қоюға итермеледі. Ақыры 1868 жылғы 21 қазаннын бастап қазақ қоңыстары
алып жатқан жерлер, оның ішінде ормандарда мемлекеттің меншігі деп
танылды. Осы реформалардың барысында қоныстанушыларға ерекше жағдай
жасалды. Айталық, 1868 жылдан бастап бір ғана Жетісуға көшіп
келгендердің отбасындағы ер адамдардың әрқайсысына 30 десятина жер
бөлініп, шаруашылық жүргізу үшін қарыз берілді, 15 жылға салықтан
босатылды. Бүгінде осындай астамшылдық көріністерге әділ бағасын берген
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көрнекті тарихшы, академик К.Нүрпейіс қоныс аударып келгендер мен казак
әскерлерін орналастыруға патша үкіметі тарапынан жасалғын рақымды
былай көрсетеді: «Патша үкіметі қазақ халқының ата қонысын мемлекет
меншігі деп жариялап, шұрайлы шабындық пен құнарлы егіндікті қоныс
аудару қорына, орыс-қазақ әскерлерін (казачествоны) орналастыру және
басқа да отарлаудан туындайтын мақсаттар үшін тартып алып отырды»
Осындай заңмен бекітілген жеңілдіктерді көрген бөтен ұлт өкілдері бұрын
КСРО тарихнамасында айтылып келгендей, Қазақстанға стихиялық түрде
емес, жоспарлы түрде, кейде өз ерктерімен, лек-легімен ағылып келді. 12
жыл ішінде, яғни 1863 жылдан 1880 жылға дейін Жетісу облысына 3324
отбасы қоныстанса, олардың 2099 отбасы селолар құрды, ал 1225 отбасы
қалаларға орналасса, көпестер мен мещандар осылардың арасынан шықты.
Демек, пайда іздеп келген осындай адамдарды бұрын кеңестік тарихнамада
айтылып келгендей, стихиялық құбылыс салдарына жатқыза алмаймыз.
Көшіп
келгендердің
ауылға
орналасқандары
патша
үкіметінің
рақымдылығының арқасында құнарлы, сулы, нулы жерден орын алса, қалаға
орналасқандары арзан жұмыс күші мен бағалы шикізат көзіне қолы жетсе,
олар қалайша патшаға қарсы шығады. Міне, 1905 ж. революция басталған
кезде Қазақстан келімсектерінің оған бірден қолдау білдірмеуі осыған
байланысты.
2) Алғашқы қоныс аударғандардың пайдаға белшесінен батқанын
көрген кейінгі келімсектерге қоныс аударудың жаңа кезеңі жол ашып берді.
Бұл оқиға тарихта 1892 ж. «Сібір темір жолының Ерекше Комитеті»
құрылған кезден басталады. Комитет қазақ халқының пайдалануындағы «бос
жерлердің» сапасы мен мөлшерін тез арада зерттеу мақсатында құрылып,
«артық жерден» қоныс аудару қорын ұйымдастырған болатын. Дәл осы
Комитет құрылғаннан бастап Қазақстанға қоныс аудару қозғалысы жыл
өткен сайын өрістеді. Тіпті, өкімет тарапынан тиым салу шаралаларына
қарамастан қоныстану қозғалысы тоқтаған жоқ. Ендеше, қоныстануды
патшаның рақымына балаған Қазақстандағы келімсектердің 1905 ж. патшаға
қол көтеру ойында да болған жоқ. Ал күні бүгінге дейін кеңестік
тарихнамада айтылып келгендей, қазақ өлкесіне қоныс аударған
шаруалардың басым көпшілігі «күйзелген», «жоқшылыққа ұшыраған» деген
тұжырымдар шындыққа сәйкес келмейді. Керісінше, солардың көпшілігіне
кіріптарлыққа түскен, соларға жалданған, аз ақы төленетін ең ауыр жұмыстар
атқаруға еріксіз келісім берген қазақтар болатын десек, нағыз шындыққа
жақын келеміз. Шұрайлы жерден орын алған келімсектердің тұрмысы
шөләйтер мен құмдауыт, тастақ жерге ығыстырылған қазақтармен
салыстырғанда өзінен-өзі жоғары болуы шарт. Тарихта ешбір халық басып
алушыны әлі немесе ауқатына қарай бөлген жоқ. Басқыншыларды бүтіндей,
біртұтас халық күйінде қабылдады да оларға тіксініп, жәбірлеуші ретінде
жиіркене қарады. Ендеше, келімсектердің негізгі мүддесі жерді, елді жайлау
болса, жергілікті ұлттық өкілдерінің мүддесі олардан өз иелігін қайтарып алу
болатын. Осындай мүдделердің қарама-қарсылығы қазақтар мен
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келімсектерді идеологиялық-кеңестік тарихнамада осы күнге дейін айтылып
келгендей, 1905 ж. патша өкіметіне қарсы «қоян- қолтық» көрсете бірлестіре
алған жоқ.
3) ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының негізгі мүддесі бұрыннан
бұлжымай келе жатқан бостандық, теңдек, тәуелсіздік болғандықтан, 19051907 жж. қоныс аударушылармен мүдде бірлігінің болғаны ақылға
сыймайды. Ол большевиктердің идеологиясынан туындаған тұжырымдар
болатын. Шындығында, бірінші орыс революцяисы қарсаңындағы
Қазақстандағы жағдай Ресейдің ішкі орталық аудандарына қарағанда
тәртіптің қаталдығынан және ұлттарды бір-біріне қарсы қою саясатына
байланысты халықтарды большевиктер айтып келгендей, интернационалдық
ынтымаққа жетуге мүмкіндік берген жоқ.
Міне, осы және басқа да бірнеше себептерге байланысты бұрынғы
кеңестік тарихнамада айтылып келгендей, Қазақстанда «Қанды жексенбіні»
бірден қолдаған орыс-қазақ еңбекшілерінің «бірлескен ірі бас көтерулері»
болған жоқ.
Ал, революциясының қазақ елі үшін саяси мектеп ретіндегі рөліне
келсек, оны сол жылдардағы ұлттық интеллигенттердің қызметімен
байланыстыруға тура келеді. Ұлттық интеллигенция бірінші орыс
революциясы жылдарында, әсіресе 17 қазандағы манифест шығарылған тұста
патша өкіметін қолдаған жоқ. Қайта осы манифест мазмұнын халыққа
жеткізе отырып, оны қазақ халқының мұң-мұқтажымен санасуға шақыратын
талаптармен толықтыруды жақтады. Сондай-ақ жалпы бұқарының саяси
саналылығын көтеруді ойлаған олар, түбінде тәуелсіздікке жету сияқты
негізгі мәселеге даярлануды бастаған еді. 17 қазандағы манифест ұлттық
интеллигенция мен большевиктердің ой-ниетін бірден анықтады. Патшаның
осы манифесінің негізгі мазмұны халыққа саяси бостандықтар беру еді. Яғни
манифесте адамның жеке басының еркіндігі, ождан, сөз, баспасөз, митинг,
жиналыс, одақ т.б. бостандықтар жарияланды. Осы арада большевиктер, егер
халық сол манифеске сенсе, өздері түбі қуғып-сүргіне дұшар болатынын
сезініп, манифет мазмұнын халыққа патшаның кезекті айла, амалы деп
түсіндірді. Ал қазақ ұлттық-интеллигенциясы манифесті пайдалану арқылы
дәл осы кезде басталған саяси шерулер, митингілер мен жиналыстар
толқындарында отаршылдық әкімшілікті әшкерелеудің сәті келгенін көре
білді. Бұл кезде патшаға тікелей қарсы шығу-ұлт қайраткерлері үшін әлі ерте
еді. Сондықтан олар халық жиналған ортада көбінесе оларды саяси жағынан
тәрбиелеуге мән берді. Осы шешім болашақ үшін өзінің пайдалы нәтижесін
берді де.
Сонымен, 1905-1907 жылдардағы революцияның қазақтар үшін саяси
мектеп болған маңызын революция кезінде демонстрацияға қатынасқан М.
Дулатовтың сөзімен бағалаған жөн. Ол кейінірек өзінің «Қазақ» газетінде
жазған мақаласында «1905 жылдан бері біздің қазақ жұрты да басқалардың
дүбіріне елеңдеп, ұлт пайдасын қолға ала бастады» деп жазды. Мұның
дәлелін 1905 жылы маусымда болған Қоянды жәрмеңкесінде жазылған
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Қарқаралы петициямынан байқауға болады. Онда 17 қазандағы манифестің
мазмұнына дәнекер болған демократиялық талаптар айдан анық көрсетілген.
Бұл петицияда адамның қарапайым құқықтары талап етілсе, ол
демократиялық нормалар 17 қазандағы патша манифесінің мазмұнын
байытуымен маңызды. Петициядағы саяси мәні бар ең негізгі талаптың бірі
цензурасыз газет шығаруға және баспахана ашуға рұқсат беруді талап ету
болса, ол қазақ халқының мұң-мұқтажын талқылау үшін бірінші қажеттілікті
көре білудің нәтижесі еді. Революция кезінде осындай талап қою, кейін өз
жемісін беріп, «Айқап», «Қазақ» сияқты көптеген басылымдар жаппай
шығарылды. Қарқаралы петициясының маңызына жан-жақты баға берген
тарихшы профессор М. Қойгельдиев... «Сол арқылы қазақ елінің өз еркіндігі
үшін табиғи күрес жолына түскендігінің ашық-анық білдірунде еді», - деп
ұлттық интеллигенцияның таптық мүддені емес, ұлттық мүддені жоғары қоя
білгендігіне атап көрсетеді. Осы жағынан алғанда қазақ қоғамының бейнесін
петиция түрінде көрсетуге түрткі болған және халықты отаршылдық езгіге
қарсы күреске бастай алатын ұлттық интеллигенция сияқты әлеуметтік күшті
қалыптастыруға әсер еткен Ресейдің тұңғыш революциясының маңызы
жоғалмайды.
1905-1907 жылдардағы революция қазақ халқын әуелі теңдікке,
біртіндеп тәуелсіздік алуға жеткізген саяси мәні бар оқиға. Ол ұлтық шет
аймақтың халықтарын, соның ішінде қазақ еңбекші бұқарасын оятып,
отаршылыққа қарсы күрсеудегі саяси саналылықтың рөлін көтерді. Халық
осы революция барасында қарапайым адам құқықтарын орнықтырмай
мақсатқа жетудің мүмкін емес екенін түсінді. Революция жылдарында халық
жанашыры бола білген ұлттық интеллигенция өздерін халық алдында қатал
сыннан өткізу арқылы азаттық жолындағы күрестің тәжірибелерін
жинақтады. Ол осының нәтижесінде, кейінгі болған тартыстарда қалың
көпшілікті өз соңынан ертіп кете алса, мұның өзі 1905-1907 жылдардағы
революцияның от-жалынында шындалудың арқасы еді.
Сонымен қатар, осы кезенде Қазақстан халқының саяси ой-өрісінің
дамуында Мемлекеттік Думаға сайлау жүргізу науқаны маңызды рөл
атқарып, онда қазақ зиялыларының көптеген өкілдері белсенді қызметімен
көрінді. Мысалы, 1905 жылдың 6 тамызында Мемлекеттік Дума жөніндегі
патша Манифесі қазақ еліне де депутат сайлау құқығын берген болатын.
Бірақ, бұл құқықтың жартыкештігі байқалды. Өйткені, депутаттарды сайлау
барысында ұлттардың ара салмағы есепке алынбады. Сондықтан, казақ
зиялылары мұндай әділетсіздікті түзетуге біршама әрекет жасап көрді.
Нәтижесінде, қазақ халқы Мемлекетгік Думаға әр облыстан бір депутаттан
ғана сайлау құқығына ие болды. Сөйтіп, Қазақстаннан бірінші Мемлекеттік
Думаға барлығы 9 депутат, оның ішінен 4 миллион қазақ халқынан 4 депутат:
Ә. Бөкейханов, А. Бірімжанов, А. Қалменов және Б. Құлманов сайланды.
Олар Дума жұмысына мұсылман депутаттары фракциясы құрамында
қатынасты. Бұл фракцияның заң жобасы ретінде дайындаған ең басты
кұжаты аграрлық мәселеге байланысты еді. Құрамында қазақ депутаттары
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бар Мұсылмандар фракциясы жер мәселесіндегі аграрлық тұжырымдаманы
мұсылмандар партиясының бағдарламасы негізінде ұсынды.
Ал барлығы 72 күн ғана жұмыс жасаған бірінші Мемлекеттік Дума
1906 ж. 9-шілде күні үкімет шешімімен таратылды. Дәл сол күннің кешінде
Думадағы оппозицияның 182 өкілі (кадеттер, трудовиктер, меньшевиктер)
Выборг қаласында (Финляндия) жиналып, Манифест дайындап, оған
өздерінің қолдарын қойды. Олардың арасында Ә. Бөкейханов та бар еді. Сол
үшін ол келесі Думаға сайлану құқығынан айрылып қана қойған жоқ,
сонымен бірге жауапқа тартылып, абақтыда отырып шығады. Сөйтіп, халық
бұқарасыньщ назарын аландату үшін шақырылған бірінші Мемлекеттік Дума
оның үміттерін ақтамады, ал оның мінберін партиялар өз мақсаттарына
пайдаланды.
Екінші Мемлекеттік Думаның сайлануь 1905 жылдың 6 тамызындағы
және 11 желтоқсанындағы сайлау заңдары негізінде өткізілді. Думаға
Қазақстаннан 14 депутат, олардың 6-ы қазақ ұлтының өкілдері: молда Ш.
Қосшығұлов - Ақмола облысынан, би Х. Нүрекенов - Семей облысынан,
адвокат Б. Қаратаев - Орал облысьшан, сот тергеушісі А. Бірімжанов - Торғай
облысынан, Т. Алдабергенов - Сырдария облысынан, қатынас жолдары
инженері М. Тынышбаев - Жетісу облысынан сайланды. Екінші Дума
депутаттарының құрамы жағынан болсын, күн тәртібіне қойылған
мәселелерді талқылау жағынан болсын бірінші Думаға қарағанда солшыл
бағытта болған-ды. Негізгі пікір тартысын тудырған мәселелердің бастысы
аграрлық және қоныс аудару мәселесі болды. Әсіресе, депутаттар Б.
Қаратаев, А. Бірімжанов, Ш. Қосшығұлов, Х. Нүрекенов өте белсенді түрде,
заң шеңберінде патша өкіметінің қоныс аудару саясатына қайткенде бір
ықпал етуге тырысты. Мәселен, 1907 жылы 17 мамырда депутаттық сауалға
байланысты жарыссөзге қатысқан депутат Б. Қаратаев өзінің сөзін жер
мәселесіне арнады: «Үкімет, біріншіден, Ресей ішіндегі помещиктер
мүддесін, яғни, 130000 помещиктің мүддесін қорғау үшін» жерсіз орыс
шаруаларына қазақ жерлерін тартып әперіп отыр. Екіншіден, үкіметтің бұл
саясаты ашықтан-ашық ұлы державалық, шовинистік негізде жүргізілуде.
Соның нәтижесінде жерге орналастыру мекемелері қазақтарды «орныққан
орындарынан, поселке, деревня құрап отырған үйлерінен жаппай қуып
шығумен айналысып отыр». Әрине, бұл сөз іс жүзінде патша үкіметінің қазақ
даласындағы отарлау саясатын жергілікті халықтың атынан әшкерелеу еді. Б.
Қаратаев орыс халқының еңбекші бұқарасы мен зиялы қауымын қазақ елінің
осындай ауыр жағдайына көңіл аударуға шақырды.
Патша үкіметі 1907 жылдың 3 маусымында шығарған заңымен екінші
Мемлекеттік Думаны да таратып жіберді. Бұл құжат, сонымен бірге, сайлау
Заңына өзгерістер енгізді. Патша үкіметі Қазақстан мен Түркістанда
пәрменді отарлау саясатын жүргізе отырып, Думада бұл аймақтардан
депутаттардың болмағанын өзіне қолайлы деп тапты. Сонымен, қазақ
депутаттары қатынасқан бірінші және екінші Думалар қазақ қоғамының
отарлық жағдайына өзгеріс енгізе алатыңдай ешқандай зандар қабылдаған
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жоқ. «3 маусым Заңының» өмірге келуімен бірге, қазақ зиялыларының
Думаға артқан үміті де біржола сенген еді.
Дегенмен, «3 маусым Заңы» қазақ зиялыларын Дума арқылы жүргізуді
көздеген саяси күрестен біржола ығыстыра алған жоқ. Олар Думадан тыс
қала отырып, құрамы жағынан алғашқы екі Думадан анағұрлым
консервативті, ұлыдержавалық бағыттағы үшінші Дума шеңберінде де
мұсылман фракциясы, сібірлік депутаттар, солшыл кадеттер және басқа да
одақтастары арқылы патша өкіметінің қазақ жеріндегі отарлау саясатына, «3
маусым Заңына» қарсы әрекеттерін тоқтатпады. Ал жалпы алғанда, сол
кезеңдегі қазақ зиялыларының мерзімінен бұрын таратылған патша
үкіметінің бірінші және екінші Дума жұмысына және оларға қатысты саяси
шараларға қатысуы, әрине, олар үшін үлкен өмір мектебіне айналып, белгілі
деңгейде өзіндік із қалдырды. Қазақ зиялылары Думаға қатысты шараларға
араласа отырып, негізгі мақсатқа жету үшін жалпы халықтың саяси
белсенділігін арттыру мен батыл қимыл-әрекеттердің қажет екендігіне де
көздері жетті. Сондықтан да бұл ізгі мақсатқа қол жеткізу үшін, ендігі жерде
қазақ зиялылары саяси күрестің басты құралдары ретінде «Айқап» сияқты
журнал мен «Қазақ» сияқты бұқаралық газет шығарып, өздерінің ғасыр
басындағы белсенді басталған қоғамдық-саяси қызметін одан әрі жалғастыра
түсті.
«Айқап» журналы қазақ елінде 1911-1915 жылдары шығып тұрды.
Оның шығарушысы және редакторы Мұхамеджан Сералин (1871-1929 жж.)
болды. Журнал Қазақстандағы сол кезеңнің идеялық-саяси ой-пікірдің
аграрлық-демократиялық бағыттарын білдірді. Оған Б. Қаратаев, С.
Сейфуллин, Б. Майлин, С. Торайғыров, Ж. Сейдалин және басқалар қатысып
тұрды. Журнал беттерінде негізгі мәселелер қатарында оқу-ағарту ісі мен
аграрлық мәселе, яғни жер қатынастары, көшпенділердің дәстүрлі мал
шаруашылыгы және олардың отырықшылыққа көшуі туралы мақалалар
көптеп жазылды. Сондай-ақ, журналда патша өкіметінің отаршылдық
саясаты әшкереленіп отырды.
Сонымен қатар, Орынбор қаласында 1913-1918 жылдары А.
Байтұрсыновтың басшылығымен шығып тұрған ресми «Қазақ» газеті болды.
Ол либерал-демократиялық бағыт идеяларын ұстанды. Газет редакциясында
сол кездегі қазақ конституциялық-демократиялық партиясының және қазақ
халқының жалпы ұлттық қозғалысының жетекшісі, экономист-ғалым Ә.
Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов жэне басқалар қызмет істеді. Олар
ең күрделі аграрлық мәселеде жерге Ресей патшалығының тарапынан
мемлекеттік меншіктің күшін жою және оны қазақтардың меншігіне беру,
жер сатуға тыйым салу талаптарын қойды.
Тұтас алғанда, қазақ өлкесінің әлеуметтік-экономикалық және
қоғамдық-саяси өмірінің дамуы туралы әр түрлі көзқарастарда болғанына
қарамастан, XX ғасырдың алғашқы ширегінде шығып тұрган «Айқап»
журналы мен «Қазақ» газеті өз беттерінде ұлттық идеялар мен қазақ
халқының мүдделерін ақиқат жолымен жан-жақты көрсетіп бере алды.
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2 Бірінші дүниежүзілік соғыс және 1916 жылғы ұлт-азаттық
көтеріліс жылдарындағы Қазақстан
1914 жылғы 19 шілдеде (1 тамызда) басталған бірінші дүниежүзілік
соғыс Қазақстан экономикасының құлдырауына әкеліп соқты. Ер
азаматтарды жаппай майданға алу мал шаруашылығын да зардабын тигізді.
Мал санының қысқаруы, ең алдымен, соғыс қажеттері үшін ет беруге
мәжбүрлеу тәртібінен туындаған еді. Сондай-ақ, соғыс жылдарындағы мал
санының қысқаруына ауық-ауық өткізіліп түратын реквизиция да әсер етті.
Осы жылдарда Түркістан өлкесінен 300 мың пұт ет, 70 мың жылқы, 13 мың
түйе әкетілді. 1914 жылдың ішінде бір ғана Жетісу өлкесінен 34 миллион
сомның малы мен мал өнімдері тасылып әкетілді.
Соғыс басталысымен, Қазақстан өнеркәсібі де соғыс қажеттері үшін
жұмыс істеді. Өлкедегі кен енеркәсібінің маңызды салаларының бірі Успен
және Сасық-Қарасу кеніштерінен темір кенін өндіру арта түсті. Соғыстың үш
жылы ішінде темір кенін өндіру 6,3 есе үлғайды. Түсті рудалар өндіру 1913
жылмен салыстырғанда 1917 жылы 25,3 есе өсе түсті, Бірінші дүниежүзілік
соғыс жылдарында мыс рудасын негізінен «Спасск мыс рудалары»
акционерлік қоғамы мен «Атбасар мыс кендері» акционерлік қоғамы өндірді.
Көмір өндіру Семей, Торғай, Ақмола облыстарында жүргізілді. Соғыс
жылдарында Екібастұз кен орындары елеулі рөл атқарды. Ол Екібастүздағы
қорғасын-мырыш зауытын, Ертістегі жекеше кеме қатынасын, Оралдағы
Боголовск және Қышым зауыттарын көмірмен жабдықтап отырды.
Өңдеуші өнеркәсіп соғыс мұқтаждығына ет-сүт өнімдерін, былғары
тауарлар және басқа да тұлыну заттарын беріп отырды. Бұл кезеңде өлкеде
139 былғары кәсіпорны жұмыс істеді. Соғыс жылдарында жүн өніміне
сұраным ұлгайып, өлкеде шұға өндіретін тұңғыш Қарғалы фабрикасы әскери
тапсырыстарды орындады. Сол сиякты соғыс қажеті үшін ет өнімін
дайындауда Петропавлда ет-консерві комбинаты ашылса, Оралда мал соятын
арнайы орын ашылды. 1916 жылы Верный қаласында 140 адам жұмыс
істеген ірі шеберхана болды.
Соғыс ауыртпалығы өнеркәсіп орындарындағы жұмысшылардың,
қалалардағы еңбекшілердің жағдайын күрт нашарлатып жіберді.
Кәсіпорындарда жас балалардың, әйелдер мен соғыс тұтқындарының еңбегі
кеңінен қолданылды. Жұмысшылар тәулігіне 10-12 сағат, ал кейде 16
сағаттан жұмыс істеді.
Селолар, қалалар мен ауыл еңбекшілерінің жағдайының нашарлауы
1914 жылдың өзінде-ақ Қарағанды, Екібастұз шахталарында, Орынбор,
Ташкент және Транссібір теміржолдары жұмысшылары арасында
ереуілдерге алып келді. Тіпті, соғыс жылдарында Қазақстанда болған
«әйелдер бүлігі» үкіметке қарсылық ретінде бағаланды. Өйткені, 1916 жылы
21 наурызда Торғай облысы Ақтөбе уезінің Ақбұлақ селосында 30 адам
болатын солдат әйелдерінің тобыры - Незвановтың, Пряткин дейтін
көпестердің дүкендерін қиратқан еді. Халық бұқарасының мұндай бой
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көрсетулерінің толқыны Қазақстанның басқа да аймақтарында орын алды.
1916 жылдың орта шеніне қарай жұмысшылардың үкіметке қарсылығы
күшейе түсті. Осы жағдайлардың бәрі қазақтардың болашақта болатын ұлтазаттық қозғалысына алғышарт жасады.
1916 жылы 25 маусымда патшаның Қазақстан, Орта Азия, Сібір
тұрғындарынан 19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтарын тыл жұмысына
алу туралы жарлығы шығады. Бұл жарлық 1916 жылғы ұлт-азаттық
көтерілісінің басталуына себеп болды. Шілденің бас кезінде Қазақстанның
барлық аймақтарында дерлік стихиялы наразылықтар басталып, көп ұзамай
қарулы көтеріліске ұласты. Халық ашу-ызасының алғашқы соққыларына
тылдағы жұмыстарға алынатындардың тізімін тікелей жасаған болыс
басқарушылары, ауыл старшындары және патша әкімшілігінің басқа да
теменгі билік иелері ұшырады. Іс жүзінде тізімдер жасау жүйесі жаппай
парақорлық пен бұрмалаушылыққа жол ашқан болатын. Оның үстіне
патшалық өкімет орындары лауазымды адамдарды, болыстарды, село және
ауыл басқарушыларын, байырғы түрғындардан шыққан төменгі шенді
полицейлерді, имамдарды, молдалар мен мүдәристерді, ұсақ кредит
мекемелеріндегі есепшілер мен бухгалтерлерді, жоғары және орта оқу
орындарындағы оқушыларды, үкіметтік мекемелердің шенеуніктерін, дворян
және құрметті азамат құқықтарын пайдаланатын адамдарды әскерге алудан
босатты.
Стихиялы қозғалыс бірте-бірте ұйымдасқан сипат алып, қарулы
көтеріліске ұласып, оның ірі ошақтары (Жетісу мен Торғайда) пайда болды.
Көтеріліс бүкіл Қазақстанды қамтыды. Бұл көтерілістің басты мақсаты
ұлттық және саяси азаттық болды. Сол арқылы ол қазақ халқының бостандық
пен тәуелсіздік жолындағы бұрынғы бүкіл күресінің қорытындысын
шығарды. Көтерілістің негізгі күші ұлттық шаруалардың қалың тобы,
сондай-ақ сол кезде туып келе жатқан жергілікті жұмысшы табының
өкілдері, қолөнершілер болды.
Сонымен бірге көтерілістің ұлт-азаттық сипатта болуы себепті қазақ
халқының барлық топтарының өкілдері (екінің бірінде байлар, болыс
басқарушылары, билер), сондай-ақ демократияшыл зиялылардың жекелеген
өкілдері қатысты.
Қазақстанның әр түрлі аудандарында пайда болған стихиялы қозғалыс
бірте-бірте ұйымдасқан сипат ала бастады: Жетісуда (басшылары: Бекболат
Әшекеев, Ұзақ Саурықов, Жәмеңке Мәмбетов, Тоқаш Бокин, Әубәкір
Жүнісов, Серікбай Қанаев, Монай және Мұқан ¥зақбаевтар және т.б.) және
Торғайда (басшылары - Әбдіғаппар Жанбосынов, Амангелді Иманов, Әліби
Жангелдин және басқалар) оның ірі ошақтары пайда болды.
М. Тынышбаевтың мәліметі бойынша, 25 маусымдағы патша жарлығы
Жетісу қалаларында 8 шілдеде белгілі болған. Облыстың жекеленген
уездерінде жұмысшыларды шақыру туралы телеграммалар одан бұрын, 2
және 3 шілдеде келіп түскен. Шілде айының бас кезінде-ақ толқулар Верный
уезінің батыс және оңтүстік бөліктерін қамтып, оларда көтерілісшілерге
133

