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Автор туралы: ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымда
ры ның докторы, профессор, Қазақстан тарихшылар 
қауымдастығының төрағасы. 

Аbout the author: academician of NAS RK, Doctor of 
historical sciences, professor, Association chairman of 
historians of Kazakhstan.

Об авторе: академик НАН РК, доктор исторических 
наук, профессор, Председатель Ассоциации исто
риков Казахстана.

Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ

ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ АҚТАҢДЫҚТАР 
АШЫЛЫП БОЛҒАН ЖОҚ...

Аңдатпа. Сырашарда белгілі тарихшы ғалым алаштық рухта болған ақын-жазушылардың тағдыры ту-
ралы ойларын отандық және мәскеулік архивтерден алынған құжаттардағы мағлұматтар мен деректерге 
сүйене отырып баяндайды. Тарихта ашылмаған әлі талай ақтаңдақ барын және олардың отаншылдық рухты 
оятуға қажеттігін еске салады.

Mambet KOIGELDIEV
WHITE SPOTS IN THE HISTORY OF KAZAKH ARE NOT DISCOVERED YET ...
Abstract. In this article, a well-known historian tells about the fate of poets and writers in the spirit of Alash 

on the basis of information and data from documents from Russian and Moscow archives. He reminds that there are 
still many gaps in history, and they should awaken the spirit of patriotism.

Мамбет КОЙГЕЛДИЕВ
ЕЩЕ НЕ РАСКРЫТЫ БЕЛЫЕ ПЯТНА В ИСТОРИИ КАЗАХОВ...
Аннотация. В интервью известный ученый-историк рассказывает о судьбах поэтов и писателей, тво-

ривших в духе Алаш, основываясь на информации и данные документов из отечественных и московских 
архивов. Он напоминает, что в истории еще много белых пятен и изучение их должно пробудить дух патри-
отизма.
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Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ. Қазақ тарихындағы ақтаңдықтар ашылып болған жоқ...

– Мәмбет аға, ХХ ғасырдың басын-
да алаштық идеяны бұқара сана-
сына сіңіруге орасан ықпал еткен, 
қазір де сол бағытта қызмет жасап 
келе жатқан  «Айқап» халықаралық 
қоғамдық-саяси, ғылыми, әдеби-көр-
к ем журналы өзіңізбен сырласуды 
жөн көрді. Елді елең еткізген соңғы 
жа рық көрген зерттеуіңізде «барлық 
халық тың тарихында, рухани өмірінде 
әдебиеттің алатын орны ерекше», – 
депсіз... 

– Әрине. Бұл ешқандай дәлелге 
мұқтаж емес ақиқат. Қазақ халқының 
соңғы екі-үш ғасырдағы жүріп өткен 
жолы осы пікірдің шындықтан алыс 
еместігіне негіз бола алады. Мен бұл 
арада ойымды соңғы екі-үш ғасырмен 
жәйдан-жәй шектеп отырған жоқпын. 
Оның мынадай себебі бар: Осы та-
рихи мезгілде қазақ халқы мен оның 
атамекен жері Ресей империясының 
құрамында болды. Түрлі жағдайлар 
мен өзгерістерді бастарынан кешірді. 
Отанымыздың ауыр да күрделі тари-
хын дағы осы кезеңді біз енді ғана қо-
рыту мүмкіндігіне ие болдық. Бұл 
про цесс қоғам күткендей тез және 
жеңіл бола қойған жоқ, баяу және 
ауыр жүруде. Дегенмен, баяу болса да, 
ілгері жылжуда. Маған еліміздің ендігі 
нәти желі өніп-өркендеуі осы ресейлік 
кезең дегі тарихымызды тура қорытып, 
негізді тұжырымдар жасай алуымызға 
көп бай ланысты болып көрінеді. 

– Осы үш ғасырлық ресейлік кезеңде 
қазақ әдебиеті қандай міндеттер 
атқарды деп ойлайсыз?

– Қазақ көркем ойы ресейлік кезе-
ңімізде ұлттың рухани шежіресі, мін-
бері, мұрағаты міндетін атқарды. Біз 
осы мезгілде жүріп өткен жолымызға 
қа тысты сұрауларға терең де наным ды 
жауапты ең алдымен ұлттық әде бие-
тіміздің талантты өкілдерінің шығар-
маларынан таба аламыз. Бұл ретте қазақ 

әдебиеті, белгілі дәрежеде, көркем ой-
мен бірге философияның және тарихта-
нудың міндетін қоса атқарды. Яғни 
синкреттік мазмұнда болды. Бүгін біз 
ол туындылармен таныса отырып, елі-
міз дің түрлі кезеңдердегі көңіл-күйін, 
жүрегінің лүпілін, қуанышы мен мұ-
ңын, үміті мен өкінішін, алған биігі мен 
құлаған шыңырауын сезгендей бо ла-
мыз. Әдебиеттану ғылымының тілінде 
оны Есақаңнан, Есмағамбет Самұратұ-
лы нан артық беру мүмкін емес. Ол 
біз сөз етіп отырған мезгілдегі ұлттық 
көркем ойды мынадай мазмұнда кезең-
деді, яғни: әдебиеттегі ерлік кезеңі, 
басқаша айтқанда ресейлік отарлауға 
Исатай Тайманұлы, Кенесары Қасым-
ұлы және басқа тарихи тұлғалар баста-
ған қарсылық кезеңінің Махамбет, 
Шер нияз, Нысанбай, Досқожа және 
бас қа ақын-жыраулардың шығармашы-
лығында бедерленуі; келесі кезең – ол 
әдебиеттегі зар заман кезеңі, яғни ел 
азаматтарының басқыншылыққа қарсы-
лы ғының қанға боялып, басыл ғаннан 
кейінгі елдің көңіл-күйі, қайғы-мұңы 
алдымен Дулат, Шортанбай, Мұрат, 
сияқты алыптардың шығармашы лы-
ғын да, артын ала ХХ ғ. басында Албан-
Асан, Нарманбет, Ғұмар Қараш және 
басқалардың туындыларында көрі ніс 
тапты; әдебиеттегі үшінші, яғни қорған-
сыз дың күні немесе ұлтшылдық әде-
биеті кезеңі империядағы револю-
ция лық өзгерістердің қарсаңы мен 
оның тұсында өрлеу алып, көп ұзамай 
же ңіліс тапқан Алаш қозға лысы Ах-
мет Байтұрсынұлы мен Міржа қып 
Дулатұлының шығармашы лы ғы ар-
қылы көрініп, ізін ала Мағжан Жұма-
баев тың, Жүсіпбек Аймауытов тың 
және Мұхтар Әуезовтің шығарма шы-
лығы арқылы біржола концептуал ды 
сипат алды, оның негізгі түйіні Мағ жан 
ақын ның манифесінде (Алқа-Табал-
дырық) жинақы түрде баяндалды, яғни 
анти империялық, антиколониал дық, 
дербес мемлекеттігі үшін күрес кезе-
ңінде тұрған халықтың әдебиеті ұлт тық 
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сипат, мазмұн алмай тұра алмай ды, осы 
мақсат жолында ұлттың тұ тас тығына 
қызмет жасауға тиіс болады.  