Бекболат Әшекеев, Тоқаш Бокин, Аққоз Қосанұлы және басқалар басшылық
етті. Соғыс ошағы ұлғайып, халық наразылығы үдеп кетуіне орай, патша
үкіметі ендігі түста көтеріліс қимылдарын басу үшін іс-шаралар қолдануды
ұйғарды. Нәтижесінде 17 шілдеде Жетісуда және Түркістан өлкесінде соғыс
жағдайы жарияланып, патша үкіметі мұнда ірі әскери күштер алып келді.
Әскери гарнизондарды нығайтып, Жетісудағы қоныс аударушы халықтың
ауқатты топтарынан қазақ және қырғыз көтерілісшілерін жазалау үшін
қарулы отрядтар құрды. Жетісу облысы Жаркент уезі көтерілісшілерінің Асы
жайлауында, Қарқараның таулы алабында, Самсы, Кастек, Нарынқол,
Шарын, Жалаңаш, Құрам елді мекендері аудандарында, Лепсі уезінің СадырМатай болысында және басқа жерлерде патша жазалаушыларымен ірі
қақтығыстар болады.
Осындай жағдайда Верный уезіндегі жасы келген қарт - Б.Әшекеев
көтерілісті ұйымдастырушы ретінде кездейсоқ жағдайда жазалаушылардың
қолына түсіп қалады. 1916 жылғы 13 тамызда Ошақты деген жерде болған
осы оқиға былай өрбіген: Ошақтыдағы төбеге жиналған бір топ қазақтар тыл
жұмыстарына адамдар алу жарлығына қалай қарсылық көрсету мәселесін
талқылап жатқанда, олрға өз жұмысына байланысты Бекболт келіп қосыады.
Кенеттен жазалаушылар да келіп қалады. Осы кезде Бекболаттан басқа
жастардың бәрі Үшқоңыр тауындағы Ошақты сайына қарай сытылып
шығады. Ал қарт Бекболат жиналып үлгергенше, оны ұстап алып,
ұйымдастырушы есебінде дарға асып, жазалап жіберген. Алайда бұл
әрекеттер айтарлықтай жетістіктер бермей, Үшқоңырдағы ұлт-азаттық
көтеріліс басылып-жаншылады. Жетісудың таулы аймағында Ж. Мімбетов
пен Ұ. Сауырықов бастаған Қарқара көтерілісі де дәл осылай талқандалды.
Сотсыз және тергеусіз атылғандарды есептемегенде, сот үкімімен Түркістан
өлкесінде 1917 ж. 1 ақпанына дейін 347 адам өлім жазасына, 168 адам
каторгалық жұмыстарға, 129 адам түрмеге жабылуға кесілді. Патша өкімет
орындары кудалаған 300 мың қазақтар мен қырғыздар немесе Жетісудың
байырғы тұрғындарының төрттен бірі Қытайға қашуға мәжбүр болды.
Орталығы Жетісу болып, ауқымы жағынан Үшқоңыр тауынан Кетпен
тауы мен Шалкөде жазығы аралығын қамтыған ұлт-азаттық көтерілістің
тез басылып қалуының ең басты себебі - жажалаушылар жағының қолына
қару алып басқарған көтеріліс басшыларын бірден ұстап, жазалап
жіберуімен байланысты болатын.
1916-жылғы көтерілістің ірі ошақтарының бірі - Торғай өңірі болды.
Көтерілісшілер саны 50 мыңға жетеді. Бүл кезде Торғай уезі негізінен
қьппшақ және арғын рулары шоғырланған 13 болыстан тұратын. Көтерілістің
бастапқы кезеңінде толқулар қыппшақтар мекендеген Қайдауыл, Аққұм,
Қаратоғай, Сарытоғай, Қарҗопа болыстарын, сондай-ақ негізінен арғындар
мекендеген Тосын, Майқарау, Сарықопа, Наурызым, екінші Наурызым
болыстарын қамтыды. Көтерілістің етек жаюы барысында Әбдіғаппар
Жанбосынов қыппшақ кетерілісшілерінің ханы етіп жарияланса, Шолақ
Оспанов арғын көтерілісшілерінің ханы болып сайланады. Кейіннен 1916
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жылы 21 қарашада 13 болыс (6 болыс арғын, 6 болыс қыпшақ, 1 болыс
найман) өкілдерінің құрылтайында халық арасьшдағы атақты Нияз бидің
ұрпағы Әбдіғаппар Жанбосынов көтеріліске шыққан Торғай уезінің ханы
болып сайланады. Құрылтайға қатысушылардың келісімімен Кенесары
Қасымовтың серігі, атақты Иман батырдың немересі Амангелді Иманов
көтерілісшілердің сардарбегі болып тағайындалады. Орталық Ресейден
келген және көп кешікпей көтерілісшілерге қосылған, осы жерлерде туыпөскен Әліби Жангеддин көтерілісшілердің «рухани кесемі» болды. Бірақ,
алаш зиялылары 1917- жылғы «Қазақ» газетінің бір санында оның әуелде поп
болуды армандап, одан нәтиже шығара алмағасын, күтпеген жерден
большевик болған ұстанымсыздығына байланысты оған: «Ондай адам
ешкімге опа бермес» деп баға берген еді.
Жалпы айтқанда, Ә. Жанбосынов пен А. Иманов әрбір қолды басқаруға
онбасы, елубасы, жүзбасы, мыңбасы тағайындалды. Сардарбек жанында
әскери кеңес жұмыс істеді. Сондай-ақ, көтеріліс барысында белгілі бір әскери
тактикалық маневр қолданып, ұйымдасқан түрде шегіне білді. Айталық
шабуыл жасаудың сәті түспеген кездерінде, партизандық қорғанысқа бару
әдісі - көтерілісшілерді ақыры азамат соғысына дейін жеткізгені тарихи
шындық болатын.
22 қазанда А. Иманов бастаған 15 мың қол Торғай қаласын қоршады.
Қоршау кезінде генерал-лейтенант А. Лаврентьевтің жазалаушы корпусы
қалаға қарай үш бағытта бет алды. 16 қарашада А. Иманов бастаған 12 мыңға
жуық сарбаздар Түнқойма пошта станциясына шабуыл жасайды. Көтерілістің
негізгі көпшілігі адам күшін сақтау үшін қарашаның екінші жартысьшда
Торғайдан 150 шақырым жерге жетіп, Батпаққара ауданына шоғырланады.
Осы жерден 1916 жылғы қарашаның екінші жартысынан 1917 жылғы
ақпанның ортасына дейін жазалаушыларға қарсы партизандық жортуылдар
жасалады. Көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында Татырда,
Ақшығанакта, Доғал-Үрпекте, Күйікте шайқастар болды. Шайқас 1917
жылғы ақпанның екінші жартысына, яғни ақпан революциясына дейін
созылды.
Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі Торғайдан басқа
барлық аймақтарда қатаң басып-жаншылды. Ал Торғай облысында көтеріліс
патша үкіметі құлатылғаннан кейін барып тоқтады.
Қазақ қауымында патшаның 1916 жылғы маусым жарлығы мен
көтеріліске көзқарас бірдей болған жоқ: ауылдың феодалдық-байшыл
билеуші тобы мен жергілікті әкімшіліктің белгілі бөлегі патша жарлығын
толығымен қолдап, оны белсенді түрде жүзеге асырушылар болды; қазақ
интеллигенциясының радикалды батыл іс-қимылға бейім өкілдері (мысалы,
Т. Бокин, Ж. Ниязбеков, Т. Рысқұлов, Ә. Жангелин, С. Мендешев,
Б. Алманов, Ә. Жүнісов т.б.) халықты қарулы көтеріліске шақырып, оған
өздері де қатысты.
Ал «Қазақ» газетінің төңірегіне топтасқан Ә. Бөкейханов, А.
Байтұрсынов, М. Дулатов сияқты либерал-демократиялық зиялылар
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өкілдерінің жетекшілері халықты жарлықты орындауға қарсы шықпауға
үгіттеп, оны орындамаған жағдайда қазақтар қантөгіске ұшырауы мүмкін деп
санады және осыған байланысты үлкен алаңдаушылық білдірді. Осынау
алмағайып кезеңде «Алаш» қайраткерлері халықты жаңа аласапыраннан
қорғаштап, қайткен күнде оны аман сақтауға тырысты.
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс қазақ халқының сан ғасырлық
қозғалысының тарихында ерекше орын алады. Бірінші дүниежүзілік соғыс
жағдайларында
көтерілістің
жалпы
жұрт
таныған
басшылары
Ә. Жанбосынов, А. Иманов, Ж. Мәмбетов, Ұ. Саурықов, Б. Әшекеев,
О. Шолақов, А. Жүнісов, С. Қанаев, көтерілісшілердің саяси көсемдері-алаш
зиялылары мен Т. Бокин, Т. Рысқұлов, С. Меңдешев, Ә. Жангелдин,
Б. Алманов және басқалар кезінде Сырым Датов, Исатай Тайманов,
Махамбет Өтемісов, Жанқожа Нұрмұхамедов, Кенесары Қасымов жэне
басқалар жүргізген тәуелсіздік жолындағы күреске халықты көтерді.
Кенесары Қасымов басшылық еткен ұлт-азаттык қозғалыстан кейін болған
1916 жылғы көтеріліс, бірінші рет кең-байтақ өлкенің барлық аймақтарын әр
түрлі дәрежеде қамтып, бүкілқазақтық сипат алған көтеріліс болды.
Қазақстан мен Орталық Азиядағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс
тұтас алғанда Ресей империясындағы саяси және әлеуметтік-экономикалық
дағдарыстың одан әрі асқына түсуіне себепші болды. Ол Ресейдегі әскериотаршылдық басқару жүйесінің іргесін шайқалтып, шығыстың отар
халықтарының импералистік езгіге қарсы XX ғасырдың басында өріс алған
бүкіл ұлт-азаттық қозғалысының құрамдас бөлігі болды.
3 Ресейдегі 1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық
революциясы және оның Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері
1917 жылғы Ақпан революциясының нәтижесінде патша үкіметі
құлатылды. Ол Ресей халықтарының, оның алдыңғы қатарлы күштерінің
патша билігіне, басыбайлы тәртіпке және отарлық езгіге қарсы көп жылдық
күресінің жеңісімен аяқталды.
2 наурыз күні Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мен Петроград
Кеңесінің арасындағы келісім бойынша Уақытша үкімет құрылды. Жаңа
құрылған үкіметтің құрамы мен міндеттерін белгілеген Декларация да осы
күні жарияланды. Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті бұрынғы
қоғамдық-саяси қызметімен көзге түскен өкілдерден қүрылған алғашқы
кабинеттің министрлерін тағайындады. Бұл кабинет өз қызметінде:
1) саяси, діни, қарулы көтеріліс және т.б. істер бойынша амнистия
жариялауды;
2) сөз және баспасөз бостандығын жария етуді;
3) ұлттық, діни және сословиялық шектеушіліктерді жоюды;
4) елді басқару формасын, конституциясын айқындайтын жалпыға
бірдей жабық, тікелей дауыс беру арқылы сайланатын Құрылтай
жинапысына тоқтаусыз дайындық жүргізуді;
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5) полицияны милициямен алмастырып, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына бағындыруды және т.б. демократиялық негіздерді басшылыққа
алатынын мәлімдеді.
Патшалық билікті құлатқан Ақпан революциясын қазақ қоғамы зор
қуанышпен қарсы алды. Ақпан революциясы қалың бұқараның саяси
құқықтарын кеңінен пайдалануына мүмкіндік жасады, олардың саяси күреске
ашық араласуын қамтамасыз етті. Елдегі қоғамдық өмірде саяси
партиялардың ролі орасан өсті. Революция патшалық цензураны жойды.
Жұртшылық сөз және жиналыс бостандығын кеңінен пайдаланды.
Ақпан теңкерісінің қазақтар үшін қаншалықты маңызды болғанын А.
Байтұрсынов: «Алғашқы революцияны қазақтар тура түсініп, қуанышпен
қарсы алса, ол, біріншіден, бұл революцияның оларды патша өкіметінің
қанауы мен зорлығынан құтқаруында және, екіншіден, оларды өзіміз
басқарсақ деген ескі үмітінің нығая түскенінде еді», - деп түсіндіреді.
Халықтың Уақытша үкіметке барынша қолдау көрсетуіне оның 1916 жылғы
25 маусым жарлығының күшін жойып, енді бұратаналарды кара жұмысқа
алуды тоқтатуын, ал 7 наурызда 1916 жылғы көтеріліске қатысушыларға
амнистия жариялау сияқты шаралары да ыкпал етті. Бұл жөнінде М. Дулатов:
«Сары әскер» қарсылық қылған елдерге лек-легімен аттанып, қазақ-қырғыз
даласын қызыл қанға бояуға кірісіп еді. Он айға жетпей патша өкіметі
құламаса, Ресейдегі ұлы төңкеріс болмаса, не болар еді», - деп жазды.
Самодержавияның құлатылғаны жайлы хабар жер-жерлерге жетісімен
түрлі әлеуметтік топтардың, саяси партиялардың өкілдері жоғарыдан нұсқау
күтпей-ақ, өздерінің қоғамдық ұйымдары арқылы жергілікті басқару
органдарын құруды қолға ала бастайды. Қоғамдық негіздегі құрылған мұндай
жергілікті басқару органдары: азаматтық атқару комитеті, біріккен қоғамдық
құрама (коалициялық) атқару комитеті деген сияқты атауларға ие болды.
1917 жылдың 5 наурызына дейін Қазақстанда да қоғамдық негіздегі атқару
комитеттері құрыла бастады. Бұл халықтың демократиялық басқару
дәстүріне құлшына араласқанын аңғартады.
Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мен Уақытша үкімет билік
орындарын құру туралы 5 наурызда арнайы қаулы жариялады. Осыған
байланысты жергілікті басқаруда, ел өмірін жаңа мазмұнда ұйымдастыруда
өзгерістер бола бастайды. Наурыз және сәуір айлары ішінде ескі әскери
губернаторлық, уездік, болыстық және ауылнайлық басқару жүйелері
жойылып, келмеске кетті. Олардың орнына Уақытша үкіметтің облыстық
және уездік комиссарлық басқару жүйесі, сонымен бірге облыстық, уездік,
болыстық және ауылдық деңгейде азаматтық комитеттер және олардың
атқару орындары қалыптаса бастайды. Мамыр мен маусым айларында
бұларға косымша облыстық азық-түлік комитеті, жер комитеті және баска
осы сияқты басқару орындары құрылады.
Батыс майдан штабы жанынан земскі және калалық одақтардың
бұратана бөлімін басқарып жүрген Ә. Бөкейханов 20 наурыз күні Торғай
облыстық комиссары қызметіне тағайындалды. Қазақ елі патшалық Ресей
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құрамына енгеннен бергі уақытта оның бірде-бір өкілінің империяның
әкімшілік жүйесінде губерниялық, облыстық деңгейді қойғанда, тіпті уезд
бастығы дәрежесінде қызмет жасамағандығы мәлім. Империяның басқару
жүйесінде қазақтар болыстық атқарудан жоғарғы қызметті иемденуге тиісті
емес еді. Бұл тұрғыдан Ә. Бөкейханов ескі патшалық биліктің орнына келген
Уақытша үкімет жағдайында облыстық басшылыққа келген бірінші қазақ
болатын.
1917 жылы наурыз айы ішінде Орал облыстық комиссары болып
Бизянов бекітілді. Ақмола мен Семей облыстары қарайтын Дала өлкелік
комиссарлығына мемлекеттік кеңес мүшесі И. Лаптев жіберілді.
1917 жылы сәуірде Уақытша үкіметтің қаулысы бойынша Түркістан
елкесінде нақты тәртіп орнатып, күнделікті туындап отыратын мәселелерді
сол жерде шешіп, өлкені басқару үшін Түркістан уақытша комитеті құрылды.
Оның құрамына Мемлекеттік Дума мүшесі Н.Н. Щепкин, бірінші Дума
мүшесі Ә. Бөкейханов, екінші Дума мүшесі М. Тынышпаев, үшінші Дума
мүшелері С. Мақсудов, В.С. Елпатовский, А.А. Липовский, П.И.
Преображенский, О.А. Шкапский және генерал-майор А. Дәулетшин енді.
Комитеттің төрағасы болып Н.Н. Щепкин тағайындалды. Самарқан, Ферғана,
Сырдария, Жетісу, Закаспий облыстарында және Хиуа мен Бұқара
хандықтарындағы орыс поселкелеріне Түркістан комитеті Уақытша үкімет
атынан билік жүргізуге өкілетті болды.
Ә. Бөкейханов Түркістан комитеті құрамына енгенімен, Торғай
облыстық комиссары ретінде орны босап, оның қызметіне ат салыса алмады.
Торғай облыстық комиссары Ә. Бөкейханов өз қызметінде жергілікті жердің
салт-дәстүрін, ерекшеліктерін білетін азаматтарды, әсіресе, қазақтың зиялы
азаматтарын мемлекеттік басқару орындарына тағайындауды басшылыққа
алды. Оның ұсынуы бойынша, Қостанай уездік комиссары болып бірінші
және екінші мемлекеттік Думалардың мүшесі Ахмет Бірімжанов, Торғай
уездік комиссары болып Ғұмыр Алмасов, Ырғыз уездік комиссары болып
Тобыл округтік сотының мүшесі Ғабдолла Теміров бекітілді.
Қазақ облыстарында болыстық комитеттердің құрылуы барысында да
баяғыша болыстыққа таласқандай таласып, ескі әдетке салған жағдайлар да
кездесіп тұрды.
1917 жылы сәуір айында өткен Торғай облыстық қазақ съезінің
шешіміне сәйкес болыстық, ауылдық-азаматтық комитеттер ұйымдастыру
үшін Ақтөбе уезіне 9 адамнан, Ырғыз уезіне 9 адамнан, Қостанай уезіне 12
адамнан, Торғай уезіне 6 адамнан тұратын комиссиялар құрылды. Бұл
комиссиялар болыстық комитеттерді ұйымдастыруға жан-жақты көмек
көрсетіп, сайлаудың дұрыс өтуін бақылауға алды. Ақтөбе уезіне С.
Досжанов, И. Ермұратов, Ж. Кенжебаев, Е. Өтемісов және т.б. құралған
комиссия келіп 3 маусымға дейін 14 болыста болыстық комитет, 3 ауылдық
комитеттің құрылуының басы-қасында болды.
1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін Қазақстанның қоғамдықсаяси өмірінде белсенділіктің айтарлықтай арта түсуіне облыстық, уездік
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қазақ комитеттері үлкен әсер етті. Мысалы, 1917 жылдың 10 наурызында Оралда (төрағасы - Әлібеков); 11 наурызында - Семейде (төрағасы - Р.
Мәрсеков); Омбыда (төрағасы - Е. Итбаев); наурыздың аяғында - Верныйда
(төрағасы - И. Жайнақов) құрылған және т.б. облыстың қазақ комитеттері
«Қазақ» газетінің көмегімен бірден-ақ қазақтардың облыстық съездерін
дайындауға кірісті. Осындай байырғы қазақ халқының, әсіресе, ұлт
зиялыларының саяси белсенділігі өскен жағдайда 1917 жылдың көктемінде:
Торғай (Орынбор қаласы, 2-8 сәуір, 300-ден астам делегат, төрағасы - А.
Байтұрсынов), Жетісу (Верный қаласы, 12-13 сәуір, 81 делегат, терағасы - И.
Жайнақов), Орал (Орал қапасы, 19-22 сәуір, 800-ден астам делегат, төрағасы
- Ж. Досмұхамедов), Ақмола (Омбы қаласы, 25 сәуір-5 мамыр, 150-ге жуық
делегат, төрағасы - А. Тұрлыбаев) қазақ облыстық съездері өткізілді. Бұл
съездер ұлт азаттығын, жер мәселесін, діни, мәдени, қоғамдық-саяси,
әлеуметтік-экономикалық және басқа да проблемаларды шешу жолындағы
күрестегі қазақ қоғамының қалың топтарының стратегиялық міндеттерін
белгілеуге ұмтьшуымен қатар, олардың осы мақсаттарға жетудегі тактикалық
бағыттарын жасау жолында өздерінің одақтастары мен қарсыластарын да
ашық көрсетуге тырысты. Соның арқасында съезд шешімдерінде «Алаш»
қозғалысының бағдарламалық талаптары өз көрінісін тапты.
1917 жылы мамырда Петроградта бірінші Жалпы ресейлік
мұсылмандар съезі болып өтті. Съезде ұлттық-территориялық федеративті
негіздегі демократиялық республика ұлттық автономия құру мәселелері
қаралды.
Қазақстанда алғашқы Кеңестер 1917 жылы наурызда пайда бола
бастады. Жұмысшы және солдаттарға қарағанда шаруа депутаттарының
Кеңесі кейінірек, яғни мамыр және маусым айларында құрыла бастады.
Кеңестердің көпшілігін алғашқы кезде әсерлер мен меньшевиктердің ұсақ
буржуазиялық партиясы өкілдері басқарды. Бұған большевиктердің әлсіздігі
мен аздығы, жергілікті жұмысшылар ұйымшылдығының жеткіліксіздігі мен
саяси жетілмегендігі, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму
дәрежесінің төмендігі себеп болды. Кейбір мәліметтерге қарағанда, 1917
жылдың наурыз-сәуір айларында Қазақстанда 25-тен астам Кеңестер, оның
ішінде 8 жұмысшы, 9 шаруа, 7 солдат депутаттарының Кеңестері жұмыс
істеген. Өзінің пайда болуынан бастап Қазақстан Кеңестері, әсіресе,
жұмысшы және шаруа депутаттарының Кеңестері өздерінің құрамы жөнінен
көпұлтты болды. Кеңестердің құрамына орыстар, қазақтар, украиндар,
татарлар, үйғырлар, өзбектер және басқа халықтардың окілдері енді. Солдат
депутаттары Кеңестеріне көбінесе орыстар, украиндықтар, ішінара татарлар
кірді.
Орталық Азияда және Қазақстанның оңтүстігінде мұсылман
депутаттарының Кеңестері кұрылды, 1917 жылғы 16-21 сәуірде Ташкентте
мұсылман депутаттары Кеңестерінің I өлкелік (Түркістандық) съезі өтіп, ол
Уақытша үкіметті қолдады және Ресейді басқарудың ең жақсы нысаны
Түркістанға және басқа да ұлттық аймақтарға кең көлемде автономия
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берілетін жағдайдағы Федеративтік демократиялық республика деп таныды.
Съезд Құрылтай съезіне дайындалуға және «Шура-и Ислам» мұсылмандар
партиясының бағдарламасын тануға шақырды.
Осы жерде айтып кететін жағдай 1917 жылы көктемде мұсылмандар
қозғалысы негізінде «Шура-и Ислам» партиясы құрылған болатын.
Ташкенттегі съезде (1917 ж. сәуір) қалыптасқан «Шура-и Ислам»
партиясының Шымкентте, Әулиеатада, Перовскіде, Қазалыда және басқа
қалаларда жергілікті ұйымдары болды, оларға мұсылман дінінің православие
дінімен тең құқықтылығы, діни шектеулердің жойылуы, ислам діні оқу
орындарының ашылуы, Меккеге қажылыққа баруға рұқсат ету және басқа да
діни құқықтар мен бостандықтар үшін күрескен татар, өзбек, қазақ діни
қайраткерлері мен қатардағы мұсылмандар кірді.
1917 жылдың көктемінде болып өткен облыстық қазақ съездері
болашақ партияның бағдарламасын әзірлеуге көмектесіп, съездерге
қатынасқан делегаттар мен қазақ комитеттерінің мүшелері «Алаш»
партиясының әлеуметтік негізін құрады. Осылайша, 1905 жылдың өзінде-ақ
құруға әрекет жасалган «Алаш» партиясы іс жүзінде 1917 жылдың мамыр
айында қалыптасып, ал оның ресми тіркелуі 1917 жылдың желтоқсанында
жүзеге асқан еді.
Тарихта «Алаш» партиясының саяси ұйым болып құрылуының
бастауын 1917 жылдың 21-28 шілде аралығында өткен бірінші Бүкілқазақ
съезі айқындап берді. Съезд жұмысына сол кезде қазақ даласының алты
облысынан: Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, Ферғана және Бөкей
ордасынан делегаттар қатысты. Съезде 14 мәселе күн тәртібіне қойылды:
мемлекеттік басқару жүйесі; қазақ облыстарының автономиялығы туралы;
жер мәселесі; халық милициясын ұйымдастыру; земство туралы, халық
ағарту ісі; сот ісі; дін мәселесі; әйелдер мәселесі; қазақтар облыстарында
Құрылтай жиналысына делегаттар сайлау; бүкілресейлік мұсылман съезі
туралы; қазақ саяси партиясын құру туралы және т. б. Осылардың ішінде
өзінің мазмұны мен саяси маңызы жағынан ұлттық автономия, жер мәселесі
мен Құрылтай жиналысына дайындық мәселелері бірінші кезекте, өте саяси
пікірталас жағдайында талқыланды. Мысалы, ұлттық автономия туралы А.
Байтұрсынов пен М. Дулатов тәуелсіз автономиялық Қазақ мемлекетін
жақтап сөйлесе, Ә. Бөкейханов қазақ ұлттық-территориялық автономияның
Ресейдің құрамында болуын жақтады. Бірақ, ол мемлекет демократиялық
федеративті парламенттік республика негізінде құрылуына басты назар
аударды. Бұл көзқарас көпшілік делегаттардың қолдауына ие болды.
Сонымен съездін қарарында: «Қазақ облыстары территориялық-ұлттық
автономия құқығын алуы тиіс» деп жазылды. Сондай-ақ, жер мәселесі де
қызу талқыға салынды. Съезд Қазақстанның барлық аймақтары мен Бұхара,
Фергана, Хиуадағы қазақтар қауымдастығынан Құрылтай жиналысына
ұсынылған 81 кандидаттың 78-ін депутат етіп сайлады.
Съезде қаралған барлық мәселелер талқыланып, шешімдер қабылдану
барысында қазақ ұлт зиялыларының ықпалы басым болып отырды. Сайып
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келгенде, Орынборда өткен бірінші Бүкілқазақ съезі «Алаш» қазақ ұлттық
саяси партиясын шын мәнінде заңдастырды. Атқару комитеті негізінде
партияның басқарушы органы сайланды.
Сонымен, қорыта айтқанда, «Алаш» қазақ халқының нағыз ұлттық
демократиялық партиясы болды. Сондықтан, қазіргі де, болашақ ұрпақтың да
санасында оның өмір сүрген уақыты қазақ халқының ғасырлар бойы
армандаған өзінің толық тәуелсіздігін қалпына келтіру жолындағы күресінің
ең маңызды бір кезеңі деп бағалануы керек.
16-тақырып. Қазақстан қазан төңкерісі мен азамат соғысы
жылдарында (1917-1920 жж.)
1) 1917 ж. қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстандағы қоғамдық-саяси
өмір.
2) Азамат соғысының барысындағы Қазақстандағы социалистік
кұрылыс.
3) 1917 ж. қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстандағы қоғамдық-саяси
өмір.
1 1917 ж. қазан төңкерісінен кейінгі Қазақстандағы қоғамдықсаяси өмір
Уақытша үкімет, 1917 ж. күз айларына дейін халықтан қолдау таппады.
Осыны байқаған большевиктер, «Барлық билік Кеңестерге берілсін!» деген
ұранды қайта көтеріп, қарулы көтеріліске, Уақытша үкіметті құлатуға,
пролетариат диктатурасын орнатуға кірісті.
Олар, көп кешікпей 1917 ж. 24 қазанда Петроградта қарулы көтеріліс
ұйымдастырып, 1917 ж. 25 қазанда (7 қарашада) Уақытша үкіметтің билігін
жойды. Осылайша, «Жер және Бітім туралы» Декреттер қабылдаған
большевиктер жеңіске жетті.
Қазақстанда Кеңес өкіметін орнату 1917 ж. соңынан 1918 ж. наурызына
дейін созылды. Өлкедегі Кеңес үкіметін орнатуға Орал, Жетісу, Сібір,
Орынбор казак әскерлері мен Уақытша үкімет жақтастарының қарсылығы
кедергі жасады. Соған қарамастан, Кеңес өкіметі Сырдария, Ақмола
облыстары және Бөкей Ордасында бейбіт жолмен орнады. Ал, Торгай, Орал,
Орынбор, Семей және Жетісу облыстарында Кеңес өкіметі қан төгіс
жолымен жеңіп шықты. Кеңес өкіметін орнату- өлкенің шаруашылығы мен
мәдениетін қайта құру шараларымен қатар жүргізілді. Өнеркәсіп
орындарында, мәселен Спасск заводында, Қарағанды шахтасында, Успен
кенішінде, Ембі мұнай кәсіпорындарында бақылау қойылып, банктер
мемлекет меншігіне көшірілді.
Кеңестердің 2-ші Бүкілресейлік съезінде қабылданған «Жер туралы»
декрет бойынша ауылдық жерлерде алғашқы кеңкстік шаралар жүргізіле
бастады. Алайда, ауылдың экономикалық және мәдени жағынан артта қалуы
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мен рулық байланыстар Кеңес жұмыстарын қиындатты. Осындай жағдайда
Кеңестердің жанынан еңбек, ағарту, денсаулық сақтау т.б. бөлімдер ашылды.
Кеңес қызметкерлерін даярлайтын курстар жұмыс істей бастады. Соған
қарамастан, кейбір асыра сілтеушіліктерге байланысты Кеңес өкіметіне деген
сенімсіздік күшейді.
Қазан төңкерісінен кейін ұлттық-мемлекеттік құрылыс мәселелері өткір
талқыланды. Кеңес өкіметінің ұлттық саясатының негізгі ұстанымдары екі
құжатта - 1917 ж. 2 қарашада қабылданған «Ресей халықтары құқықтарының
Декларациясында» және 1917 ж. 20 қарашада жарияланған Кеңес өкіметінің
«Барлық Ресей және Шығыс мұсылман еңбекшілеріне үндеуінде көрініс
тапты. 1918 ж. қаңтарда кеңестердің Бүкілресейлік 3-съезінде В.И.Лениннің
дайындаған «Еңбекшілер мен қаналған халықтардың құқықтары
Декларациясы» қабылданды. Декларацияда «Кеңестік Ресей Республикасы
еркін ұлттар одағының негізіндегі кеңестік ұлттық республикалардың
федерациясы түрінде құрылады» делінген.
РКФСР құрылғаннан кейін елдің Шығысында жаңа автономиялық
республикаларды құру жұмыстары басталды. Большевиктік ұйымдар,
Қазақстан және Түркістанның Кеңестері бүкілқазақ, бүкілтүркістандық
съездерін шақыруға дайындала бастады. Ақыры, 1918 ж. көктемінде
еліміздің шығысында Түркістан автономиялық Кеңестік социалистік
республикасы құрылды. Ол 1918 ж. сәуірдің 20-нан 1 мамырға дейін Ташкент
қаласында өткен Түркістан өлкесі Кеңестерінің V съезінде дүниеге келген
еді. Қазіргі Қазақстанның оңтүстік аймағы (бұрынғы Сырдария және Жетісу
облыстары) Түркістан автономиясының құрамына кірді. Бірақ,1918 ж.
қаңтарда кеңестердің 3 - Бүкілресейлік съезі Ленин дайындаған «Еңбекшілер
мен қаналушы халықтар құқыктарының Декларациясында» өзге ұлттардың
өзін-өзі билеу кұқы жоққа шығарылды. Осылайша, әуелі 1918 ж. 5
қаңтарында Бүкілресейлік құрылтай жиналысының, одан кейін 5 ақпанда
Ташкенттегі большевиктік кеңес шешімімен Қоқанд қаласы шабуылмен
алынып, Түркістан автономиясы күшпен таратылды. Қазақстанның қалған
жерінде - Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстарында және Маңғыстауда
қазақ кеңестік мемлекеттілігін құруға дайындық жөніндегі жұмыстар одан
әрі жалғастырылды.
Қазақ либералдық демократиялық қозғалысының жетекшілері қазан
төңкерісіне дейін-ақ кеңестердің бүкілказақ съезін шақыруға дайындалған
еді. Мұның өзі шын мәнінде кеңестік мемлекеттікті құру және онымен санасу
екендігін көрсетті. Бірақ, қазақ зиялылары мемлекет кұру үрдісінің кеңестік
үлгісімен келісе алмады. Мұндай қарсылықтың себептері мынада еді:
біріншіден, қазақ зиялылары әуел бастан тәуелсіз ұлттық автономия құруды
жоспарласа, екіншіден, олар Қазан төңкерісін мойындамамай, тіпті
Кеңестердң заңсыз орнаған үкімет деп есептеді. «Алаш» зиялылары ұлттық
мемлекет құру үшін табанды күрес жүргізді. Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов,
М. Дулатов, Е. Ғұмаров, К. Тұрмухамедов, Ғ. Жүндібаев, Ғ. Бірімжанов
құрастырған бағдарламаның жобасы «Қазақ» газетінің 1917 ж. 21
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қарашадағы санында жарияланды. Бағдарламаның жобасы он пункттен
тұрды. Осы бағдарлама Құрылтай жиналысына сайлауда «Алаш»
партиясының ірі табысқа жетуін қамтамасыз етті және 1917 ж. 5-12
желтоқсанда Орынборда өткен 1-інші жалпықазақтық съезі қазақ халқының
әр түрлі топтарының өкілдерін біріктірді. Төралқа төрағасы Бақтыгерей
Құлманов және орынбасарлары Әлихан Бөкейханов, Әзімхан Кенесарин,
Халел Досмүхамедов және Омар Қарашев басқарған съезд қазан төңкерісіне
байланысты тез өзгеріп жатқан саяси жағдайдағы «Алаш» партияының
міндеттерін, қазақ автономиясын құру және оның үкіметін қалыптастыру
мәселелеріне ерекше көңіл бөлді.
Съезде қазақ автономиясы құрамына Бөкей ордасы, Орал, Торғай,
Ақмола, Семей, Жетісу облыстары және Закаспий облысымен Алтай
губерниясының қазақтар мекендеген аудандары енуге тиіс деп шешті.
Сондықтан съезд қазақ халқын «аман алып қалу мақсатымен» «Уақытша
Халық Кеңесі» түріндегі билік құру, оған Алаш-Орда (алаш автономиясының
үкіметі) деген ат беру жөнінде шешім қабылдады...
Ұлттардың өзін-өзі билеу құқығын заңды үрдіс ретінде түсінген
«Алаш» зиялылары Кеңес өкіметімен келіссөздер жүргізіп, ұлттық автономия
мәселесін шешуді қолға алды. Осы мақсатта 1918 ж. наурызында Алашорда
үкіметінің тапсыруымен Халел және Жаһанша Досмұхамедовтер Мәскеуге
барып, В.И. Ленинмен және И.В. Сталинмен кездесіп, оларды 1917 ж.
желтоқсанда өткен екінші қазақ-қырғыз съезінің қаулысымен таныстырды.
Осыдан кейін И.В. Сталин 9-20 наурызда Семейдегі Ә. Бөкейханов және X.
Ғаббасовпен телефон арқылы Алашорда автономиясы туралы сөйлесті. И.
Сталиннің сөзі «Сарыарқа» газетінің беттерінде қазақ тіліне аударылып
жарияланды. Газетте: «....Біз ойлаймыз, жалпы қазақ-қырғыздың өкілдері тез
қамданып, ыңғайлы уақытты өткізбей, жергілікті Кеңестермен бірігіп, ұлт
ниеттерін жарыққа шығаруға съезд шақыратын комиссияны құрар. Сіздерден
өтінетініміз, біздің осы жобамызды Алашорданың Кеңесіне салып жауап
қайтарсаңыздар екен»,- деген мазмұнда болды. Бұл арада Сталин, жалғыз
ғана шарт қойып отыр. Ол сөз жүзінде Алашорданың Кеңес өкіметін
мойындайтындығын мәлімдеуі болатын. Сонымен бірге автономия алу
құқығы орталықта шешілетіндігін ескерггі. Алашордашылар И. Сталиннің
ұсынысын талқылап, автономияға қатысты өз шешімдерін мәлімдеді.:
Желтоқсанның 5-нен 13-іне шейін Орынборда болған жалпықазақ қырғыз
съезінің қаулысы бойынша Алаш автономиясын жариялайтындықтарын,
және оның құрамына: Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Сырдария, Ферғана,
Жетісу, Бекей ордасы, Закаспий облысының Маңғышлақ уезі, Самарканд
облысының Жизақ уезі, Әмудария әнделі (бөлімі), Алтай губерниясына
қараған Бийскі, Барнауыл, Змеиногор уездеріндегі қазақтар мекендеген
аудандар енуге тиіс екендігі айтылды Е билейтін үкімет Алашорда
болатындығын, Қазақ-қырғыз істері туралы елші ретінде Кеңес өкіметінің
қасында болуға Алашорда мүшелері Халел һәм Жаһанша Досмұхамедовтар
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жіберілетіндігін ескерті. Сондай-ақ жергілікті Кеңестердің бұйрығымен
абақтыда жатқан Алашорданың мүшелерін босатуды талап етті.
Өкінішке орай Кеңестік жоғары басшылық Алашорданың қойған
талап-шарттарына ресми түрде жауап бермед. Тек, 1918 жылдың 28
наурызында Мәскеуден Семейдегі Қазақ комитетіне И. Сталин және
мұсылмандар ісі бойынша комиссар Вахитов қол қойған жеделхат келді.
Жеделхатта «Қырғыз істері бойынша Комиссариат құру үшін тез арада
өкілдер жіберу» жөнінде айтылды. Мұның өзі кеңес өкіметінің өлкедегі
барлық билікті өз қолдарына алғандығын байқатты.
Сондықтан да Х. Ғаббасов 1918 жылдың 1 сәуірінде РКФСР-дің
кеңестік басшылығына жеделхат жолдап, Алашорда өкіметін ресми түрде
мойындауын тағы да талап еткенмен, бәрібір жауапсыз қалдырды. Осылайша
алаштықтардың кеңес шеңберінде ұлттық мемлекет құру талпынысы
нәтижесіз аяқталды. Большевиктер болса, Алаш партиясына ұлттық
буржуазия мен феодалдық топтардың мүддесін қорғайтын күш есебінде
қарады.
Алаш басшыларының Кеңес үкіметімен жүргізілген келіссөздердің
нәтижесіз аяқталуына 1917 ж. күзінде құрылып, Көлбай Тоғысов басқарған
«Үш жүз» партиясы да ықпал етті. Бұл, негізінен ұсақ буржуазиялық
социалистік партия еді. Әуелгі кезде «үшжүзшілер» социалист
революционерлер партиясымен одақтасу бағытын ұстанса, 1918 жылдың
қаңтарынан бастап Кеңес үкіметінің жұмысына белсенді түрде араласып
кетеді. 1918 жылдан бастап «үшжүзшілер» большевиктермен одақтасып,
Алашордаға қарсы күресті.
2 Азамат соғысының барысындағы Қазақстандағы социалистік
құрылыс
1918 ж.басталған азамат соғысы билік үшін ел ішінде болған күрестің
жалғасы болды. Қазақстанда азамат соғысының ошақтары өте тез пайда
болды: 1917 ж. қарашаның аяғында атаман Дутовтың басшылығымен ақ
гвардия әскерлері Орынбордағы билікті басып алды. Сол айда Жетісуда казак
әскерлері кеңесінің «әскери үкіметі» құрылса, дәл осындай ошақ Оралда да
құрылды. Олар көп ұзамай жергілікті кеңесті таратып, өкіметті басып алды.
Ақгвардиялық офицерлер ауыл-село мұжыұқтарына сүйеніп, меньшевиктер
мен «Алаш» партиясының жетекшілерінен қолдау тапты. Азамат соғысының
бастапқы кезеңінде Алаш орда Батыс бөлімінің басшылары қазақ отрядтарын
ұйымдастыруға уәде береді. Дутовтың көмегімен екі атты полк: біріншісі Қостанайда, екіншісі - Ырғызда құрыла бастады. 1918 жылы тамызда Семей
қаласында құрамында 38 офицері мен 750 жауынгері бар Бірінші Алаш атты
әскер полкі ұйымдастырылды.
1918 ж. жазында Сібір мен Оралда шоғырланған Чехословакия
корпустың бөлімдері революцияға қарсы күштермен бірлесіп, Ақмола,
Петропавл, Атбасар, Қостанай қалаларын басып алды. Осы оқиғадан кейін
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1918 ж. мамыр айының аяғында В.В. Куйбышевтың Дутов тобырын жою
туралы B.И. Лениннен көмек сұрауына байланысты Қызыл Армияның
бөлімдері құрылды. Бұл аралықта ақ гвардияшылар Ташкент және Самараны
Орталықтан бөліп тастаған еді. Дутов 1918 ж. 2 шілдеде Орынборды екінші
рет басып алды да, Туркістанды орталық Ресейден бөліп тастады. Қызыл
Армия бөлімі (10 мың адамға жуық) 2 топқа белінді. В.Г. Блюхер және Н.
Каширин отрядтары солтүстікке кетіп, Шығыс майданның негізін құрды.
Басқа бөлімдер Ақтөбе және Орск қалаларына шегініп, 1918 жылы шілде
айында Г.В. Зиновьевтың басшылығындағы бір армияға бірікті. 1918 ж.
күзінде, Каспийге ағылшындардың келуіне байланысты Ақтөбе майданында
қиын жағдай қалыптасты. В.И. Лениннің нұсқауымен 1918 ж. Ә. Жангелдин
басқарған 600 адамнан тұратын әскери топ Ақтөбе майданына қару-жарақ
пен оқ-дәрі жеткізді. Негізгі күш Орынборға жұмылдырылды, себебі қаланы
басып алу Түркістанды Дутовтан қорғау мүмкіндігін туғызатын еді.
Негізінен Орынборды алу операциясына Ақтөбе майданының әскерлері
мен Шығыс майданның әскерлері қатысты. 1918 ж. 29 шешуші шабуыл
басталын, нәтжесінде Дутов жасақтары толық талқандалды. 1919 ж. 22-ші
қаңтарында Орынбор қаласы алынып, Түркістан аудандары мен Орталық
Ресей арасындағы байланысты қалпына келтірді. Осымен Ақтөбе
майданының тарихтағы 1-ші кезеңі аяқталды (1918 шілде-1919 қаңтар). 1918
ж. күзінде ақ гвардияшылар Жетісудағы Саратов, Покровское жерлеріне
белсенді шабуыл бастағанда, Қызыл Армия бөлімшелері Сергиополь, Үржар,
Сарқант және т.б. жерлерге бекінді. Осы арада, Солтүстік Жетісу майданы
құрылды. 1918 ж. аяғында Жетісу майданында 10 мың қызылармияшылар
мен Черкасск партизан күштері орналасты.
1918 ж. наурызда Алашорданың Батыс бөлімімен бірлесіп әрекет еткен
Дутов бөлімдері Орал-Гурьев ауданында генерал Толстов басқарған
ақтардың негізгі күштерімен бірікті. Осындай жағдайда 1918 ж. күзінде Орал
ақтарымен күресу үшін «Ерекше армия (кейінгі шығыс майданының төртінші
армиясы) құрылды. Сондай-ақ, Орал облысында «Бірінші ерекше атты әскер»
бригадасы құрылып, кейін Қызыл армияның 4-армиясының құрамына кірді.
4-ші Армияның қолбасшысы болып М.В. Фрунзе тағайындалды. Оралды
босату операциясына В.И. Чапаев дивизиясы мен 4-ші армияның бөлімдері
қатысты. 1919 ж. 24-ші қаңтарда қала босатылды. Сөйтіп, большевиктер үшін
азамат соғысының алғашқы кезеңі сәтті аяқталды.
1919 ж. көктемдегі Колчактың шабуылдауына байланысты Шығыс
майданындай жағдай қиындадап кетті. Өйткені, Колчак армиясы Орынбор
мен Оралды алғаннан кейін Оңтүстік майдандағы Деникинге қосылуды
ойлаған болатын. Осыған байланысты Батыс Қазақстанды жағдай да
қиындайдап, 1919 ж. сәуірде ондағы қызыл гвардияшылар Қандыағаш
станциясына шегінуге мәжбүр болды. Алайда, осы маңайда Ақтөбе майданы
құрылып үлгірген еді. Ол - Түркістанның болашағы үшін стратегиялық
маңызды нүктеге айналды. Ақтөбе майданына Түркістан майданынан
бүтіндей армия келіп қосылды. Майдан Түркістан АКСР-іне бағындырылды.
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Оның құрамына Колузаевтың отряды мен (1105 адам), Қостанай партизан
отряды (750 адам) келіп қосылды. Сонымен бірге, 1919 ж. шілде аяғында ақ
гвардияшылар шабуылға шыққан кезде Шығыс майданының әскери
бөлімдері Түркістанға көмекке келіп үлгерді.
М.В. Фрунзенің ұсынысымен құрылған Түркістан майданының
алдында: Орал мен Орынборды босату және Түркістанға экспедиция жіберу
мақсаты тұрды. Нәтихесінде, 1919 ж. қыркүйегінде Түркістан мен Ақтөбе
майдандарының біріккен күштері Мұғалжар станциясының түбінде Оңтүстік
Колчак армиясының негізгі күштерін талқандап, Түркістанға жол ашты.
Қазақстанның ақ гвардияшылар басып алған жерлерінде партизан
қозғалысының ірі ошағы - Қостанай уезі болды. Партизан қозғалыстары
Акмола, Семей, Жетісу облыстарында, Павлодар, Өскемен, Бұқтырма мен
Зайсан уездерінде, әсіресе Зырян, Катон-Қарағай, Шыңғыстау, Шемонайха
болыстарында кең қанат жайды. 1919 ж. көктемінде Шығыс және Ақтөбе
майданының жақындауына байланысты партизандар қозғалысының
белсенділігі тіптен күшейді. Сәуірде Қостанай қаласы алынды. Бірақ
Қостанайлықтардың Ақтөбе майданына қосылуына «Алаш Орда» кедергі
жасады. Осы уақытта Қостанайлық партизандар штабы бастығының
көмекшісі Л. Таранның отряды қалаға жақындаған еді. Алайда,
алашордашылар Аманкелді Иманов пен Л. Таранды тұтқындап, оларды бір
айдан кейін жолдастарымен қосып жазалады... Партизан қозғалысының ірі
ошақтарының бірі - Черкасск қорғанысы және Тарбағатай мен Алтайдың
«Тау қырандары» отрядтарының қозғалысы.
1919 ж. жазында Шығыс майдандағы Колчак армиясының негізгі
күшіне соққы беру - батыс, солтүстік, солтүстік-шығыс Қазақстан мен
Жетісуды азат етуге жағдай жасады. 1919 ж. аяғында Қазақстанның негізгі
территориясы ақгвардияшылардан босатылды: 22 наурызда кеңес әскерлері
Қапалды, 28 наурызда Арасан станциясын азат етті. 22 наурызда Үржар
станциясын, 27 наурызда Бақты станциясын, 25 наурызда Үшаралды, 29
наурызда Қапал гарнизонын тізе бүктіріп, ақ гвардияшылардың қалдықтарын
Синьцзянға қарай қуды. Нәтижесінде, 1920 ж. 29 наурызында ең соңғы Солтүстік Жетісу майданы жойылып, Кеңес үкіметі қайтадан күш ала
бастады.
1920 жылы азамат соғысы қызылдардың пайдасына шешілген шақта,
1919 жылдың көктемінен бастап, Л. Байтұрсынов бастаған алашордашылар
қызылдар жағына шықты. Оның негізгі себебі, Сібір үкіметі Алаш
автономиясын қазақтың территориялық мемлекеттігі деп танудан бас тартқан
еді. Осыған байланысты қазақ зиялылары Кеңес үкіметімен ымыраға келу
жолдарын қарастырды. Олардың тілегімен санасқан Бүкілресейлік Орталық
Атқару Комитеті 1919 ж. наурызда Алашордаға амнистия (кешірім)
жариялады. Осыдан кейін, желтоқсан айында Ә.Бокейханов бастаған
Алашорданың Шығыс бөлімі де Кеңес үкіметін мойындады.
1919 ж. 10-шы шілдеде, «Қырғыз (қазақ) өлкесін басқаратын төңкеріс
комитеті (Каз.Ревком) туралы уақытша ереже» жарияланды. Оның құзырына
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«...Астрахань губерниясы, Орал, Торғай, Ақмола және Семей облыстарының
территориялары қарайды» делінген. Қазревкомның бірінші құрамьна: С.
Пестковский (төраға) А. Байтұрсынов, В. Лукашев, Ә. Жангелдин, М.
Тұнғаншин, С. Мендешев, Б. Қаратаев кірді. Әртүрлі уақытта Қазақ
ревкомының мүшесі болып: Ә. Әйтиев, С. Арғыншиев, А. Авдиев, Ғ.
Әлібеков, Б. Қаралдин еңбек етті. Алашордаға жасалған кешірімге
қарамастан оларға деген сенімсіздік, ұзақ уақытқа сақталды. Тіпті Кеңес
үкіметінің Қазақстандағы кейбір жергілікті өкілдерінің өзі алашордашыларға
жау ретінде қарады. Ақыры, Қачревкомның 1920 ж. 5 наурыздағы қаулысына
сәйкес Алашорда таратылды.
Осылайша, біртұтас тәуелсіз ұлттық мемлекетті құруға талпынған
казақ зиялыларының әрекеті, бәрібір нәтижесіз аяқталды.
Қазревком болашақ қазақ кеңес мемлекетінің территориялық
тұтастығын қамтамасыз ету міндеттерін өз қолына алды. Алғашқы күннен
Қазревком астықты және басқа тамақ өнімдерін Орталыққа, Түркістан АССРна жеткізу яғни, «соғыс коммунизм» саясатының басты мәселесін шешу
ісімен айналысты.
1920 ж. 26 тамызында Ленин мен Калинин қол қойған БОАК және
РКФСР ХКК-нің құрамында, астанасы Орынбор қаласында болатын «Қырғыз
(қазақ) Кеңестік Автономиялы Республикасын құру туралы» тарихи Декрет
жарияланды. Осыған орай, 1920 ж. 4-12 қазанында Орынбор қаласында өткен
Қазақстан Кеңестерінің Құрылтай съезі, Қырғыз (қазақ) Кеңестік
Автономиялық социалистік республикасы еңбекшілері құқықтарының
Декларациясын қабылдады. Ол Декларация РКФСР құрамына жеке
автономия болып кіретін ҚазАКСР-нің құрылуын Кеңес Республикасы
ретінде бекітті. Орталық Атқару Комитетінің төрағалығына (ОАК) С.
Мендешев, ал В. Радус-Зеньковичті Халық комиссарлары Кеңесіннің (ХКК)
төрағалығына сайланды.
ҚазАКСР-ның құрылған кезінде, өкенің соғыстан зардап шекпеген жері
болмады. Соған қарамастан, Орал-Ембі мұнай кәсіпшіліктері қалпына
келтіріліп, Ембі-Атырау мұнай құбыры бірнеше шақырымға тартылды.
Қарағанды мен Екібастүдцың шахталары қалпына келтіріліп, 1920 жылы
Қараганды мен Екібастұздың шахтерлары 3 млн. пұттан астам көмір өндірді.
Екібастұз зауыты мен Риддерде қорғасын қорыту жұмысы жолға қойылды.
Семей және Ақмола губернияларының кәсіпшіліктерінде жыл ішінде 8,5 млн.
пұт түз өндірілді. Оралда, Қостанайда, Семейде, Ақмолада электр
станциялары жұмыс істей бастады.
Тамақ, жеңіл және қолөнер кәсіпорындары қалпына келтіріліп жатты.
1920 жылдың жазына қарай негізгі магистральдарда көпірлер, байланыс
желілері қалпына келтірілді. 1920 жылдың аяғына қарай республика
өнеркесібінде 162 кәсіпорын жұмыс істегенмен Бірақ, өнеркәсіп халық
қажеттерін бәрібір қанағаттандыра алмады. Еңбек өнімділігі өте-мөте томен
болды, шикізат пен отын жетіспеді. Азық-түлік өнеркәсіп тапшылығы қатты
байқалды.
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1920 жылдың күзінеде алғашқы ауылшаруашылық артельдері,
коммуналар, совхоздар пайда болды. 1920 жылдың аяғында (Жетісу мен
Оңтүстік облыстарды қоспағанда) 939 колхоз, оның ішінде 132 коммуна, 779
артель, 28 жерді бірлесіп өндейтін серіктестік (ТОЗ), 348 тұтыну қоғамы
жұмыс істеді. Бірақ бұлардың бәрі әлсіз болып, оларда құрал-сайман, күш
көлік, тұқымдық астық, айналым қаржы жетіспеді.
1919 жылы сәуірде уездік және губерниялық Халық ағарту
бөлімдерінің жанынан мәдени-ағарту ұйымдары құрылды. Оқу үйлері,
кітапханалар, сауатсыздықты жою мектептері жұмыс істеді. Сол жылдары
республикада 199 көпшілік кітапханасы, 196 клуб, 83 халық үйі, 1478 оқу үйі
болды, үгіт қызыл керуендерін, ал темір жол бойында - үгіт вагондарын
ұйымдастырды.
Қорыта келгенде айтарымыз, Қазақстандағы Кеңес үкіметі, негізінен
күштеп орнатылды. Қазақ халқы қазан төңкерісінің мәні мен
большевиктердің бағдарламасын түсінген де, қабылдаған да жоқ.
Қазақтардың түсінігінде, орыс үстемдігі жойылып, кезінде олар тартып
алынған жерлеріміз өзімізге қайтарылады деген үміт қана болды.
17-тақырып. Қазақстан кеңестік
қалыптасу кезеңінде (1921-1939 жж.)

тоталитарлық,

жүйенің

1) Қазақстан жаңа экономикалық саясат жылдарында.
2) Қазақстандағы индустрияландыру саясатының қайшылықтары.
3) Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру.
4) Қоғамдық-саяси өмір.
1 Қазақстан жаңа экономикалық саясат жылдарында
Азамат соғысынан кейін, халық шаруашылығының жалпы өнім
өндіруіндегі өнеркәсіптің үлесі 1920 жылы бар болғаны 6,3 % ғана болды.
Ауыл шаруашылығы да дағдарысқа ұшырады. Орал губерниясында
егістік жерлер 2 есеге, ат Жетісу аймағында 3 есеге кеміді. Соғыс
жылдарында мал саны 10,8 млн. басқа кеміді, оның 2 млн-ы жылқы, 6,5 млн
ұсақ мал болды.1920-1921 жылдар аралығындағы жұттан кейін мал басы
1917 жылмен салыстырғанда 75%-ға азайып кетті.
Кеңес үкіметі азамат соғысы жылдарындағы әскери коммунизм
саясатын одан әрі жалғастырды. Орталық үкіметтің 1920 жылы 20 шілдедегі
«Сібірдегі артық астықты алу туралы» декретінің күші Қазақстанның
солтүстік аудандары мен Семей губерниясына да тарады. Енді соғыс
кезіндегідей, артық өнімдер ғана емес, азыққа қолданылып отырған астық
және тұқым қоры да тәркіленіп отырды. Астық салығы, қазақтар сияқты мал
шаруашылығымен айналысып отырған аудандарға да салынды. Оны төлеу
үшін олар малдарын сатып, астық сатып алуға мәжбүр болды.
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Кеңес үкіметінің осындай саясатының нәтижесінде Республиканы
сұрапыл аштық жайлады. Зерттеушілер, 2 млн. 300 мыңнан аса адам ашықты,
1 млн-ға жуығы аштық пен аурудан өлді деген мәліметтерді келтіреді.
Бұған бірінші болып қарсы шыққан Т. Рысқұлов еді. Ол аштықпен
күресетін ерекше Орталық комиссия ұйымдастыруға қол жеткізді.
Нәтижесінде, Т. Рысқұлов қорына 42 млн. сом қағаз ақша бөлінді.
Қазақтарды жайлаған аштықты Орталық мойындамады. Нәтижесінде,
көктем-жаз айларында басталған шаруалардың наразылықтары «Азық-түлік
салғырты жойылсын!», «Большевиктерсіз Кеңестер үшін!», «Ерікті саудаға
жол берілсін», - деген ұрандармен басталып, қарулы көтерілістерге ұласты.
Өскемен, Павлодар, Семей, Петропавл, Қостанай, Көкшетау, Ақмола,
Атырау, Орал, Шымкент уездеріндегі көтерілісшілер мәселені ашық көрсетті.
Бірақ олар талқандалып, біраз бөлігі Қытайға асып кетті.
Осындай жағдайда большевиктер, экономикалық саясатты өзгертуге
мәжбүр болды. Ол - партия съезінің шеңберінде шешілді. Партияның X съезі
(8 наурыз, 1921 ж.) «соғыс коммунизм» саясатынан жаңа экономикалық
саясатқа көшу туралы шешім қабылдап, азық түлік салғырты салықпен
алмастырылды...
Жаңа саясат бойынша Кеңес үкіметі мемлекеттің қолында ірі өндіріс
орындарын, банкті қалдырып, жеке капиталды өндіріске ендіруге рұқсат
берді. Мемлекеттің бақылауымен жеке саудаға рұқсат беріледі. Жеке ауыл
шаруашылық қожалықтарына, жеке меншіктегі кішігірім кәсіпорын иелеріне
жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат беріледі. Еңбекке деген міндеткерлік
және еңбек армиялары жойылады. Елдегі ақша жүйесін нығайту, ақысыз
қызмет көрсетуді жою, еңбекке ақшалай жалақы төлеу міндеттелді.
Әскери коммунизм саясаты кезінде шаруа қожалықтары өндірілген
өнімнің өзін қамтамасыз етуге қажетті үлесінен артығын мемлекетке
тапсыруға міндетті еді. Шаруалар өндірілген өнімнің артығын өз еркімен
пайдалану құқығына ие болды. Олар ендірілген өнімнің белгілі мөлшерін
ғана мемлекетке тапсырып, қалған өнімді сатуға немесе өзінің басқа
қажеттерін өтеуге мүмкіндік алды. Осыған байланысты енді шаруа
қожалықтары егістік көлемін ұлғайтуға, өнімді кеп өндіруге, яғни еңбек
өнімділігін арттыруға ынталы болды.
Қазақстан ауылы мен деревнясында жаңа экономикалық саясат
науқаны аса қиын жағдайда жүргізілді. Оның себебі ЖЭС енгізілген жылды
өзінде, партия мен кеңес органдары бұрынғы азық-түлік салғырты саясатын
өзгертпей, дайындалған өнімдерді Орталыққа жіберумен ғана айнылысты.
Мұндай жағдай халықтың жаңадан ендірілген шаруашылық саясатына деген
сенімсіздігін тудырды.
Дегенмен, жоғарыдағы аталған кемшіліктер біртірдеп жойыла бастады.
1924-1925 жж. ауыл шаруашылық салығынан КазАКСР бүкіл
шаруашылығының 32,7%-і босатылса, 1925-26 жылдары - 33,8% босатылған
еді. Әсіресе, 1924-1925 жылдары мал өсіруші шаруашылықтың 72%-ға
жуығы алым-салықтан босатылды. Көшпелі жеке қазақ шаруашылықтарьша
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3-5 жылдық жеңілдіктерге негізделген несиелер берілді. Сонымен қатар
мемлекет тарапынан ауылшаруашылық машиналары мен құралдарын сатып
алуға негізделген несиелер де белгіленді. Осының бәрі ұсақ тауар
өндірушінің ынтасын арттырып, жеріне иелік ету еркіндігін күшейтті.
ЖЭС сауданың дамуына да ықпал етті. Ал ол болса ақшаның
тұрақтануына әсерін тигізді. 1924 жылы салықты өтеудің тек ақшалай түріне
толық көшірілді. Осы жылы ақпан айында Кеңес үкіметі ақша реформасын
жүргізіп, жаңа ақша өлшемі тұрақты сомды енгізді. Осы жағдайлар
Қазақстанда жәрмеңкелік сауданың өрістеуіне жол ашты. 1926 жылы
Қазақстанда 128 жәрмеңке жұмыс істеді. Бұл кездегі ірі жәрмеңкелер
қатарына - Ойыл, Қоянды, Қарқара, Темір, Кекшетау, Атбасар жәрмеңкелерін
жатқызуға болады. Өркендей бастаған жәрмеңкелік сауда ауыл
шаруашылығының дамуына өз ықпалын тигізді.
Қазақстанда 1921-22 жылдары ЖЭС аясында жүргізілген шаралардың
бірі жер-су реформасы болды. Осыған байланысты жер саясатын жүргізуші
жетекші орган – арнайы құрылған Жер комитеті қазақ жерлерін біріктіру
мақсатымен 1921 жылы 7 ақпанда декрет қабылдады. Бұл декрет бойьшша
патшалы Ресей кезінде көш-қон қорына (переселенческий фонд) тартып
алынған Семей, Ақмола, Торғай және Орал облыстарындағы «бос жатқан
жерлер», қазақтарға қайтарылады. Жер комитетінің 1921 жылы 19 сәуірдегі
декреткеті бойынша казактар Ертіс өзені бойында 177 мың, Орал езені
жағалауында 208 мың десятинадан астам жерлерді қазақтарға қайтаруға тиіс
болды.
1922 жылы 30 қазанда Кеңес үкіметі Ресей территориясын түгел
қамтыған «Жер кодексін» қабылдады Бұл кодекс отырықшы-егіншілікпен
айналысатын аудандарды қамтыды да, көшпелі аудандар мүлде кірмей
қалды. Соның салдарынан қазақ қоғамы мүлде жермен қамтамасыз етілмеді.
Яғни, Кеңес үкіметі іс жүзінде жерді пайдалануды таптық тұрғыдан шешті.
Соның нәтижесінде жергілікті қазақ халқы мен қоныс аударушылардың
құқығы теңестірілді. Дегенмен, ЖЭС саясаты 3-4 жыл ішінде қазақ ауылы
мен деревнясын дағдарыстан шығара бастады. 1925 ж. егістік жердің көлемі
3 млн. гектар болса, 1928 жылы 4 млн. гектарға жетті, яғни бұл 1913 жылдың
(4,4 млн. га) деңгейіне жеткендігін көрсетеді. 1925 ж. 92 млн. пұт астық
жиналса, 1927 ж. астықтың жалпы түсімі 1,4 млн. пұтты құрады. 1925 ж. мал
саны 1922 ж. салыстырғанда екі есе өссе, бұл көрсеткіш 1925-1928 ж.
аралығында жыл сайын 5%-ке артып отырды.
Қазақстанның өнеркәсібі саласында да едәуір өзгерістер болды.
Губерниялық кеңестің құзырына жергілікті деңгейдегі өндірістер бағынды.
Олардың көбі арендаға берілді. Сонымен бірге Қазақстанның көптеген
өндіріс орындары бүкілодақтық деңгейдегі трестерге біріктірілді.
Өндірістерді мұндай жоғарғы дәрежеде орталықтандыру саясаты кейін де
үстем болды. Бұл дегеніміз Қазақстан экономикасының ұзақ мерзімдегі
шикізаттық сипатын көрсетті. Дегенмен, меншіктің әртүрлі түрлерінің
қалыптасуы, олардың арасындағы бәсекелестік пен ұдайы өндірістегі бірін150

бір толықтыруы халық шаруашылығының алға даму бағытын айқындады.
Большевиктер таптық мүддені қорғау принциптерінен ажырамаса да, жаңа
экономикалық саясат аясында мемлекеттің экономикаға араласуы шектелді.
Елдің шаруашылық жүйесі нарықтық экономика қатынасына біртіндеп енді.
Экономикалық өмірдің нақты дамуын қамтамасыз ететін мұндай саясат өте
орынды еді.
Көп ұзамай, мемлекет тарапынан жеке шаруа қожалықтарына бақылау
күшейтілді. Ұсақ тауар өндірушілерді әкімшілік жолмен бақылау мен
ығыстыру саясаты сауданы шектеуге, яғни ЖЭС-тің шектелуіне әкелді.
Мұндай жағдай «соғыс коммунизм» саясаты тұсындағы әкімшілік
басқару әдістерін жандандырды. Экономикалық даму жүйесіне әкімшілік
тұрғыдан араласу большевиктердің негізгі жұмыс әдісіне айналды. Таңдау
мүмкіндігі, еркіндік, шаруашылық еріктілік туралы заңдар тек қағаз жүзінде
қалып отырды. Кеңес үкіметі экономиканы жоспарлы түрде дамыту
идеясына сүйеніп, 1925 жылдың аяғында өнеркәсіп өндірісін халық
шаруашылығының жетекші саласы етіп белгіледі және оның жоғары
қарқынмен дамуын қамтамасыз етті. Бұл ЖЭС аясында қалыптасқан
көпукладты ұдайы өндірістік жүйенің қатар даму барысын шектеді, яғни 20жылдардың аяғында ұсақ товар өндірушілерге қарсы күресті күшейтті.
Соның нәтижесінде нарықтық қатынас тоқырады, біртіндеп ЖЭСте
тоқтатылды.
2 Қазақстандағы индустрияландыру саясатының кайшылықтары
БКП(б)-ның 1925 жылы (18-31 желтоқсан) өткен XIV съезінде елде
социалистік индустрияландыру бағыты таңдап алынды. Яғни, ірі машиналы
өнеркәсіпті, ең алдымен ауыр индустрияны дамыту керек болды.
Индустрияландыру саясаты Қазақстанда отаршыл бағытта басталлды.
Өлкедегі бір топ кеңес және партия қызметкерлері елді индустрияландыру
бағыты оның ұлттық ерекшелігін жояды деп есептеді. Большевиктер мұндай
пікірдегі қызметкерлерді партия жолынан ауытқушылар, яғни «уклонистер»
деп айыптады. С. Садуақасов бастаған келесі топ, өнеркәсіпті шикізат қоры
көздеріне жақындату мақсатын көздеді. Ол өлкені тек шикізат көзі ретінде
пайдалануға қарсы болды. «Қазақтар жұмыс істей алмайды, олар бәрібір
даланы аңсайды» деген көзқарастар да болды. Мұндай пікір айтушы топты
большевиктер «ұлы державалық шовинистер» деп айыптады.
Орталықтың көздегені - Қазақстан Одақтың шикізаітық бөлшегіне
айналуы керек болды. Бұл көзқарасты өлкенің басшысы Ф.И. Голощекин де
қолдады.
Қазақстанды индустрияландыру Түркістан-Сібір темір жолынан
басталды. Бұдан бөлек, Қарағанды-Балқаш, Гурьев-Доссор, АқмолаҚарағанды, Жарық-Жезқазған, Рубцовка-Риддер темір жолдары салынды.
Ауыр индустрияны дамытуда Қарағанды шахталары, Шымкент қорғасын
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жэне Балхаш мыс қорыту зауыттары, Ақтөбе химия комбинаттары жетекші
рөл атқарды.
Индустриаландырудың барысында Текелі полиметалл және Жезқазған
мыс қорыту комбинаттары, Өскемен қорғасын-мырыш зауыттары салына
бастады. 1939 жылы Шымкент зауыты бүкіл Одақтағы қорытылған
қорғасынның 73,9%-ын берді. Балқаш мыс қорыту зауыты республикадағы
қорытылған мыстың 51%-ын берді. Бұлар Қазақстанда ғана емес, бүкіл ел
көлеміндегі түрлі-түсті металдарды өндіруші өте ірі өндіріс орындары еді.
Осының бәрі Қазақстанды түрлі-түсті металдар шығарудан одақ көлемінде 2ші орынға шығарды. Ал мұнай өндіруден Қазақстан Одақ көлемінде 3-ші
орынға шықты.
Қазақстанда химия өндірісі қалыптасты. 1933 жылы қарашада Ақтөбе
химия комбинаты мен Аралсульфат комбинаты да іске қосылды. 1928-1940
жж. темір жолдардың өсуі 50%-ға артып, оның ұзындығы 6581 км жетті.
Сөйтіп,Қазақстан 20-жылдардың аяғы мен 30 жылдары, өте қысқа мерзімде
аграрлы елден индустриялы елге айналды. Алайда, Кеңес үкіметі өте күрделі
инженер-техникалық маман кадрлар даярлайтын жоғары оку орындарын
республикада ашпады. Бұл мәселеде республика орталыкқа тәуелді болды.
Большевиктер, сонымен қатар ірі өндіріс орындарының басшылығына
жергілікті ұлт өкілдерін жібермеуге тырысты. Нұсқауды тез орындайтын
адамдарды орталықтан жіберіп отырды.
Қорыта айтқанда, индустрияландыру жылдары өлкенің экономикалық
даму үрдісі толығымен өзгерді. Кезінде халық шаруашылығының жетекші
саласы болған көшпелі мал шаруашылығы дағдарысқа ұшырап, енді ондай
рөлді өнеркәсіп өндірісінің қарқыны алмастырды. Халық шаруашылығының
барлық салалары әкімшіл-әміршіл большевиктік басқару әдісіне бағынышты
болды. Кеңес өкіметі республиканы тек шикізат көзі ретінде пайдаланды. Бір
сөзбен айтқанда, большевиктер бұрынғы Ресейдің Қазақстанды
экономикалық жағынан отарлау дәстүрін одан әрі жалғастырды.
3 Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру
Большевиктер ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта құруды
ЖЭС аясында іске асырмақ болды. Бұл шаралар шаруалардың ерікімен
жүзеге асырылуы керек еді. Алайда, Ф.И. Голощекин қазақ ауылындағы
социалистік құрылысты шабындық және жайылымдық жерлерді күштеу
арқылы бөліске салудан бастап, үлкен қателік жіберді. Ол Қазақстандағы
бүкіл малды тез арада қоғамдастыру бастамасын «Кіші Қазан» – деп
түсіндірді. Бұл идея, Қазақстанда қайта революция жасау дегенді білдіреді.
Ф.И. Голощекин жерге иелік етудің дәстүрлі (рулық) түрін де дәл осы «Кіші
Қазан» операциясы арқылы түземек болды.
Ф.И. Голощекин ықпалындағы Қазақстан большевиктері 1926-1927
жылдары 1250 мың десятина жайылымдық және 1360 мың десятина
шабындық жерлерді бөлді. Бөлінген шабындық жердің 61,6%-ін кедейлер,
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8,8%-ін ауқаттылар алды. Ал жайылымдық жердің 59,3% кедейлерге, 31,7%
орташаларға және 9% ауқатты қожалықтарға берілді.
Алайда Ф. Голощекин, қазақ ауылында Кеңес өкіметінің жеңісін
қамтамасыз ете алмады. Себебі көшпелі қазақтар үшін жайылымға сұраныс,
мал басының саны мен түлік құрамына байланысты еді. Сондай-ақ, ол
уақытта жартылай көшпелі аудандардағы жер бөлінісінен шаруаларға келер
ешбір пайда жоқ болатын. Себебі дәл сол уақытта ауылдағы кедей шаруалар
тұрмақ, орта шаруалардың өзі ауыл-шаруашылық құрал саймандарына,
егетін тұқымға және т.б. заттарға зәру болды. Ф. Голощекин болса, бұндай
тапшылықпен санасқан жоқ.
Қазақстанның астықты аудандарында ұжымдастыруды аяқтау мерзімі
1932 жылдың көктемінде, ал көшпелі қазақ ауылдарында 1933 жылдың
көктемінде аяқтау жоспарланды. Алайда Ф.И. Голощекин, қазақтардың
ежелгі шаруашылық жүргізу дәстүрімен санаспай, ұжымдастырудың жоғары
қарқынын мақтаныш етті. Мысалы, Қазақстанда 1928 жылы шаруа
қожалықтарының тек 2%-і ғана ұжымдастырылса, 1930 жылы 50%-ы, 1931
жылдың қазанында 65%-ы ұжымдастырылып, оның қарқыны жеделдетілді.
Ұжымдастыру барысында еріктілік ұстанымдары бұрмаланды. Оған
қарсы болғандар, тап жауына жатқызылды. «Асыра сілтеу болмасын, аша
тұяқ қалмасын», «Қайдан тапсаң онан тап, қаптың түбін қақ», «Социализмде
сотқа тартылмаған адам болмайды» деген ұрандар ел ішінде жайлап кетті.
Күштеп ұжымдастыру науқаны бай-кулактарды үш топқа бөліп
жазалады. Бірінші контрреволюцияшыл белсенділер тобына кірген шаруалар
бірден тұтқындалып, ісі сотқа берілді. Екінші топқа енген ірі ауқаттылар
бірден ұсталып, жер аударды. Ал, үшінші топқа кіретін ауқаттылар сол
ұжымдастыру аудандарындағы жерлерге қоныстандырды.
1928-1929 жылдарда бай-кулактар есебіне алынып жазаға
тартылғандардың саны 54 625 болды. 1931 жылы 5500 шаруа бай-кулак
ретінде қудаланды. Бұлардың ішінде қарапайым шаруалар да бар еді. 1932
жылы Юстиция Халық Комиссары жауапқа тартылғандардың 37,3 %-ы
кулактар екенін, ал қалғаны қатардағы еңбекшілер екенін мәлімдеген.
Күштеп ұжымдастыру саясаты халықтың наразылығын тудырды. Бір
ғана 1929 жылдың өзінде Казақстанда 30-дан астам үлкенді-кішілі халық
наразылығы болды. Өте кең көлемде болған көтерілістерге Тақтакөпір,
Бостандық, Батпакқара көтерілістері жатады. 1929-1933 жж. өлкеде барлығы
372 көтеріліс болып, оларға 80 мыңдай адам қатысты. Большевиктер
көтерілістердің негізгі себебін байлар мен дін басыларынан көрді. Кеңес
үкіметі бұл көтерілістерді әскери күшпен басып жаншыды.
Ұжымдастырудың басты міндетінің бірі - өндірісте істейтін
миллиондаған жұмысшылар мен қызметкерлерді тамақпен қамтамасыз ету
еді. Ал Қазақстанда астықты аудандарды күшейту мәселесі көшпелі
шаруашылыққа қолайсыз болатын. Соған қарамастан, көшпелі және
жартылай көшпелі қазақ қожалықтарын жаппай отырықшылыққа көшіру
басталып, және ол ұжымдастырумен қатар жүрді. Бұл арада отырықшылыққа
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көшетін қазақтарды үймен қамтамасыз етуге келгенде, олардың киіз үйлерін
пайдалануға болады деп есептеп, оның кейінгі жылдардағы қазақ
демографиясына тигізетін кері әсері ескерілмеді. Сонымен қатар, малдың көп
бөлігі үкіметтің ет салығын орындауға жұмсалды. О. Исаев Қазақстан
өлкелік комитетінің VІ Пленумында сөйлеген сөзінде 1929 жылғы 40 млн.
бас малдан 1933 жылы 4 млн. ғана қалғанын мәлімдеген болатын.
Ұжымдастыру саясатының нәтижесінде 1932-33 жылдары халық
аштыққа ұшырады. Сол кездегі мәліметтерге қарағанда аштықтан өлген
адамдарды жинап, көмуге мүмкіндік болмаған. Аштықтың салдарынан адам
етін жеу фактілері де болған. Аштыққа ұшыраған қазақтар, елден шет
аймақтарға үдере көшті. Зерттеушілер 1930-1932 жылдары шетелге кеткен
қазақтар санын, қайтып келгендерді шығарып тастағанда 1,3 млн. адамға
жеткізеді.
Қазақтардың аштықтан қырылуы демографиялык апатқа әкелді.
Мысалы, 1937 жылдың басында халық шаруашылығы есебінің бастығы М.
Саматовтың Л. Мирзоянға берген мәліметі бойынша 1930 жылдың 1
маусымы мен 1933 жылдың 1 маусым аралығында халық саны 2 есеге
кеміген. Осыны байқаған Т. Рысқұлов, көп кешікпей-ақ Сталинге хат жазады.
Ондай хаттар қатарын О. Исаевтің пене «Бесеудің хаты» да толықтырады.
Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастырудың зардаптары Сталиндік
басшылықты біраз сескендірді. Нәтижесінде, 1932 ж. 17 қыркүйекте «Ауыл
шаруашылығы туралы» қаулы қабылданып, Қазақстандағы «кемшіліктерді
түзеу» бағыты белгіленеді. Алайда, қаулы өлкелік комитеттің жүргізген
саясатын айыптамады. Тіпті, ол қаулыда аштық туралы айтылмады.
Дегенмен, ол қаулы бойынша егіншілік аудандарында жеке меншікте 2-3 бас
сиыр, 10-20 бас қой, ал мал шаруашылығы аудандарында 100 бас қой, 8-10
бас ірі қара, 3-5 түйе, 8-10 жылқыға дейін ұстауға рұқсат берілді. Колхоздар
мен совхоздардан 680 мың бас мал жеке меншігіне сатылды. 1933-37
жылдары Кеңес үкіметі ауыл шаруашылығында ұжымдастыруды аяқтау,
колхоздарды ұйымдық-шаруашылық жағынан нығайту міндеттерін белгіледі.
Бұл шараларды жүзеге асыру үшін колхоздар жанынан саяси бөлімдер
құрды. 1935 жылы үкімет колхоздарға жерді мәңгі бақи пайдалануға берді.
Осы жылы ТОЗ-дардан ауылшаруашылық артельдеріне көшіру басталды да,
1937 жылы бұл үрдіс толық аяқталды.
Алайда, бұл жүргізілген шаралар ауыл шаруашылық өндірісінің
өнімділігін арттыра алмады. Керісінше, ауылшаруашылық артельдері
тарапынан жерді пайдалану тәртібін бұзу орын алды. Осыған байланысты
кеңес үкіметі колхоз жерлерін тиімді иелену мәселесін көтеруге мәжбүр
болды. Колхоздарды одан әрі нығайту шарасының бір бөлшегі ретінде үй
маңындағы жерлерді өлшеп, артық жерлерді колхозға қайтарды. БК(б)П
Орталық комитеті мал шаруашылығының артта қалуына тікелей араласу
саясатына көшіп, 1939 жылы 8 шілдеде «Колхоздарда қоғамдық малды
дамыту шаралары туралы» қаулы қабылдады. Осы қаулыда колхоздарда екіүш товарлы фермалар (оның ішінде біреуі ірі қара мал, екіншісі қой немесе
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басқа түліктен) құру белгіленеді. Осыған орай, колхоздар мал санын
арттыруға ынталанады деген есеппен жаңа ет өткізу жүйесі белгіленді.
Алайда бұл шаралар, жақсылыққа апармады. Колхоздардың еріктілігі
шектелді, әкімшілік басқару жүйесі одан әрі күш алды.
Сонымен, Кеңес үкіметінің ауыл шаруашылығын соңиалистік жолмен
қайта кұру саясаты тиімді нәтиже бермеді. Керісінше, бұл реформалар
шаруалардың еңбекке деген ынтасын жойды. Большевиктер соған
қарамастан, ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта құруды үнемі
жаңа шаралармен толықтырып отырды.
4 Қоғамдық-саяси өмір
Азамат соғысы аяқталғаннан кейінгі Қазақстанның экономикалық және
әлеуметтік-саяси жағдайы өте ауыр болды. Бұл көрініс, соғыс зардаптарымен
бірге феодалдық дәуірден мұра болып қалған экономикалық және мәдени
артта қалушылықпен де байланысты еді. Қазақстанның өнеркәсібінде
құлдырау байқалды. Азамат соғысы жылдарында ірі кәсіпорындар түгелдей
дерлік қирап-бүлініп, істен шықты. Еңбек өнімділігі төмендеп, шикізат пен
отын жетіспеді.Ауыл шаруашылығы да мешеу дамыды. Соғыс салдарынан
астықтың жалпы көлемі мен түсімі үш есеге жуық азайды. Кеңес есінің басқа
аудандары сияқты Қазақстанда да азық-түлік салығы неғұрлым көп және
қатал әдістермен жиналып жатты. Осыған байланысты Қазақстанда
жүргізілген жаңа экономикалық саясатты (ЖЭС) іске асыру 1921-жылғы
Қазақ АКСР ОК-нің азық-түлік салығына көшу туралы шешімі негізінде
жүргізілді. Салық мөлшері салғыртқа қарағанда аз болды және оны шаруалар
топтары өзінің әл-ауқатына қарай төлейтін болды. Кедей шаруалар салықтан
мүлде босатылды. 20-шы жылдардың басында жүргізілген жер-су
реформаларының да қазақ шаруаларының өміріндегі маңызы зор болды.
Өйткені, осы реформа бойынша кезіндегі патша өкіметінің алған жерлері
қазақ еңбекшілеріне қайтарылып берілген еді. Ауылдағы осы шараларды
жүргізуде «Қосшы» бұқаралық ұйымының рөлі зор болды.
1921 ж. маусымда болған бүкілқазақтық партия конференциясында
өлкенің қоғамдық-саяси өміріне баға берілді. Онда кеңестерді құру мәселесі
қолға алынып, кеңестерге сайлау ережесі бекітілді. Бірақ, Республикадағы
кеңес үкіметін құру үрдісі өте қиын жағдайда жүргізілді.
Ресей аумағындағы халықтарды біріктіру мәселесі бойынша партияның
Орталық комитетінде екі пікір қалыптасты: Сталин «барлық ұлттарды,
барлық кеңестік республикаларды РКФСР құрамына автономия құқығын
беру арқылы ендіру» идеясын ұсынды. Ленин кеңестік республикалар одағын
құруды ұсынды. 1922 жылы Орталық комитеттің қазан пленумында Украина,
Белоруссия, Закавказ республикалары және РКФСР арасында КСРО құру
жөнінде келісім жасау қажет деп қаулы қабылдады. 1922 жылы 30
желтоқсанда Мәскеуде КСРО Кеңестерінің бірінші съезі КСРО
құрылғандығы туралы декларацияны және одақтық келісімді қабылдады.
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Съезд ең жоғарғы заң шығарушы орган КСРО ОАК-ін сайлады. Қазақстан
КСРО құрамына РКФСР құрамындағы автономиялық республика ретінде
енді.
Алғашқы кезде Кеңес үкіметі Алаш зиялыларын Қазақстандағы
кеңестік қызметтерге пайдалануға мәжбүр болды. Себебі қазақ зиялы
қауымының басым бөлігі алашордалықтар болатын. Сондықтан да ондай
зиялыларды амалсыздан жұмысқа тартуға тура келді.
Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы шаралары әкімшіліктегі
қазақтардың үлесін көбейту түрінде көрініс берді. Алайда, Қазақстанға Ф.
Голощекин келген кезден бастап, қазақтандыру саясатының ұлттық мәні
төмендетіліп, оны таптық белгідегі кеңестендіру шараларына қосып жіберді.
Қазақстан өкіметі барлық халық комиссарлары мен ҚОАК-нің
мүшелеріне қазақ тілін жедел игеру керектігін ұсынды. Тіпті, 1923 жылы 22
қарашада «Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу туралы» декрет кабылданып,
барлық облыстар мен кейбір уездерде 1924 жылдың 1 қаңтарынан іскағаздарын қазақ тілінде жүргізу ұйғарылды.
Рас, Кеңес үкіметі өлкеде сауатсыздықты жою мәселесін көтерді.
Алайда, сауатсыздықты жою шаралары мұғалімдердің, оқулықтар мен оқу
құралдарының жетіспеуі сияқты үлкен қиыншылықтармен қатар жүргізілді.
Мектептер ашу ісі қолға алынды. 1928/29 оқу жылында 4397 бастауыш,
142 жетіжылдық, 29 екінші сатыдағы мектептер жүмыс істеді. Білім беру
сшіасында үлттық мектептер жүйесі қалыптаса бастады. 1927 жылы қазақ
мектептерінің саны 1600 болды. 1935 жылы мектеп жасындағы балалардың
91% окуға тартылды. 1935/36 оқу жылында алғаш рет 11 қазақ баласы орта
мектепті бітірді.
Алғашқы ғылыми-зерттеу мекемелері пайда болды: 1922 жылы Денсаулық халкомының қасынан өлкелік химия-бактериологиялық
лабораториясы, 1924 жылы - өлкелік өсімдікті қорғау станциясы, 1925 жылы
- санитарлық-бактериологиялық институты ашылды. 1932 жылы Қазақстанда
12 ғылыми-зерттеу институттары, 15 тәжірибе станциялары, 186
лабораториялар мен т.б ғылыми орталықтар жұмыс істеді. Осы кезде КСРО
ҒА-ның қазақстандық базасы құрылып, 1938 жылы КСРО ҒА-ның
филиалына айналды. Геология және биология ғылымдарының көрсеткіштері
бүкілодақтық көлемде танымал болды.
Кеңес үкіметі ұлттық әдебиетті дамытудан көрі, кеңестік әдебиет пен
өнердің қалыптасуына жағдай жасады. Нәтижесінде, социалистік әдебиеттің
негізі қаланды. С. Сейфуллин, С. Торайғыров, Б. Майлин, И. Жансүгіров, М.
Әуезов, С. Мұханов, Ғ. Мүсірепов, Т. Жароков, Ғ. Орманов және т.б.
кеңестік қазақ прозасы мен поэзиясының көрнекті өкілдері қалыптасты.
1926 жылы алғашқы қазақ драма театры ашылды. Оны Ә. Қашаубаев,
Қ. Қуанышбаев, С. Қожамқұлов, П. Өмірзақов, Қ. Жандарбеков сияқты, қазақ
театр өнерінің майталмандары ұйымдастырды. Соғыс қарсаңында
республикада қазақ мемлекеттік академиялық драма театры, республикалық
орыс драма театры, қазақ мемлекеттік опера және балет театры, ұлт аспаптар
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оркестрі, симфониялық оркестр, республикалық куыршақ театры жұмыс
істеді.
Алайда, Кеңес үкіметі таптық мүддені ұлттық мүддеден жоғары қойды.
Жалпы мәдениетті екіге бөлді: буржуазиялық және пролетарлық. Қазақ
халқының дәстүрлі мәдени мұралары ұлттық санадан аластатылды. Тарихи
сананы жоюға бағытталған шараның бірі 20-шы жылдардың аяғында араб
алфавитін латынға ауыстыру болып табылады. Латынға алфавитін 1940
жылы кириллицаға ауыстыру жалғасты. Соның салдарынан қазақтар ұлттық
рухани мәдениеттің жетістіктерінен айырылды. Бұл жүргізілген шаралардың
бәрі әкімшіл-әміршіл жүйенің толық орныққанын көрсетеді.
Большевиктердің ұлттық саясатын бірінші болып ашық айьштаған М.
Шоқай болатын. Қоқан автономиясы қуылып, таратылғаннан кейін М.
Шоқай Францияға қоныс аударуға мәжбүр болған еді. Онда ол Түркістандағы
ішкі саяси жағдайға талдау жасаған мақалаларын жариялайды. 1929-39
жылдары ол «Яш Туркестан» журналын (117 нөмірі жарық көрді) шығарып,
кеңестік Түркістан мен дүние жүзіндегі оқиғаларға терең талдау жасайды.
Өлкедегі жалпы большевиктік қуғындау саясатының ең алғашқысы
түрікшілдікті айыптау болды. 1920 жылдың 20-26 қаңтарында Ташкент
қаласында Түркістан коммунистік партиясының конференциясы өтіп, онда
мұсылмандар бюросының төрағасы Т. Рысқұлов «Ұлт мәселесі және ұлттық
коммунистік секциялар» туралы баяндама жасады. Конференция Т. Рысқұлов
ұсынысымен жаңа саяси ұйымды «Түрік халықтарының коммунистік
партиясы» деп атауға шешім қабылдады. Т. Рысқұловтың түрікшілдік идеяны
жүзеге асырудағы ең батыл қадамы Мұсбюроның төтенше III
конференциясында (1920 жылы 25 қаңтар) «Түркістан автономиялылығы
туралы» тезистерін қабылдауы болды. Т. Рысқұловтың идеясы келешектегі
түрік мемлекеттерінің конфедерациясын құруға апаратын жол еді. Алайда,
большевиктер Т. Рысқүловты ұлтшыл деп айыптады.
Сталиндік айыптау айдарлары «ұлтшылдықпен» шектелмеді. Сонымен
қатар қазақ байларын тәркілеу саясатын қолдамаған қазақ қайраткерлерінің
пікірлерін айыптау кең етек алды. 7 партия конференциясында «солшыл
жалаудың тасасындағы оңшыл-байшыл ағыммен» күресуге партия
ұйымдарын шақырады. Қазақстанда «оңшыл ағымға» Ф. Голощекиннің
ауылда «Кіші Қазан» төңкерісі қажет деген пікіріне қарсы шыққан С.
Сәдуақасов тобы жатқызылды. 7-партия конференциясында С. Сәдуақасов,
Сұлтанбеков және Мұстамбаевтар «троцкистік оппозицияның төңірегіне
топтасқан негізгі ядро» ретінде айыпталды.
Айыптаулардың ішінде большевиктердің Алаш зиялыларына қарсы
бағытталған күресі ең қатал және ымырасыз болды. Егерде 1920 жылдардың
орта кезіне дейін большевиктер Алаш зиялыларына қарсы күресте әртүрлі
айыптаулармен ғана шектелсе, одан кейінгі кезеңде ол жаппай саяси қуғынға
ұласты. Алаш зиялыларына қарсы күрестің жандануына 1925 жылы 29
мамырда Сталиннің Қазақ өлкелік партия комитетінің бюросына өлкелік «Ақ
жол» газетінің ұстанған бағытын айыптаған арнайы хаты себеп болды. Ол
157