– Ахаңдар, Жахаңдар бастап, Мұхаң-
дар сабақтастырған ұлтшылдық әде-
биет кезеңі кейін жалғасын тапты ма?

– Кейінгі өзгерістер көрсеткендей, 
әдебиеттегі соңғы үрдіс белгілі себеп-
терге байланысты үзіліс тапты, Ахаң-
ның сөзімен айтсақ «қазақ қалам қай -
рат керлерінің халінде дағдарыс бо-
лып, өзгерістен бұрынғы қарқын дары 
қайтып, тартыңқырап қалды». Бұл 
жағдай ұлттық көркем ойдағы жары-
лысқа ұласты. 1925 жылы әдеби про цес-
те анық байқалған екі ағым, яғни Мағ-
жан Жұмабаевтар бастаған «Алқа» мен 
Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқановтар 
бастаған ҚазАПП арасындағы қар-
сыласу мен олардың бағдарламалық 
ұста нымдарының өмірге келуі соның 
айғағы болатын. Бұл қарсыласу, әрине, 
тек әдебиеттегі ұстанымдар қарсы-
ласуы емес-тін. Өйткені, қазақ қоғам-
дық қозғалысындағы белсенді интел-
лектуалдық күштер, басқаша айтқанда, 
ұлттың қоғамдық санасын соңына 
ерте аларлық күші бар қалам иелері 
түгелдей дерлік ақын-жазушылар мен 
ғалымдар қатарында болды. Яғни, бұл 
қарсыласу ұлттық қоғамдық ойдағы 
қарсыласудың көрінісі-тін.

– Ал ол қарсыласулар қашанға дейін 
созылды және немен аяқталды? 

– Шығармашылықтағы бұл күрес 
әдебиетте социалистік реализм атал ған 
ұстанымның орнығуымен аяқталған-
дығы мәлім. Дегенмен, ұлттық көркем 
ойдағы бұл қарсыласу 20-жылдармен 
аяқталған жоқ-тын. Ол кейінгі жылда-
ры да өзін көрсетіп отырды. Сондай-ақ, 
ол таза таптық-партиялық мазмұнда 
ғана емес, Мұхтар Әуезов тура байқап 
көрсеткеніндей, оған «феодалдық-ру-
лық» мүдделер де араласып отырды. 

Мұн дай қойыртпақ қазақ руханиятын 
кейінге тартпаса, ілгері жылжуына 
ықпалын тигізуі мүмкін емес еді. 

Қазақ әдебиетінде жүрген бұл про-
цестің ұлт руханиятына қан шалықты 
ауыр тиіп, терең із қалдырғанына оқыр-
манның назарын аударуға тиіспіз.

Өз ретінде қаламгерлер арасындағы 
бұл жарылыстың ұстанымы анық алаш-
тық ақын-жазушылардың жиырма сын-
шы жылдардың соңына қарай абақ-
тыға жабылуына ықпалы аз болған 
жоқ-тын. Абақтыға алаштық қайрат-
кер лермен бірге түсіп, 1932 жылы бос-
тандыққа шыққан М. Әуезов қарсы 
топта ғылардың өзін қалай қарсы алған-
дығына байланысты Сәбит Мұқановқа 
жазған хатында мынадай ойды білдірді, 
мен сөзбе-сөз айта кетейін: «Ты должен 
знать и, думаю, хорошо помнишь, как 
враждебно и с беспощадной злобой 
приняли мой приход эти люди и в 1932 
году. Я очень хорошо увидел бездар-
ную сущность их. А перед их феодаль-
но-родовыми чертами характера и ли-
тературного быта бледнели, неуместно, 
упоминаемые тобою нравы...». Өзінің 
ұстанымына берік те сенімді Мұхаң бұл 
пікірін мынадай тұжырыммен аяқтады: 
«Неизвестно еще, какие имена уцелеют 
во времени, и какие произведения из 
того, что писал я, писал ты?»

– Мәмбет аға, Сіз Мәскеу архив-
терінде ашылмай жатқан құжаттарды 
ақтардыңыз. Талай шындыққа көзіңіз 
жетті. Сонда ұлтының ары мен 
ұяты болған Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатұлы және басқа 
алаштық қаламгерлерге байланыс-
ты архивтік құжаттарды саралауда 
және жариялауда қандай ұстанымды 
басшылыққа алдыңыз?

– Бұл өзі ерекше маңызды мәселе. 
Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржа-
қып Дулатұлы және Мағжан Жұмабаев 
патшалық және советтік жүйелердің 
бірдей тұз-дәмін татты, саяси құрылым 
ретінде екеуін де білді, сондай-ақ екеуін 
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Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ. Қазақ тарихындағы ақтаңдықтар ашылып болған жоқ...

де ұлт өміріне жағымды саяси жүйе 
ретінде қабылдай алмады. Қаламгерлер 
ұстанымындағы бұл ерекшелікті пат-
шалық жүйе қалай байқаса, советтік 
жүйе одан кем білген жоқ. Соған бай-
ланысты екі жүйе де қазақ басқарушы 
тобына қатысты патша өкіметі бастаған 
істі аяқтаушы рөлін атқарды. Мен 
осы шындықты басшылыққа алдым. 
Табылған құжаттық материалдар осы 
үдерісті тура түсінуге көмектеседі деп 
ойлаймын. 

 – Ресейлік жүйе мен қазақ саяси 
элитасы арасында екі ғасырға жуық 
текетірес жүрді. Осының астарында 
не жатыр деп ойлайсыз?

– Мұндай сұрақтың қойылуында 
себеп бар. Сұраудың тууы да толық 
негізді. Ол, әрине, жер мәселесі. Жер-
ді алу оңай ма, оның иесі бар ғой. 
Иесін тыныштандырудың жолдары 
көп. Қазақ қаламгерлері жанұшыра 
қарсы шыққан тәсіл билік тарапынан 
жаза ланды. ХХ ғасыр басында интел-
лектуалдық сипат, мазмұн алған қазақ 
ұлт-азаттық қозғалысы кезекті рет 
қай ғылы аяқталды. Ұлт қаламгерлері 
бұл қарсыласуда жетекші рөл ат-
қарды. Елуінші жылдардың алғаш -
қы жартысындағы зар заман, Абай 
мектебі, Алаш әдеби мұрасы төңіре-
гін дегі айтыстар, Есмағамбет Исмай-
ловтың, Қажым Жұмалиевтің, Қайым 
Мұхамедхановтың сотты болуы бұл, 
әрине, рух еркіндігіне жасалған шабу-
ыл, әдебиетшілерді қудалау арқылы 
кезекті рет ұлттың сағын сындыру 
әрекеті болатын.