хатта газет бетіндегі жарияланған мақалалардың М. Шоқайдың ойымен
«үндес және пікірлес екенін, яғни алашордашыл, ұлтшыл идеяларды
жаңғыртатыны» атап көрсетілді. Көп кешікпей-ақ, 1926 жылы болған партия
конференциясында Ф. Голощекин басында А. Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов,
М. Дулатов сияқты қазақ зиялылары тұрған ұлттық қозғалысты
«реакцияшыл, тіптен контрреволюцияшыл» деп бағалады. Соның
нәтижесінде 1928-шы жылдың аяғында қазақтың ірі ағартушылары,
әдебиетшілері, әртүрлі саладағы зиялылары және Алашорда қайраткерлері А.
Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, X. Габбасов және
т.б., барлығы 44 адам қуғындалып, тұтқындалды.
1930 жылдың қыркүйек қазан айларында ұлттық интеллингенцияның
екінші бір тобы (40-қа жуық адам), құрамында X. және Ж. Досмұхамедовтер,
М. Тынышпаев, Ж. Ақпаев, Ә.Ермеков және өзге де зиялы қауым өкілдері
бар, тұтқындалды. Көп кешікпей олардың 15-і (X. және Ж. Досмұхамедовтер,
М. Тынышпаев, Ж. Ақпаев, К. Кемеңгеров және басқалары) Ресейдің
Орталық қара топырақты ауданына жер аударылды. Жаппай қуғын-сүргінді
ұйымдастыру үшін большевиктер социализм жеңісі күш алған сайын тап
күресі шиеленіседі деген тұжырымды желеу етті. Кейін халық жаулары
тізімін Н. Нұрмаков (БОАК президиумының жауапты қызметкері), Т.
Рысқұлов (РКФСР ХКК төрағасының орынбасары) Мәскеуде ұсталып
бастаса, ол тізімді Қарағанды облыстық атқару комитетінің төрағасы А.
Асылбеков, Қарағанды облыстық партия комитетінің екінші хатшысы Н.
Нұрсейітов жалғастырды. Өлкенің көрнекті партия және кеңес қайраткерлер:
К. Сарымолдаев, У. Құлымбетов, Г. Тоғжанов, А. Лекеров, А. Розыбакиев, Ж.
Садвакасов, И. Құрамысов және т.б. ұсталып ату жазасына немесе
лагерьлерге ұзақ мерзімге айдалды.
Жаппай репрессия саясаты нәтижесінде қазақ халқының ең таңдаулы
азаматтары, тіпті, олардың ішінде кеңес өкіметін орнатуға қатысқан А.
Айтиев, С. Арғаншеев, Т. Рысқұлов, Н. Сырғабеков сияқты қайраткерлер де
атылып кетті.
Жалпы сталиндік қуғын-сүргін көлемі әлі толық анықтала қойған жоқ.
Кей деректерде 1937-1938 жылдары қазақстандықтардың 44 мыңы
түрмелерге түсіп, 22 мыңы атылды десе, басқа деректер 1930-50 жылдары
100 мыңнан астам адам репрессияға ұшырады, оның ішінде 20 мыңнан
астамы атылғанын айтады.
Қазақстан қартасында Карлаг деген ерекше тәртіптегі Қарағанды
еңбекпен түзеу лагері пайда болды. Тағы бір сондай лагер - Алжир деп
аталды. Алжир лагерінде қуғынға ұшырағандардың әйелдері ұзақ жылдар
бойы мерзімдерін өтеп отыруға мәжбүр болды. Кеңес үкіметі жүргізген
қуғын-сүргін саясаты нәтижесінде осы қуғынға ұшырағандарды
орналастырып, оларды бақылайтын басқару органы ГУЛАГ пайда болды.
Елдегі осындай қуғын-сүргін мен қорқыныш күш алып тұрған
жағдайда 1936 жылы 5 желтоқсанда КСРО Конституциясы қабылданып, елде
социализмнің толық орнағанын жария етті. КСРО жаңа Конституциясы
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одақтас республикалар санын көбейту мүмкіндігін туғызды. Соған сәйкес
Азербайжан, Армян, Грузин республикалары енді КСРО құрамына жекежеке тікелей енді. Қазақ және Қырғыз автономиялық республикалары
одақтас республикаларға айналды. Қазақ республикасының статусының
өзгеруіне байланысты жаңа Конституция жасау қажет болды. 1937 жылы 26
наурызда Қазақстан кеңестерінің X съезі Қазақ КСР-ның Конституциясын
бекітті. Конституцияда республика территориясының тұтастығы негізделді.
Қазақ КСР-ның әрбір азаматы КСРО азаматы болып табылды.
Сонымен, қорыта айтқанда, 20-жылдардың аяғы мен 30-жылдары
әкімшіл-әміршіл большевиктік тәртіп қоғамдық-саяси өмірдің барлық
саласында үстем болды. Қазақстанда бұл тәртіптің қатыгез формалары
ұжымдастыру мен 1937-1938 жылдардағы саяси қудалау кезеңдерінде күш
алды. Елде большевиктер басшылығымен халыққа карсы жаппай «үлкен
террор» ұйымдастырылды.
18-тақырып. Қазақстан екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан
соғысы жылдарында
1) Қазақстандықтардың майдандағы ерліктері.
2) Республика экономикасын соғыс жағдайына бейімдеу.
3) Халықтың тылдағы ерлігі.
1 Қазақстандықтардың майдандағы ерліктері
Екінші Дүниежүзілік соғыс 1939 жылы 1қыркүйекте Германияның
Польшаны жаулап алуымен басталды. КСРО осы жылы Германиямен 10
жылдық бейбіт келісімге қол қойды. Ал Франция мен Англия Полшамен
болған келісімге сәйкес, Германияға қарсы соғыс жариялағанымен, белсенді
іс-қимыл танытпады. Бұл жағдай Германия үшін қолайлы болып, олар 1940
жылы Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксенбург мемлекеттерін еш
қарсылықсыз жаулап алды. Нәтижесінде Франция Германиямен бейбіт
келісімге қол қойса, Англия болса АҚШ-тан көмек сұрауға мәжбүр болды.
Тарихта, Германияның КСРО-ға қарсы соғыс жоспары «Барбаросса»
деген атпен белгілі. Ол жоспарда Қазақстанға да үлкен мән берілді. Яғни, осы
жоспарда
Қазақстан,
Орта
Азия,
Солтүстік
Иран,
Ауғанстан
территорияларын біріктіріп, ислам пан-түріктік «Гросс Туркестан» немесе
«Пантуркестан» мемлекетін құру көзделген еді.
1941 жылдың 22 маусымында фашистік Германия әскерінің Кеңес
Одағына тұтқиылдан басып кіруіне байланысты Кеңес халқының Ұлы Отан
соғысы басталды. Германия КСРО-ға қарсы барлық қарулы күшінің 70% - 5,5
млн адамнан тұратын 190 дивизия, 4300 танк, 5 мың ұшақ шоғырландырды.
Соғыс басталған сәтте, Брест сияқты шекаралық бөлімше жауынгерлердің
құрамында А. Мүсірепов, В. Лобанов, К. Абдрахманов, К. Иманқұлов, А.
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Наганов, Ғ. Жұматов, Ш. Шолтыров, Т. Деревянко, Қ. Батталов және басқа
қазақстандық жауынгерлер қарсылық көрсетті.
Соғыс жылдары Қазақстанда 12 атқыштар және 4 атты әскер
дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы және 50-ге жуық жеке полктер мен
батальондар майданға аттандырылды. Москва түбіндегі шайқаста
Қазақстанда
жасақталған
316-шы
панфиловшылар
дивизиясының
бөлімшелері асқан ерлік көрсетті. Б. Момышұлы Москва түбіндегі шайқаста
өз батальонымен жау қоршауын үш рет бұзып шықты. Б. Момышұлының
соғыс жылдарындағы ерлігі өз дәрежесінде мойындалмай, тек 1990 ж. Н.Ә.
Назарбаевтың тікелей араласуымен ғана оған Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді. Москва түбіндегі шайқастарда Т. Тоқтаров, М. Ғабдуллин, Р.
Жанғозин, Р. Елебаев және т.б. сияқты қазақстандықтар ерліктің тамаша
үлгілерін көрсетті. Бұл шайқасқа қазақстандық 238-ші дивизия, 19-шы
атқыштар бригадасы да қатысты.
1942 жылы Германияның жаңа жоспары бойынша фашистер негізгі
күшін Сталинград пен Кавказды басып алуға бағыттады. Күш тең болмады.
Оның есесіне кеңестік қолбасшылар жаудың кезекті шабуылын Москва
бағытында күткен еді. Сталинград үшін болған соғыс барысында ұшқыш Н.
Әбдіров, минометші К. Сыпатаев пен Р. Рамазанов Ұлы Отан соғысы батыры
атағына ие болды. Қазіргі Сталинградта қазақстандықтар құрметіне
«Казахстанская» атындағы көше бар. Бірнеше айға созылған Сталинград
шайқасы 1943 жылдың басында Кеңес Армиясының жеңісімен аяқталып,
соғыс барысында түбегейлі бетбұрыс қалыптасты.
1943 жылы фашистер Курск-Орел-Белград бағытындағы «Цитадель»
операциясына кірісті. Оған барлық танктерінің 70%, барлық ұшақтарының
65% тартылды. 5-ші шілдеде басталған Курск шайқасы шілденің аяғында
кеңес әскерінің пайдасына шешілді. Тек Курск иініндегі шайқастағы ерлігі
үшін 123 қазақстандық Ұлы Отан соғысы Батыры атағына ие болды.
1944 жылы Кеңес үкіметі «Берлин» операциясын бастайды. Бұл
операцияның мақсаты - неміс фашистерін Кеңестер Одағы территориясынан
қуып, Еуропа мемлекеттерін жаудан азат ету болды. Осы операция
барысында Шығыс Пруссия территориясын азат етуде көрсеткен ерліктері
үшін 20 қазақстандық жауынгер Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Олар
- В.А. Андреев, Л.И. Беда, П.Т. Брилин, Т.К. Абилов, В.Г. Козенков, И.И.
Корнев, И.В. Кутурга және т.б.
Түрлі шайқастардағы ерлігі үшін ұшқыштар: Т.Я. Бигелдинов, И.
Павлов, С.Д. Луганский және Л.И. Беда 2 мәрте Кеңес Одағының Батыры
атағын иеленді. Олардың қатарын 56 жыл кешігіп барып, капитан А.
Масловтың экипаж құрамындағы Б. Бейсекбаев 1998 жылы Ресей Батыры
атағын алып, толықтырды.
Берлин операциясының барысында Рейхстагқа ту тігуде қазақстандық
Р. Қошқарбаев ерлік танытты. Соғыстан кейін Айтпенбет Нақыповтың танкі
қала алаңына ескерткіш ретінде қойылды. Берлин операциясында 27
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қазақстандық ерліктерімен көзге түсіп, Кеңес Одағының Батыры атағын
иеленді.
Қолдарына қару алып, майданға аттанған қазақ қыздары - Әлия мен
Мәншүк Қазақстан даңқын әлемге паш етті. Авиация саласын меңгерген
қазақ қызы - Х. Доспановаға 2004-ші жылы Президенттің жарлығымен
Халық Қаһарманы атағы берілді. Сафарбекова Жауһария Насырқызы
Ленинград майданында қалалық радиостанция бастығы болып, Ленинград
майданында асқан ерлігімен көзге түскен.
1941 жылдың 18 шілдесінде БКП(б) ОК «Германия әскерінің тылыңда
күрес ұйымдастыру» туралы қаулы қабылдап, партизан қозғалысын
ұйымдастырды. Осыған сәйкес, тек Украина территориясындағы партизан
бірлестіктерінде 1500 қазақстандық жаумен шайқасты. Ленинград облысы
территориясындағы партизан бірліктері құрамында 220, ал Белоруссия
территориясында 1,5 мыңға тарта қазақстандықтар жаумен шайқасты.
Қазақстандық партизандар жаумен шайқаста үлкен ерлік танытты. Мысалы,
1942 жылы Қ. Қайсенов Чапаев атындағы партизан отрядтарының командирі
сайланып, Украина территориясында жаумен шайқаста үлкен ерліктер
көрсетті. Отанын қорғаудағы асқан ерлігі үшін Қ. Қайсеновке егеменді ел
болғаннан кейінгі жылдары ғана «Халық Қаһарманы» атағы бере алдық.
Жаумен шайқаста көрсеткен ерліктері үшін қазақстандық партизандар әр
түрлі мемлекеттік марапаттарды иеленді. Солардың ішінде А.С. Егоров пен
Ф.Ф. Озмительге Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Соңғы
мәліметтерге сай, тек Франция, Бельгия, Италия территорияларындағы
партизан құрылымдары қатарында 180 қазақстандық болған.
Фашистердің соғыс алдындағы «Гросс Туркестан» идеясы жүзеге
аспай, оның орнына рейх Түркістан легионын құру жоспарланған еді.
Түркістан легионын қолдаушы қазақ зиялысы - М. Шоқай фашистер
лагерінде зардап шеккен жандарды қайтадан майданға жіберу
адамгершілікке
жатпайды,
керісінше,
оларды
Германия
зауытфабрикаларына жіберіп, болашақ Түркістан мемлекетіне маман-кадрларды
даярлау идеясын ұсынады. Өкінішке орай, М. Шоқай 1941 жылы 27
желтоқсанда белгісіз себептерден қайтыс болып, оның идеясы жүзеге
аспайды. Фашистер Түркістан легионы құрамындағы бір батальонды 1942
жылы алғаш рет Воронеж маңындағы соғыста тексеріп көрді. Бірақ олар,
Қызыл Армия жағына шығып кетеді. Олардың көбі жергілікті
партизандармен байланысып, фашистерге қарсы партизан қозғалысы
құрамында да соғысады. Өкінішке орай, олар соғыстан кейін «сатқын» деген
лақапқа ие болып, үрім-бұтақтарына дейін қудаланды.
Жалпы айтқанда, майданға 1,9 млн. қазақстандықтар аттанды. Бұдан
бөлек, Қазақстанның жергілікті халқынан және қуғын-сүргінге түскен
халықтардан арнайы еңбек армиясына 700 мың адам жіберілді. Олар соғыс
шебіне жақын аудандардағы қорғаныс объектілерінде еңбек етті. Ұлы Отан
соғысы майдандарында қаза болған қазақстандықтар санына байланысты
түрлі пікірлер бар. Кейінгі жылдардағы мәліметтерге сүйенсек, соғыстан
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оралмаған қазақстандықтардың саны 601 000-ға дейін жетіп отыр, оның 350
мыңнан астамы қазақтар. Қалай болғанда да қазақстандықтар, соғыста үлкен
ерлік көрсетіп, жеңіс күнін жақындатуға өз үлестерін қоса алды. Майдандағы
ерлігі үшін 520 қазақстандық, оның ішінде 100-ден астам қазақтар Кеңес
Одағының Батыры атағын алды. Бұл дегеніміз, ортақ Отанын қорғаудағы
қазақ ұлтының ежелгі жаугерлік дәстүріне адалдығын көрсетеді.
2 Республика экономикасын соғыс жағдайына бейімдеу
Соғыстың алғашқы күндерінде КСРО үкіметі жанынан эвакуация
жөніндегі Кеңес құрылған кезде, Қазақстанда осыған ұқсас бөлімдер
ашылды. Көп кешікпей, 1941 жылдың жазынан бастап Қазақстанға
көшірілген халық тиелген эшалондар келе бастады. 1941 жылдың аяғында
тылға көшірілген 12 млн. халықтың 386492-сі Қазақстанға орналастырылды.
Бұл көрсеткіш 1942 жылы 532,5 мыңға өсті. Соғыстың алғашқы айларынан
бастап Қазақстан территориясына көшірілген өнеркәсіптер жоспарлы түрде
шикізат көздеріне жақын жерлерге орналастырылды. Өнеркәсіп орындарын
көшірудің екі кезеңі болды: 1941 жылдың соңынан 1942 жылдың басына
дейін және 1942 жылдың басынан күзіне дейін. 1941 жылдың күзінде
Қазақстанға УКСР-нен, БКСР-нен, Ленинград пен Москвадан өнеркәсіп
орындары көшірілді. Бір ғана Украинадан 70 шақты зауыт, фабрика,
электростанция, депо, механикалық шеберханалар келді. 1942 жылы тамызқыркүйек айларында Қазақстанга 24 000 тонна әр түрлі өнеркәсіп
жабдықтары көшірілді.
Көшірілген өнеркәсіп орындарымен бірге республикаға 3200 тау-кен
мамандары, 200 Донбасс шахтасының құрылысшылары, Воронеж,
Пуганскіден 2000 машина жасаушы мамандар, 1000 теміржолшылар, 7000-ға
тарта инженер-техник мамандары қоныс аударды. Жау уақытша басып алған
жерлердегі өнеркәсіп орындары мен мамандарды, басқа да баспанасыз
халықты Қазақстанға көшіріп, орналастыру шаралары 6 айға созылды.
1941 жылдың 16 тамызында БКП (б) ОК-мен КСРО ХКК Повольжье,
Орал, Батыс Сібір, Қазақстан және Орта Азия аудандарына 1941 жылдың 4тоқсанына және 1942 жылға арналған жоспарды бекітті. Бұл жоспар
бойынша әскери техника, жабдықтар, оқ-дәрі өндіруді ұлғайту және
металлургия, көмір салалары өнімдерін асыра өндіру, стратегиялық шикізат
шығаруды арттыру көзделді. Соғыс мүддесіне көмір өндірудің барлық
ауырлығы Қарағанды көмір бассейніне түскен еді. Қарағанды көмірі Орал,
Орск-Халиловск, Поволжье өнеркәсіп орындарын, темір жол транспортын
отынмен қамтамасыз етті.
1942 жылы неміс-фашистер әскері Волгаға шығып, Солтүстік Кавказ
территориясын басып алуына байланысты, мұнай өнеркәсібінің жағдайы
қиындады. Сондықтан Мемлекеттік Қорғаныс Комитеті мұнай өндіруде
Қазақстанға үлкен үміт артады. Үмітті ақтаған «Қазақ мұнай» ұжымы 1943
жылы Мемлекеттік қорғаныс комитетінің Қызыл Туын 5 рет иемденіп, мұнай
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өндеуде жоғарғы көрсеткіштерге жетті. «Қазақстан мұнай комбинаты»
ұжымы болса, 15 рет Бүкілодақтық жарыстардың жеңімпазы аталып, 10 рет
ОАК мен Қазақстан коммунистік партиясының Туларын иемденді. 1944-1945
жылдары бұл ұжым 11 рет Қорғаныс Комитетінің Туын иемденіп
бүкілодақтық жарыстың 2,3-орындарын жеңіп алды.
Қазақстан соғыс жылдары Одақ бойынша өндірілген барлық
қорғасынның 85%, полиметалдың -70 %, висмуттің - 50%, вольфрамның 20%
өндірді.
Тоталитарлық тәртіп әдістерінің бірі - халықты депортациялау
болатын. Негізсіз айыппен 1941 жылы поляктар мен 361 мың Волга бойының
немістері шұғыл түрде көшіріліп, Қазақстанның 12 облысына жер
аударылды. Жазықсыз халық тек жергілікті халық тарапынан ғана қолдау
тапты. Оның есесіне 1942 жылдан бастап 15-60 жас аралығындағы немістер
еңбек армиясына мобилизацияланады.
1943-1945 жылдар аралығында республиканың 4 облысы мен 145
ауданына 507 мың карашайлықтар, балкарлар, шешендер, ингуштар,
қалмақтар 110 мың месхеттік түріктер мен күрдтер, 180 мың Қырым
татарлары жер аударылады. Әкімшіл-әміршіл жүйе бұл халықтарды
азаматтық құқықтарынан айырып, жойып жібере жаздады. Бұл фактілер
Кеңестер мемлекетінде сөз жүзінде халықтар достығы, теңдігі туралы көп
айтылғанымен, іс жүзінде ұлттық саясаттың бұрмалағандығын көрсетеді.
Қорытындылай келгенде, халықтың жанқиярлық ерлігінің нәтижесінде
кеңестік экономиканың өсу қарқыны соғыс алдындағы бес жылдықтар
көрсеткіштерінен де жоғары болды. Нәтижесінде, тек 1942 жылдың өзінде
ғана КСРО, Германиямен салыстырғанда танкті 3,9 есе, ұшақты 2 есе,
артиллерилық қару-жарақты 3 есе артық өндірді. Ал, 1944 жылы кеңестік
индустрия тәулігіне бір танк бригадасы мен полкін, 3 авиация полкін
жабдықтауға жарайтын әскери техника шығарды. Оған Қазақстан халқы да өз
үлесін қосып, соғыс өнімдерін майданға уақытылы жеткізіп тұрды. Бұл
Республика экономикасын соғыс жағдайына дер кезінде бейімдеп үлгерудің
нәтижесі еді.
3 Халықтың тылдағы еңбегі
1944 жылы қолхоздағы еңбекке жарамды ерлердің сандық үлесі - 20%,
әйелдер - 58%, жасөспірімдер - 22% болды. Яғни, майданды азық-түлікпен,
шикізатпен іс жүзінде әйелдер, балалар мен қарт адамдар қамтамасыз етті.
Демек, тыл еңбеккерлерінің майданға қосқан үлесі орасан зор.
Соғыс жылдарында колхоздар мен совхоздар майданға тек азық-түлік
емес, сонымен бірге тірі мал, тіпті, ауыл шаруашылық техникасын жіберіп
отырды. 1942-1943 жылдар аралығында республика ауыл шаруашылығынан
4111 трактор, 1184 жүк машиналары, 30318 жылқы майданға жіберілді.
Соғыстың бірінші жылы мемлекетке 100 млн. пұт астық тапсырылды. Бұл
көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда 24 млн. пұтқа артық. Ауыл
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еңбеккерлері өз еркімен еңбек күнін таңғы бестен, кешкі 22.00-ке дейін
ұзартқан. Әрбір шаруа 2-3 адамның жұмысын атқарды.
1941 жылы Ақтөбе облысы, Ойыл ауданының «Құрман» колхозының
егіншісі Шығанақ Берсиев 1 гектардан 155,8 ц. тары алып, әлемдік рекорд
жасаса, ал 1945 жылы - 1 га-дан 202 ц. тары алып, өзінің алғашқы
көрсеткішін бірнеше рет өсірді. Шиелі ауданы, «Авангард» колхозының
даңқын шығарған күріш егуші Ким Ман Сам 1 га-дан 154,9 ц. күріш өндірді.
Күріш өсіруші Ыбырай Жақаев 1943 жылы 1 га-дан 172 ц. күріш өнімін алып
әлемдік рекорд жасады. Астық өнімі үшін алған 106000 сомды Ы. Жақаев
қорғаныс майданына жіберді
1942 жылы 450 мың гектар тың және тыңайған жер жыртылып, егін
салатын жер ауданы 17%-ке өсті. Осы жылы Қазақстанда 6809 колхоз болса,
оларда еңбек етуге жарамды 4912001 ерлер, 593407 әйелдер еңбектенді.
Нәтижесінде, 1942 жылы Қазақстанда егін жақсы шығып, республика
бойынша 84,3 млн. пұт астық жиналды. Батыс Қазақстан, Оңтүстік
Қазақстан, Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Қарағанды, Семей облыстары
астық жинау жоспарын 102,2-тен 114,9-ке асыра орындады.
Картоп, бау-бақша өнімдерін егетін жер көлемі жылдан-жылға өсті.
Бұл өнімдер 1940 жылы 214,2 мың гектар егістікке егілді. Сондықтан 1944
жылы колхоздар мен совхоздар мемлекетке 1943 жылмен салыстырғанда 18,2
млн пұт қант қызылшасын, 7 ц. көкөніс, 150 000 ц. мақта артық өткізді.
Соғыс жылдары жұмыс өнімділігін арттыру барысында мемлекет тарапынан
ұйымдастырылған әртүрлі жарыстарға қазақстандық малшылар да көптеп
тартылды. Мысалы, 1942 жылы бүкілодақтық малшылар жарысынан
қазақстандықтар бірінші орын алды. Сандық көрсеткіш бойынша 1942
жылдың соңында мал басы 1,5 млн. немесе 1942 жылдың басындағы
көрсеткіштен 17%-артты. Мал басын өсіруден Қызылорда, Қарағанды,
Павлодар облыстары алда болды.
Дегенмен, соғыс жылдарындағы ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің
жетістігі тоталитарлық тәртіп күшімен қатар жүргізілді. 1941 жылдан бастап
әрбір колхоз-совхоздарда жергілікті саяси бөлімдер кұрылып, олар ауыл
шарушылық жоспарларының орындалуын қадағалап, жоспарын орындай
алмаған шаруаны жазалап отырды. Сонымен бірге 1942 жылдан бастап
колхоз-совхоздарда жұмыс жоспарын орындамаған жасөспірім қылмысты
ретінде жазаланды. Осыған қарамастан халықтың патриоттык серпіні
тоталитарлық жүйе тәртіптерінен жоғары тұрды.
Қазақстандықтар майданға өз қаржысына алынған кару-жарақ, техника
да жіберіп тұрды. Мысалы, Шымкент теміржол жүйесінің комсомолдары
Москва түбіндегі майданға танк колоннасын жабдықтау үшін қаржы
жинаудың бастамашылары болған. Шымкент комсомолдарының бұл
бастамасын бүкіл Қазақстан қолдап, жиналған 11 650 мың сомға жасалған 45
танк 1942 жылдың қыркүйегінде «Қазақстан комсомолы» деген жазумен
Сталинград майданына жөнелтілді. Танк колонналары мен ұшақ бөлімдерін
жасақтауға Республикада 480 млн. жуық акша жиналып, Қорғаныс
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Комитетіне тапсырылды. 1943 жылы Алматы қаласында С.Луганскиймен
кездесу ұйымдастырылып, бұл кездесуден кейін Алматы жастары 400 мың
ақша жинап, батырға жаңа ұшақ сыйлады. Сондай-ақ, соғыс жылдары
жинаған қаржыға И. Павловқа, Н. Добровольскийге, Р. Бекетовке арнайы
ұшақтар, Кеңес Одағының батыры Қ. Сыпатаев атындағы су асты қайығы
жасалынды. Республика тұрғындары өздерінің жеке жинағынан майдан
қорына 4,7 млн. сом ақша беріп, 20-дан астам құрамалар мен әскер
бөлімдерін шефке алып жауынгерлерге 2 млн. астам жылы киім, 1 600 мың
сомның сыйлығын жөнелтті.
Сонымен қатар қазақстандықтар қоршауда қалған қалаларға қамқорлық
көрсетті. Қазақстан жаудан азат етілген Орал облысының 10 қаласын, 35
ауданын, Ленинград облысының 12 қаласын, Калинин облысының
аудандарын қалпына келтіруге көмектесті. Сол сияқты Москва, Курск
облыстары, Солтүстік Кавказ, Белоруссия, Украина және т.б. республика
тұрғындарына көмектесті. Қазақстан комсомолдары қамқорлыққа алған
Сталинградта трактор зауыты мен «Красный октябрь» зауытын қалпына
келтіру жұмыстарына 1943 жылы 1439 қазақстандық комсомол аттанды.
Түрксіб теміржолшылары батыстағы темір жолдарды қалпына келтіру үшін
20000-нан астам мамандарды жіберді.
Соғыс жылдары Қазақстанға 20 ірі ғылыми институттары көшіп келді.
Олардың ішінде КСРО Ғылым Академиясының физиология институты,
Украина Ғылым Академиясының физика-механика институты, Москва,
Ленинград, Киев институттары болды. Қазақстанға Ресей, Украина,
Белоруссиядан 100-ден аса жазушылар уақытша көшіп келді. Соғыс
жылдары партизан-ақын Ж. Саинның топтамасы, Қ. Аманжоловтың «Ақын
өлімі туралы аңызы», М. Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясының бірінші
кітабы, С. Мұқановтың «Өмір мектебі», Ғ. Мүсіреповтың «Қазақ солдаты», Ғ.
Мұстафиннің «Шығанақ» повесі, Ж. Жабаевтың «Ленинградтық өренімі»
дүниеге келді.
Сонымен бірге Қазақстанға 20-дан аса театрлар мен музыкалық
мекемелер, өнер қайраткерлері көшірілді. 1941-1945 жылдары Алматының
біріккен орталық киностудиясында кеңес киноматографиясының алтын
қорына енген фильмдер түсірілді. Олар: «Секретарь райкома», «Они
зашищает Родину», «Воздушный извозчик», «Два бойца», «Фронт», «Жди
меня», «Парень из нашего городка» т.б. Соғыс жылдары Қазақстанда 500-ге
тарта кино қызметкерлері мен әртістер еңбектенді. Мысалға, С. Эйзенштейн,
Ф. Эрмлер, Г. Рошаль, Э. Тиссе, Н. Черкасов, Г. Александров, С. Васильев, И.
Пырьев, Л. Орлова, Н. Крючков, В. Марецкая және т.б. Орталық киностудия
қызметкерлерімен бірігіп, М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Ә. Тәжібаевтің
қатысуымен «8-ші гвардиялық», «Абай өлеңдері», «Жауынгер ұлы», «Саған,
майдан» фильмдері түсірілді.
Соғыс жылдары КСРО Ғылым Академиясының Қазақстандық
бөлімінде астрономиялық обсерватория, тіл, әдебиет пен тарих, химияметаллургия, топырақтану мен ботаника, зоология және өлкетану
165

институттары ашылды. Батыс республикалардан жоғары оқу орындары
көшіріліп, көптеген орыс-қазақ, қазақ-украина мектептері, балалар үйі мен
интернаттар ашылды. Сонымен бірге соғыс жылдары Алматы мемлекеттік
шет тілдер институты, Шымкент технологиялық институты, Қазақ
мемлекеттік консерваториясы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
институты ашылды.
Кеңес халқының Ұлы Отан соғысындағы жеңісі адамзатты фашизм
қаупінен құтқарды. Қазақ халкының бұл жеңіске қосқан үлесі орасан зор.
Болашақтың тыныштығы үшін, оқ пен оттың ортасында қан мен тер кеше
жүріп Отан қорғаған қазақстандық батырлардың есімі әрқашан ел есінде
сақталады. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап «Барлығы майдан үшін,
барлығы жеңіс үшін!» деген ұранмен кіріскен Қазақстандықтар, бейбіт
шаруашылықты дер кезінде соғысқа бейімдей алды. Соғысқа аттанған
ерлердің орнын әйелдер, қариялар мен балалар алмастырды. Демек, тыл
еңбеккерлерінің де жауды жеңудегі орны жоғары. Олар майданда арпалысқан
Кеңес адамдарымен бірге соғыс ауыртпалықтарына мойымай, патриотизмнің
ерекше үлгісін таныта білді.
19-тақырып. Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан (1946-1970
жж.)
1) Қоғамдық-саяси және мәдени өмірдегі өзігерістер.
2) Халық шаруашылығын дамытудағы сәтсіз реформалар.
1 Қоғамдық-саяси және мәдени өмірдегі өзгерістер
Ұлы Отан соғысынан кейін 20-жылдардың ортасында халық ішінен
жау іздеу арқылы орныққан катаң әкімшіл-әміршілдік жүйе 40-50 жылдары
қайта жанданды. Сталиннің жеке басына табыну сипатында байқалған осы
жолғы қудалау қоғамдық-саяси өмірдің барлық саласынан көрініс тапты.
Өзгеше ойлайтын адамдарды қудалауға жаңа науқан ашқан БКП (б) Орталық
Комитетінің 1946 жылдың 14 тамыздағы «Звезда» және «Ленинград»
журналдары туралы қаулысы бұл кұбылыстың нақты дәлелі еді. Ол қаулыда
Ленинград қаласы мен орталық басшылықтағы жас партия кадрлары
нақақтан айыпталғана болатын. Қазақстан партия комитеттері өз жұмын осы
қаулының аясында жүргізді.
Москва мен Ленинградта «Лениградтық іс», «Дәрігерлер ісі»
жүргізіліп жатқанда Қазақстанда тарихшы «Бекмахановтың ісі»
ұйымдастырылды. Б. Бекмаханов соғыс жылдары А.П. Кучкин, А.М.
Панкратова. Б.Д. Греков. Н.М. Дружинин сияқты тарихшыларымен бірлесіп,
Қазақ КСР тарихы кітабын даярлаған болатын. Кітап 1943 жылы баспадан
жарық керді. Бірақ, көп ұзамай сынға алынып, кітаптағы хан Кенесары
Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің ұлттық сипстына берілген баға
қызу айтыс тудырды. 1950 жылы «Правда» газетіндегі «Қазақстан
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тарихының мәселелерін маркстік-лениндік тұрғыдан жазу үшін» деген А.
Якуниннің мақаласында Е. Бекмахановтың жаңалығы теріске шығарылды.
1951 жылы 10 сәуірде Қазақстан КП-ның Орталык Комитеті сол газетіндегі
мақала бойынша арнайы қаулы қабылдап, «Бекмахановтың буржуазиялықұлтшылдық» көзқарасын айыптады. Нәтижесінде, тарихшы Е. Бекмаханов
бүкіл ғылыми атақтарынан айырылып, 1952 жылы 4 желтоқсанда 25 жылға
сотталды.
Е. Бекмахановпен бірге көрнекті қоғамтанушы ғалымдар - Қ. Жұбанов,
Х. Жұмалиев, Б. Шалабаев, тарихшылар - Б. Сүлейменов, Х. Әділгереев, С.
Бақшылов, антрополг - О. Смағұлов т.б. жазаланды. Ал Ә. Марғұлан, Ә.
Әбішев, С. Бегалин секілді ғалымдар мен жазушылар саяси және
буржуазиялық-ұлтшылдық қателіктер жіберді деп айыпталды.
1948 жылы «космополитизммен», яғни шетел мемлекеттерінің
мәдениетіне көңіл бөлушілермен күрес науқаны басталды. Космополитизм
науқанында фолькролистер - Шортанбай, Шәңгерей, О. Қарашев феодалдықреакцияшылдар деп танылып, кейінгі кеңес әдебиетшілері - Б. Кенжебаев, Г.
Нұртазин, Ә. Қоңыратбаев, Е. Ысмайылов ұлтшылдар ретінде қудаланды.
Ғылым Академиясының президенті Қ. Сәтбаев «Едіге батырға» алғысөз
жазғаны үшін «ұлтшыл» атанса, М. Әуезов Абайды «феодалдық ақындарШортанбай, Мәшһүр Жүсіп Көпеев ортасында суреттегені үшін»
қудаланады. «Космополиттер» қатарына белгілі шығыстанушы, академик
В.В. Бартольд та енгізілді. Оған «араб, иран, қытай мәдениеттерін жоғары
көтерген» деген мағынадағы кінә тағылды.
Тек, 1953 жылы Сталин қайтыс болғаннан кейін куғын-сүргін науқаны
біраз баяулады. 1953 жылы мамыр айынан бастап социалистік коғамдағы
қайшылықтар, жеке тұлға мен халыктың тарихтағы рөлі, Сталиннің жеке
басына табыну мәселелері төңірегінде алғашкы пікірлер айтыла бастады.
Кезінде ОГПУ, НКВД-ні басқарып, әкімшіл-әміршіл жүйенің адамзатқа
қарсы жасалған қылмыстарын заңдастырған Берия ату жазасына кесілді.
Бірақ бұл - әкімшіл-әміршіл жүйенің күйреуі емес болатын. Сотталған
адамдар бұрынғыша лагерьлерде қала берсе, Сталиннің өзі сияқты көптеген
саяси қайраткерлер жоғарғы өкімет орындарында отыра берді.
Оның салдары 1954 жылы орталыққа Н.С. Хрущев билікке келген
тұстағы Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде байқалды.
Ос науқанды игеру барысында кадрлар өрескел түрде алмастырылды. Он
жылдың ішінде Қазақстан Компартиясының Орталық Комитетінің бірінші
хатшысы алты рет өзгертілді. Бірінші хатшы Ж. Шаяхметовтің орнына КСРО
мәдениет министрі П. Понаморенко тағайындалды.1955-1957 Л.И. Брежнев
П. Понаморенконың орнына көтерілді. Кейінгі басшылар: Н.И. Беляев (19571960 жж.), Д.А. Қонаев (1960-1962 жж.), И. Юсупов (1962-1964 жж.) болды.
Бұл басшылардың көбі қазақ тарихы мен оның ұлттық табиғи ерекшеліктерін
білмейтін. Сондықтан науқан нәтижесі экологиялық, демографиялық, рухани
зардаптарға алып келді.
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1956 жылы 14 ақпанда Москвада КОКП-ның XX съезі өтіп, онда
Сталиннің жеке басына табыну айыпталды. Съезд өткен соң, жарты жылдан
кейін, 30 маусымында «Жеке басқа табынушылықтың зардаптарын жою»
жөнінде қаулы қабылданып, елде бірқатар демократиялық өзгерістер болды.
Кеңес және қоғамдық ұйымдардың рөлі біршама өсті. Қоғамдық өмірді
демократияландыруға бағытталған бұл шаралар адамдардың ой еркіндігін
туғызды. Нәтижесінде мыңдаған кінәсіз сотталған адамдар лагерьлерден
босатылып, партияның кейбір көрнекті қайраткерлері ақталды. 1930-1950
жылдары істі болған зиялылардың істері қайта қаралып, 1953-1956 жылдары
партия қатарынан шығарылған 5456 адам, Ұлы Отан соғысы жылдары жау
басып алған территорияларда қалғандары үшін жазаланған 243 коммунист
ақталды. Сондай-ақ, 1954 жылы Е. Бекмаханов, Қ. Сәтбаев, М. Әуезов елге
оралды. К. Бекхожин, С. Мұқанов, С. Кенебаев партия қатарына кайтадан
алынды. Әйтсе де, әбден орныққан әміршіл-әкімшілдік жүйенің тамыры
жойылмай қалды. 1954-1964 жылдары әміршіл-әкімшіл басқару жүйесі
босаңси бастады. Әлі де кінәсіз сотталған адамдардың көбі түрмелерде
қалды. Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылғандығы кеңінен
насихатталды. Орыс тілінің рөлін ұлтаралық тіл ретінде көтеру мәселесі өте
қауіпті болды. Тарихи шындықтар ақтаңдақ күйінде қала берді. А.
Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов, М. Жұмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов және
т.б. алаш қайраткерлерінің қызметіне саяси әділ баға берілген жоқ. Жалпы
айтқанда, «жылымық» кезіндегі қайта құрулар соңына дейін жеткізілмеді.
Н.С. Хрущев республиканың бүкіл қоғамдық саяси өміріне тікелей
араласты: Қазақстанның оңтүстік аудандары Өзбекстанға берілді. Тың
өлкесінде 6 облыстың өлкелік партия комитеті біріктіріліп, тікелей Мәскеуге
бағындырылды. Ақмола - Целиноградқа, Батыс Қазақстан - Орал облысына
айналды. Теміртаудағы толқу - ұлт саясатына байланысты емес,
тәртіпсіздіктің салдары ретінде бағаланды.
Соған қарамастан, 1963 жылы Мәскеуде оқитын қазақ жастарының бір
тобы - Б. Тайжанов, С. Ақатаев, М. Тәтімов, М. Әуезов бас болып «Жас
тұлпар» атты ұйым құрды. Мақсаты - қазақ жастарының ұлттық санасын
ояту. Мұндай ұйымдар кейінірек Ленинград, Киев, Алматы, Одесса, Рига,
Павлодар, Қарағанды, Ақмола, Семей, Шымкент т.б. жерлерде пайда болды.
Қазақстанды орталықтан баскару-республиканың құқығын шектеді:
1949 жылы 29 тамызда Семейдегі сынақ полигоны орны толмас қасіретн
әкелді. 1963 жылға дейін ашық ауада 113 жарылыс жасалса, 1964 жылы жер
астына көшіріліп, 1989 жылға дейін 343 сынақ жасалды.
Соғыстың зардабы мәдениет саласының дамуында да үлкен
қиыншылык тудырды. Республиканың интеллигенция өкілдері, мәдениет
қайраткерлерінің соғысқа алынуы мәдени мекемелер, оқу орындары мен
мектептердің санының азаюы елдің мәдени даму үрдісіне кедергі келтірді.
Осыған байланысты 1946 жылы ҚазКСР Ғылым Академиясы ашылып, оның
тұңғыш президенті болып Қ.И. Сәтбаев сайланды. 50-шы жылдардың
аяғында Қазақстан Ғылым Академиясының жүйесінде 50 гылыми зерттеу
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институты жұмыс жасады. Ал жоғары оқу орындарының кұрамында 50-ші
жылдары 13 институт: Семейде - малдәрігердік-зоотехникалық және
медициналык, Қарағандыда - медициналык, политехникалық және
педагогикалық, Атырауда, Қостанайда, Шымкентте және басқа жерлерде
педагогикалық институттар ашылды.
Соғыстан кейінгі жылдарда мектепте білім беру ісі тоталитарлық
тәртіптің ықпалынан шықпады. Партия, комсомол және пионер ұйымдары,
мұғалімдер жас ұрпақтың санасы мен мінез-құлқын қатаң бақылауда ұстады.
Оқу-үрдістерін саясаттандырудың салдарынан оқу үрдістерін жасанды
жүргізу, оқушылардың оқуға немқұрайлы карауы орын алды. 20 жылдың
ішінде (1950-1970 жж.) қазақ мектептерінің саны 3891-ден 2577-ге дейін
азайды, ал сабақ орыс тілінде жүретін орыс мектептерінің саны 1,5 мыңға
көбейді. Қазақ тілі тек тұрмыстық қолданыс дәрежесінде сақталса, орыс тілі
негізгі мемлекеттік тіл ретінде қолданылды. Кітаптардың 95% орыс тілінде
басылды, теледидар хабарларының 70% эфирде тек орыс тілінде жүргізілді.
Осындай сорақы қылмысының нәтижесінде қазақ халқының ұлттық
мәдениетінің аясы жылдан жылға тарылып, тіпті ұлттык территорияға қауіп
төнген жағдайлар орын алды. Ақыры, 1964 жылдың қазан айында Н.С.
Хрущев биліктен кетті. 1-хатшы қызметіне Л.И. Брежнев, Министрлер
Кеңесінің төрағалығына А.Н.Косыгин тағайындалды. Қазақстан КП ОК 1хатшысы болып Д.А. Қонаев сайланды.
Сонымен, ХХ-шы ғасырдың 50-60 жылдары республикада
интернаңионализм түсінігі үстем идеологияға айналды. Бірақ, ұлттық
мәселелердің барлығы тек интернаңионалдық жолмен шешіледі дегенмен, ол
түсініктің негізінде шын мәнінде ұлыдержавалық шовинизм жатты. Ұлттық
салт-санадан гөрі кеңестік салт-сана үстемдікке ие болып, барынша
дәріптелді.
2 Халық шаруашылығын дамытудағы сәтсіз реформалар
Кеңестік басшылар, соғыстан кейінгі жылдары социалистік
экономиканы нығайтудың бірнеше бағыттарды белгіледі. Олар: ауыр
өнеркәсіп ішінде әскери өнеркәсіпті комплексті дамыту; Одақтық
республикалар экономикасын орталықтан басқару; Еңбеккерлерге еңбек
етудің мәжбүрлеу әдістерін қолдану.
Соғыстан кейінгі алғашқы 1946 жыл – кеңестік ауыл шаруашылығы
үшін оңай болмады. Соғыстың ауыр зардаптары салдарынан Молдавия.
Украина, орта қаратопырақты аудандарда, Төменгі Поволжьеде және т.б.
аудандарда аштық орын алды. Осыған байланысты Қазақстан, сол жылғы
жиналған астықтың 56% мемлекетке тапсыруға мәжбүр болды. 1950 жылы,
1946 жылмен салыстырғанда Қазақстандағы егістік көлемі 1 млн. 173 000 га.
артады. Бірақ соған қарамастан, егін егу сапасы төмен күйінде қала берді.
Осының салдарынан, 1953 жылы жоспарланған 8 млрд. пұт орнына 5,6 млрд.
пұт қана астық жиналды.
169

Соғыстан кейінгі Республиканың мал шаруашылығы да мәз емес еді.
Мәселен, тез өсетін қой малының өзі 1928 жылғы санына төмендеді. Осыған
қарамастан, жаудан азат етілген республикаларға көмек ретінде ақысыз 17,5
мың ірі қара, 22 мың жылқы, 350 мың қой және арнайы жеңілдетілген
бағамен 500 мың мал жіберілді.
Соғыстан кейінгі Республика ауыл шаруашылығын дағдарыстан
шығарудың 2 жолы болды. Бірінші жолы - өндірістік катынастарды қайта
қарудағы осы уақытқа дейінгі жүргізілген бағыттан бас тарту: жерді жеке
меншікке беру, нарыктық қатынасқа көшу, осы арқылы ауыл еңбеккерлерінің
ынтасын арттыру. Екінші жолы - ауыл шаруашылығын дамытудың
экстенсивті жолы, яғни осы уақытқа дейінгі жүргізіліп келе жатқан бағытты
сақтай отырып, оны жеделдету жолы.
Н.С. Хрущев тұсында ауыл шаруашылығын ретке келтіру өз нәтижесін
бере бастаған еді. Бірақ, бұл кезеңдегі аграрлық саясат тұрақты болмады.
1954 жылдан бастап, Қазақстанға тікелей қатысты тың және тыңайған
жерлерді игеру науқаны басталды. Қазақстан басшылығы бұл бастаманы
қолдай қоймады. Осыған байланысты, бірінші хатшы Ж. Шаяхметов пен 2-ші
хатшы Л.И. Афонов босатылып, олардың орнына Р.К. Понаморенко және
Л.И. Брежнев сайланды. Жергілікті жердің қазақ басшылары сынға ұшырап,
үш айдың ішінде тың өлкесіндегі алты облыстың 1-ші хатшылары түгелдей
дерлік ауыстырылды.
Бұрынғы Кеңестер Одағы, оның ішінде Қазақстанда тың және тыңайған
жерлерді игеру науқаны 3 кезеңнен тұрады:
1) 1954-1955 жж.
2) 1956-1958 жж.
3) 1959-1965 жж. тың игеру жылдарында, негізінен солтүстік
облыстарда мемлекетке қолайлы совхоз ұйымдастыруға ерекше көңіл
бөлінді. 1958 жылдын ақпан айынан бастап колхоздар совхоздарға, МТС-тар
жөндеу станцияларыиа айналдыра бастады.
Тың игерудің алғашқы кезеңінде өзге республикалардан орталыққа
қолайлы 640 мың адам көшіріліп әкелінгенде, Қазақстанда 18 млн. га. тың
жер игеріліп, республикадағы егістік көлемі 22,4 млн. гектарға жетті.
Осының арқасында, 1956 жылы Қазақстан алғаш рет миллиард пұт астық
алып, Ленин орденімен марапатталды.
1956 жылдың ақпан айында өткен КОКП-ның XX съезінің
ұйғарымымен Қазақ КСР-нің алдына жаңа міндет - астык өндіруді 5 есеге
арттыру міндетін қойды. Осыған сай, 60-шы жылдардың ортасына қарай
Қазақстанда жыртылған тың және тыңайған жер көлемі 25 млн. гектарға
жетті. Бірақ, жаңадан игерілген тың жерлер 60-шы жылдардың ортасына
қарай өз мүмкіндіктерін сарқи бастаған болатын. Осының салдарынан әрбір
гектардан жоспарланған 14-15 ц. астық орнына 1954-1958 жылдары 7,4 ц.
жиналса, 1961-1964 жылдары - 6,1. ц., ал 1964 жылы - 3,1 ц. ғана астық
алынды. Тіпті осы кезден бастап КСРО АҚШ, Канада, Аргентина, Франция
сияқты елдерден астық сатып алуға мәжбүр болды.
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Тың игеру науқанының рухани салада да үлкен зияны болды: Қазақ
халқы тың игеруге ынталандырылған жоқ; қазақ тіліндегі мектептер саны
700-ге кеміп, қазақ тілінде шығарылатын әдебиеттер мен баспасөздің саны
күрт төмендеп кетті; 3 мыңнан астам елді мекеннің аты өзгертіліп, тарихи
ұлттық санның өшуіне нұқсан келтірілді; Орасан үлкен аймақта жер жырту
оқиғасы-орны толмас экологиялық апаттарға, дәстүрлі мал жайылымының
қысқаруына алып келді. Тың игерудің алғашқы жылдарында жердің бет
қыртысына (гомусы) нұқсан келіп, 18 млн. га. астам жер эррозияға ұшырады.
Орын алған кемшіліктердің бірқатары КОКП ОК-нің 1965 жылдың
наурыз, 1966 ж. мамыр пленумдарында ашылып, колхоздар мен совхоздарда
шаруашылық есепті енгізу, еңбектің материалдық және моральдік
қызығушылығын арттыру міндеттері қойылды. Осының арқасында 8-ші
бесжылдықта ауыл шаруашылық өнімі 54% өсіп, Қазақстан Одақ бойынша
ерекше ауыл шаруашылық ауданына айналды. Оның үлесіне Одақтағы ауыл
шаруашылығы өнімінің 11% тиді. Мемлекеттік қорға республикадан әрбір 4ші тонна жүн, 12-ші тонна ет және 5-ші тонна астық түсті.
Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасының жағдайы да
ауыр болды. Қазақстан шикізат көзі ретінде қала отырып, соғыстан зардап
шеккен аудандарды қалпына келтіру базаларының біріне айналды. Соған
қарамастан, 60-шы жылдардың өзінде ғана 700-дей кәсіпорын қатарға
қосылды. Оның ішінде Жезқазған байыту комбинаты, Өскемен су-электр
станциясы, Бұқтырма су-электр станциясының бірінші кезегі, Қарағанды 2жылу электр станциясы, Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты, Павлодар
трактор зауыты, Алматы мақта-мата комбинаты, Жамбыл былғары аяқ-киім
комбинаты және т.б. болды. «Қазақсельмаш» зауыты ауылшаруашылық
машиналары бөлшектерін шығаруға мамандандырылып, егін шаруашылығы
мен мал шаруашылығындағы жұмыстардың механизацияландырылуын
қамтамасыз ететін жаңа машиналар мен жабдықтар шығара бастады.
1950 жылдың басында Байқоңыр ғарыш айлағы салынды. Бұл құрылыс
ауданы 6717 шаршы шақырым жерде орналасты. 60 жыл ішінде ракета
жарылыссынан 4,6 млн. га жерге жанармай шашырап, зиянды жанармай
ауаны, жердегі су, жайылым шөптерді уландырды. Космодромның су
қажеттілігінен, Сырдария өзенінің деңгейі жылдан-жылға азая түсті.
Қазақстаннан орталыққа шикізат жіберу үшін темір жол құрылысы
жедел қарқынмен дамып, 1953 жылы Мойынты - Шу темір жол торабы
пайдалануға берілді. Сібір, Оңтүстік Қазакстан мен Орта Азияны
байланыстырған Павлодар темір жолы ашылды. Ал Қазақстанның мұнайлы
аудандарын игеруге байланысты Батыс Қазақстанда Мақат-Ақтау, АқтауЖетібай-Өзен, Атырау-Астрахань, Бейнеу-Қоңырат секілді темір жол
жүйелері салынды. Халық шаруашылығын дамытуда темір жол
транспортымен бірге республикада автомобиль, құбыр, әуе, су жолдары да
негізгі рөл атқарды. Алматыда, Қостанайда, Павлодарда, Ақтөбеде жана ірі
автомобиль жөндеу зауыттары қайта құрылды. Республикада 60-шы
жылдары құбыр транспорты Маңғыстау түбегінің мұнай байлығын игеруге
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байланысты Өзен-Жетібай-Шевченко, Өзен-Атырау-Куйбышев мұнай
құбырлары іске қосылды. Транспорттағы бұл нәтижелерге қарамастан
Қазақстанда сол уақытта жол қатынасымен қамтылудың жеткіліксіздігі
байқалды.
Өнеркәсіптегі үдеріс Қазақстандағы индустрия саласында жұмысшы
табының өсуіне мүмкіндік жасады. 1970 жылы 3,4 млн. жұмысшы болды, бұл
1940 жылдан 5 есе көп еді. Жұмысшы табы ірі кәсіпорындарда көптеп
шоғырланды. Мысалы, Қарағанды металлургия және Ащысай полиметалл
комбинаттары жұмысшылардың көп шоғырланған ортасы болды. Бірақ,
экономикалық реформалардың сәтсіздігі қоғамның әлеуметтік құрамына
және тұрмыс жағдайына кері әсерін тигізді. Жергілікті ұлт өкілдерінен маман
жұмысшы кадрларын даярлауға қамқорлық жасалмағандықтан, 1957-1973
жылдар жұмысшылар арасында қазақтардың алатын үлесі 17,4%-тен, 11,7%ке дейін төмендеді. 1970 жылдың басында қазақтар тек мұнай және газ
саласында ғана басым болды.
Осыған қарамастан республикада машина жасау жеткіліксіз қарқынмен
дамыды, өнеркәсіп өндірісінде оның үлес салмағы 1961 жылы - 10,4%, 1970
жылы - 10,6%-ға дейін ғана өсті. Республикаға машина, кұрал-жабдықтар
әкелу басқа респуликалардың есебінен шешілді
60-шы жылдары халык шаруашылығын әміршіл-әкімшілдік,
бюрократгық жолмен басшылық жасаудың тиімсіз екендігі сезіліп, 1959
жылы түсті металлургияның барлық кәсіпорындары Қазакстанның
қарамағына берілді. КОКП ОК 1965 жылғы қыркүйек пленумында
экономикадағы әкімшілдік үрдістері айыпталып, өндіріс басшылығын
салалық ұстаным бойынша ұйымдастыру қажеттігі айтылды. Сөйтіп,
өндірістің сапалары бойынша одақтық, республикалық және жалпыодақтық
министрліктер кұру жөнінде шешім қабылданады. Өндіріс орындарына
еркіңдік беріліп, жаңаша жоспарлау мен экономикалық ынталандыруға көше
бастады. Халық шаруашылық кеңестері жойылып, жаңадан құрылған
министрліктердің қызмет ауқымы кеңейді. Әр министрлік өз саласын
қаржыландыру, басқару, шикізат пен жабдықты бөлу, өнім сапасын
қадағалау және т.б. күрделі міндеттерді атқарды. Бұл жағдай еңбек сапасын,
өнім сапасын өсіруге, шикізатты үнемді пайдалануға жол ашты. 60-шы
жылдардың соңына қарай жаңа жоспарлау жүйесіне 1467 өнеркәсіп немесе
барлық өнеркәсіп орнының 80% көшті.
Бұл реформаның нәтижесі жоғары болды. Сегізінші бесжылдықта
(1966-1970 жж.) халық шаруашылығы жоспарлы экономикаға көшкен кезден
бері алғаш рет ең жоғарғы көрсеткішке жетті. Сегізінші бесжылдықта өндіріс
күші жоғарғы карқынмен дамыды. Қазақстан Одақ бойынша көмір
өндіруден, қорғасын қорытудан алға шықты. Мұнай өндіру, химия
өнеркәсібінің маңызы артты. Кен орындары көптеп ашылып, жаңа өнеркәсіп
аудандары ашылды. Бесжылдықтың соңына қарай 445 ірі өнеркәсіп
орындары мен цехтар ашылып, зауыттар мен фабрикалар қайта
жабдықталды. Қазақстанда минералды тұз, синтетикалық каучук, химия
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өндірістері кеңейді. Қаратау бассейніндегі фосфорит қоры, КСРО-дағы сары
фосфор мен тыңайтқыш шығаратын ірі орталыққа айналды. СоколовСарыбай тау-кен комбинатының өнімі Орал металлургия зауытының және
т.б. өнеркәсіп орындарының шикізат көзіне айналды. Одақ бойынша
Қарағанды металл зауытының маңызы өсті. Ол жоғарғы сапалы шойын, мыс
өндірді. Республика хром өндірудең бірінші орынға, темір және марганец
өнімдерін өндіруден үшінші орынға көтерілді. Машина жасау өнімін өндіру
1,6 рет, соның ішінде ауыл шаруашылығы машиналарын өндіру 2 есе артгы.
Қазақстанда машина және машина жабдықтарының 300 жаңа түрі
шығарылды. Республикадағы трактор жасау саласының негізі болған
Павлодар трактор зауыты іске косылды. Жеңіл өнеркәсіп салалары да
біршама дамыды. Қазақстан жеңіл өнеркәсібі 1970 жылы Одақ бойынша
өндірілген барлық өнімнің 16%-ін берді.
Осыларға қарамастан, 60-шы жылдардың 2-ші жартысындағы
экономикалық реформалар бәрібір сәтсіз аякталды. Өйткені, халық
шаруашылығына қатысты шаралар бұрынғысынша әкімшіл-әміршіл сипатта
қала берген еді. Қабылданған қаулылар кеңес атқару комитеттері мен
шаруашылық ұйымдарының аткаратын міндеттерін шектеп, оны партия
құзырына қалдырды. Ал партия болса, өзінің жаратылысында тек қана
ұйымшылдық жұмыстармен айналысуы керек болатын. Нәтижесінде,
өндіріс орындары, колхоздар мен совхоздар өзіндік еркіндігінен айырылды.
Реформалар кредиттік-қаржылық жүйемен, материалдық-техникалық
жабдықтаумен байланыстырылмады. Осылардың салдарынан Қазақстанның
экономикасының қуаты бір жағынан арта түссе, екінші жағынан орталыққа
тәуелді күйінде қала берді. Ком.партия кеңес жұмысына белсенді араласып,
таза әкімшілік жолға түсе бастады.
20-тақырып. Кеңестік тоқырау жылдарындағы Қазақстанның
әлеуметтік экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы (1971-1990 жж.)
1) Әлеуметтік-экономикалық дамудағы керағар құбылыстар.
2) Қоғамдық-саяси өмірдегі келеңсіздіктер.
3) Қоғам экономикасын кайта кұру бағыты. Желтоқсан көтерілісі
1 Әлеуметтік-экономикалық дамудағы керағар құбылыстар
XX ғ. 70-жылдарының басында кеңестік тарихта тоқырау кезеңі
басталды.
«Тоқырау» кезеңіндегі Қазақстанда (1971-1985 жылдар) өнеркәсіп
өнімінің жалпы көлемі 2 еседен астам артты. 1975 жылы республиканың
барлық кәсіпорындары дерлік энергиямен бір орталықтан жабдықталды.
Шевченко қаласында дүние жүзіндегі аса ірі атом реакторы жұмыс істеді.
Машина жасау және металл өңдеу саласындағы өсудің жылдық орташа
қарқыны 12%-ға жетті.
173