Осы ретте қазақ қоғамында мынадай 
жағдай байқалды. Ресей билігі тарапы-
нан үзіксіз жүргізілген репрессиялық 
саясат нәтижесінде ұлттық болмысқа 
араша түсуге ұмтылған ниетті басып 
тастауға құлшына ықылас танытқан 
ағым ұлт ішінде де төбе көрсетті. Бұл 
ағымның қызметі, М. Әуезов тура атап 
көрсеткендей, лас, феодалдық-рулық 
пиғылмен аралас түрде жүрді. 

1951-1952 жж. сот процестерін 
жүр гі зе отырып билік орындары қан-
дай мақсаттарды көздеді және оларға 
жету үшін қандай әдіс айла лар ды 
қолданымға қосқандығын анық тау да 
әдебиеттанушылардың да, тарихтану-
шы лардың да зерттеу жұмысының 
бір ны саны деп білемін. Яғни, осыдан 
жарты ғасыр мерзім бұрын       саяси 
билік пен шығармашылықтағы зия-
лылар арасындағы егестің қандай 
құндылықтар төңірегінде жүргендігін 
түсіну бүгінгі күн үшін де өзектілігін 
жоя қоймаған мәселе. Өйткені, қазіргі 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
көптеген қиындықтардың түп-төркіні 
осы тарихи мезгілде жатыр. Мәселен, 
кеңестік кезеңде гуманитарлық ғы-
лымда орныққан методологиялық ұста-
нымдар ондаған жылдар бойы мақсатты 
түрде жүргізілген репрессиялық шара-
лар тарихын осы саладағы партиялық, 
таптық атанған методологияның ор-
нығу тарихынан бөліп қарау мүмкін 
емес. Өкінішке орай бұл мәселеде де 
қойыртпақ байқалады. «Кім не үшін 
күресті және қандай ұстанымда бол-
ды?» деген мағынадағы сауалды айна-
лып өту зерттеушілер үшін ортақ ұс-
танымға айналып бара жатқандай әсер 
қалдырады. Басқаша айтқанда, отандық 
қоғамтануда жарыққа, еркіндікке ұм-
тыл ған сазгер Моцарт та жақсы, оған 
у берген Сальери де сүттен ақ, судан 
таза.

«Қорғансыздың күні» – М. Әуезов-
тің шығармасы осылай аталады. Бұл 
сөз тіркесі М. Дулатұлының және 
Ж.Аймауытұлының да қолданысында 
болған. Қорғансыздың күнін кешкен, 
әрине, қазақ халқы еді.

– Осы күйді қазақтың қаламгерлері 
де кешті ғой..? Мысалы, «Хан кене» 
драмасы үшін Мұхтар Әуезов...

– М. Әуезов үшін Кенесары Қасым-
ұлы бастаған көтеріліс – бұл ұлттық 
тәуелсіздік үшін күрес тақырыбы. Құ-
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жат тық материалдар бұл ұлт өмірінің 
аса маңызды кезеңіне қатысты тақы-
рып тың ұлы жазушы көңілінде зор 
толғаныс тудырып, өмірінің соңына 
шейін онымен бірге жүргендігін бай-
қатады. Бұл ретте, мәселен, 1943 жылы 
жарық көріп, Мәскеудегі партиялық 
басшылық арасында үлкен мазасыздық 
тудырған «История Казахской ССР» 
кітабындағы 1837–1847 жылдары бол-
ған Кенесары Қасымов бастаған қа-
зақ халқының азаттық күресі туралы 
тараудың тікелей М. Әуезовтің бел-
сенді ұстанымы арқасында кітапқа 
жеке тақырып ретінде енгізілгендігін, 
сон дай-ақ, бұл ғылыми мәселені Е. Бек-
махановтың арнайы зерттеу тақырыбы 
ретінде алуына М. Әуезовтің шешуші 
ықпал жасағандығын айтудың өзі де 
аздық етпес еді. Егер қоғамда еркін 
шығармашылыққа қолайлы жағдай 
қалыптасқанда, М. Әуезовтің Кене 
хан бастаған көтеріліс тақырыбына 
кең көлемдегі шығарма арнауы 
әбден мүмкін еді. Басқаша айтқанда, 
М.Әуезов сияқты зор талант иесінің 
бұл тақырыпқа келуі, әрине, кездейсоқ 
құбылыс емес-тін. 1917–1919 жылда-
ры оның көз алдында жеңіліс тап қан 
ұлт-азаттық Алаш қозғалысы мен Ке-
несары Қасымұлы бастаған ұлт-азат-
тық қозғалыс арасындағы өзара сабақ-
тастығы жөнінде, бұл қозғалыстардың 
қайғылы жеңіліске ұшырауының се-
беп-салдарлары жөнінде М. Әуезовтің 
ой ланбауы, әрине, мүмкін емес-тін. 
«Хан-Кене» сияқты тақырыпқа мақсат-
ты түрде қалам тарта отырып, ол оқыр-
мандарын ХХ ғасыр басындағы Алаш 
қозғалысының жеңіліске ұшырау се-
беп тері жөнінде ойлануға итермелеп, 
сондай-ақ, ұлт болашағы үшін күрестің 
мұнымен аяқталмайтындығын көркем 
шығарма тілімен жеткізеді. 

– Осы арада еріксіз еске түсетін бір 
шындық – «Хан кене» драмасына 
байланысты Ғабит Мүсіреповтің өз 
көзқарасы болғандығы...

– «Хан Кене» драмасын талқылауға 
байланысты Ғабит Мүсіреповтің пікі-
ріне тоқталмай өту, әрине, мүмкін 
емес. Өйткені, жазушы «Хан Кенеге» 
30 беттен тұратын «Хан Кенені» қан-
дай тұрғыдан қайта қарау қажет» де-
ген тақырыппен көлемді сын пікірін 
білдірген. 

Ғ. Мүсірепов «Хан Кенеге» дейін 
де, одан кейін де қазақ ұлт-азаттық 
қозғалысын өзінше ерекше түсінген 
жазушы болды. Ол бұл ұстанымын 
1927 жылы жазған «Тулаған толқында» 
әңгімесі арқылы ашық әрі анық таныт-
қан. Әрине, ҚазАПП ұстанымы арна-
сында. 