1980 жылға дейін Қазақстанда 250-ге жуық ірі кәсіпорындар пайда
болған еді. Солай болса да, осы жылдарда Қазақстан экономикасы қарқынды
дами алған жоқ. Одақтық министрліктер республиканың шикізат
ресурстарын өздеріне тасып алумен айналысты. Тіпті олар, өз қарауындағы
кәсіпорындар арқылы жылына 15 млрд. сом жаппы табыс алып отырса да,
республикалык бюджетке бар болғаны 31 млн. сом, немесе 1 %-дай ғана
қаржы аударды. Міне, осындай себептерге байланысты өнеркәсіп өнімінің
кейбір түрлерін өндіру жөніндегі жоспар орындалмады. Еңбек тәртібін
бұзушылыққа жол беріліп, ғылым мен техника жетістіктері өндіріске кешігіп
енгізілді. Сонымен бірге, өнім сапасын арттыруда, қазіргі заманғы техника
мен технологияны игеруде батыс елдерінен кейін қалу қаупі күшейе түсті.
IX бесжылдыкта өнеркәсіп көлемі 12,6%-ға орындалмады. Оныншы
бесжылдық - 25%-ке, ал он бірінші - 3,6%-ке орындалған жоқ. Соның
салдарынан 80-ші жылдардың бас кезінде экономика тоқырау деңгейіне
дейін төмендеді.
1981-1985 жылдары Қазақстанда әртүрлі министрліктер мен
ведомстволардың жоспарлары 300-ден астам рет өзгертілген. Күрделі
кұрылыстарда бітпеген объектілер саны өсті. Жоспардан тыс көптеген
құрылыстар салынды, қосып жазу, құрылыс материалдарын талан-таражға
салу көбейді.
Соған қарамастан, Қазақстан экономикасын дамытуда интенсивті
жолға көшу мен ғылыми-техникалык прогресті өрістетуге бағыт алынды.
Бұдан басқа да жақсы идеялар мен ұсыныстар аз болған жоқ, тіпті
жаңашылдар мен өнертапқыштардың саны көбейді. Мысалы, 1981-1985
жылдар ішінде ғана жаңашыл ұсыныстар берген авторлардың саны 818,8
мың адамға жетті. Өкінішке орай, олардың ұсыныстары өз дәрежесінде
бағаланбағандықтан, өндіріске аз ыкпал жасады. Негізі, олардың
шығармашылық белсенділігі ескерілмеді. Осыған байланысты, халық
санасында «Не болса, сол болсын!» деген түсінік, үйреншікті әдетке
айналды.
Тоқырау кезеңіндегі үш бесжылдық аралығында аграрлық салаға
қомақты қаржы бөду, ауылдың әлеуметтік проблемаларын шешу,
шаруашылық есепті енгізу, ауыл бұйымдарының сатып алу бағасын арттыру
шаралары белгіленді. Тек, 1971-1978 жж. ауыл шаруашылық саласын
дамытуға 58,2 млрд. сом бөлінді. Алайда, жердің құнарлылығын арттыру мен
электрлендіру үшін, ауыл шаруашылыгы өнімдерін сақтайтын және өңдейтін
кәсіпорындар жеткілікті салынбады. Сондай-ақ, ауыл еңбеккерлерінің
әлеуметтік-экономикалық проблемалары шешілмей қалды. Нәтижесінде,
ауыл шаруашылық өнімдерін өндірудің тұрақсыздығы байқалды. Егістіктің
шығымдылығы азайды, мал шаруашылык өнімдерін өндіру төмендеді.
Өйткені мәселе, тек экстенсивтік шаруашылық негізінде іске асырылған еді.
Атап айтқанда, 1985 жылы жоспарланған 50 млн. қойдың орнына тек қана 35
млн. қой болды. Оған шопанның ауыр еңбегіне немқұрайлы қарау, малды
күтіп бағудағы қазақтың ежелгі дәстүрін елемеу үлкен әсерін тигізді.
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Бұл жылдары мал шаруашылығын өнеркәсіптік негізге көшіру
басталды. Яғни, ет және сүт өндіретін кешендер мен мал бордақылайтын
аландар салынды, малды өсіріп, күтетге арналған мамандандырылған
шаруашылық фермалары кұрылды. Бірақ, осы жылдарда мал аурулары
көбейіп, мал саны азайып кетті. Ауыл тұрғындарының еңбегі
ескерілмегендіктен, олар басқа жақтарға көшіп кетуге мәжбүр болды. Ауыл
еңбекшілеріне еңбекақы төлеуде теңгермешілік күшейді, адамдар көбінесе
ақшаны жұмыстың нәтижесі үшін емес, жұмысқа шыққаны үшін алды. Істің
жағдайын жаңа шешімдер жолымен өзгертуге тырысу, тиісті нәтиже бермеді.
XX ғ. 70 және 80 жж. бірінші жартысында Қазақстанда халыктың
әлеуметтік жағдайын көтеруде бірсыпыра істер атқарылды, жұмысшылар
мен қызметшілердің орташа айлық табысы едәуір өсті. Осы жылдары
халықты қоғамдық тұтыну қоры есебінен қамтамасыз ету біраз жақсарды.
Оның едәуір бөлігі жәрдем, зейнетақы және стипендия төлеуге, тегін білім
алуға, денсаулық сақтауға, мәдени және тұрмыстық қызмет көрсетуге
жұмсалды. 1972-1974 жж. соғыс және еңбек мүгедектеріне айлық орташа
зейнетақы 33%-ке көбейтілді, ал 1975 ж. Отан соғысының мүгедектеріне
қосымша жеңілдіктер енгізілді.
Алайда, бұл шаршлардың халықтың тұрмыс дәрежесін көтерудегі
ықпалы болиады. Өйткені мемлекеттің және кәсіпорындардың бағаны
көтеруі, тауар сапасының нашарлауы, тапшылықтың өсуі, еңбек ақы
төлеудегі теңгермешілік және т.б. халықтың тұрмыс жағдайының
төмендеуіне әкеп соқтырды. Оған ақшаның құнсыздануы да әсер етті, тек
1970-1986 жж. кұнсыздану 20%-ке өсті. Әлеуметтік саладағы ең өткір
проблеманың бірі тұрғын үй проблемасы болды. Халық санының өсуі мен
тұрғын үймен камтамасыз ету мәселесі сәйкес келмеді, тұрғын үй
құрылысының жоспары орындалмады. Тек, 11-ші бесжылдықта ғана
республикада 1,2 млн. шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмеді, мектеп,
аурухана, балалар бақшасын салу жоспары орындалмады.
Сөйтіп, тоқырау кезіндегі келеңсіз үрдістер әлеуметтік саланың бәрін
қамтыды. Әлеуметтік-мәдени саланы дамытуға қаржы бөлудің «қалдықтық
принциптері» қалыптасты, яғни ол салаға таза өндірістік мақсаттардан
артылған қаржы ғана бөлінді.
Қорыта келгенде, Одақтық шаруашылыққа тән үйлесімсіздіктердің бәрі
70-80-жылдары Қазақстан республикасынан да көріне бастады. Бұл ең
алдымен, басқарудың әміршіл-әкімшілдік әдістерінің түбегейлі орнығуынан
болған еді. Мемлекеттік меншіктің іс жүзінде ведомстволық меншікке
айналдырылуы шын мәнінде, өндіріс еңбеккерлерін құрал-жабдықтарынан
айыруға алып келді. Еңбекақы төлеу жүйесі еңбектің нәтижесінен тысқары
жүргізілді. Кәсіпорындардың ешқандай дербестігі болган жоқ. Халық
шаруашьшыгына ие боолмағандықтан, өндіріске жаңа техника мен
технологияны нашар енгізуден қоғам үлкен зиян шегіп жатты.
Экономикалық ведомстволар арқылы орталықтың әміріне бағыну жағдайды
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одан әрі қиындата түсті. Ақыры, 80-ші жылдардың ортасында республика
экономикасы дағдарыс жағдайына жеткізілді.
2 Қоғамдық-саяси өмірдегі келеңсіздіктер
XX ғ. 70-80-жылдары республиканың қоғамдық-саяси өмірінде де
күрделі жағдай қалыптасты. Әсіресе, КОКП-ның элеуметтік-экономикалық
саясаттағы қателері ұлттық катынастарға да әсерін тигізбей қойған жоқ. 1922
ж. федералдық мемлекет ретінде құрылған Одақтас республикалардың
құқықтары шектеліп, олар шынайы егемендігі жоқ автономия ретінде
дамыды. Ұлттардың өзін өзі билеуі іс жүзінде ұмыт болды. КСРО-дан еркін
шығу құқығын бірде-бір халық еркін пайдалана алмады.
Кеңес жылдарында ұлттық проблеманың бәрін тек интернационалдық
тәрбиені жақсарту арқылы ғана шешуге болады деген түсінік орын алды.
Бірақ бұл бағыттағы тәрбие, нақты өмірден алшақ жүргізіліп,
интернационализм идеяларын насихаттаумен ғана шектелген еді. Осы
мағынада алғанда, интернационалдық тәрбие көп жылдар бойы ұлттық
саясаттың орнын ғана алмастырып келді.
70-80 жж. түрі ұлттық мәдениет, оқу мен тәрбие іс жүзінде аударма
түрінде ғана болды. Ұлттық салт-санадан гөрі кеңестік салт-сана көбірек
дәріптелді. КСРО халықтарының арасында орыс мәдениетінің рөлін асыра
бағаланып, Кеңес дәуірінің тарихы барынша дәріптелді. Қазақ халқының
және Одақтың басқа халықтарының нағыз тарихы тек 1917 жылдан
басталады деген насихат жүргізілді.
Қазақстанда тіл саясатында да кемсітушілік орын алды. Қазақ тілі тек
тұрмыстық саламен шектеліп, іс жүргізуде, мемлекеттік, дипломатиялык,
әскери өмірде, жоғары мектептерде қолданылмады. Кітаптың 95% орыс
тілінде басылды, теледидар хабарларының 70% эфирге орыс тілінде шықты.
Бұрынғы КСРО-дағы империялық тіл саясаты ең алдымен орыс тілін
білмейтін адамдардың әлеуметтік өсу мүмкіндігін барынша шектеді.
Партия қызметінің 70-80-жж. басындағы өзекті бағыты бұрынғыша
ұлтшылдыққа, жершілдіктің көріністеріне және патриархалдық құрылысты
дәріптеуге қарсы күрес болды. Өзгеше ойлаудың барлық түрі қудаланды. Өз
көзқарастарын
әдебиет
пен
өнер
шығармаларында
бейнелеген
интеллигенцияның өкілдері қудалауға ұшырады. Мысалы, ақын О.
Сүлейменовтың «АзиЯ» кітабы осындай қасіретке ұшырады. О.
Сүлейменовтың оппоненттері оның кітабын ұлтшылдық, пантюркистік
шығарма және орысқа қарсы деп айыпталды.
Кеңестік билік ғалымдар арасындағы ой-пікір бостандығына да
барынша тиым салып отырды. Мысалы, 1976 жылы философия институты
даярлаған «Дәстүрлі қазақ өнерінің дүниетанымы» деген кітапты басып
шығаруға тиым салды. Антрополог О. Исмағұловтың «Қазақстанның
этностық геногеографиясы» деген кітабы идеялық тұрғыдан зиянды деп
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табылды. Авторға методологиялық қате жіберген, ру-тайпалық факторларды
бүгінгі заманмен байланысты біржақты баяндаған деген айып тағылған.
Қазақстанда 1979 жылы неміс автономиясын құру әрекеті және оған
қазақ тұрғындарының карсы шығуы республиканың саяси тарихындағы
маңызды оқиғалардың бірі. Қазақстанда неміс автономиялы облысын құру
туралы шешім 1979 жылы көктемде КОКП Орталық Комитеті Саяси
Бюросының мәжілісінде республиканың үкіметі мен Жоғарғы Кеңесінің
келісімінсіз қабылданды. Бұл автономиялы облысқа Ақмола, Павлодар,
Қарағанды және Көкшетау облыстарының бірсыпыра аудандары беріліп,
Ерейментау қаласын оның орталығы жасалмақ болып белгіленді.
Автономиялы облыс кұру туралы мәлімет республикаға тез тарап,
қазақ халқының заңды қарсылығын туғызды. Ақмола жастары қазақ және
орыс тілінде «Қазақстан бөлінбейді», «Неміс автономиясы болмасын» деген
ұрандармен шықты.19 маусымда жастарға Ақмолада соғыс және еңбек
ардагерлері қосылды. Оған 2 мыңнан 4 мыңға дейін адам қатысты. Олар
облыс басшыларына автономияны құруға қарсы үндеу тапсырды. Ақмола
оқиғасынан қолдаған митингілер мен демонстрациялар Атбасарда,
Ерейментауда, Көкшетауда өіті.
КОКІІ Орталық Комитеті Саяси Бюросының бұл шешіміне
республикада тұратын немістердің өздері де қарсы болды. Олар
«Қазакстаннан шаңырақ сұрағанымыз жоқ, кеңес немістерінің ту тікпек жері
Еділ бойы, автономия алсақ, о бастағы «ата» қоныстан ірге көтереміз», - деп
отырып алды. Республика халкының наразылығының нәтижесінде орталық
өз шешімін өзгертуге мәжбүр болды. Бірақ, баспасөз беттерінде бұл оқиғалар
туралы ештеңе де жазылған жоқ.
Осы жылдарда Арал маңайында өндіргіш күштерді көптеп
орналастырудың салдарынан Арал теңізі тартылып, оның суы азайды.
Нәтижесінде, аймақ тұрғындарының 80%-і әр түрлі сырқаттарға шалдықты.
Осындай ауыр жағдай Семей өңірінде де орын алды. Осы уақытқа дейін
Семей және басқа полигондарда барлығы 500-ден аса ядролық жарылыс
ұйымдастырылған еді. 1975-1985 жж. қатерлі ісік ауруынан өлгендер саны
тек Семей облысының өзінде ғана 7 есе өсті. Бала туу азайып, жүйке ауруы
мен өзін-өзі қол жұмсау оқиғалары көбейді.
Жарылыстар әсіресе, Атырау, Орал полигондаынрда, Ақтөбе, Ақмола,
Оңтүстік Қазақстан облыстарында да жарылған. Бактериологиялық
қаруларды сынау Арал теңізіндегі Барсакелмес аралында жүргізілді.
70-80-ші жылдары мәдениет саласын нығайтуда біраз жұмыстар
істелді. Селолық жерлерде 6 мыңнан астам клубтар мен мәдениет сарайлары
қызмет көрсетті. Ауыл-село тұрғындарының тұрмысына теледидар, радио,
баспасөз, газ, көбірек ене бастады. Орта есеппен әр колхоз бен совхозға 70-ші
ж. басында 45 жоғары және арнайы орта білімі бар маманнан келген.
Халық ағарту ісі де бірсыпыра алға басты. Мысалы, республиканың
жалпы білім беретін 9217 мектебінде 1977 жылы 3 млн. 266,1 мың бала
оқыды. Мектептің оқу ісінің алдына 70-ші жылдары жаппай орта білім беру
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міндеті қойылды. Бірақ, оқу-тәрбие үрдістерін саясаттандыру ісі күшейтілді.
Сандық көрсеткішті қуалау мен оқытудағы жасандылық көріністерге
оқушылардың оқуға немқұрайлы қарауы қосылды. Ұлттық мектептерді
қысқарту, орыс мектептерінің санын көбейтумен қатар жүргізілді.
Мектептегі осы келеңсіздіктер экономикадағы, саясат пен идеологиядағы
бұрмалаулардың салдары болатын.
70-80-ші жылдары ғылым саласында да біраз табыстарға қол жетті.
Республика Ғылым Академиясының бірсыпыра ғылыми зерттеулерін дүние
жүзі таныды. 1976 жылы биолог ғалым М.Ә. Айтхожин генетика мен
микробиология саласында Лениндік сыйлыққа ие болды Әл-Фарабидің,
Ш.Уәлихановтың, Ы.Алтынсариннің мұраларының зерттеліп басылып
шығарылуы коғамдық ғылымдағы елеулі оқиға болды.
Алайда, машина жасау, радиоэлектроника, радиотехника, автоматика
сияқты аса маңызды салалар бойынша ғылыми кадрларды даярлау және
ғылыми мекемелерді ұйымдастыру кенже қалып келді. Ғылыми
зерттеулердің тиімділігі күрт төмендеді. Республиканың бірде-бір ғылыми
мекемесі елде құрылған ғылыми-өндірістік комплекстердің құрамына кіре
алмады. Ақырында, экономикадағы тежеу мен тоқырау құбылыстары қоғам
өмірінің мәдени салаларына да, ғылымның дамуына да салқынын тигізбей
қоймады. Мәдени салаланы жете бағаламау, оны тұралатып тастады. Бас
хатшы Брежневтің жеке басына табыну етек алған жағдайда, әсіресе 80-ші
жылдардың бас кезінде бұл жағдай одан әрі өрши түсті.
3 Қоғам экономикасын қайта құру бағыты. Желтоқсан көтерілісі
1985 жылы наурыз айында Бас хатшы болып сайланған М.С.
Горбачевтың бастамасымен сол жылдың сәуір айында Елде «қайта құру»
бағыты айқындалды. «Қайта құрудың» алғашқы төрт жылында (1985-1989
жж.) жеделдету тұжырымдамасын жүзеге асыру идеясы ұсынылды. Ол
бойынша, 1990 ж. қарай ғылыми-техникалық революцияның жетістіктерін
өндіріске жаппай ендіру арқылы, өнркәсіп пен ауыл шаруашылық өндірісін
жеделдетуге болады деп есептелінді.
Іс жүзінде, жеке меншіктің нарықтық қатынастағы әлсіздігі жеделдету
тұжырымдамасын қиялға айналдырып жіберді. Өндіріс өнімінің тапшылығыөндіріс құрал-жабдықтарын жаңартуға ынталандырмады. Өйткені, товардың
жетіспеушілігі оның сапасына деген сұранысқа байланысты еді. Осындай
жағдайда заводтар мен фабрикалар шетелдік құрал-жабдықты сатып алу
арқылы жеделдетуге бағытталған партиялық талаптарды қолдай қоймады.
Себебі, шет елдерден валютаға сатып алынған құрал-жабдықтар пайдаға
жаратылмай, заводтар мен фабрикалар алаңында, темір жол станциялары мен
қоймаларда шіріп жатқан еді.
Жеделдетудің ауыл шаруашылығындағы сәтсіздігі меншікке келіп
тірелді. Мемлекеттік колхоздық-совхоздық меншік - ғылыми-техникалық
революцияның, жаңа технологияның жетістіктерін қабылдауға дәрменсіз
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болып шықты. Өйткені, өндіріс кұрал-жабдықтары мен еңбек нәтижесінен
шеттетілген колхоздар мен совхоз еңбеккерлерінің еңбек өнімділігін
арттыруға деген ынтасының болмауы - бұған кедергі жасады.
Кеңестік басшылық, өзін халықаралық аренадан көріну мақсатында
1985 жылы ядролық сынақты біржақты тоқтатты. 1989 жылы өз әскерін
Ауғанстаннан шығаруды аяқтады (Ауғанстандағы соғыс елге жыл сайын 5
млрд. сом шығын әкелетін еді. Қазақстаннан оған 21979 адам қатысса,
оның 780-дейі қаза тапты. 393-і мүгедек болып, 22-сі хабарсыз кетті).
Кеңес басшылығы 1987 жылдан бастап ядролық сынақты қайтадан бастады.
Бұл шаралар КСРО-ның әлемдік беделін қайта түсіріп жіберді.
«Қайта құру» тұжырымдамасы ұлт мәселесін де одан әрі шиеленістіріп
жіберді. Бұл жылдары ұлт саясатында, әлеуметтік-экономикалық және кадр
мәселелерінде көптеген ауытқушылыққа жол берілді. Жалпы, барлық кеңес
қоғамы үшін бұл кезде қоғамдық ойдың мәні өзгеріп, сөз бен істің арасында
алшақтық байқалды. Кадр мәселелесі бірінші басшыныың қалауымен
шешілді. Осыдан келіп, аса маңызды мәселелерді шешуде ұстамсыздқ,
тұрақсыздық көріністер орын алып, қоғамдағы жағымсыз жағдайларды
жасыру, болмашы жақсы істерді ерекше мадақтап, жоғары көтеруге бой
алдыру дағдылы әдетке айналды.
XX ж. 80 жылдары экологиялық жағдай күйзеліске түсті. Табиғи
ресурстарды пайдаланудагы ведомствалық мүдде - қоршаған ортаны
қорғауға кедергі жасады. Соның нәтижесінде Қазақстанның бірқатар
аймақтары экологиялық зардап шегуші аудандарға айналды. Табиғи ортаны
қорғау жұмысының әлсіздігінен көптеген калаларда ауаның ластануы жоғары
деңгейге жетті. Әсіресе, Қызылорда, Ақтөбе, Семей облыстарында
экологиялық ауыр жағдай қалыптасты. Арал аймағында жұқпалы аурулар
тарап, балалар өлімі өсті.
«Қайта құру» реформасы республика басшылығын ауыстыруды қажет
етті. Ақыры, 1986 жылғы 16 желтоқсан күні болған Пленум мәжілісі Д.А.
Қонаевтың орнына Мәскеу жіберген Г.В. Колбинді сайлады. Мұның өзі қайта
құру мен демократиядан үлкен үміт күтіп отырған республика халқының
наразылығын туғызды. 17 - желтоқсан күні алаңға шыққан жастардың
қолдарында «Әр халықтың өз ұлттық көсемі болу керек», «Бізге Қазақстанды
білетін басшы керек»! - деген ұрандар бар еді. Алаңда, жиналған халық пен
милиция және әскерлер арасында қақтығысулар болды. Үкімет органдары
зандылықты өрескел бұзып, басқа жерлерден арнайы әскери бөлімдер
алдырды. Жастарға қарсы темір таяқтарды, сапер күректерін, иттерді
пайдалануға жарлық берді.
Осы көтерілістің ұйымдастырушысы әрі қаһармандары саналған
жастар 1925-33жж. Қазақстан өлкелік партия ұйымының бірінші хатшысы
болған Ф.И. Голощекиннің Қазақстандағы «геноциттік» әрекетін тарихтан
жақсы білетін. Осыған байланысты Г.В.Колбиннің қазақ халқының тарихын,
тілін, дінін білмеуі және оның бұрындары қазақ жерінде басшылықта
болмауы оқыған жастарды қатты алаңдатты. Сөйте тұра олар, көтеріліс
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кезінде «Қазақстанды тек қана қазақ басқарсын!» деген ұран көтермеді.
Қайта ұлты бөлек болса да, В.П. Демиденко мен Н.Е. Морозовтарды лайық
санады. Сөйтіп, «Кеңестік Қазақстан жасасын!», «Ешқандай ұлтқа
артықшылық берілмесін!», «Лениндік ұлт саясатының ұстанымын сақтауды
талап етеміз!», т.с.с. ұрандар алып шыққан жастар басқа ұлт өкілдеріне де,
мемлекетке де қарсы пиғылда болған жоқ, олар тек, диалогқа келген билік
басындағылардан Қазақстан компартиясы V пленумының шешімін қайта
қарауды үздіксіз талап етумен болды. Бірақ диалог сәтсіз аяқталды. Себебі билеуші жақ алаңдағылардан өздерін жоғары санап, оларды салған жерден
экстремистер, нашақорлар мен маскүнемдер ретінде қаралады. Біртіндеп,
алаңдағы жастарды қуып тарату үшін оларға өрт сөндіргіш машинадан суық
су шашып, көзден жас ағызатын газ бүрікті. Билеуші жақ осылайша бейбіт
ереуілді көтеріліске айналдырып алғанын өздері де білмей қалды. Қорғансыз
жастар итке таланып, соққыға жығылды, қолға түскендері белгісіз жақтарға
тасып әкетілді. Әсіресе, нәзік жанды қыз балаларды шашынан ұстап
сүйрелеу, оларды аяусыз ұрып-соғу жастардың бәрін тіптен ашындырып
жіберді.
Осы жастардың бойында таза ұлтшылдықтың немесе ел басшысы
лауазымына тек қазақты тағайындау талабының жатпағандығы тайға таңба
басқандай еді. Коммунистік идеологиямен сусындаған олар таза сәбилік
пиғылмен Конституция талаптарының орындалуын қалады.
Осы 1986 жылғы көтеріліске қатысқан жастардың көбі коммунизмге
бет алған 60 жылдары дүниеге келіп, мектепке барған түста, коммунизм
орнату үшін алдымен социализмді кемелдендіру керек деген тәрбиемен өсті.
Ал социализмді жетілдіру дегеніміз, коммунизмнен бас тарту емес, қайта
оған «абыройлы» жетудің жолын іздестіру болатын. Сталиннен кейінгі
партия басшылығы жиі ауысқанмен, олардың бәрінің кезінде де марксизмнің
түпкі мәселесі - коммунизм жолынан ауытқу байқалған жоқ. Міне, осы
мәселенің байыбын тарихқа жүгіну жолымен түсінуге болады.
Мұрағаттағы жазбалар көрсетіп отырғандай, кеңестік Қазақстандағы
тарихи білімнің нағыз кеңестік социализмге бейімделген тәрбиелік бағыты
1933 жылдан басталған сияқты. Қазақстан Республикасының Орталық
мемлекеттік мұрағатында Қазақ КСР Халық ағарту комиссариатының
Қазақстандағы 1933-1934 оқу жылына арналған «Учебные программы для
кружков по изучению марксизма-ленинизма на 1933-1934 учебный год»
деген бағдарлама сақтаулы. Осы бағдарламаның мазмұнына үңілсек,
марксизм-ленинизм ілімін насихаттауда педагогиканын рөлі күшейтіліп,
тарихи білім беру бағытында идеология бірінші орынға шығарылған. Яғни
таза коммунистік педагогикаға негізделген тарихи білім беру бағытында
социализм, мәдени революция және тап күресі идеялары қамтылып, оны
кеңестік құрылыс тәжірибелерімен дамыту қажет болды. Ақыры 1939 жылы
«БКП (б)-ның қысқаша тарихы» дүниеге келді.
БКП (б)-ның осы қысқаша тарихы алдымен, П-ші дүниежүзілік соғысқа
дейін С.Ж. Асфендияровтың «Қазақстан тарихын», кейін А. Панкратова мен
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І. Омаровтың «Қазақстан тарихы» оқулықтарын пайдаланудан ығыстырып,
өзінің тарихи білімдегі үстемдігін соғыстан кейін де жалғастыра берді. Ол
күшейе келе, 1947 жылдан бастап, саяси және ғылыми білімдерді таратумен
ұштастырылды. Біз Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік
мұрағатында сақтаулы «Білім» қоғамына байланысты 1810 қордың
деректерімен танысқанда, оның болашағының марксизммен тұмшаланған
түрін ғана көреміз.
1947 жылдан бастап КСРО ыдырағанға дейін қалың көпшілік арасында
«Білім» қоғамы дейтін бірлестік коммунистік бағытта белсенді жүмыс
жүргізіп, партия саясатына бейімделген тарихи білімді өз түрғысынан
дамытуға күш салды. Егер осы қоғамның дүниеге келу тарихымен таныссақ,
Қ.И. Сатпаевтан бастап, көптеген қоғам қайраткерлері мен әдебиет, өнер,
ғылым қайраткерлерінің, Е. Бекмаханов пен Х.М. Әділгереевтен бастап сол
кездегі бетке шығар тарихшылардың іс-әрекеттерімен де танысуға болады.
Бірақ бір орталықтан басқарылатын идеология одақтас республикалардағы
ұлттар мен ұлыстардың тарихын түпкілікті оқытпады. Бір ғана мысал
келтірейік.
1947 жылдың 7-10 шілдесінде Москвада өткен саяси және ғылыми
білімді тарату жөніндегі Бүкілодақтық қоғамның бірінші жалпы жиналысына
қатысу үшін іс-са-парға шығатындар қатарында Е.Б. Бекмаханов та болған
еді. Онын өкілеттігі 1947 жылдың 1-ші шілдесіндегі Ұйымдастыру Комитеті
мәжілісінің №3-і Хаттамасы арқылы бекітілген. Бірақ қазақ халқының
тарихын жазып шыққан осы ғалым «орыстардың рөлін төмендеткен адам
ретінде» ұлтшылдық сипатпен қудалауға алынды.
1950 жылдың желтоқсанында орыс тарихшысы А. Якунин «Правда»
газетінде «Бекмаханов ісіне» байланысты
Е. Бекмахановтың ежелгі
қарсыластары Т. Шойынбаев пен Х. Айдароваға қосылып, «Қазақстан
тарихының мәселелерін маркстік-лениндік тұрғыдан жазу үшін» деген
мақала жазды. Онда Кенесарының қозғалысы қазақ халқын кейінге тартатын
реакциялық тұрғыдан сипатталды. Осыған байланысты Қазақстан КП (б)
Орталық
Комитетінің
арнайы
қаулысы
жарияланғаннан
кейін,
Республикалық «Білім» қоғамы Қазақстанның тарихы, әдебиеті, өнері секілді
салаларын пайдаланып, партия саясатында ұлтшылдық-буржуазиялық
бұрмалау көріністеріне соққы беру науқанын бастап та кетті. Оқылатын
лекцияларда халықтар достығы, шынайы патриотизм, кеңес халықтарының
моральдық-саяси бірлігі ерекше маңызға ие болды. Облыстық, қалалық,
аудандық «Білім» бөлімшелеріне көмек тұрғысында тарих ғылымдарының
қандидаты Т.Ж. Шойынбаевтың «Против националистических извращении в
освещении реакционного, феодально-монархического движения Кенесары
Касымова», «Прогрессивное значение присоединение Казахстана к России»,
А.А. Пыхтин мен Ш. Юсуповтың «За марксистско-ленинское освещение
вопросов истории Казахстана», А.Б. Тұрсынбаевтың «Братская дружба
русского и казахского народа», «О характере национальных движений в
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Казахстане» деген тақырыптарда жазылған лекциялары ротопринт арқылы
көбейтіліп, жан-жақтағы «Білім» бөлімшелеріне жіберілді.
Қазақ КСР Саяси және ғылыми білімдерді тарату қоғамының
басқармасы жанындағы КСРО тарихы сексиясының 1950 - 1951 жылдары
оқылған лекцияларының төмендегі тақырыптары мен оны құрастырған
адамдар тізімін саралай отырып, бүкіл халықты коммунистік рухта
тәрбиелеудің күшейтілгенін кереміз:
1) «За марксистско-ленинское освещение истории Казахстана».
Азылханов.
2) «Ленин и Сталин – создатели Казахской ССР». Азылханов.
3) «Амангельды Иманов - вождь и организатор восстания 1916 года в
Казахстане». Нурканов.
4) «Марксистско-ленинское учение вопросов истории Казахстана».
Толыбеков.
5) «За марксистско-ленинское изучение истории Казахской ССР».
Юсупов.
6) «Исторические корни дружбы казахского народа с великом русским
народом». Бекмаханов. (Тұрсынбаев).
7) «За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахской
ССР». Шойынбаев.
8) «В националистических ошибках в освещении некоторых вопросов
истории Казахской ССР». Шойынбаев.
1959 жылғы 3 қазанда КОКП Орталық Комитеті мен КСРО
Министрлер Кеңесінің «Мектептерде тарихты оқытудағы кейбір өзгерістер
туралы» қаулысы қабылданып, жаңа коммунистік қоғам құру үшін, тарихи
білімді дамытудың қажеттілігі туындады. Бірақ бұл тарихи білімді қолдан
жасауға бағытталған кеңестік саясаттың кезектегі жұмыс әдісінің бірі еді. Бір
жағынан, әлемдегі ең әділетті коммунистік қоғам қүру идеясы халықтың
көңілінен шықты. Халықтың осы көңіл-күйін бажайлаған кеңес басшылығы
тарихи білімді халықпен санасу арқылы дамытуды ойластырды.
Тарихи білімнің шынайы өрісінің тарылуы, әсіресе коммунистік қоғам
орнату міндеттерінен туындайтын ұғымдардың қарама-қайшылығынан да
анық көрінді. Айталық, аталмыш қаулыда көрсетілгендей, мектепте, тарихтан
басқа да пәндердің бәрінің идеялық бағыты біреу болды. Ол – коммунистік
идеялық, буржуазиялық идеологияға төзбеу, социалистік патриотизм мен
пролетарлық интернационализм. Осыған қосымша, тарих және бүкіл басқа
пән мұғалімдері өз шәкірттерін адамгершілікке, еңбекті мейлінше
қастерлеуге және шәкірттерін қоғамдық өмірге белсене араласуға даярлауы
керек болды.
Сөйтіп өткен ғасырдың 50-ші жылдары мектептегі барлық пәндер бір
жағынан идеологияға, екінші жағынан гуманизмге негізделген тарихи білімді
дамытуға тиіс болды. Бірақ бұл үрдіс, тек қана коммунистік партияның
идеялық бағытымен жүргізілді де, кез-келген саладағы ғылымның тарихы
марксизм-ленинизм
ілімімен
безендіріліп,
КОКП-нің
тарихына
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айналдырылды. КСРО-дағы студенттердің бәрі мамандығына қарамастан, сол
КОКП-нің тарихын оқып-үйренуге міндеттелді. Осы схоластикалық оқыту
жүйесі КСРО-дағы нағыз тарихи білімнің дамуына нұқсан келтірді де,
шынайы тарихтың халықтық мәні ескерусіз қала берді.
Жалпы,
коммунистік
идеология
мен
тарихты
оқытудағы
сыңаржақтылық Желтоқсан көтерілісіне қалайша ықпал етті? КСРО
тарихының беттерінен өте жақсы білетініміздей, төрт-ақ кластық діни білімі
болған И.В. Сталин мен актер Р. Рейган үлкен империяларды басқарды.
Олардың іс-әрекеттерін жер жүзі біледі. Сондай-ақ, олардың ісінің
соншалықты қарама-қайшылығына қарамастан, танымал тұлға ретіндегі
таңбалары тарих беттерінде қалды. Ал, біздің елімізді басқарғандар ішінде
ширек ғасыр басқарған ірі ғалым Д.А. Қонаевтан басқа ешкім де болған жоқ.
Желтоқсан оқиғасының «күре тамыры» осы адам болып, оған жастар
ризашылық пиғылмен қарағандықтан, алаңға барды. Республиканы көп
жылдар басқарған адамды 18 минут ішінде алып тастау – бүкіл заты қазақ
атаулыны қорлау екендігін жастар жақсы сезінді. Олар, Д.А. Қонаевты
ақылға сыймайтын уақыт аралығында орнынан алып тастау сияқты жоғары
әкімшіліктің қорлауына төзбеуден туындайтын намыс туын көтерді. Қ.
Рысқұлбеков өзінің қоштасу хатында «алаңға барғанда Д.А.Қонаевтың күйін
күйттеп барған жоқпын» Рысқұлбеков Қ. Еменнің иір бұтағы (өлеңдер, нақыл
сөз, хаттар, естеліктер). Сағынышты да қайғылы мәңгі қоштасу, ең соңғы
амандық-жамандық хат. – Алматы: Жалын, 1991 ж, 18 б. дейді. Қайраттың
айтысында, оның алаңға бару себебі – қазақтың уыздай жас қыздарын ұрыпсоғуға төзбеген еркектік ар-намыс. Бірақ, сол өрімдей қыздардың өзі Д.А.
Қонаев сияқты зор тұлғаны халық талқысынсыз жекелеген адамдардың
еркімен алып тастау сияқты әлімжеттік көріністерге төзбегендіктен алаңға
барғаны намысы жоғары халықтың еркінен туындайды. Олай болса, оқиға
желісін бәрібір Д.А. Қонаевтың беделінен іздейміз. Өкінішке орай,
академиялық ұжымның тұжырымы арқылы 1993-жылы жарыққа шыққан
Қазақстан тарихының очеркінде де Д.А.Қонаевтың беделіне жеткілікті мән
берілмегендіктен, бүгінгі студент қауым да оқиғаға түрткі болған адам
жөнінде беймағлұм күйінде жоғары оқу орнын тамамдап жатыр /Қазақстан
тарихы. Очерктер. – Алматы: Дәуір, 1994 ж, 396-397 б.
Осы оқулық мазмұнында Д.А. Қонаевтың беделіне байланысты бұрын
шығарылған оқулықтарға жекелеген түзетулер енгізумен бірге мынандай
мәселелердің әділ шешімнің көрініс тапқанын айтар едік: Мәселені Л.И.
Брежнев басшылыққа келген жылдардан бастайық: әлемде дүниеден өткен
қоғам және мемлекет қайраткерлерінің кейбірін көзі тірісінде сынап-мінеу,
кейбіреуін өлгеннен кейін жамандау жекелеген адамдар үшін қажет болса,
Л.И. Брежнев те сол марапаттау мен балағаттаудың арасында болған
тұлғаның бірі ретінде дүниеден өтті. Бірақ, оның орнына М.С. Горбачев
сияқты даңғаза қайраткердің келуі КСРО деп аталған империяны таратуға
дәнекер болды да, Л.И. Брежневті бүкіл КСРО болып көп уақыт жамандаудан
тез құтқарып жіберді. Әрине, ТМД елдерінің тарихында Л.И. Брежневке
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байланысты «тоқырау қайраткері» ретіндегі даттау таңбасы қалып отыр. Сол
«тоқырау» термині кезінде кімге керек болды, оны кім қалай пайдаланғысы
келді, ол бүкіл ел талқысымен келген дүние ме әлде бұрынғы «социализм»
мен «коммунизмнің» жауы «жеке басқа табынушылық» немесе «халық
жауы» деген сияқты дақпырттың жалғасы ма, міне бұны қалың көпшілік
таразыға салмастан дереу қабылдап, М.С. Горбачевтің «қайта құруы» мен
демократиясы арқылы, расында да, К. Маркс пен В.И. Ленин жолынан
ауытқып кеткен болармыз деп, оның жасақтарының идеологиялық
нұсқауларынан үлкен үміт күтіп, дағдылы адасу жолына түсіп кеткенін
байқамай да қалды. Ал, Л.И. Брежневке күйе жағу үшін керек болған
«тоқырау» терминін дүниеге әкелгенде, біздіңше, басқа республикалардың
қоғам танушы ғалымдарының пікірлерімен жоғарыдағылар санасқан жоқ. Ол
кезде Қазақстан философтарының мерейі өсіп тұрса да, олар «тоқырау»
сияқты идеологиялық жаңа терминді ұсына қойған жоқ. Демек, ол әрбір
қайраткердің жақтасы болуда көзге түсу үшін, бедел жинауға тырысқан жеке
адамның ісі болатын. Мысалы, қайта құрудың атасы А.Н. Яковлев деген
академиктің болғаны бүгінде ешкімге жасырын емес. Ендеше, өзінен өзі
«тоқырау» термині де сол адамның ойына лайық. Ал, қалған
қоғамтанушылардың бүкілі дерлік бұрынғы өздеріне лайық әдіспен жаңа
идеологиялық терминдерді іліп ала жөнелді де, оны тоқсан тоғыз қырлы
тәсілдермен құбылтып, өмірдің барлық салаларына кірістіріп, онымен
бітпейтін «жыртықтың» бәрін жамап тастады. «Тоқырау» болса болған
болар, бірақ оны жеке адаммен байланыстырып, жамандықтың бәрін соған
апарып таңу – халық лидеріне жасалған қиянат. Осы арада, Л.И. Брежневке
тағы да қайта оралып, оның тағдырын Д.А. Қонаев ісімен байланыстыруға
тура келеді. Бұлардың алғашқысы қарапайым еңбек адамының отбасында
дүниеге келіп, ІІ дүние жүзілік соғыс жылдарында оқ пен оттың ортасында
қан мен тер кеше жүріп, өзін патриот ретінде көрсеткен тұлға болса, екіншісіеңбек майданы мен ғылым төрінде өзін халықтың көз алдында көрсете білген
түрік әлемінің қайраткері. Бұл арада 60-жылдардың орта шеніндегі
бетбұрыстың басты мазмұны мен негізгі бағытын А.Н. Косыгин
бастамасымен болған шаруашылық реформасының айқындағанын және оның
соғыстан кейінгі кезең ішінде экономиканы қайта құруға бағытталған ең ірі
ұмтылыс болғандығын бүгінде көзі ашық адамдар жоққа шығара алмайды.
Өйткені, Л.И. Брежнев билікке келген алғашқы жылдары дүниеге келген сол
шаруашылық реформасы экономиканы басқарудағы әкімшілікті айыптап,
өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы сияқты бірнеше салаларды бірден
қамтып, кәсіпорындардың дербестігін арттыруға жол сілтеп, халық көңілінен
шықты /Курсом мартовского Пленума. – М., 1975 г.30-31 стр., Материалы
Пленума ЦК КПСС, 24-26 марта 1965 г. В кн: Решение партии и
правительства по сельскому хозяйства (1965-1971 гг.).-М., Политиздат, 1971.
– Т.6. стр.21, Казахстан в цифрах. – Алма-Ата, 1988 г. Стр.38, Берденова
К.Ә., Құбаев Қ.Е., Кәрібай А.Ш. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы
мен экономикалық даму негіздері (оқу құралы). – Алматы, 1998 ж. 156 б.
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Нәтижесінде шаруашылықтың күрт еселеп дамығанын, еңбекшілерді
экономикалық ынталандыру мен материалдық мадақтаулардың арқасында
ісіміз бірден ілгерілеуге бет алғанын тарихшылар жасыра алмайды. Л.И.
Брежнев басшылығының сәл алдында ғана ғарышқа қанат қағу 60жылдардың орта кезінде экономиканы ғылыми-техникалық революция
жетістіктеріне негізделген ғылыми-индустриялық өндіріске көше бастау
қажеттігін көрсетсе, Л.И. Брежневтің басшылығымен өнеркәсіп саласында
жаңа техниканы енгізу әрекеттері қолға алынды. Демек, Л.И. Брежнев өзінің
алдындағы немесе өзінен кейінгі басшылар сияқты дақпырттық-даурықпалы
межелерді көздейтін біржақты ұрандар арқылы емес, халықты басқаруды
өмірден көргені арқылы жанашырлық жағымды нышандармен бастағанын
бүгінде зиялы қауымның негізгі дені ескермейді. Мәселе осы идеяларды іске
асырудағы немесе Л.И. Брежнев идеяларын іске асырудағы «тоқырау
құбылыстары» десек, шындыққа жақын келеміз. Кез келген басшыны мақтау
оның басын айналдырып, марапаттан мас жасайды. Л.И. Брежневтің ашқан
бастауына бірден бақа жіберу – оның суын тез арада лайлап жіберді. Яғни,
өзгелер сияқты тағы да идеологияның берік шырмауынан шыға алмаған ол
кемелдеген социализм сияқты «тұжырымдаманың» жетегіне ілесіп, бақа
түскен батпақпен лайлана берді.
Бірақ Л.И. Брежнев, 1977-жылғы қабылданған конституция
авторларының сөзіне сеніп, коммунизмге өтер жолдағы заңды кезең
«кемелденген социалистік қоғам» деген тұжырыммен келісіп, тарихта үлкен
қателік жіберді. Дегенмен, оның әуелдегі бастамасы арқылы жер жүзі халқы
өндірісті эллектендіру мен комьютерлендіру саласындағы ғылымитехникалық прогреске ұмтылыс жасай білді. Оны байқау тағы да әр елдің
қоғам қайреткерлеріне қатысты болса, Л.И. Брежневтің Қазақстан халқына
басшы ретінде тағы да Д.А. Қонаевты таңдап алуына қайран қалмасқа
болмайды.
Әуелгі мәселе, Л.И. Брежневтің Қазақстан сияқты алып республиканы
басқаруға адам таба білу қабілетінің жоғарылығы мен Д.А. Қонаевтың осы
мүмкіндікті ел мүддесіне қарай пайдалана білу шеберлігі кейінгі шығаратын
оқулықтарда өзінің көрінісін әділ жағынан табуы керек; себебі бұл жерде
Л.И. Брежнев бұрын Қазақстанды басқарып келген және қазақ халқы мен
оның зиялы тобының шығармашылық табиғатын түсінбейтін Исмаил
Юсуповты бірден орынан кетіруін өзін жергілікті тұрғындардың өзін заңды
өкілімін деп есептейтін қай адам дұрыс емес дей алады?! Немесе, «қазақ
халқының болашағы орыстың тілінде, мәдениетінде, одан әрі дами келе
халықаралық мәдениетке қол жеткізіп, классикалық музыкалық аспаптарды
(виолончель, труба, кларнет, т.б.) игереміз, ескінің қалдығы домбыра,
қобызды ойнап, ән салу мен күй тартуды азайту керек» деген сыңайлы пікір
айтып, өзін қазақстан идеологиясының тірегімін деп санайтын Нұрымбек
Жандилдинді орнынан алуға түрткі болған Л.И. Брежневті бүгінде иісі
қазақтың ұмытуы дұрыс па?/Тілегенов Б. Тұйық өмірдің құпиясы. – Алматы:
Дәуір, 1992 ж, 22 б. Демек бұл арада болашақ оқулықтардың беттерінен Л.И.
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Брежневтің Қазақстанды басқарған жылдардағы қазақ халқына деген
мейірімі қайдан пайда болды деген сұрақтың жауабын күткен болар едік.
Егер қазақ жерін Н.С. Хрущев кезінде талан-таражға салуға және оның
қойнауын тың игерген жылдары бөтен ұлттың ұр да жық, содыр-соқпақ
адамдарымен толтыруға қарсылық білдірмеген И. Юсупов сияқты мұсылман
өкілінің ісін Л.И. Брежневке батыл жеткізіп, оны ауыстыруға ұсынысын
жасаған Қазақстан азаматын жас ұрпақ білмесе, тек Л.И. Брежневке алғысын
айтсын.
Келесі мәселе – Л.И. Брежневтің Д.А. Қонаевты Қазақстан
басшылығына қайта тағайындауы. Ал, Қонаев болса, бұл қызметте 1960жылдың қаңтарынан бастап 1962-жылдың желтоқсанына дейін, Н.С. Хрущев
уақытында бұрын бір рет болған еді. Ірі республика басшысын бұрынғы
«кінәсына» қарамай орнына қайта қою ол кез үшін оңай шаруа емес. Соған
қарамастан, Д.А. Қонаевты қайта орнына отырғызу – Л.И. Брежневтің
көрегендігі болатын. Бұны 1964-жылдың желтоқсанынан 1986-жылдың
желтоқсанына дейінгі ел басқарған жылдар дәлелдеді. Мысалы, Д.А.
Қонаевтың өз кезінде территориялық-өндірістік және спорттық-мәдени
кешендер құру теориясын негіздеп, дамытқанын жоққа шығарудың ешбір
қисыны жоқ. Д.А. Қонаевтің зор ғылыми және ұйымдастырушылық еңбегінің
арқасында Қазақстанда ғылыми-технологиялық, ғылыми-инженерлік
саясаттың негізі қалыптасқаны белгілі.
Ұлт мәселесіне өте байыппен қараған ол, орыс тілді басқа ұлттың
өкілдерін қақпайлап, басқарудан шеттеткен жоқ. Қайта оларға қолдау
көрсетіп, ел-жұртының тарихи-рухани құндылықтары мен мәдениетін
көтеруге қамқор болғанын қазірде басқа ұлттың өкілдері ұмытпаған болар.
Жалпы, Қазақстанды индустриялы-аграрлық мемлекет деңгейінен
көрсету ұлттық татулыққа байланысты екендігін түсінген Дінмұхамед
Ахметұлы – елінің өткеніне басшының қамқор көзімен қарап, қатаң саясат
желінен де ықпай, әулиелі орындардың да жай-жапсарын назарында ұстап,
халқымыздың тарихи-мәдени ескерткіштеріне ерекше ықылас аударған
түріктің тұлғалы адамдарының бірі. Рас, Кеңес Одағы кезінде республикалар
басшыларының бәрі дерлік Мәскеудің ықпалынан шықпайтын. Дінмұхамед
Ахметұлы бұл дәстүрді «бұзбағанымен», қазақ елінің болашағын көздейтін
алысты болжаған экономикалық, әлеуметтік шараларды жүзеге асыра білді.
Д.А. Қонаевқа республиканың егемендігі сөз жүзінде ғана жарияланған
жағдайда жұмыс істеуіне тура келгенін білеміз. Солай болса да, қала
еңбеккерлерін былай қойғанда ауылдың шағын қалаларға ұқсас көрікті
болғаны, алыс елді мекендердегі халықтың әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайларының тоқшылығы сол кездегі жас ұрпақтың бүгінде бәрі көз
алдында.
Ендеше желтоқсан оқиғасының Д.А. Қонаевқа тікелей қатыстылығын
мойындасақ, онда осы адамның өмірі мен қызметі туралы мәселенің
шынайылығы керек. Ал, қайсібір оқулықта көрсетіліп жүргендей,
«наразылыққа жылдар бойы қорланған себептер түрткі десек, онда «оқиға
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Д.А. Қонаевты орынан алған күннен басқа күндері неге болмаған» деген
сұрақтар, тәжірибе көрсеткендей, оқушылар тарапынан қойылып жүр. Бұл
арада Д.А. Қонаев тасада қалады. Әрине, оқиға себебін әріден іздеген дұрыс.
Бірақ оқиғаға түрткі болатын басты нәрсе – көпшілікпен келіспей, Д.А.
Қонаевты орнынан алу болатын.
Тағы да тарихымызды саралап көрелік: Екінші дүниежүзілік соғыстағы
ұлттардың біртұтастығы мен патриотизмі, одан кейінгі халық шаруашылығын қалпына келтіру, БАМ, Магнитогорск секілді ірі құрылыстардағы жастардың жалыны, Қазақстандағы тың көтеру мен өзге де ортақ
игіліктерге жұмылу қазақ жастарының, яғни 60-шы жылдары дүниеге келген
жастардың бойына Компартия ұсынған коммунистік қоғамға деген сенімді
қалыптастырған еді. Ұлттар достығындағы осы сенімге селкеу түсіп,
Конституция аяққа таптала бастаған тұста, ақыры желтоқсандағы жастар
наразылығын тудырды.
Оларды алаңға алып шыққан нәрсе, дәл осы лениндік ұлт саясатына
деген сенімнің салдары еді. Алаңдағы жастардың В.И. Ленин портреті мен
оның ұлт жөніндегі ұран сөздерін көтеріп жүруі - олардың нағыз ұлтжанды,
оқыған, білімді патриоттар екенін көрсетті. Ендеше, желтоқсан көтерілісінің
қозғаушы күші жастар болғаны бұлтартпас шындық және оның солай болуы
да заңды еді. Егер идеологияның билік басындағылар мүддесіне орай өзгеріп
отыратынын, әділдікті аяққа таптайтынын білсе және өз құқықтарының
қорғалмайтынын,
үндерінің
Мәскеудегі
«ағаларының»
құлағына
шалынбайтынын, Конституция Ата заң саналғанымен, оның қажет кезінде
бұрмаланып, бас көтергендерді қанға бөкіретінін сезсе, кім білсін, жастар
көтерілісті басқаша ұйымдастырар ма еді?!
Желтоқсан оқиғасы бойынша тергеу барысында 99 адам сотталды, 264
адам жоғары оқу орындарынан, 758 адам комсомолдан шығарылды. I 164
комсомол мүшесіне, 210 партия мүшесіне әртүрлі жаза берілді, 52 адам
КОКП қатарынан шығарылды. Ішкі істер министрлігінен 1200 адам,
Денсаулық сақтау және Көлік министрліктерінен 309 адам жұмыстан
босатылды, жоғары оқу орындарының 12 ректоры қызметінен алынды.
1986 жылғы желтоқсан көтерілісі басқа халықтарға, соның ішінде орыс
халқына қарсы бағытталған жоқ болатын. Бұл көтеріліс, әуелде саяси
сипаттағы бейбіт демонстрация күйінде басталған көтеріліс еді. Бірақ ол
экстремистік (Экстремист - шектен шыкқан көзқарасты жақтаушы)
пиғылдағы ұлтшыл жастар тобының бүлігі деп бағаланды. Өмір сүріп тұрған
жүйе оны «Қазақ ұлтшылдығы» деп айыптауға дейін барды. (1987 жылғы
шілдедегі КОКП Орталық Комитеті арнайы қаулысында). Қазақ халқы
ешқашан ұлтшыл болып көргендіктен, мәселені Мұхтар Шаханов бастаған
арнайы комиссия тексерді. Оның барысында, алғаш рет демократия
жағдайындағы халықтың көтерген талабы мен ескі партиялық ойлау
арасындағы қақтығыстың болғандығы ашып көрсетілді.
2011 жылдың аяғында әйгілі желтоқсан көтерілісіне жиырма бес жыл
толады. Ол қалың бұқараны, мемлекетті басқарудан аластатқан саяси жүйе 187

кеңестік социализмнің ең соңғы демі бітуге айналғанда басталады.
Социализм «қайта құру» деп аталатын кезекті түр өзгертуінің екінші жылы
бұрқ ете түскен мұндай халықтық қозғалыс КСРО-ның түрлі аймақтарында
өткен ұлтаралық шиеленістер тізбегінің бастамасы еді. Ол сталинизм әдісінен
дәм татып, «геноцидпен» ауызданған «этноцидпен» тойынып, КСРО-да
мекендеген халықтардың бәрін ұлттық белгілерінен айыруға жақындатқан
кемелденген социализмнің ізбасарлары ойластырған кадр саясатының
өктемдігінен тұтанып, тарихқа «Алматыдағы желтоқсан оқиғасы» деген
атпен кірді. Бірақ мұндай баға кеңестік кезеңде берілген еді. Бүгінгі
тарихшылардың жаңашыл бөлігі «Алматыдағы желтоқсан оқиғасы» деген
тұжырыммен келіспейді. Өйткені, оқиға Алматыда ғана емес, Қазақстанның
көптеген облыс орталықтарында болған еді. 1825 жылы СанктПетербургтағы желтоқсан көтерілісі сияқты Алматы қаласы астана
болғандықтан көтерілістің биік шыңы осы Алматыда болуы заңды құбылыс.
Сондықтан бүгінгі тарихшылардың көпшілігі «Қазақстандағы желтоқсан
көтерілісі» деген атауды жақтайды. Сонымен бірге желтоқсан көтерілісінің
осылай аталуының себебі, мұнда қыршын жастардың қаны төгіліп, көбінің
болашақтарына балта шабылды. Олардың көбі итке таланып, қыстың суқ
күні сумен атқыланды. Енді біразы дубинкамен ұрған соққыға жығылып,
қала сыртына апарып тасталды. Онда оларға айуандықтың неше түрі
көрсетіліп, қорланды. «Желтоқсан оқиғасының» көтеріліс болатын тағы бір
себебі, оны КСРО-ның түкпір-түкпірінен көмекке келген арнайы әскери
бөлімдердің күшімен әрең басқан болатын. Оның көтеріліске лайық келесі
себебі, оны дүние жүзінің халқы қадағалап отырды. Бұл көтеріліс болмаса,
КСРО-ның ыдырауы тағы біраз жылға кешеуілдеген болар еді.
Ендеше, 1917 жылғы Ресейде болған Қазан төңкерісінің нәтижесінде
Кеңес үкіметі деген атпен дүниеге келіп, 1922 жылдан КСРО атанған
империяның 1990 жылдардың басында ыдырауына дәл осы көтеріліс әсер
етсе, оны оқып-үйрену білім берудің ажырамас бөлігінің бірі болуы шарт.
«Алматыдағы желтоқсан окиғасынан» кейін Қазақстанда жаппай
кадрлық тазалау басталып, мәдениет пен баспасөзге бақылау күшейді. ЖООна түсетін студенттер пайыздық үлес салмағына сәйкес қабылданатын болды.
Осылайша, «Қайта құрудың» алғашқы кезеңінің нәтижелері қоғамдықсаяси өмірді жоғарыдан реформалаудың мүмкін еместігін айқын көрсетті.
Осыған орай, 1988 ж. бастап Коммунистік партияның атына жаппай сын
айтылып, жаңа қоғамдық ұйымдар құрыла бастады. 1987 жылы тамызда
тұңғыш тәуелсіз ұйым - әлеуметтік-экологиялық «инициатива» бірлестігі
құрылды. Ол өзінің алдына соғысқа қарсы тұру, экологияны, бейбітшілікті
қорғау, қоғамды демократияландыру мақсатын қойды. Жұмысшы
қозғалысын ұйымдастыруда Қарағанды көмір бассейнінің шахтерлары
ерекше рөль атқарды. 1989 жылы Жаңаөзендегі оқиға әлеуметтікэкономикалық саладағы көкейкесті мәселелерді көтерді. Қоғамдағы
жұмыссыздық, балалар өлімі, мәдени-тұрмыстық, үй-жай жөнінде әлеуметтік
зерттеулер жүргізіліп, оның қорытындылары ашық жарияланып отырды.
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Мұның өзі бұқара халықтың саяси-әлеуметтік белсенділігін күшейтуте
көмектесті. Қайта құру барысында қазақ халқы өзінің тарихы, ұлттық қайта
түлеу, ана тілі, егемендік алу жөніндегі талаптарын қоя бастаса, бұл олардың
жариялқты өз мүддесіне пайдалана білудегі құлшыныстарын көрсетті.
Толғағы жеткен мәселелерді тікелей өзі шешуге республиканың
құқысының болуы, кезінде өзі жіберген ағаттықтарын түзетуге мүмкіндік
туғызды. 1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
қаулысымен 30-40-жылдары және 50-жылдардың бас кезінде жазаға
ұшыраған халқымыздың даңқты өкілдерінің есімі қайта жаңғырылды.
Әсіресе, Шәкәрім Құдайбердіұлының, Ахмет Байтұрсыновтың, Мағжан
Жұмабаевтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, Міржақып Дулатовтың ақталуы
жұртшылық арасында зор қолдауға ие болды.
«Қайта құрудың» екінші кезеңі 1989 ж. көктемдегі халық депутаттарын
сайлауға байланысты басталды. Сайлау науқаны кезінде нарықтық
экономикаға көшу мақсатында, ұлттық аймақтардың құқығын кеңейту үшін
белсенді күрес басталды. Демократиялық үрдістердің даму барысындағы
маңызды оқиғаның бірі - 1989 ж. наурыз айында өткен КСРО халық
депутаттарының I съезі болды. Осы съезде Г.В. Колбин кетіп, орнына осы
жылғы шілдеде Н.Ә. Назарбаев сайланды.
Саяси өмірде болған өзгерістер ұлттық сананың оянуына әсер етіп,
1989 ж. ақпанда тұңғыш «Невада-Семей» қозғалысы дүниеге келді. Оны
белгілі қоғам қайраткері, ақын О.Сүлейменов басқарды. Невада-Семей»
қозғалысының бастамасы бойынша 1990 ж. мамырда Алматыда ядролық
қаруға қарсы халықаралық конгресс өтті.
Елдегі жүріп жатқан саяси реформаның екінші кезеңі – бүкіл
аймақтарды басқарудың жаңа жүйесін кұру еді. Осы жаңа тәртіпке сәйкес
1990 жылғы наурызда өткен Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесіне сайлауында
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 1-ші хатшысы Н.Ә. Назарбаев
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің төрағалығына сайланды. Көп кешікпей,
орталықтағы сияқты біздің республикамызда да президенттік басқару
енгізілді. Осыған орай, 1990 жылғы 24 сәуірде Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі
Н.Ә. Назарбаевты республикаиың тұңғыш президенті етіп сайлады. Оның
бастамасымен Республика Жоғарғы кеңесі 1986 ж. 17-18 желтоқсанда
Алматыда болған оқиғаға байланысты жағдайларға түпкілікті баға беру
жөнінде арнайы комиссия құрды.
Елдегі демократиялық өзгерістер қоғамдык пікірлерді ашық айтылуға
жағдай жасады. Нәтижесінде, бірқатар саяси партиялар құрылып, еркін
жұмыс істей бастады. Мысалы, 1990 жылы Қазақстан социал-демократиялық
партиясы құрылды. Бұл партия парламент сайлауына өз өкілдерін депутат
етіп өткізуді мақсат етті. Сондай-ақ, осы партия қоғамдағы жеке меншікті
мойындады және өзінің қызметінде кәсіпкерлікті қолдап отыруды көздеді.
1990 жылы Қазақстанда «Азат» азаматтық қозғалысы құрылды. Оның
басты мақсаты - Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін, заң алдында
барлық азаматтардың тең құқықтылығын, әлеуметтік әділеттілікті қорғау
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болды. Одан баска «Алаш», «Желтоқсан». т.б. саяси қозғалыстар пайда
болды. Сөйтіп, Қазақстанда көппартиялық жүйе қалыптаса бастады.
Қорыта келгенде, XX ғасырдын 70-ші - 80-ші жылдары қоғамдағы
қайшылықтар мейлінше шиеленісе түсті. Өктем күшке сүйенген кеңестік
тоталитарлық жүйенің құлдырауы жағдайында басқаша болуы мүмкін де
емес еді. 1985 жылдан басталған қоғамдық-экономикалық өмірді қайта кұру,
горбачевтік социализмді «жаңарту» әрекеттері оң нәтиже бермеді. Керісінше,
кеңестік әміршіл-әкімшіл жүйе тоқырауға ұшырап, коғамның барлық
салаларын қамтыған дағдарыс одан әрі тереңдей түсті.
21-тақырып. Тәуелсіз Қазақстан
1)
2)
3)
4)
5)

Мемлекеттік тәуелсіздіктің қалыптасуы.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы.
Қазақстан Республикасының қоғамдық-саяси дамуы.
Қазақстан – әлемдік қауымдастықта.

1 Мемлекеттік тәуелсіздіктің қалыптасуы
Тоқырауға ұрынған КСРО жағдайында 1990 жылы 25 қазанда
Республика Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі туралы
декларация қабылдаднып, тәуелсіз ел ретінде ұстанатын нақты бағыттарын
белгіленді. Бұл құжат - республиканы толық тәуелсіздікке апаратын алғашқы
қадам еді. Дегенмен, қалыптасқан жағдай егеменді республикалардың жаңа
одақтық шарт қабылдау мәселесіне келіп тірелді.
Ақыры, Мәскеу түбіндегі Ново-Огаревода 1991 жылы 23 сәуірде
РКФСР, Украина, Беларуссия, Әзербайжан және Қазақстан мен Орталық
Азиядағы 5 республика басшылары кездесіп, нәтижесінде «9+1» деп
аталатын жаңа Одақтық шарт дайындалды. Мәлімдеменің мәтінінде болашақ
Одақтасуға келгенде «КСРО» деген түсінік алынып тасталынды.
Көп ұзамай, 1991 жылы 19 тамыздағы КСРО ОК-нің мәлімдемемесінде
президенттік қызметтің Г.И. Янаевқа өтетіндігі айтылды. Кейінірек бұл оқиға,
Төтенше жағдайлар жөніндегі Мемлекеттік Комитет (ТЖМК) деген атпен бүлік
ретінде тарихта қалды. ТЖМК-ға қарсылық тобын Ресей Президенті Б. Ельцин
басқарған болатын.
20 тамыз күні Н.Ә.Назарбаев, төтенше жағдай жариялаудың
заңсыздығы туралы жаңа мәлімдеме жасады.
Сөйтіп, республикалардан қолдау таппаған ТЖМК 1991 жылғы 21
тамызда толық жеңіліс тапты. Дегенмен, бұл оқиға 70 жылдан астам өмір
сүрген КСРО-ның біржола құлауын тездетті.
Орталық Комитетінің хатшылығы қолдаған ТЖМК-ның сәтсіздікке
ұшырауы КОКП-ның өмір сүруін тоқтатуға итермеледі. М.С. Горбачев тамыз
оқиғаларынан кейінгі уақыттарда КСРО-ның шартты түрдегі Президенті
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болып қалғанмен, саяси жүйенің бұрынғы қайшылықтарын бәрібір шеше
алмады.
Н. Назарбаев 1991 ж. тамыздың 23-інде КОКП ОК-і Саяси Бюросының
құрамынан шығатындығын мәлімдеді. Көп ұзамай Қазақстан Компартиясы
да КОКП-ның құрамынан шықты. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 1991 жылы
қазанның 16-сындағы қаулысы бойынша президенттік басқару жүйесі
енгізілді. Желтоқсанның 1-күні Республика тұрғындарының ішінде 98,78%-і
Н. Назарбаевты жақтап дауыс берді. Желтоқсанның 10-ы күні Н.Ә. Назарбаев
Қазақстан Республикасының халық сайлаған тұңғыш Президенті ретінде,
ресми түрде өз қызметіне кірісті. Сол күні қабылданданған заңға сәйкес
бұрынғы Қазақ Кеңестік Социалистік республикасы Қазақстан Республикасы
(Қазақстан) деп аталатын болды.
Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы. 1991 жылдың
аяғына қарай әлемдегі және бұрынғы КСРО-дағы саяси ахуал Қазақстанның
тәуелсіздігін жариялауын тездетті. Бұл жерде өзге республикаларды
айтпағанда, Ресейдің өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауы шешуші
рөл атқарды. Ақыры, 1991 жылы желтоқсанның 16-сында «Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
тәуелсіздігі
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тәуелсіздігі жарияланды.
Тәуелсіз
Мемлекеттер
Достастығының
құрылуы.
1991-жылғы
желтоқсанның 8-күні Минскіде үш славян мемлекеттерінің басшылары
кездесіп, 1922 жылғы КСРО-ны құру туралы шарттың өз күшін жойғанын
жариялады. Құжат бойынша КСРО заңдарының күші жойылды, одақтық
оргындардың жұмысы тоқтататылы. Сонымен қатар, аталған үш мемлекеттің
басшылары Тәуелсіз Мемлекеттер Одағының (ТМД) құрылатынын
мәлімдеді.1991 жылғы 13 желтоқсан күні Ашғабадта Орта Азия
республикалары мен Қазақстанн жетекшілері бас қосты. Олар қалыптасқан
мүмкіндікті дереу пайдаланып, Минскіде қабылданған шешімдерді жақтады.
Бұрын КСРО құрамында болып, кейін өздерінің тәуелсіздіктерін жариялаған
республикалар – Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан,
Молдова, Өзбекстан, Ресей Федерациясы, Тәжікстан, Түрікменстан, Украина
басшылары 20 желтоқсан күні Алматыда бас қосты. Нәтижесінде Тәуелсіз
Мемлекеттер Достастығы (ТМД) дүниеге келді.
2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы
Тәуелсіз Қазақстан дамуының тұжырымдамалық моделі ашық қоғам
негізіндегі демократиялық мемлекет құруды көздеді.
Н.Ә. Назарбаев 1992 жылдың 4 маусымында «Қазақстан республикасының
Мемлекеттік туы туралы», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы
туралы» және «Қазақстан республикасының музыкалық редакциясы туралы» Заңға
қол қойды. Осы жылдың 11 желтоқсанында Әнұранның жаңа мәтіні бекітілді. 2006
жылы 7 қаңтарда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы»
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конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, бұрынғы әнұранның
орнына көпшілікке кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» әні қабылданды.
1993 жылы қарашаның 12-күні Президент Н.Ә. Назарбаев 15-қараша
күні сағат 8-ден бастап елімізде ұлттық валюта – теңгені айналысқа енгізу
туралы жарлыққа қол қойды. Осы сәттен бастап Қазақстан Республикасы
ұлттық валютасы бар елге айналды.
Ел ішінде ұлтаралық қатынасты сақтау және оны одан әрі нығайту үшін
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылы 1 наурыздағы
Жарлығымен «Қазақстан халқы Ассамблеясы» құрылды. ҚХА-ның төрағасы
– ҚР Президенті. 2013 жылдың 24- сәуірінде Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қатысуымен «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: бір – халық бір ел бір - тағдыр» атты Қазақстан халқы Ассамблеясының мерейтойлық ХХ
сессиясы болып өтті. Қазақстан халқы Ассамблеясының кәмелеттік жасқа
толған осы сессияда сөйлеген сөзінде тіл тағдыры туралы тереңнен ой
қозғаған Елбасы,«Тіл бар жерде халық бар. Тілі бар жерде оның мәдениеті
бар. Тіл жоқ болса, оның бәрі жойылады» деген идея көтеріп,
жұртшылықтың қошаметіне бөленді. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік
алғалы Қазақстанда бірде – бір этностың туған тілі жойылмай, керісінше
дамып, өркендеп келгенін еске салды. Бүгінде Қазақстан халқы Ассамблеясы
– еліміздің этноұлтаралық қарым-қатынасын дамытудың іргелі институтына
айналды....
Қазақстан Республикасының тәуелсіз мәртебесіне сай Еліміздің жаңа
Конституциясы 1993 жылы қаңтардың 28-күні қабылданды. Дегенмен, бұл
конституцияда мемлекетіміздің болашағын ғылыми тұрғыдан айқындау
мүмкіндігі ескерілмеді. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған жаңа
Конституцияның
кіріспесінде:
«Қазақстан
Республикасы
өзін
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде
орнықтырады: оның ең қымбас қазынасы – адам және адамның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары»,- делінген. 1995 жылғы Конституция
Қазақстанды Президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет деп
жариялады. Жаңарған Конституция бойынша «Ел Президенті болып бір адам
қатарынан екі реттен артық сайлана алмайды» әрі «бұл шектеу Қазақстан
Республикасының
тұңғыш
Президентіне
қолданылмайды»
деген
тұжырыммен толықтырылды.
2011 жылғы 3 сәуір күні Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс 4-ші сайлауы өтті. Қазақстан Президенті сайлауына балама
негізде 4 кандидат тіркелді. Сайлаудың қорытындысы бойынша
сайлаушылардың 95,55 % пайызы «Нұр Отан» ХДП-ның өкілі, Президент
Н.Ә. Назарбаевтың өкілеттік мерзімін 2016 жылға дейін ұзартуды жақтап
дауыс берді.
Нарықтық қатынастарға көшудің алғашқы жылдарында нарық
дегеніміз жоспарсыз, стихиялы даму деген түсінік белең алды. Сондықтан,
1997 жылдың соңында Президент Н. Назарбаев 2030 жылға дейінгі
Қазақстанның даму стратегиясын анықтап, онымен халықты таныстырды.
192

«Қазақстан – 2030» стратегиясында қоғамның ұзақ мерзімді басым
мақсаттары – жеті бағыт бөліп көрсетілді. Олар:
1) Ұлттық қауіпсіздік.
2) Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы.
3) Экономикалық өрлеу.
4) Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты.
5) Энергетика ресурстары.
6) 6.Инфрақұрылым, көлік және байланыс.
7) Кәсіпқой мемлекет.
Тек осы маңызды шараларды іске асырғанда ғана Қазақстан халқының
өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы мүмкін екендігіне
сенім білдірілді.
1997 жылы астананың Ақмолаға көшірілуінің аса салмақты
экономикалық, демографиялық, саяси себептері болды... Елдің жаңа ордасы
Ақмола 1998 жылы 6 мамырда Президент Жарлығымен Астана қаласы деп
өзгертілді. 2012- жылды 22-ші қарашасында өткен Халықаралық көрмелер
бюросының шешімімен ЕХРО-2017 көрмесін өтізу құқығы Астана қаласына
берілді.
ЕХРО-2017
көрмесі
дамушы
мемлекеттердің
жаңа
шығармашылығына мүмкіндік беретін аса маңызды оқиға.
«2030 даму Стратегиясының» негізгі міндеттерінің орындалу
қорытындылары 2012-жылдың соңында мемлекетіміздің жаңа саяси
бағытын белгілеуге жеткізді. Бұл саяси бағыт 2012 жылдың 14-ші
желтоқсан күні Елбасының халыққа жолдауы тұрғысында дүниеге келді.
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына арнаған осы кезекті Жолдауының аты – «Қазақстан 2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты деп
аталып, тарихқта алтын әріппен қатталды. Өйткені, дәл осы құжатта
еліміздің мемлекет ретіндегі қалыптасуы қорытындыланды. Сондай-ақ,
Жолдауда көрсетілген болашақтың басты мақсаты-2050 жылға қарай
мықты мемлекеттің негізінде берекелі қоғам құру. Ол үшін XX1 ғасырдың
жаһандық он – сын қатеріне төтеп бере отырып, дамыған 30 елдің
қатарына ену мақсаты межелі міндет ретінде белгіленді. 2014 ж. 17-ші
қаңтардағы Елбасының кезекті жолдауында бұл міндет одан әрі жалғасын
тауып, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ тұрғысынан кеңейтілді. Осы
жолдауда мәңгілік Елдің іргетасы қаланды.
Сөйтіп, біз тарихымызда тұңғыш рет өзіміздің көпұлтты әрі көп дінді
қоғамымыздың ерекшелігін ескеріп, Батыс демократиясының қағидаттарына
сай келетін тәуелсіз мемлекетімізді орнаттық. Бұл ретте біз, алдыңғы қатарлы
Шығыс Азия елдерінің көп ұлтты және көп конфессиялы тәжірибелерін де
ескердік.
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3 Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі нарықтық экономикаға көшу
жолындағы 21 жылда бірнеше кезеңнен өтті. Бірінші кезең: 1991-1993 жж. –
ұлттық валютаның енгізілуімен аяқталады... 1994-1998 жж. созылған екінші
кезеңде дәйексіз және кешенді емес түрде жүзеге асырылған дербес
макроэкономикалық саясат қалыптаса бастады. Ал үшінші кезең – 1998-2001
жылдарды қамтып, тәуелсіздіктің 10жылдығымен аяқталды....
Осы кезеңдер барысында Ел конституциясына сәйкес жеке меншік
заңдастырыллып, (1993 ж. қаңтар) жекешелендіру мәселесі өнеркәсіп, ауыл
шаруашылығы, көлік және халыққа қызмет көрсету салаларында кезеңкезеңімен жүзеге асырылды.
1991-1992 жылдары жекешелендірудің бірінші кезеңі жүзеге асырылды.
Ондаған мың қазақстандықтар шағын кәсіпорындардың, дүкендердің, қызмет
көрсету мекемелерінің иесіне айналды, фермерлік іспен айналыса бастады.
Мемлекеттік меншікті жүйелі етіп, азаматтар мен кәсіпорындар арасында
делдалдық қызмет көрсету үшін ИЖҚ (Инвестициялық жекешелендіру
қорлары) құрылып, жекешелендіру купондары таратылды. Алайда,
жекешелендіру купондары тек қағаз күйінде қалып қойды да, экономикалық
даму мүлдем басқаша сипат алды. Осындай жағдайда шетелдік капитал
кеңінен тартылып, нарықтық инфрақұрылымдарды дамытуға үлкен
мүмкіндік жасалды.
Жекешенлендірудің екінші кезеңірде орта және шағын бизнесті
дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізілді. 1997 жылдың соңына қарай
үкімет зейнеткерлер алдындағы қарызын түгел дерліктей өтеу мүмкіндігіне
қол жеткізді. Жұмыссыздар үшін шағын несие бөлінді. Баға біршама
тұрақтанып, құнсыздануға тосқауыл қойылды.
Жекешелендірудің үшінші кезең 1995-1999 жж. дейін жалғасты. Бұл
кезеңдегі жекешелендіру электр энергетикасы мен мұнай-газ саласын кеңінен
қамтыды.
Дегенмен жекешелендіру жарияланған алғашқы екі кезеңде мүліктің
көпшілік бөлігінің талан-таражға түсуіне жол берілді. Бұлар «жымысқы»
экономиканың белең алып, қоғамды сыбайлас жемқорлыққа бастайтын
белгілер еді. Білім беру жүйесіндегі жекешелендіру мектеп жасына дейінгі
балалар мекемесін күйретті. 1997 жылғы қарай олардың 70 пайызы жабылды.
Орта арнаулы, кәсіптік-техникалық оқу орындары желісі қысқартылып,
жалпы білім беру жүйесі дағдарысқа ұшырады.
Жекешелендірудің төртінші кезеңінінде (1999-2000 жж.) елдің
стратегиялық маңызды секторларына мемлекеттің ықпалы күшейтілді.
Олардың үлесі ұлттық компаниялар арқылы сақталды. Негізгі капиталға
инвестиция, бірінші кезекте мұнай-газ өнеркәсібіне, металлургияға және
тамақ өнеркәсібіне салынды.
Жалпы, 1992-2000 жылдары нарықтық экономиканың келесі кезеңіне
көшуі үшін заңнамалық, институттық, әлеуметтік және саяси база жасады.
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Бұл кезде Қазақстан экономикасында жекеменшік секторы пайда болып,
өнеркәсіп өнімінің 85%-ға жуық көлемі осы секторда өндірілді.
Соның өзінде, 1992 жылы өнеркәсіпте ауыр жағдай қалыптасқан еді.
Өнім шығару 1991 жылмен салыстырғанда 14,8-ке, ұлттық табыстың көлемі
14,2-ке кеміп кетті. Осындай жағдайда, Қазақстан басшылығы қоғам өмірінде
экономикаға айрықша басымдық беріп, индустриалдық-инновациялық
стратегияны ұсынды. Бұның өзі шетелдің инвестициялық көмегін қажет етті.
Бұл мәселе тиісті заң жобаларын іске асыру арқылы қолға алынды. Соның
нәтижесінде 1999 жылы мұнай-газ өндіру, металлургия, химия, полиграфия
және тоқыма-тігін өнеркәсіптерінде өнімнің өсуіне қол жеткізілді. Тек 20002002 жж. жалпы ішкі өнімнің жиынтық өсімі 35,5 пайызды құрады. Сауатты
макроэкономикалық саясат еліміздің халықаралық беделін көтеруге ықпал
етті. Қазақстан бұл жылдары ТМД елдерінің ішінде шетелдік
инвестицияларды тарту жөнінде алдыңғы орында болды.
Шетелдік фирмалардың, оның ішінде Қазақстанмен қарым-қатынас
жасаған «Шеврон» компаниясының әлеуметтік салаға әсері зор болды. Оның
ықпалымен Еліміздің өндіріс орындарында 200 мыңға жуық жұмыскер
еңбекпен қамтамасыз етілді.
1994 – 2007 жж. аралығында Қазақстан экономикасына әлемнің 60
елінен 70 млрд. доллардан астам тікелей инвестиция тартылды. Осындай,
мемлекеттік маңызды шараларды жүзеге асыру барысында 2000-2002 жж.
республикада тұрақты экономикалық өрлеу байқалды. 2004 жылдағы жалпы
ішкі өнімнің өсуі 50% болды. Осы аралықта Қазақстанмен қатар Ресей мен
Беларусь енетін Кеден одағы құрылды. Сөйтіп, Қазақстан үшін 170
миллионнан астам халқы және үш елдің 1,7 триллион доллар көлеміндегі
жиынтық жалпы ішкі өнімі бар рынок ашылды.
Егеменді Ел болған кезден бастап ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіруде меншіктің мемлекеттік емес формасы басым болды және оның үлесі
1990 жылғы 32%-дан 2000 жылы 99%-ға дейін өсті. 2000 жылдың аяғына
қарай республикада жеке меншікке негізделген 75 мыңнан астам ауыл
шаруашылық құрылымы, соның ішінде 70 мыңнан астам шаруа қожалығы
және 1,6 мың өндірістік кооператив жұмыс істеді. Мал басының өсу қарқыны
тұрақталды. Ет, сүт өндіру 17%-ға өсті. Қазақстан нанға деген ішкі
қажеттілікті ғана қамтамасыз етіп қойған жоқ, ол экспортқа 5 млн. тоннадан
астам астық шығарды. Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу көлемі 2003
жылы 9,5%-ға артты. Аграрлық сектор мен ауыл адамдарының әлеуметтік
мәселелерін шешу үшін 2003-2005 жж. «Ауыл жылдары» деп жарияланды.
2003 ж. ауылшаруашылығы салаларын қолдау мақсатында 40 млрд. қаржы,
2004 ж.- 50 млрд. қаржы, 2005 ж. – 55 млрд. теңге бөлінді.
Көліктің барлық түрлерінің жүк тасымалдау серпіні 1997 жылға дейін
ұдайы құлдырау үрдісін байқатты. Дегенмен, 2001 жылға қарай біршама
тұрақтанды, жүк тасымалдау құрылымындағы айтарлықтай өзгерістер темір
жол көлігі (жалпы көлемнің 60%-ы) мен құбыр желісі (35%) пайдасына
жұмыс істеді. Автомобиль көлігінде 1995-1997 жылдары кәсіпорындарды
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акцияландыру және жекешелендіру бойынша іс-шаралар жүргізілді. Жүк
көлігінің барлық кәсіпорындары акцияландырылды және жекешелендірілді.
2001 жылы халықаралық қаржы институттарының несиесін тарту есебінен
халықаралық тасымал көбейді (Астана-Алматы автомобиль жолы телімі,
Батыс Қазақстандағы автомобиль жолдары). 2010-жылдан бастап Қазақстан
арқылы өтетін бұрынғы Жібек жолы қайта жаңғырып, Батыс Қытай-Батыс
Еуропа жол тораптары қарқынды түрде жүргізіліп келеді.
Әлеуметтік сала бойынша Елімізде жаңа тұрғын үй құрылысы
саясатын жүзеге асыруда, денсаулық саласында үлкен өзгерістер енгізілді.
Білім беру жүйесі халықаралық дәрежеге бейімделді. 1998 жылдың 1
қаңтарынан бастап «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз
ету» туралы Қазақстан Республикасының заңы күшіне енді. Жаңа заңның
ұстанымды ерекшелігі – республика азаматтары өздерінің еңбек ақыларынан
зейнетақы қорына қаражат аудару арқылы қартайғандағы жайлы өмірін
қамтамасыз етуге тиісті болды. Соңғы онжылдықта зейнетақының орташа
мөлшері 6 есе дерлік өсті. Бізде 13 зейнетақы қоры жұмыс істейді. Оларда 2,3
триллион теңге жинақталған.
Елбасы тапсырмасы бойынша 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап
зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері 30%-ға өсті. Сондай-ақ осы жылдың 1
шілдеден бастап бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы да 30%-ға
артады, нәтижесінде соңғы үш жылда олардың табысы екі есеге ұлғаяды.
Соңғы 10 жылда ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз табыс табатын
тұрғындардың үлесі 4 еседен астам қысқарды.
2011 жылы 28 қаңтарда Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашақтың іргесін
бірге қалаймыз» деген айдармен Қазақстан халқына кезекті Жолдауын
жариялады. Онда Президент елімізді индустриялық дамыту жолдарын
көрсетті. Сондай-ақ денсаулық сақтау мен білім беру салаларын дамыту,
Мемлекеттік тіл мәселесі, 2020 жылға дейінгі бизнесті дамытудың «Жол
картасы», құқық қорғау органдарын қоғамдық бақылау мәселесі, т.б. жіті
көңіл бөліп, алдағы онжылдыққа арналған мақсаттарды анықтап берді.
Қазақстан тәуелсіздігінің үшінші онжылдығына қадам басқан 2012 ж.
27-қаңтарда Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының
басты бағыты атты Ел Президентінің Қазақстан халқына кезекті Жолдауы
жарияланды. Оның мазмұны-әлеуметтік модернизациямен сипатталады.
Яғни, әлемнің көптеген елдеріндегі қалыптасқан тәжірибеге сәйкес, осы
Жолдауда қуатты Қазақстан болудың болашағы ең әуелі, өңір қуаттылығын
күшейту арқылы экономиканың келешегі зор салаларын дамытумен
сипатталды. Мұндай мақсатқа ұмтылуға 2011 ж. Ел экономикасының 7,5%-ға
өсуі де себеп болды. Содай-ақ, 2011-ші жылдың өзінде бұрын сатылып
кеткен ірі өнеркәсіптік активтердің бірқатар маңызды бөлігінің («Богатырь»,
«Қашаған», «Қазақмыс» компаниялары мен Қарашығанақтың басым
активтері) мемлекет иелігіне қайтарылуы - Елдің дамуын әлеуметтік
модернизациялауға үлкен мүмкіндік ашып берген еді.
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«Қазақстан -2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты деп аталатын Ел Президентінің 2012 жылдың 14
желтоқсанындағы кезекті Жолдауында Елдің дамуын әлеуметтік
модернизациялау мәселесі мүлде жаңа қырынан көрініп, ол Ел өмірін түгел
қамтитын экономикалық прагматизмге айналды. Бұл дегеніміз, шын мәнінде
біздің экономикаға деген көзқарастарымыз бен ұстанымдарымызды түбегейлі
өзгерту дегенді білдіреді. Яғни, 2013-бастап экономикалық шешімдер ұзпқ
мерзімді мүдделер тұрғысынан қабылданады. Сонымен бірге мемлекеттің
жаңа саяси бағытына сәйкес Қазақстан толыққанды қалыптасқан мемлекет
ретінде өзіне тең келетін бизнес-серіктестік әріптестерін байыпты таңдау
барысында нарық қатынастарын да жаңаша реттейтін болады. Сондай ақ
инвестицины тартудың, одан алынатын кіріс пен қайтарымның бұрынғы
жаппай сипаты өзгеріп, Қазақстандық тәжірибеге сәйкес қолайлы
инвестициялық ахуал құрылады. Экономиканың тиімді жеке секторын құру
мен мемлекеттік-жекеменшіктік серіктестіктерді дамыту және экспортты
мемлекеттік ынталандыру сияқты мәселелер де «Қазақстан -2050»
Стратегиясындағы экономикалық прагматизмнің басты тармақтарына
айналды.
Сөйтіп, тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан алғашқы жылдардағы
кездескен қиыншылықтарға қарамастан экономиканы дамыту мен әлеуметтік
мәселелерді шешуде елеулі табыстарға қол жеткізе алды. Соның нәтижесінде
еліміз ТМД мемлекеттерінің арасында өзінің әлеуметтік-экономикалық
дамуы жағынан алдыңғы қатарға шығып отыр. Қазақстан бүгінде әлемнің ең
серпінді дамып келе жатқан елдерінің бірі саналады.
4 Қазақстан Республикасының қоғамдық-саяси дамуы
Бұл үрдіс қоғамдық бірлестіктердің, ең алдымен партиялар мен
қозғалыстардың қызметі арқылы неғұрлым тиімді түрде жүзеге асырылды.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін көппартиялық
жүйе қалыптасты. Қазақстанның көппартиялық жүйе дамуының кейінгіі
кезеңінде Қазақстанның азаматтық партиясы (1998 ж.), Қазақстан
республикалық халықтық партиясы (1998 ж.), Қазақстанның аграрлық
партиясы (1999 ж.), Республикалық «Отан» партиясы (1999 ж.), 2006 жылы
«Асар» партиясымен бірігіп «Нұр Отан» партиясы болып өзгертілді),
«Азамат» демократиялық партиясы (1999 ж.), Қазақстан әйелдерінің
демократиялық партиясы (1999 ж.), Қазақстан патриоттарының партиясы
(2000 ж.), «Нағыз Ақ жол» демократиялық партиясы (2006 ж.) құрылды.
1995-1998 жж. Қазақстандағы әйелдер қозғалысы жанданып,
республикадағы әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары 6 есе өсті.
Республикалық мұсылман әйелдері лигасынан басқа «Айша», «Ақ отау»,
«Қазақстанның кәсіпкер әйелдер қауымдастығы», «Жанар» кәсіпкер
әйелдерді қолдау қоры, Шығармашылық бастама көтеруші әйелдердің
лигасы т.б. ұйымдар құрылды.
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2002 жылы 20 қыркүйекте елімізде құқықтық реформаның жаңа кезеңі
басталды. Қазақстандағы құқықтық реформаны жүзеге асыру бағытындағы
маңызды қадамдар – Қазақстан Республикасы бойынша өкілдік
институттарын (Омбудсмена) енгізілуі мен сот жүйесіндегі алқа билер
сотының тәжірибеге енгізілуі болды. Сондай-ақ, Қарулы күштер мен Ішкі
істер
министрліктерінің
басшылығына
азаматтық
министрлердің
тағайындалуы да құқықтық реформадағы тәжірибелердің бірі болып
табылады.
Демографиялық ахуалдың өзгеруі. 1991 жылдан Қазақстанда белсенді
миграциялық үрдістер басталды. Қазақстан Республикасында Көш-қон
туралы заң қабылданды, Көш-қон және демография жөніндегі агенттік
құрылды.
2009 жылғы халық санағының қорытындысы бойынша республика
тұрғындарының саны – 16004,8 мың адамды құрады. Сөйтіп, 1999 жылғы
санақпен салыстырғанда халық санының өсімі 6,8 %-ды құрап, республика
халқының саны – 1052, 1 адамға өскен. Нәтижесінде, қазақтардың үлесі 63,1
%-ды, орыстар 23,7 %-ды, өзбектер 2,8%-ды, украиндар 2,1 %-ды, ұйғырлар
1,4 %-ды, татарлар 1,3 %-ды, немістер 1,1 %-ды және басқа этностар 4,5 %ды құрады. Қазақтар саны өткен санақпен салыстырғанда 26,1%-ға өсіп,
10098,6 мың адамды құрады. Ұлттық унитарлы мемлекетті дамытудың басты
факторларының бірі ретінде мұнымен санаспауға болмайды.
Елімізде соңғы он жылда 500-ге жуық денсаулық сақтау объектілерін
салдық. Елдің барлық өңірлерінде заманауи медициналық орталықтар
құрылуда, ең жаңа құрал-жабдықтармен жарақталған ауруханалар мен
емханалар ашылып жатыр. Нәтижесінде Қазақстанда демографиялық ахуал
жақсарып, халықтың табиғи өсімі 1,7 есеге дерлік артты.
Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы. Дүниежүзі қазақтарының
Құрылтайы 1992 жыл мен 2011 жылға дейін 4 рет өткізілді. Құрылтайда
қабылданған шешімдер аясында атқарылған іс-шаралар нәтижесінде
атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыңға жуық отбасы көшіп келді. Осылайша ел
халқының саны 1 миллионнан астам қазақтармен толықты. Президенттің
Жарлығымен 2008 жылдан бастап қандастардың жыл сайынғы көшіп келу
квотасы 20 мың отбасыға өсті. Елге оралған ағайынның көшін жүйелеу
мақсатында «Нұрлы көш» бағдарламасы қабылданып, мемлекет қазынасынан
қомақты қаражат бөлінді.
Рухани даму Республика Президентінің жарлығымен 1997 жылдың
«Жалпы ұлттық татулық және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу
жылы», 1998 жылдың «Халықтар тұтастығы мен ұлттық тарих жылы», 1999
жылдың – «Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы», 2000 жылдың
«Мәдениетті қолдау жылы» деп жариялануы өткен тарихтан келешек үшін
тәлім алуға, «тарихи ақтаңдақтарды» әйгілеп, бұқаралық сананы көтеру
арқылы қоғамның даму жолын қайта зерделеуге септігін тигізді.
Мәдени құрылыстың үлкен бір бөлігі – білім саласы. 1999 жылы
Республика Парламенті қабылдадаған «Білім туралы заңы» бойынша
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Қазақстандағы негізгі мектеп 9 сыныппен аяқталады, ал 10-11-сыныптар
бағдарлы мектеп түрінде жұмыс жасайтын болды. Нарық заңына сай
мемлекеттік оқу орындарымен қатар, жеке меншік оқу орындары пайда
болды. 1991 жылдан қазақ мектептерінің саны 811-ге өсті. Қазір
Қазақстандағы мектептердің 3716-сы немесе 45,2 %-ы ұлттық мектептер,
2073-і қазақ және орыс тілдерінде білім беретін аралас мектептер, 2356-сы
орыс, 13-і ұйғыр, 81-і өзбек, 3-і тәжік, 1-і украин мектебі. Жалпы білім
беретін мектептердің негізі «интернеттендіру» желісіне тартылды. Бүгінде
интернет жүйесіне мектептердің 95 %-ы қосылды.
Еліміз егемендік алғаннан кейін жоғары және орта арнаулы білім
беретін оқу орындарында да бірсыпыра жаңа өзгерістер орын алды. 1993
жылы үкімет жеке меншік университеттер ашуға заң жүзінде рұқсат беріліп,
олардың саны арта берді. 2009 жылы Қазақстанда 144 жоғары оқу орны
болды. Оның 85-і университет, 32-сі институт, 26-сы академия, 1-уі
консерватория.
Елімізде ұлттық жоғары орнынан кейінгі білім жүйесінің нәтижелілігін
арттыру мақсатында PhD бағдарламасы енгізілді. Бұл бағдарламаға
академиялық магистр атағы бар, ғылыми даярлықтан өткен ғылыми және
ғылыми-педагог кадрлар тартылады.
Егеменді ел болудың нәтижесінде жастарымыздың шетелдерде білім
алуына мүмкіндік туды. Президенттің «Болашақ» бағдарламасы аясында
әлемнің таңдаулы университеттерінде 3,5 мыңнан астам қазақстандық білім
алды. Қазіргі уақытта 3 мыңдай қазақстандық білім алуда. Президент Н.Ә.
Назарбаев «Қазақстан-2050» Даму стратегиясында білімді дамытуды ерекше
4 басымдығын атап көрсетті. 1- мектепке дейінгі білім берудің жаңа әдісіне
көшу; 2- инженерлік білім жүйесі мен заманауи техникалық мамандықтар
жүйесін дамыту; 3- оқу ақысын өз бетінше төлей алмайтын жастарға көмек
беруді ұйымдастыру; 4- білім берудің онлайн жүйесін жетілдіру.
Мәдениет құрылысы саласындағы үлкен жетістік, тәуелсіз
мемлекетіміздің мүддесіне қызмет ететін ғылыми орталықтарын құру
болды. Республика Президентінің жарлығымен салалық ғылым
академиялары жүйесі кеңейтіліп, 1991 жылдан бастап Қазақстан
Республикасы инженерлік және ауыл шаруашылық академиялары жұмыс
істей бастады. Тарихшы ғалымдардың араласуымен 1999 жылдан 2010
жылдар аралығында Қазақстан тарихының бес томы қазақ және орыс
тілдерінде жарық көріп, оқырмандардың қолына тиді.
Көркем әдебиет пен өнеріміз тәуелсіздік жылдары үлкен өзгерістерге
ұшырады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары кеңестік дәуірде жазықсыз
жазаланып атылып кеткен көркем әдебиет өкілдерінің әдеби мұралары
жарыққа шықты... ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша 1995 жылы ұлы ақын
Абай Құнанбаевтың 150 жылдығының, Жамбыл Жабаевтың 150 жылдық
мерейтойының, сондай-ақ М. Әуезов пен Қ. Сәтбаевтың 100 жылдық
мерейтойларының аталып өтуі айтарлықтай оқиғалар еді.
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Тағы бір елеулі мәселе - Қазақстанда Әлемдік дәстүрлі діндер
басшыларының үш съезі өткізіліп, еліміз Батыс пен Шығыстың өркениетін
өрістетуге үн қосты. Съездердің Декларациясы мен шешімдерінде форумға
қатысушылардың барлығы да толеранттық шындық, әділеттілік пен
сүйіспеншілік сияқты мәңгілік құндылықтарды қолдайтыны айтылды.
Астанада 2008 жылғы қазанның 17-сінде өткізілген «Ортақ әлем: әралуандық
арқылы прогреске» конференциясына қатысушылардың жоғары деңгейі
осының нақты дәлелі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың қолдауымен
2004-2006 жж., 2007-2009 жылдарға арналған «Мәдени мұра» Мемлекеттік
бағдарламасы жүзеге асырылды. Оның мақсаты – рухани және білім салаларын
дамыту, елдің мәдени мұрасын тиімді пайдалану мен сақтауды қамтамасыз
ету.Бағдарлама қабылданғаннан кейінгі 4 жылда тарих пен мәдениеттің 51
ескерткіші қайта жаңғыртылып, Қазақстан аумағындағы 39 қалашықта,
қоныста, тұрақта, обалар мен қорғандарда маусымдық археологиялық
зерттеулер жүргізілді. Қытайға, Түркияға, Моңғолияға, Ресейге, Жапонияға,
Египетке, Өзбекстанға, Арменияға, АҚШ пен Батыс Еуропа елдеріне 15
ғылыми экспедиция ұйымдастырылып, Қазақстан тарихы, этнографиясы, өнері
жөнінде бұрын белгісіз болып келген 5000-ға жуық қолжазбалар мен баспалық
басылымдар табылды. Ұлттық және әлемдік ғылыми ой-сананың, мәдениет пен
әдебиет басылымдарының фольклортану, әдебиеттану мен өнертану,
философия, тарих ғылымы, саясаттану, тіл білімі сияқты 16 бағыты бойынша
бірнеше жүз томды құрайтын кітаптар шығарылды. 100 томдық «Бабалар
сөзінің» 51 томы, «Қазақ философиясының» 16 томдығы, «Әлемдік
философиялық мұраның» 18 томдығы, «Қазақтың ата заңдарының» 10
томдығы, «Баласағұн» қалашығы, Отырар, Орхон ескерткіштерінің толық
атласы жасалды. «Қазақстанның электрондық кітапханасы» және «Мәдени
мұра» ғаламтор – порталдары жасалды. Қазір «Мәдени мұра» бағдарламасының
2007-2009 жж. арналған екінші кезеңі аяқталып, үшінші кезең бойынша жүйелі
жұмыстар жүргізілуде.
Тәуелсіздік жылдарындағы елеулі оқиғаның бірі - Қазақстанда өткен
Азиада – 2011 7-ші Қысқы ойындарының жарысы. 7-ші қысқы Азиаданың
қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы жалпы командалық есепте
32 алтын, 21 күміс, 17 қола медальға ие болды.1-ші орынды иелене отырып,
қысқы Азиада ойындары тарихында жаңа рекордтар биігінен көрінді.
Қорытып айтқанда, мұның барлығы елдің жалпы руханият
мәселелеріне айрықша назар аударатын кез келгендігін, еліміздің болашағы
мәдени дамумен байланысты екендігін көрсетеді.
5 Қазақстан – әлемдік қауымдастықта
Қазақстанның сыртқы саясатындағы басты мақсат – бейбітшілік,
соғысты болдырмау. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары елімізді 108 мемлекет
танып, оның 70-інің дипломаттық өкілдіктері ел астанасында жұмысқа
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кірісті. Бүгінде Қазақстанды дүние жүзінің 180-нен астам мемлекеті танып,
120-дан астам елмен дипломатиялық қатынастар орнатты... Сондай-ақ,
Қазақстан көптеген халықаралық ұйымдарға мүше.
Қазақстан, жағрафиялық жағынан сыртқы саяси және стратегиялық
тиімді кеңістікті алып жатқандықтан, ең алдымен Ресей және Қытай
мемлекеттерімен ынтымақтасуда. Қазақстан ежелден этностық туыс
елдермен-Әзірбайжанмен, Қырғызстанмен, Түркіменістанмен жан-жақты
байланыстар жасап келеді.
1992 жылғы 2 наурызда Қазақстан Республикасы БҰҰ-ға мүшелікке
бірауыздан қабылданды. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1992 ж. күзде өткен 47сессиясында Президент Н.Ә. Назарбаев сөз сөйлеп, Қазақстанның Таулы
Қарабақ пен Тәжікстандағы қақтығыстарды реттеуге айтарлықтай үлес
қосқандығы
баяндалды.
Дүние
жүзілік
қауымдастық
бұны
қанағаттанарлықпен қабылдады.
1991 жылы желтоқсанның 21-інде Алматыда қабылданған
декларацияда ядролық қаруға қатысты бірлескен шаралар жүргізуге келісілді.
Қазақстан ядролық қаруды таратпау жөніндегі және су астында ядролық
қаруды сынауға тыйым салу туралы (1963 ж.) шарттарға, табиғи ортаны,
әскери немесе өзге ықпал ету құралдарын дұшпандық мақсатта пайдалануға
тыйым салу туралы конвенцияға (1976 ж.) ден қоятындығын білдірді.
Шанхай бестігі. 1996 жылы 26 сәуірде Қытайдың Шанхай қаласында
шекаралары шектесіп жатқан 5 мемлекет - Қазақстан Республикасы, Қырғыз
Республикасы, Қытай Халық Республикасы, Ресей Федерациясы мен
Тәжікстан Республикасы басшыларының алғашқы кездесуі өтті. «Шанхай
бестігінің» осы кезге дейін өткен төрт кездесуінде Қазақстан делегациясы
айтарлықтай белсенділік көрсетті. 1996 жылы Шанхайда өткен алғашқы
басқосуда ортақ шекараларға байланысты әскери саладағы сенім мәселелері
талқыланды. Мәскеуде өткен кездесуде шекаралық аудандардағы қарулы
күштерді қысқарту жөніндегі құжатқа қол қойылды. Ал 1998 жылы Алматы
саммитінде «бестік» елдерінің өзара қатынастарындағы басым бағыттар
айқындалып, осы елдер арасындағы сауда-экономикалық қатынастарды
теңдік және өзара тиімділік негізінде дамыту мәселелері талқыланды.
1999 жылғы 24-25 тамызда Бішкекте өткен басқосуда осыдан бұрынғы
келісімдердің орындалу барысы жөнінде пікір алмасылды, өңірдегі
қауіпсіздік пен қарым-қатынас мәселелері талқыланды және «Бішкек
декларациясы» деген маңызды құжат қабылданды.
Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев пен Ресей Президенті В. Путин
2005 ж. 18 қаңтарда Қазақстан - Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шартқа
қол қойды. Осы құжат бойынша екі ел үшін де айрықша маңызы бар шекара
мәселесі халықаралық нормаларға сәйкес шешімін тапты.
Қазақстанның жекелеген мемлекеттермен және кейбір өңірлердегі
елдер тобымен арақатынасы. Қазақстанның Түркиямен қатынастары ерекше
жақсы дамыды. Республика аумағында жүздеген қазақ-түрік бірлескен
кәсіпорындары пайда болды. Көптеген қазақ жастары Стамбул мен
201