Бұл ұстанымына беріктігін ылғи 
да байқатып отыратын Ғ. Мүсірепов 
«жылма-жыл мемлекетке миллиард пұт 
астық беруден айнымайтын» халықтың 
ертеңгі тағдыры туралы, қазаққа басқа 
бақыттың, ертеңгі қажетіне жарайтын 
басқа рухани азықтың бұйыруы мүмкін 
екендігі туралы ойлануға қазақ баласын 
шақырмады, тіптен осы арнада ойлану-
дан тайсалды, тартынды. Ғабаң үшін М. 
Әуезовтің драмасында Кене ханның ау-
зымен айтылған «атаңың не қасіретпен 
өткені» туралы кейінгі ұрпаққа 
ойланудың қажеті жоқ, артық әрекет. 
Бұл Қазақстанда советтік кезеңде орын 
алған «өзгерістердің ортасында болған, 
«әдебиет майданында» бағын сынаған» 
классик жазушымыздың жасаған 
тұжырымы. 

Бұл арада қарсы уәждегілердің 
маған ол кезде олай еді ғой, былай еді 
ғой деген аргументтер келтіруі, әрине, 
мүмкін. Ондай пікірдегі ағайынға 
кешірім өтіне отырып, айтарым: өмірде 
уақыт тезінен өтпейтін нәрсе жоқ. Бұл 
өлшем ең алдымен әдебиет туындысы-
на тиесілі. Әдебиет туындысы рухани 
өмірдің айнасы.

– Қорғансыздың күнін көрнекті 
ғалым, қазақ әдебиеттану ғылымының 
алыптарының бірі – Есмағамбет Ис-
майылов та кешкен екен...
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– Қазақ азаттық қозғалысының 
ша  рық тау биігі – Алаш қозғалысы. 
Советтік билік 1928–1932 жылдары 
жүргізілген сот процестерінен соң 
бұл қозғалыс саясат кеңістігінен бір-
жола кетті деп түсінді. Ендігі уақыт та 
алаш қаламгерлерінің мұрасы жөнін-
де қалам тарту кез келген зерттеу-
шіні ауыр жағдайға қоятын еді. Идео-
логиялық аппараттың ондай ғалымды 
«буржуазиялық ұлтшыл» деп жа-
риялай салуы таңданыс тудырмай-
тын. Есмағамбет Исмайлов өз шығар-
машылығы арқылы ресми биліктің 
мұндай ұстанымына мүмкін болғанша 
қарсылық көрсетіп бақты. 

Ол өзінің «Абылай туралы» атала-
тын қолжазбасында «Егер біз кейбір 
жеке бастың қамын жақсы ойлай-
тын және оны шығармашылығымен 
қабыстыра білген сақ зерттеушілердің 
пікірін басшылыққа алсақ, онда қазақ 
тарихынан сөз етуге тұрарлық ұлы 
тұлғаларды тауып, олар жөнінде ештеңе 
де айта алмас едік... Олардың көбісі 
тарихқа зерттеушінің көзімен қарай 
алмағандар, тек ескі шпаргалкаларына 
қарап ғайбат сөз айтушылар. Мұндай 
дерт біздің қазақ жазушыларының, 
мәдениет пен әдебиеттің төңірегінде 
жүргендердің арасында кездеседі. 
Олар Кенесары мен Абылайдың кім 
болғандығын білмесе де, әйтеуір бір-
деңе айтып қалуды өздеріне міндет 
са найды, көбінесе қалқада қалып, 
мәселенің тура шешілуіне кедергі жа-
сайды», – деп ашық жазды.

Осындай методологиялық ұста-
нымда тұрған Есмағамбет Исмайлов-
тың қазақ қоғамындағы Алаш қаламгер-
лерінің шығармашылық мұрасын айна-
лып өтуі, әрине, мүмкін емес еді. 

– Сол ұстанымы үшін кеңестік билік 
тарапынан басқа да тұлғалардың қу-
даланғанын Сіз архивтік айғақтардан 
анықтадыңыз...

– 1951 жылы Қазақстанда саяси 
репрессияның жаңа кезеңі басталды. 

Алдымен 1951 жылы 6 қараша күні 
әдебиеттанушы ғалым Есмағамбет Ис-
майлов қамауға алынды. Келесі 1952 
жылы 17 шілдеде тарихшы Бекежан 
Сүлейменов, 5 қыркүйекте тарихшы 
Ермұхан Бекмаханов абақтыға жабыл-
ды. Осымен бір мезгілде әдебиетші 
Ғабдулқайым Мұхамедханов, ақын-
дар Шәкір Әбенов пен Нұрлыбек Бай-
мұратов тұтқындалды. Сөйтіп, ғасыр 
көлемінде «қазақ ұлтшылдығы» үстінен 
жүргізілген төртінші сот процесі баста-
лып кеткен еді. Айта кетейін, бұдан 
бұрын 1908–1912 жылдары, одан кейін 
1920-30 жылдары, одан кейін 1937-38 
жылдары елдің сөзін сөйлейтін, жоғын 
жоқтап, мұңын мұңдайтын көшбасшы 
тұлғалар ресейлік билік тарапынан 
қуғын-сүргін көргенін халық ұмытқан 
жоқ.

Біз қараған архив құжаттарының 
көрсетуіне қарағанда, репрессия ауқы-
мы жоғарыда аталған тұлғалармен 
шек телмеуі әбден мүмкін еді. Осы рет-
те 1952 жылы 20 наурызда Қазақ ССР 
Мемлекеттік Қауіпсіздік Министр-
лігінің тергеу бөлімінің бастығы та-
рапынан бекітілген мынадай құжатқа 
назар аударған артық емес, ол құжатта: 
«Көрсетулер бойынша Қазақстандағы 
идеологиялық майданның түрлі салала-
рында антисоветтік ұлтшылдық жұмыс 
жүргізгендер: Әуезов Мұқтар, Сәтбаев 
Қаныш, Мұқанов Сәбит, Жұмалиев 
Қажым, Мүсірепов Ғабит, Бекмаханов 
Ермұқан, Тәжібаев Әбділда, Марғұлан 
Әлкей, Бекхожин Қалижан және Кен-
жебаев Бейсембай», – деп жазылған. 
Көрсетулер қосымша тексеруге мұқтаж 
болғандықтан, «аталған тұлғаларға 
қатысты материалдар №674 істен ерек-
ше өндіріске бөлінсін» деген қаулы 
қабылданады. Бірақ, бізге белгісіз се-
бептермен республикадағы қауіпсіздік 
министрлігі аталған тұлғаларға байла-
нысты репрессиялық шараларды іске 
асыра алмады. Олардың «ұлтшылдық» 
қызметін баспасөз бетінде ашық талқы-
лаумен шектелді. Дегенмен, қоғамдағы 
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ауыр атмосфера 1951–1952 жылдары 
шарықтау шегіне жеткен еді...