Анкараның университеттерінде оқыды. Қазақстанмен терең тарихи
тамырластығы бар Үндістан, Иран сияқты елдермен қатынастың болашағы
зор болмақ.
Қазақстанның дамыған Батыс державаларымен қатынастары.
Қазақстан үшін республика экономикасын айтарлықтай инвестиция беріп
отырған Америка Құрама Штаттарымен іскерлік қатынастар орнатудың
маңызы зор. АҚШ Қазақстанның мәдениеті мен білім саласын дамытуға да
қол ұшын беруде. «Болашақ» бағдарламасы аясында қазақстандық
студенттер АҚШ, Англия, Франция, Германияның оқу орындарында
білімдерін жетілдіруде. Бұл елдермен де достық, ынтымақтастық және өзара
түсіністік туралы шарт жасалынды. Н.Ә. Назарбаев жаңа Еуропаға арналған
Париж хартиясына қол қойды. Қазақстан Венгриямен, Болгариямен,
Чехиямен, Румыниямен өзара тиімді қатынастар орнатты.
Қуатты әскери-саяси ұйымдармен қатынастар. НАТО-ның Еуропа
және ТМД елдеріне жәрдемдесуге, аймақтық қақтығыстардың алдын алуға
мүмкіндіктері көп. Осыған орай Қазақстан, НАТО-мен байланысты кеңейту
шараларын іздестіруде. Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс Азияда АСЕАН
(Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің ассоциациясы) мемлекеттерімен және
Монғолиямен қатынастары да жолға қойылып келеді.
1992 жылғы қазанда болған БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында
Президент Н.Ә. Назарбаев Азиядағы өзара ic-қимыл және сенім шаралары
жөніндегі кеңесті (АӨСШК) шақыру туралы идеясын ұсынды. Нәтижесінде,
1999 жылғы 14 қыркүйекте, Алматы қаласында АӨСШК-ге мүше
мемлекеттердің
арасындағы
қатынастарды
реттейтін
ұстаным
Декларациясына қол қойылды. Көп ұзамай, 2002 жылғы 3-5 маусымда
Алматы қаласында АӨСШК-нің тұңғыш саммиті өткізілді. Саммит
барысында лаңкестікті жою жене өркениеттер арасындағы пікіp алысуға
жәрдемдесу туралы Декларацияға қол қойылды. Осы жылдар ішіндегі
Қазақстан, БҰҰ мүшесі ретінде ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЭКОСОС, УВКБ
сияқты ұйымдардың қызметіне белсене қатысты.
2007 жылы 30 қарашада Мадридте ЕҚЫҰ-ға мүше мемлекеттер
Сыртқы істер министрлері кеңесінің жалпы отырысында Қазақстан
Ұйымының 2010 жылғы төрағасы болып сайланды. Қазақстан,
Прибалтиканы қоса алғанда, ТМД-нің ішінде осынау беделді халықаралық
ұйымды басқару құрметіне ие болған бірінші ел. Қазақстанның төрағалығы
сенім, дәстүр, ашықтық және төзімділік сияқты ұстанымдарға негізделіп,
Қазақстан дипломатиясының жеңісімен аяқталды. Еліміздің халықаралық
деңгейдегі дәрежесі 2011 жылы Ислам Ынтымақтастық Ұйымының (ИКҰ)
Сыртқы істер министрлері кеңесіне (СІМК) төрағалық ету мәртебесіне ие
болумен де көрінді.
Тақырыпты қорыта келгенде, Қазақстан Орталық Азияның
көшбасшысына, халықаралық лаңкестікке, есірткінің жайылуы мен ядролық
қарудың таралуына жол бнрмейтін мемлекетке айналды. Тәуелсіздік
жылдарындағы Қазақстан әлемдік қауымдастықтың толыққанды мүшесі
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болды, оның бастамалары тәжірибе жүзінде кең қолдау тапты. Бүгінде біздің
еліміз қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты - «Қазақстан-2050»
Стратегиясын қабылдап, халықаралық дәрежедегі жаңа сапалық деңгейіне
көтерілді. «Стратегиядада» Ел басы көрсеткендей, болашақта ХХI ғасырдың
он жаһандық сын-қатеріне дайын болудың жан-жақты ойластырылған
бағыты тұжырымдалатын болады.
Қорытынды
Қазақстан тарихы пәнінің қалыптасып, даму үрдісі кеңес дәуірінің
алғашқы жылдарынан бері мәдениет аясында қарастырылып, зерделеніп
келеді. Өкінішке орай, білімнің осы саласы ғылыми танымның әр түрлі
кезеңіне сай біршама зерделеніп келсе де, оның басты құндылығы неде? Ол
бізге не үшін қажет? Ұлттық тарихи білімнің ғасырлар шегінен өтіп, біздің
заманымызға жетуінің сыры неде? Жалпы тарихи білімнің қымбат қасиеті
қайсы? деген үрдістер әлі күнге анықталған емес. Оның негізгі себебі зерттеу
әдістемелерінің таным мүмкіндіктеріне барып тірелетінін біреу білсе, біреу
аңғармай келеді. Соның салдарынан тарихи білімнің ел қастерлеген
қасиеттерін зерттеуде, оны мәдениет түсінігімен қабаттастырған таным
тәжірибесін алға тартушылық әлі де үстем. Осы жазылған оқулықтың
маңызы тақырыптың тосындылығы, жаңалығы, көтерілген проблеманың
өзектілігі және танымдық табиғатымен айқындалатын болса, оған мән беріп,
зерттеу тәсілдерін тереңдетіп жетілдірудің маңызы зор. Бұл арада осы
жазылған оқулықтың тенденциялары мен ерекшелігіне келсек, ең алдымен,
білім түсінігінің өзі сана, таным, логика, ақиқат, парасат, ғылым деген
сияқты философиялық ұғымдармен байланысты екендігіне көзіміз жетті. Ал
тарихи білім жөніндегі сөз тіркестерінің түсінігін анықтайтын болсақ, ол
тарих ғылымының тарихы, тарихтың тарихилығы, тарихи ойлау, тарихтану
деген сияқты тарихнаманың тармақтарының бір бөлігі болып табылады.
Яғни, осы сөз тіркестерінің бәрі тарихнаманың семантикалық баламалары
ретінде бір-ақ ұғым – тарихнама ғылымының түсінігін береді. Демек, тарихи
білім адам мәдениетін дамытуға үлес қосатын тарихнаманың бір бөлшегі
ғана. Ол бұрын айтып жүргендей, арнайы мәдениеттілікке жатпайды.
Тарихтың жалпы құдіретін сезініп, оның білім тарихының философия мен
рационалды білімнен де көп бұрын пайда болғанын жеткізіп беретін
қасиеттерімен санассақ, ХХ ғасырдағы тарихи білімнің теориялықметодологиялық мәселелерін білу үшін, алдымен ұлттық тарихи білімнің
қалыптасу тарихының қалай болғанын да білуіміз керек.
Қазақсан тарихын оқып-білудің бүгінгі мақсаты – оның тарихилық
сипатын таным теориясы аясында саралау. Бұл мәселе әлі күнге тақырып
жағынан да, проблема жағынан да арнайы қарастырылмаған жаңа құбылыс.
Тіпті, қазірге дейін, аталмыш мәселенің ғылыми-методологиялық арналары
да анықталмаған. Сондықтан бұл теориялық үрдіс этнос тарихын, этнология,
этнопедагогика, этнопсихология, этнофольклортану, жалпы философиялық
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таным категорияларын қатар меңгеруді талап етеді. Оған әдеттегі
салыстырмалы-типологиялық тәсіл тұрғысынан қарап, тосын пікір сабақтау
қиын. Егер, ұлттық сананы қалыптастырумен де тарих айналысса, тарихи
білім осы ұлттық сананың жетілуінен барып қана күш ала бастайды. Бірақ ол,
билеуші жақтың саяси-әлеуметтік әсеріне байланысты, өзінің тұрқын да
өзгертіп отыратыны заңдылық. Мысалы, қазақтың ұлттық санасының
оянуына әсер еткен араптар енгізген ислам діні, өзімен бірге тәңірлік дінге де
сенімді жоймай, оны қатар алып жүруге жеткізді. Ал, патшалы Ресейдің
шовинистік саясаты мен Кеңес өкіметінің құрғақ идеологиясы қазақтың
рухани өрісін тарылтып, бүкіл дін атаулының бәріне қарсы шықты. Осының
өзі ұлттық тарихи-білімдік ой-сананың дамуына үлкен кедергі жасады. Бірақ,
әр түрлі саяси ықпалдарға қарамастан, қазақтың өзіне тән ауызша тарих айту
дәстүрі ұлттық тарихи білімдік ой-сананың тежелуіне жол бермеді. Ауызша
тарих айту дәстүрі Кеңес дәуіріне дейінгі тарихи-білімдік ой-сананы
қалыптастырудың деректік негіздері бола біліп, Кеңестік саясаттың ұлттық
тарихты қыспаққа алған кезінде, қазақ әдебиетінің аясынан астарлы қырынан
көрінді де, ұлттық тарихи-білімдік ой-сананың Ел тәуелсіздігін алған
тұсында, өзінің қайта жаңғыру кезеңін бастады. Демек, тәуелсіздік алғанға
дейінгі ауызша тарих айту дәстүрінің негізінде қалыптасқан ұлттық тарихи
білімді дамытудың мұрасын иеленген Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті екенін
мойындасақ, онда бүгінгі өмір қазақ әдебиетінің аясында астарлы түрде
дамыған ұлттық тарихи білімнің шынайылығын көрсетуді де талап етеді.
Алайда, әдебиеттің тарихилық сипатын зерттеудің өзіндік мақсат-міндеттері
болатыны белгілі. Осыны ескермеген қайсыбір зерттеушілер бұл тақырыпқа
қалам тарта қалса, әдеттегі типологиялық тәсілді жағалап, тарихи танымға
көтеріле алмай келеді. Ал типологиялық зерттеу болса, ғылыми танымның өз
кезегінде күні өткен белесі. Бұл мәселелер, тарихи білім ғылымы үшін де
кешегі күннің еншісіндегі тақырыпқа айналуда. Олай болса, әрбір зерттеудің
ғылыми-теориялық жаңалығын айқындайтын тақырып қана емес,
методология екенін айтатын кезең келді.
Осы арада әдебиеттегі қаһармандық эпостардың тарихилығы
проблемасын сөз етер болсақ, біздің тарихшылардың көбі тарихи поэтикаға
табан тіреген қазақ фольклортану ғылымдарының үлгісі шеңберінен шыға
алмай, эпостың тарихилығы проблемасын мотив, сюжет ұқсастығытипологиясы, оқиғалардың көп қабаттылығы-стадиялығы деңгейінде ғана сөз
етіп, одан әріге тереңдеп бара қоймайды. Бұл әрекет – кеңестік саясаттан
әбден жүрегі шайылған зерттеушілердің бейкүнә қылығы ғана. Өйткені,
кезіндегі кеңестік қоғам үшін, ұлттың рухын тірілтетін эпостың тарихилығын
айту өте қауіпті болатын. Күні бүгінге дейін жиырма тоғыз нұсқасы бар
«Қобланды батыр» жырының тарихилығын айтуға ешкімнің дәті бармаса,
енді қазақ батырларының тарихын Қобыландыдан бастайтын болып
отырмыз. Өйткені, 2007 жылғы Ақтөбе облысындағы мұрағатты істер
фольклорлық тұлға – Қобыландының сүйегі, өмір сүрген дәуірі, қоныс
қылған мекені мен мәңгілік байыз тапқан жерін ғылыми түрде нақтыланған
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оқиға екенін дәлелдеп, қазақ тарих ғылымына тыңнан түрен салып берді.
Енді Б.А. Рыбаков, Л.И. Емельянов, М.Н. Гумилев, Ә. Бөкейханов, Е.
Бекмаханов, Ә. Марғұлан секілді ғалымдардың фольклорды тарихи құбылыс
ретінде ұғынуын жоққа шығара алмаймыз. Осы ғалымдардың ішінде кезінде
«Қара қыпшақ Қобыланды» кітабына сын жазған Ә. Бөкейханов, өз
пайымдауында Тоқтамыстың тоғыз батырының бірі Қобыландының өмір
сүрген мезгілі XIV ғасырдың ортасы екенін және оның Тоқтамыс,
Едігелермен замандас болғаны жөнінде қорытындыға келсек, бүгін оның
шындығы нақтыланды. Бір кездері сынға ұшыраған эпостың тарихилығы
деген мәселенің қайта жандануы Ә. Марғұлан, Ә. Қоңыратбаев, Р. Бердібай
еңбектерінен басталып, қазірде тарихи танымдық шығармаларымен көзге
түсіп жүрген Қ. Салғара, А. Сейдімбек пен С. Қасқабасовтардың
еңбектерімен жалғасады. Бірақ, эпос тарихилығының әуелгі ғылыми негізін
өз еңбектерінде тарихи таным көріністері ретінде А. Байтұрсынов, Ә.
Бөкейханов, Х. Досмұхамедов сияқты аға буын өкілдері қалыптастырған.
Осының өзі фольклорлық дерек мұраларын тұтасымен игерудегі тарихи білім
ғылымының тарихи танымға ұмтылысын байқатады.
Өзінің барлық даму жолдарында айрықша жүк арқалаған ауыз әдебиеті
– қазақ халқының өз еншісі. Көшпелі қоғамдағы дала перзенттері ауызша
қалыптастырған асыл мұраның бүгінге дейін жалғасқан көркем үлгісі,
фольклор жәдігерлерінің ең бай саласы, міне, қазіргі ұрпақ игілігіне айналған
эпостық басылымдар. Бұлардың ішінде «Алпамыс», «Қозы Көрпеш – Баян
сұлу», «Қамбар батыр», «Қыз Жібек», «Қобыланды батыр», т.б. эпикалық
жырлардың шоқтығы биік.
Оның дәл солай болатын себебі қазіргі Тәуелсіз Қазақстан
Республикасына дейінгі жергілікті ұлттың шынайы өкілі болып табылатын
қазақ халқы кеңес дәуірінің өзінде, жоғарыда айтылған санаулы эпикалық
жырлар арқылы өзінің тарихи білімдік ой-санасын жетілдіруде және оның
халықтың ділдік игілігінен ажырап қалмауына айрықша қамқор болып келді.
Өйткені, эпикалық жырлардың ішінен сараланып, халық зердесінде сақталып
келген сол бір рухани жетістіктер, қазақ халқының ішкі жан дүниесімен
ғасырлар бойы қабысқан тамаша тарихи туындылар еді. Біз, әбден
сауаттанған ХХ ғасырдан кейін, бүгінгі тарихи білімдік ой-сана шеңберінен
баға бергенде, кезіндегі ауыз әдебиеті үлгілерінің үнемі нағыз тарих жүгін
көтеріп келген бейнесін ғана көреміз.
Егер біз, ХХ ғасырға дейінгі ауыз әдебиеті деректерінің бәрін, дәстүрлі
ауызша тарих айту үлгісіне жатқызсақ, онда содан өрбитін тарихи білімнің де
қалыптасып, дамуының адамзат тарихының қоғамдық құбылыс кезеңдеріне
сай тұрмыстық және ғылымға дейінгі қалыптасып, дамуы деген кезеңдері
болатынына көз жеткізу қиын емес. Біз, осы оқулықта, тарихи білімнің
тұрмыстық және ғылымға дейінгі қалыптасып, дамуын 3 кезеңге бөліп, оны 5
дәуір арқылы көрсетуді жақтаймыз: Тұрмыстық тарихи білім өзінің пайда
болатын 1-ші кезеңін тас және қола дәуірінен өрбітеді; Ал тұрмыстық тарихи
білім өзін қалыптастыратын 2-ші кезеңін сақ–түрік дәуірінен таратады; (Бұл
205

арада дәстүрлі білімнің кейбір элементтері қалыптасты). Дәстүрлі және
ұлттық тарихи білімнің дамуын қамтитын 3-ші кезең қалған 3 дәуірдің
үлесіне кіреді. Атап айтқанда:
1) Ислам діні мен Қазақстандағы орта ғасыр ойшылдары дәуіріндегі
дамыған тарихи білім.
2) Қазақ хандығы дәуіріндегі өрістеген тарихи білім.
3) Қазақстанның Ресейге еріксіз қосылған дәуіріндегі тұмшаланған
тарихи білім (Дәстүрлі және ұлттық тарихи білімнің осы 3 дәуірі ғылымға
дейінгі тарихи білімдік ой-сананы қалыптастырды).
Тарихи білімнің қалыптасып, дамуының осы 3 кезеңі мен 5 дәуірі оның
тұрмыстық және ғылымға дейінгі бейнесі ғана. Бұл кезеңдер мен дәуірлер,
кеңес дәуірінде ғылымға айналған тарихи білімнің қалыптасуының ғылыми
теориялық негіздері болып табылады. Бұларға сүйенбей, ХХ ғасырдағы
тарихи білімнің жағдайын түсіну мүмкін болмады. Осылайша, ХIХ
ғасырдағы ғылыми тарихи білімге негіз болған сол 3 кезең мен 5 дәуірді
белгілеп алған соң, ХХ ғасырда мәлім болып отырған тағы да 2 дәуір ішіндегі
2 кезеңді анықтауға мүмкіндік туды. Олар,
1) Кеңес дәуірі кезіндегі дүниеге келген ғылыми тарихи білімнің
саясатқа ұласқан кезеңі.
2) Тәуелсіздік дәуірімен бірге келіп, қайта жаңарған ұлттық ғылыми
тарихи білім кезеңі.
Алайда біз, осы оқулықта тарихи білімді ғылымға айналдырған кеңес
дәуіріне бір жақты кінә артудан аулақпыз. Рас, кеңес өкіметінің алғашқы
жылдары тарих ғылымының зерттелуінің ғылыми жүйелі белгілері болды:
Халықтың жаппай сауаттануы кеңес өкіметі кезінде іске асты; Тарих туралы
халықтан материал жинаудың жолдары қарастырылды; Мемлекет ретіндегі
Қазақстан Республикасының тарихын жазу мәселесі тұңғыш рет Кеңес
өкіметі кезінде қолға алынды; Қазақстанның алғашқы және кейінгі ірі
тарихшылары өз еңбектерін ашық, жария жағдайда жазып, шығармашылық
қабілеттерін шыңдаса, осының бәрі Кеңес өкіметі кезінде мүмкін болды;
Егер, Ккеңес дәуірінде тарихтың әр түрлі саласына қатысты ондаған, тіпті
бірнеше жүздеген зерттеу кітаптары жарияланып, қазақ тарихының көп
томдығының басылуына қол жеткізсек, бұның бәрі кеңес дәуірінің жемісі
екенін мойындаған абзал. 1934-жылдан бастап Қазақстан тарихын КСРО
тарихы пәнімен бірге оқытудың жолдары белгіленіп, Қазақстан тарихының
очеркі мен оқулықтар, Қазақстан тарихын оқытуға арналған алғашқы
бағдарламалар Кеңес дәуірінде дүниеге келді; Қазақстандағы жоғарғы оқу
орындарында Қазақстан тарихы кафедраларының ашылуы, орта мектептерде
Қазақстан тарихына арналған сағат жүктемелерінің бөлінуі кеңес жылдары
жүзеге асты; Тіпті, кеңес дәуірінің мектептеріндегі жас ұрпақ, Қазақстан
тарихынан аз болса да мағлұмат алғанымен санассақ, мүндай жүйелі оқыту –
Қазақстан тарихында бұрын-соңды болмаған құбылыс.
Өкінішке орай, бұлардың бәрі, кеңестік биліктің халыққа амалсыз
жақындаудан болған көрініс екенін де жасыруға болмайды. Кеңес өкіметі, бір
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жағынан халықпен араласқан болып, кеңестік құрылыстың іргесін
шайқалтпауды ойласа, көп жағдайда, орыстан басқа ұлттардың рухани өрісін
тарылтуға күш салды: әскери өктемдікке сүйенген кеңес басшылығы, Кеңес
дәуірінің алғашқы жылдарынан бастап – ақ қазақ тарихын жазуды бірден,
А.П. Чулошников сияқты бөтен ұлттың өкілдеріне ғана сеніп тапсырып,
жергілікті ұлт тарихшыларын оны жазудан шеттетті; 1920 жылдан
большевиктер партиясының тарихын жазуды қолға алған кеңес басшылығы
қазақ тарихын жүйелеуге партиялық, таптық тұрғыдан қарап,
субъективизмнің өрістеуіне жол берді; Сөйтіп, басында дұрыс жолға түскен
Қазақстандағы ұлт-азаттық көтерілістер тарихының зерттелуін құрғақ
идеологияның жетегіне бұрып, біртіндеп орыс мүддесін бірінші орынға
шығарды да, Қазақстанда болған ұлт-азаттық көтерілістер тарихының
шынайы және кешенді зерттелуін кешеуілдетті; Алғашында қазақ
тарихшыларының ойын білуге шек келтірмеген кеңестік билік, біртіндеп
олардың жазғандары арқылы шындық беті ашылатынын байқап, ақыры
оларды «солшылдар» мен «оңшылдар» «сатқындар» мен «ұлтшылдар»
ретінде кінәлап, жазалады. Халықтың тарихи-білімдік ой-санасын
тұмшалаған мұндай қатігездіктер кеңес дәуірінде дүркін-дүркін болып тұрса,
бұл тек бүтіндей халыққа жасалған қиянаттан басқа түк те емес еді.
Кеңес дәуіріне дейін халықты топқа бөлгенмен тапқа бөліп көрмеген,
әрі саясатпен ісі жоқ қазақ кедейлері кеңес үгітшілерінің әділетті қоғам
туралы айтқан пікірлерін «қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман»
тұрғысынан қабылдап, ауызша дәстүрлі тарихты білетін өз билерін бай тапқа
жатқызды. Сөйтіп, жеті атаның не істегенін үйиетіп келген зерделі тарихқты
айтуға тиым салынғандықтан, қазақ халқы тәуелсіздікке дейінгі 70 жыл бойы
дәстүрлі тарихи білімінен ажырап қалды. Олар 1921 жылғы жаңа
экономикалық саясатты қолдаған «Қосшы Одағы» сияқты жастар
тарапынан төменнен пайда болған үгіт-насихат жетегіне еріп, халыққа тағы
да бір қасірет әкелгенін байқамай қалды. Дәл осы «Қосшы Одағы» ЖЭС-ті
насихаттап, қазақ халқын малсыз қалдырған еді. «Қосшы Одағы»
қазақтардың ежелден орныққан тегін, жеті атасын білу сияқты тарихи
дәстүрлі білім қағидаларын рушылдыққа балап, исламдық сенімнен бас
тартты. Ақырында, кеңестік үлгіні насихаттауға бағытталған тарихи білімнің
негізін қалауға дәнекер болған «Қосшы Одағы», жастарды құрғақ
идеологияға иландыруға жеткізді.
Бұл оқулықта өтпелі кезеңдерде әлемдегі қазір ілгері кеткен
мемлекеттердің бәрінің ұлттық тарихи білімді алға шығарған саясаттарымен
санасқан кеңес өкіметінің, өзін халықтық өкімет ретінде әкелген 1905-1907
жж. революцияны насихаттауының сыры ашылған. Расында, 70 жылғы
КСРО-ның тарихы орыстық-халықтық өкімет үлгісі ретінде дүниеге келген
Кеңес өкіметінің ғана тарихы болатын. Егер, II-ші дүниежүзілік соғыстан
кейін, бүкіл әлемдік социалистік жүйені қалыптастыруға әрекеттенген ұлы
орыстық шовинистік саясат үстемдік құрғанын еске түсірсек, ол Кеңес
өкіметінің өзінің алғашқы халықтық мәніне масаттанудан туындаған
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әрекеттен басқа ештеңе емес еді. Яғни, кеңестік басшылықтың негізгі дені
орыстар болғандықтан, олар тарихтағы орыстар әкелген Кеңес өкіметін
дәріптеуді кеңестік тарихи білімнің өзегіне айналдырды. 70 жыл ішінде
империя дәрежесіне көтерілген КСРО, өзінің осы шырқау биігіне, негізі
1905-1907 жж. революция барысында қаланған кеңес өкіметінің бұқаралық
сипатын кеңестік тарихи білімде барынша насихаттау арқылы жетті. Осы
құбылысты біздер-кітаптың редакциялар алқасы, мұрағат деректері арқылы
дәлелдеуге талпындық.
Соғыс жоқ кезде халық арасынан жау іздеп, соғыс басталғанда дос
іздеу кеңестік саясаттың табиғатына тән белгілер болатын. Осы белгілер
жалпы халықта ежелден орныққан ұлттық тарихи-білімдік ой-сана
деңгейімен кезеңдегі қалыптасқан жағдайды бажайлаудан адастырды да,
ылғи да биліктің әсіреленген ұрандарына сүйеніп, белгілі бір оқиғалардың
барысында халықтың ұлттық тарихи білімді меңгеру бағытында табанды
позиция ұстауына мұрша бермей келді. Бірақ, сол қатаң кеңестік саясаттың
либералдық тұстарын шебер пайдаланып, ұлттық тарихи білімді дамытуға
қамқор болған Е. Бекмахановтың ерлігі қазақ тарихында өшпестей із
қалдырды. Егер, сол үшін жазаға ұшыраған Е. Бекмахановтың И.В. Сталин
қайтыс болғаннан кейінгі 30 жыл бойы оқытылған «Қазақстан тарихының»
мектеп оқулығын еске түсірсек, онда оның бір өзінің ұлттық тарихи білімдегі
тұлғасы даралана түседі.
Қазақстандағы «Бекмаханов ісінен» кейінгі тарихи-білімдік ой-сананың
дамуы, негізі 1947 ж. құрылған «Білім» қоғамының қызметімен байланысты.
Осы қоғамның әрекетімен марксизм ілімдерімен түбегейлі тұмшаланған
кеңестік тарихи білім КСРО тарағанға дейін өзінің сол ілімге адалдығын
сақтай білді.
Тарихи білімдегі ой-сананы дамытуда ХХ ғасырдың 50 жылдарының
аяғы мен 60 жылдарының бас кезінде қарама-қарсы тенденциялар орын алды.
Идеологияға негізделген 1-ші тенденция бойынша, оқуды еңбекпен
ұштастырған жағдайда ғана, адамның бойындағы тарихи-білімдік ой-сана
жұғымды болатыны дәріптелді. Алайда, мектептің өмірмен байланысын әр
елдің өзінің ерекшелігіне сәйкес дамыған шынайы тарихы ғана көрсетіп бере
алатын еді. Осыған қарамастан, ол кезеңде де, негізінен орыс тарихы
басыңқы оқытылғандықтан, 50–60 жылдардағы КСРО басшылығы өз
кезегінде тағы да саясатқа жүгініп, тарихи шындықты ашатын тарих
ғылымының рөлін халықтан жасыруға тырысты. Ал гуманизмге негізделген
2-ші тенденция бойынша, тек қана әділеттіліктің шыңына жетелейтін
коммунизмнің шындығы насихатталғандықтан, тарихи білімдік ой-сана
негізінен осы дақпыртқа бағындырылды. Бірақ, шын мәнінде кеңес
өкіметінің алғашқы жылдарынан көптеп ашылған педагогикалық оқу
орындарының құдіретімен қалыптастырылған кеңестік тарихи білімдік ойсана, 1950-1960 жж. кеңес басшылығының әбден шатасуынан барып
қабылданған шешімдер барысында, жалпы халықтық тарихи-білімдік ойсананың қалыптасып келе жатқанын байқамай да қалды. Біз, осы оқулықта
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қазан төңкерісінен өрбітетін кеңестік тарихи білімдік ой-сананың ХХ
ғасырдың 1950-1960 жж өзінің шатасуын бастап, 1970-1980 жылдары мүлде
тоқырауға ұшыраса да, сол кезеңдердегі кеңестік тарихи саяси білімнің
бағытында
мынандай
тұжырымдардың
түбегейлі
орныққанын
байқағанымызды дәлелдеуге ұмтылдық. Олар:
1) коммунистік идеялылық;
2) буржуазиялық идеологияға төзбеу;
3) пролетарлық интернационализм – бір жағынан.
екінші жағынан –
1) Адамгершілік.
2) Еңбекті қастерлеу.
3) Қоғамдық өмірде белсенді болу.
ХХ ғасырдың 80-ші жылдарына дейін өзінің өңін бермеген осы тарихибілімдік ой-сана құбылыстары 86 жылғы әйгілі Желтоқсан оқиғасынан кейін
мүлде жаңа сипат алуға бет бұрды.
Біз, осы оқулықта «Желтоқсан көтерілісіне» Д.А. Қонаев беделінің
түрткі болғанын дәлелдеп, оның тұлғаға лайық бейнесін ашатын қызметін,
жаңа тарихи білімдік ой-санаға арқау ретінде ұсындық. Ал Желтоқсан
көтерілісінің жалпы себеп-салдарын марксизммен безендірілген кеңестік
тарихи білімнің түп тамырынан іздестірдік. Тегінде біз, Желтоқсан
оқиғасына жеткізген тарихи білімдегі тоқырау көріністерін бір ғана Л.И.
Брежневтің жеке басынан іздеуден аулақпыз. «Тоқырау» болса болған болар,
бірақ оны жеке адамның басымен байланыстырып, жамандықтың бәрін соған
апарып таңу – халық лидеріне жасалған қиянат.
Оқулықта тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы тарихи білімнің дамуын
тәуелсіздігін алған Қазақстандағы тарихи білімдік ой-сананың дамуына әсер
еткен Желтоқсан оқиғасынан басқа да тарихи жағдайлар жан-жақты
ескерілген. Ең алдымен, 1988 жылы Қазақстан Коммунистік партиясы
Орталық Комитетінің жанынан құрылған комиссияның жұмысы тарих
ғылымы үшін кеңес дәуіріндегі «ақтаңдақтардың» сырын ақтаруға үлкен
мүмкіндік жасағаны оқулықта басшылыққа алынды. Дәл осы комиссияның
жұмысынан кейін тарихи-білімдік ой-санадағы ұлттық басымдық қайта күш
алып, нағыз ғылыми тарихтың жазылуы басталды. К. Нұрпейіс пен М.
Қойгелді және Х. Әбіжанов бастаған бір топ тарихшылар, алаш зиялыларын
қайта тірілтсе, Т. Омарбеков бастаған тарихшылардың тағы бір тобы «Кіші
қазан» революциясының контрреволюциялық мән-мағынасын жұртшылыққа
ашып берді. Ал Қ. Атабаев бастаған тарихшылардың кезекті тобы тарих
ғылымының кенжелеп қалған саласы - деректануды ұлттық тұрғыдан
жандандырып, оны Республиканың барлық аймақтарында оқытуды бастады.
Академик М.Қ. Қозыбаев болса, тарихтың жасырын сырларын өз тұрғысынан
аша отырып, жоғарыдағы тарихшылардың зерттеулерін теориялық жағынан
біршама мөлшерде жүйеледі де, оның жалғасын кейінгі жас тарихшыларға
мұраға қалдырып кетті.
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Біз, осы жазылған оқулықтың өне бойында Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығымен 1998 жылды Халық бірлігі мен ұлттық тарих
жылы деп жариялануын патриоттық сезіммен қабылдағанымызды
жасырмаймыз. Өйткені, дәл осы Жарлық, еліміздің динамикалық дамуына,
ұлттық мәдениеті мен руханиятының өсуіне, қазақ халқының тарихи-білімдік
ой-өрісінің жандануына, оның қазақ халқының ежелгі менталитеті
тұрғысынан қайта түлеуіне арқау болды. Оқулықта Ел басының 1999 ж.
«Атамұра» баспасынан шығарылған «Тарих толқынында» кітабында
айтылған ой-тұжырымдары басшылыққа алынып, Қазақ елінің бұрын
айтылып келгендей, «Дала» емес, ол ұлы түркі елінің қара шаңырағы екендігі
дәлелденді. Сонымен бірге, жұмыстың соңғы тарауында Қазақстан
Республикасы дамуының 2050 жылға дейін межеленген Ел басының
стратегиясынан туындайтын, білім жүйесіндегі реформаның негізгі дені
ретіндегі жалпы білімнің ұлттық жаңа үлгісін қалыптастырудың жолдары
қарастырылды. Ол үлгіні дамытудың алдыңғы сатында әлемдік тәжірибеге
сүйеніп, тарихи сана қажеттілігін негіздеу барысында 1995 жылғы маусым
айында қабылданған «Тұжырымдама» екендігі оқулықтың мазмұнында
баяндалып, Қазақстан тарихы пәніне арқау болған бүгінгі көрінісінің
«Мәдени мұра» бағдарламасымен жалғасқаны жан-жақты сараланды.
Жалпы алғанда, осы оқулықта Ел басы Н.Ә. Назарбаевтың 2006
жылдың 26 мамырында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университетінде
оқыған дәрісінен туындайтын және жылда жарияланатын «Жолдауларынан»
өрбитін бүгінгі тарихи білімнің негізгі бағыттарының патриотизмнен бастау
алатын ділдік ерекшеліктері жан-жақты баяндалған. Кітапта Қазақстандық
патриотизмді тарихи білімді дамытудың өзегіне айналдыру арқылы
мынандай басымдықтар ерекше іріктеліп көрсетілген. Олар: 1 – ұлттың
рухани баюы; 2 – еуразиялық идея; 3 – адамгершілік; 4 – өзге халықтардың
мәдениетін құрметтеу; 5 – еңбекті қастерлеу; 6 – қоғамдық өмірге белсене
араласу. Қазіргі таңдағы тарихи білімдік ой-сананың осы басымдықтардың
негізінде қалыптасып, дамуына қамқор бола білсек, егемендігіміздің
тұрақтылығы да баянды болмақ.
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Мазмұны
Кіріспе
1-тақырып. Ежелгі замандағы Қазақстан
2-тақырып. Қазақстан аумағындағы тайпалық одақтар және ежелгі
мемлекеттік бірлестіктер
3-тақырып. Ерте ортағасырлық түрік мемлекеттері (VI-IХ ғғ.)
4-тақырып. VI – XII ғғ. Қазақстан жеріндегі отырықшы және көшпелі
өркениет. Түріктердің материалдық және рухани мәдениеті
5-тақырып. X–XII ғасырлардағы ортағасырлық түрік мемлекеттері
6-тақырып. Қазақстан монғол шапқыншылығы тұсында. Қазақстан
Алтынорда құрамында
7-тақырып. XIV–XVғғ. Ортағасырлық феодалдық мемлекеттер
8-тақырып. Қазақстан аумағындағы этникалық үрдістер. Қазақ
этногенезі
9-тақырып. Қазақ хандығының құрылуы және нығаюы (XV– XVI ғғ.
басы)
10-тақырып. XVI–XVII ғасырлардағы қазақ хандығы
11-тақырып. XVI–XVII ғғ. Қазақ халқының материалдық және рухани
мәдениеті
12-тақырып. Патшалық ресейдің қазақстанды жаулап алуының
басталуы
13-тақырып. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігінен айырылуы.
Ұлт-азаттық жолындағы көтерілістер
14-тақырып. Xix ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы саяси
және әлеуметтік-экономкалық, қатынастар
15-тақырып. Xx ғасырдың басындағы Қазақстан
16-тақырып. Қазақстан қазан төңкерісі мен азамат соғысы жылдарында
(1917-1920 жж.)
17-тақырып. Қазақстан кеңестік тоталитарлық, жүйенің қалыптасу
кезеңінде (1921-1939 жж.)
18-тақырып. Қазақстан екінші дүниежүзілік және ұлы отан соғысы
жылдарында
19-тақырып. Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан (1946-1970 жж.)
20-тақырып. Кенестік тоқырау жылдарындағы Қазақстанның
әлеуметтік экономикалық және қоғамдық-саяси дамуы.(1971-1990 жж.)
21-тақырып. Тәуелсіз Қазақстан
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
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