– Мәмбет аға, тарихшы ғалым ретінде 
әдебиет қайраткерлерінің, яғни алаш-
тық ақындар мен жазушылардың 
қазақ қоғамындағы орнын қалай 
бағалар едіңіз? Олар кеңес өкіметінен 
не талап етіп еді?

– Мәселе мынада. Азаттық жо-
лында, ел ретінде өзін-өзі сақтау үшін 
күрес жолында тұрған қазақ қоғамында 
ақын, жазушының орны ерекше ма-
ңызды, тұғырлы болды. Қоғамдық 
пікірді, оның талғам тілегін, елдің 
ағым дағы мақсат-мүддесін анықтауда 
жетекші рөл атқарды. Қоғам ақын, 
жазу шының айтқанына құлақ асты, 
қиын сәттерде соңына ерді. Кезінде 
Исатай Тайманұлы бастап, әділет іздеп, 
көте ріліске шыққан көпшілікке ұран, 
рухани азық болған Махамбет пен 
Шернияздың өлеңдері сияқты Абайдың 
шығармалары да шешімі күрделі 
сұрауларға жауап іздеп, жолға шыққан 
алаштық буынға сенім берді, бағыт-
бағдар болды. 

Сол сияқты Ахаңның, Ахмет Бай-
тұрсынұлының шығармашылығы көр-
кем ойдың, әдебиеттің шеңберінен 
анағұрлым шығып жатыр. Өйткені, 
Ахаң үшін әдебиеттен, жазушылықтан 
биік тұрған нәрсе бар. Ол ел, ұлт 
мүддесі. Әдебиетте осы мүддеге қызмет 
етпек, одан биік оның да мүддесі жоқ. 
Осы жолдағы күреске ол өмірін ар-
нады. Жазушы А. Байтұрсынұлының 
бұл тағдырын Міржақып Дулатұлы, 
олардың ізімен әдебиетке келген 
Мағжан, Жүсіпбек, Мұхтар және 
басқа ұмтылыс ұстанымдағы ақын-
жазушылар бөлісті. 

Совет өкіметі бұл ұстанымға 
қандай көзқарас танытты? Әрине, теріс 
көзқарас танытты. Ұлтшылдық ұста-
ным дағы қазақ қаламгерлерінен бұл бе-
тінен қайтып, таптық-партиялық ұста-
нымға көшулерін талап етті. Сондай-
ақ, өкіметтің бұл таптық-партиялық 

ұстанымы таза күйінде көрінген жоқ, 
оның артында семсеріне сүйеніп 
ұлыдержавалық мақсат-мүддесі тұрды.

Әдебиеттегі жаңа үрдістің басында 
тұрған жас буын Мағжан, Жүсіпбек 
және Мұхтарды дар алдына қойып, 
биліктен кешірім сұрап, қолхат жазуға 
мәжбүрледі. Жігерлерін сындырмақ 
болды, сындыра алған жоқ. Олардың 
ұлтына арнаған сезімі кейінгі ұрпаққа 
сол күйінде жетті. 

Осыған сабақтастыра айтарым – 
әдебиеттегі осы үрдісті қорыту, сөйтіп 
оны ұлттық қоғамдық ойдың көрінісі 
ретінде көпшілікке, білім жүйесіне 
жеткізу – әдебиеттанудың үлесіндегі 
жұмыс. Қазақ әдебиеттану ғылымы 
дербес сала ретінде өткен ғасырдың 
20–30 жылдарында қалыптаса бастап, 
М. Әуезов, С. Мұқанов, Е. Исмай-
лов, Қ. Жұ малиев, Б. Кенжебаев және 
басқа зерт теушілердің ізденістерінің 
нәтижесінде қазақ әдебиетінің сан 
ғасырлық жүріп өткен жолын қорыту 
ісінде алғашқы тұжырымдарын жа-
сады, қоғамның рухани өміріндегі 
құбылысқа айналды. Қазақ қоғамдық 
ойын қорыту ісі әдебиеттану арқылы 
жүрді. Әдебиеттанушылардың қала-
мы нан туған оқулықтар мен оқу құ-
ралдары жас ұрпақтың қоғамдық са-
насы мен талғамын қалыптастыра ала-
тындай деңгейге көтерілді. Шындыққа 
айналған бұл жағдай идеологиялық 
аппаратқа ұнамады. Әдебиеттану ісін-
де белсенділік танытып, еңбектері 
кон цептуалдық ұстанымымен көзге 
түскен Есмағамбет Исмайлов 1951 
жылы абақтыға жабылды. 1953 жылы 
осы жағдай талантты әдебиеттанушы 
әрі жазушы Қажым Жұмалиевтің, 
сондай-ақ, әдебиеттегі Абай мектебін 
зерттеуші М. Әуезовтің шәкірті Қайым 
Мұхамедқановтың да басына түсті. 
Өзіне төнген қауіпті сезген Мұхтар 
Әуезов Мәскеуге ығысты. Ғылым 
академиясының президенті Қ. Сәтбаев 
қызметінен босатылып, саяси қудалауға 
алынды. 
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Яғни, жиырма жылға жетер-жетпес 
уақытта қаламгерлерге жасалынған 
қиянат келесі буын әдебиеттанушылар 
мен жазушыларға байланысты қай-
таланады. 30-жылдардағы репрес-
сиялық актілерден аман қалған Мұхтар 
Әуезовпен кезекті рет большевиктік 
идеологияға «адалдық» талап етілді. 
Жазушыға жасалынған бұл жолғы 
ша буылға «қабырғасы» қатайып, 
билік тің сеніміне кірген «феодалдық-
рулық мінез-құлықтағы» М. Әуезов 
қаламдастары ерекше белсенділік та-
нытты. 1951 жылғы Абайдың әдеби 
мұрасы мен шәкірттеріне арналған дис-
куссияда қарсы жақ байқатқан «мінез» 
соның айғағы еді. 

Қысқасы, алаштық рухтағы қалам 
иелері қазаққа Отанын қайтарып, 
оған өз істеріне қатысты елдік құқын 
иемденуді ғана талап етті. Басқа ештеңе 
де асыра сұраған жоқ. Тарихи фактілер 
солай дейді. 

– Сөз соңында «Айқап» журналына 
айтар тілегіңіз?..

– Алаштық идеяны ту етіп көтере 
берсін.

– Уақыт бөліп, сырашар сұрақтарына 
жауап бергеніңіз үшін Сізге көп 
рахмет.  

Сырашар алған С. Медеубекұлы

Ерлік қолдың күші де, семсерді 
сілтей білу өнері де емес, ерлік — 
өзіне-өзі ие болып, әділ болу

Сағди Ширази
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Мурат ЛАУМУЛИН

ИДЕНТИЧНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОСТСОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА
ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются исследования по истории и этнографии казахов (преимуще-
ственно западных востоковедов). Не осталась без внимания и такая актуальная проблема, как модерниза-
ция традиционного казахстанского общества. В этом контексте представлены такие основные тренды, как 
влияние России, культурные изменения (европеизация и русификация), а также социально-экономическая 
модернизация Казахстана, в трудах западных исследователей.

Murat LAUMULIN
IDENTITY AND MODERNIZATION OF POST-SOVIET KAZAKHSTAN IN THE EYES OF 

FOREIGN RESEARCHERS
Abstract. The article considers and it is dedicated also to the observation of history and ethnography of 

Kazakhs (mostly in Western oriental studies). Such still acute and topical issue as modernization of the traditional 
nomadic Kazakh society also has not been ignored. In this context, the book presents western opinions regarding 
the following issues: Russian influence, cultural changes (Europeanization and Russification), as well as socio-
economic modernization. This part ends with an insight into the studies by western researchers on Kazakhs abroad.

Мұрат ЛАУМУЛИН
КЕҢЕСТІК ЖҮЙЕДЕН КЕЙІНГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІРЕГЕЙЛІГІ МЕН ЖАҢАРУЫ
Аңдатпа. Мақалада қазақ тарихы мен этнографиясының қалыптасуы, дамуы мен оны зерделеу, сонымен 

қатар, шетелдік, негізінен, Батыс шығыстануы мен саясаттануы тұрғысынан посткеңестік Қазақстанның 
ұқсастығы мен жаңғыру проблемалары қарастырылады. Мақалада, басқаларымен қатар, Орталық Азияны 
зерделеу контексіндегі шығыстану мен саясаттанудың сабақтастылығы мен өзара байланысы көрсетілген. 
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Всю литературу за рубежом о Ка-
захстане и Центральной Азии постсо-
ветского периода (вольно или невольно 
мы берем эту дату в качестве истори-
ческой и историографической межи) 
условно можно разделить на несколь-
ко групп. К первой группе нужно от-
нести политологические исследования 
концептуального уровня, посвященные 
как региону в целом, так и отдельным 
республикам. 

Вторая группа представляет собой 
исследования традиционного академи-
ческого характера. Это могут быть ши-
рокомасштабные проекты, как, напри-
мер, французский проект по изучению 
архивов Османской империи, в том 
числе и по Центральной Азии. К этой 
же категории относятся различные эт-
нографические, археологические и дру-
гие подобного рода полевые проекты 
исследований. К третьей группе мы бы 
отнесли работы политологического и 
социологического направления, затра-
гивающие проблемы трансформации 
традиционных структур в современный 
период (советский, постсоветский),  
т. е. имеющие отношение к востоковед-
ной проблематике. Четвертая группа 
публикаций о регионе – это различно-
го рода просветительская литература 
общепопулярного характера. 

За годы независимости на Западе из-
дан ряд книг о современном Казахстане 
(с богатым историческим контекстом). 
Среди наиболее крупных работ: «Ка-
захи» Марты Олкотт в США (второе и 
дополненное издание 1995 г.), «Форми-
рование казахской идентичности – от 
племени к государству» Ширин Акинер 
в Великобритании (1995), «Современ-
ные казахи» под ред. Ингвара Сванбер-
га в Швеции и Великобритании (1999), 
«Казахстан» Катрин Пужоль (2000) 
во Франции, «Казахстан: отношения 
между центром и периферией» Салли 
Каммингс (2000) в Великобритании, 
«Казахстан: 1993–2000» группы немец-
ких экономистов (2001), «Строитель-

ство государства и нации в Казахстане» 
(2002) Мари-Карин фон Гумппенберг 
в Германии, «Смена элит и политиче-
ская динамика в Казахстане» Андреи 
Шмитц (2003) в ФРГ и, наконец, вновь 
книга Марты Олкотт «Казахстан: не-
пройденный путь» в США и России 
(2002 и 2003 гг. соответственно). 

Казахстан также фигурирует прак-
тически во всех коллективных и моно-
графических изданиях, посвященных 
Центральной Азии в целом. В данной 
части мы ограничились обзором наи-
более крупных работ о нашей стране. В 
1997 г. в Осло в рамках исследований 
Норвежского института городских и 
региональных исследований увидела 
свет книга Й. Хольм-Хансена «Тер-
риториальное и этнокультурное само-
управление при строительстве государ-
ства-нации в Казахстане». 

Подробный сравнительный анализ 
конституционного устройства Казах-
стана дает немецкий исследователь 
О. Люхтерханд (Гамбургский универ-
ситет). В серии публикаций Институ-
та IFO в Мюнхене с 1992 по 1998 гг. 
увидели свет книги по экономическо-
му развитию Казахстана. Проблемами 
внутренней политики Казахстана мно-
го занимались Б. Эшмент и М. К. фон 
Гумппенберг. 

Перу исследовательницы Ш. Аки-
нер принадлежат такие труды, как 
«Внутриполитическое развитие в Ка-
захстане» (1996), «Есть ли у Казахстана 
“русская проблема”?» (1998), «Аста-
на – воплощение мечты президента в 
степи Казахстана» (2001), «Российская 
политика в Центральной Азии» (2001) 
и многие другие. В рамках Федераль-
ного института увидели свет такие ее 
работы, как «Свобода слова и оппози-
ция в Казахстане» (1998), «Президент 
Казахстана между коллективистскими 
воспоминаниями и видением будуще-
го» (1998), «Смена элит в Казахстане» 
(1999) и «Регионы Казахстана» (2001). 
Ее многолетние исследования о Казах-
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стане завершились в 2002 г. фундамен-
тальной монографией «Строительство 
государства и нации в Казахстане». В 
книге «Формирование казахской иден-
тичности: от племени к национальному 
государству» (1995) Ш. Акинер изло-
жила свою концепцию происхождения 
и развития казахского государства. Она 
обращается к проблеме национальной 
(государственной) идентичности со-
временного Казахстана и казахов. 

Согласно Акинер, в течение XIX–
XX вв. казахское общество пережи-
ло ряд глубоких трансформационных 
процессов, сутью которых была эво-
люция от народа-племени к нации-го-
сударству. Истоки казахской истории, 
считает Акинер, следует искать за две 
тысячи лет до создания современного 
государства. 

Работа немецкой исследовательни-
цы Андреи Шмитц «Смена элит и по-
литическая динамика в Казахстане» 
(2003) является продолжением науч-
ных исследований германского Фон-
да науки и политики по Центральной 
Азии. Концептуальной основой рабо-
ты А. Шмитц является идея, что в ходе 
реформ в Казахстане сформировалась 
или формируется качественно новая 
элита, которая неизбежно займет место 
прежней, вышедшей из недр советской 
системы. 

Попытку ответить на вопрос, по-
ставленный А. Шмитц и другими ис-
следователями Казахстана, сделал в 
2004 г. американский ученый Эдвард 
Шатц (Университет Южного Илли-
нойса) в своей книге «Власть крови в 
Казахстане: современная клановая по-
литика» [1]. Издана книга Р. Уэллера 
«Пересмотр казахской и центрально-
азиатской национальной идентично-
сти», где автор делает попытку отойти 
от традиционных взглядов и клише на 
характер местных обществ в ЦА, рас-
пространенных на Западе, делая это в 
основном на примере Казахстана. Со-
временное казахстанское общество 

предстает в работе более динамичным, 
более современным и более вестерни-
зированным, чем это принято думать в 
западных СМИ и общественном мне-
нии [2]. 

В свое время казахстанские СМИ 
обратили внимание на появление книги 
американского автора К. Роббинса «В 
поисках Казахстана: страна, которая 
исчезла» [3]. Впрочем, название книги 
можно перевести и как «страна, кото-
рая разочаровала». Автор в основном 
опирается на собственные впечатления, 
накопленные во время его путешествия 
по республике. Роббинс следовал по 
следам знаменитых россиян, так или 
иначе связанных с Казахстаном (До-
стоевский, Троцкий, Солженицын). В 
2008 г. три исследования ИЦАК были 
посвящены непосредственно Казахста-
ну. Первое – это работа Энтони К. Бой-
ера «Парламент и политические партии 
в Казахстане» [4]. 

К данной проблематике нас возвра-
щает и работа Р. Исаака «Формирова-
ние партийной системы в Казахстане: 
между формальной и неформальной 
политикой», на тему влияния клановой 
системы на политическую жизнь ре-
спублики [5]. Другой работой по Казах-
стану стало исследование Джона Дэйли 
«Становление казахстанского среднего 
класса» [6]. 

Еще одной работой в этой серии ста-
ло исследование Ричарда Вайца «Казах-
стан и новая международная политика 
в Евразии» [7]. Это фактически первое 
исследование на Западе, посвященное 
преимущественно международным 
связям и внешней политике РК, лидера 
региональной экономической и поли-
тической интеграции в Евразии. 

Книга известного американского 
политолога Ариэля Коэна «Казахстан: 
дорога к независимости», у которой 
есть подзаголовок «Энергетическая по-
литика и рождение нации», – это фун-
даментальный труд, посвященный со-
временной истории Казахстана. Книга 
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охватывает всю основную проблемати-
ку постсоветской истории республики 
с упором на энергетические проблемы 
[8]. 

В 2008 г. современная зарубежная 
казахстаника пополнилась новой рабо-
той о нашей стране. Это книга англий-
ской (индийского происхождения) ис-
следовательницы Бхавны Дэйв (Деви) – 
«Казахстан: этничность, язык, власть» 
[9]. Книга Джонатана Айткена «Назар-
баев и создание Казахстана» была при-
звана ближе познакомить зарубежную 
аудиторию с архитектором наиболее 
успешного государства в Центральной 
Азии. 

Следующая книга британского ис-
следователя Дж. Айткена «Казахстан: 
сюрпризы и стереотипы» является 
логическим и тематическим продол-
жением его предыдущего труда [10]. 
В новом фактически документальном 
исследовании Айткен развивает сю-
жеты, заложенные в предыдущем из-
дании, но уже без акцентирования 
на личности казахстанского лидера. 
Главный персонаж новой книги – это 
сам современный Казахстан, его двад-
цатилетний опыт независимости. Кол-
лективный труд «Казахстан в процессе 
становления: легитимизация, символы 
и социальные изменения» (под ред.  
М. Ларюэль) посвящена стране, кото-
рую сами авторы называют единствен-
ной известной в Центральной Азии 
историей с хорошим концом, а может 
быть, даже во всей Внутренней Евразии 
[11]. Книга «Народ юрты: Казахстан 
от возникновения до современности» 
(2008), выпущенная в свет болонским 
фондом «Касса ди Риспармио», ставит 
целью осветить генезис культуры и ци-
вилизации на территории Казахстана 
с учетом богатого археологического и 
кочевого прошлого страны [12]. 

Следует назвать коллективное со-
вместное индийско-казахстанское из-
дание «Современный Казахстан», по-
священное текущему внешнеполити-

ческому положению нашей республики 
[13]. «Ислам без вуали: казахстанский 
путь умеренности» – так назвал свою 
книгу о нашей республике американ-
ский обозреватель и журналист Клод 
Салани (Международный институт 
стратегических исследований) [14]. В 
2009 г. в Венеции состоялся симпози-
ум, посвященный религиозной истории 
Казахстана. На базе материалов этого 
мероприятия в 2013 г. был издан сбор-
ник «Ислам, общество и государства 
Казахской степи. 18 – нач. 20 вв.» [15]. 

Нельзя обойти вниманием истори-
ческую работу Ю. Маликова, изданную 
в Берлине в 2011 г. – «Цари, казаки и 
кочевники. Формирование погранич-
ной культуры в Северном Казахстане 
в 18–19 веках». Данное исследование 
базировалось на диссертации автора, 
защищенной им в университете Санта-
Барбары в 2006 г. и посвященной от-
ношениям между казахами и казаками 
вдоль Сибирской линии [16]. К истори-
ческой литературе с полным основани-
ем следует отнести издание (под ред. Б. 
Тейссье) «Миссия Джона Кэстла к хану 
Абулхаиру – 1736)». Книга построена 
на интерпретации и изучении днев-
ника английского путешественника  
Дж. Кэстла, основной упор делается на 
этнографическую составляющую ис-
точника [17]. 

Совместная работа проф. Ф.С. Стар-
ра, Й. Энгвала и С. Корнелла «Казах-
стан – 2041: следующие 25 лет», напи-
санная явно к 25-летию независимости 
РК, одновременно подводит предвари-
тельные итоги четвертьвекового раз-
вития республики и дает прогноз на 
следующие 25 лет. В то же время она 
своим названием перекликается с по-
следней стратегической инициативой 
руководства страны «Казахстан – 2050» 
[18]. 

«Казахстан: национальный бренд, 
экономические проблемы и культур-
ные изменения» – так назвала М. Ла-
рюэль сборник 2017 года, посвящен-
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ный нашей стране. В основу коллек-
тивной монографии исследовательница 
положила тезис о том, что Казахстан, 
будучи экономическим драйвером 
Центральной Азии, сумел создать из 
своего образа на международной арене 
удачный бренд, осуществляя при этом 
многовекторную политику. 

Традиции Большой игры продолжа-
ет издание под ред. Ф. Старра «Казах-
стан и США», как некое практическое 
пособие по сохранению республики 
в зоне американского влияния перед 
лицом растущей евразийской мощи 
путинской России [19]. Оставаясь в 
русле казахстанской проблематики, не-
обходимо назвать работу шведских ав-
торов Сванте Корнелла и Йохана Энг-
валла «Казахстан в Европе: почему бы 
и нет?», которая возвращает нас в 2008 
год, когда руководство РК провозгла-
сило «Путь в Европу» [20]. 

В 2017 году в серии издательства 
«Лексингтон» была опубликована мо-
нография нашей соплеменницы Диа-
ны Кудайбергеновой «Переписывание 
истории народа в современной казах-
ской литературе». Коллективная рабо-
та (под ред. Т. Дадабаева и Х. Комацу, 
Токийский университет) «Казахстан, 
Киргизстан и Узбекистан: жизнь и по-
литика в советскую эру» охватывает, 
хотя и отрывочно, широкие пласты 
исторической картины в указанных ре-
спубликах [21]. 

Особняком стоит исследование 
Риты Сандерс «Идентичность, вос-
поминания и социальные связи казах-
станских немцев». Как следует из на-
звания книги, она посвящена сложной 
истории российских/советских немцев, 
волею судьбы оказавшихся в ссылке в 
Казахстане [22]. Книга Дугласа Блюма 
«Социальные процессы глобализации» 
посвящена влиянию глобализации на 
культурные изменения в Казахстане в 
результате миграционных процессов, а 
именно – из США в РК [23]. В рамках 
многолетних исследований Институ-

та Центральной Азии и Кавказа (Ун-т 
Джонса Гопкинса) группа исследова-
телей во главе с проф. Ф. Старром (а 
также С. Корнелл и Дж. Таккер) под-
готовила исследование «Религия и 
светское государство в Казахстане». 
Исследование «Регионализация в Цен-
тральной Азии. Стратегия Казахстана» 
сложно отнести к разряду зарубежных, 
поскольку к реализации этого проекта 
Фондом им. Ф. Эберта были привле-
чены центральноазиатские эксперты, в 
основном представители нового поко-
ления ученых [24]. 

«Город будущего» – так назвал свою 
книгу, посвященную феномену созда-
ния в Казахстане новой столицы, поль-
ский исследователь М. Лашковский 
[25]. Данный вопрос автор рассматри-
вает с точки зрения освоения простран-
ства, модернизации и градостроения (в 
большей степени, чем чисто техноло-
гического). Эту тему затрагивает и по-
следнее коллективное издание под ред. 
Марлен Ларюэль под названием «По-
коление Назарбаева: молодежь в совре-
менном Казахстане» [26]. 

Монография Сары Камерон (доц. 
Мэрилендского университета) «Го-
лодная степь: голодомор, насилие и 
создание Советского Казахстана» по-
вторяет и воспроизводит все известные 
стереотипы старой советологии [27]. 
Основным результатом этих бруталь-
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ных перемен С. Камерон называет тот 
факт, что был создан новый Советский 
Казахстан с четко очерченными грани-
цами и устоявшейся территорией, кото-
рая превратилась в интегральную часть 
советской экономической системы, и 
главное – возникла новая казахская (ка-
захстанская) идентичность. 

Данный сюжет продолжен Робер-
том Киндлером (Гумбольдтовский уни-
верситет) в книге «Номады Сталина: 
власть и семья в Казахстане» [28]. Как 
отмечает автор, его работа посвящена 
принудительной седентаризации и кол-
лективизации казахских родов. В 2018 
году в издательстве «Лексингтон» уви-
дела свет работа нашей соотечествен-
ницы Д. Шариповой (проф. КИМЭП) 
«Государственное строительство в Ка-
захстане: преемственность и трансфор-
мация неформальных институтов» [29]. 
Автор выступает, фактически, против 
стереотипа, заключающегося в том, что 
якобы по мере укрепления либерализа-
ции экономики, быстрой урбанизации 
и индустриализации происходит отми-
рание таких «архаичных» обществен-
ных институтов, как клиентелизм, раз-
личные неформальные и традиционные 
социальные сети. 

В 2009 году в Венеции состоялся 
симпозиум, посвященный религиозной 
истории Казахстана. На базе материа-
лов этого мероприятия в 2013 г. издан 
сборник «Ислам, общество и государ-
ства Казахской степи XVIII – нач. XX 
вв.». В сборнике освещается религи-
озная история Дешт-и Кыпчака с XIII 
по XVIII век, которая базировалась, по 
мнению автора, на духовном наследии 
суфизма Яссауи. В сборнике описыва-
ется религиозная политика царского 
правительства, роль религии в росте 
национального самосознания на рубе-
же XIX–XX вв. В материалах дается 
также сравнительный анализ полити-
ки российских властей в отношении 
мусульман-казахов и буддистов-бурят 
[30]. В области археологии заслуживает 

внимания коллективное издание «Ко-
чевники и древняя история и культура 
Казахстана», которое базировалось на 
выставке Институте древней истории 
Нью-Йоркского университета в 2012 
году, охватывающей период бронзово-
го века и эпоху т. н. ранних кочевников 
[31]. 

Среди работ, посвященных меж-
дународной проблематике, следует 
назвать исследование Й. Энгвела и  
С. Корнелла «Роль Казахстана в между-
народных организациях» (2015). Как 
успех рассматривается председатель-
ство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году 
и вхождение на два года в состав не-
постоянных членов Совета Безопасно-
сти ООН. Авторы отмечают, что успех 
внешней политике Казахстана принес-
ла доктрина многовекторности, обеспе-
чив ей гибкость и разнообразие выбо-
ра. Однако с реализацией евразийского 
проекта В. Путина и созданием ЕАЭС 
казахстанской многовекторной полити-
ке был брошен реальный вызов [32]. 

Для нас также представляет интерес 
исследование Дж. Ли «Казаклык, или 
амбициозный разбой, и формирование 
казахов: государство и идентичность 
в постмонгольской Евразии». Термин 
«казаклык» (казакование) автор ис-
пользует как синоним разбойного бро-
дяжничества, столь характерного для 
Евразии в послемонгольскую эпоху. 
Исследователь связывает этот фено-
мен, распространенный вплоть до при-
черноморских степей среди смешан-
ного славяно-тюркского населения, с 
политическим аспектом. Появление 
казахов (как и многих других народов 
и государств Евразии), считает автор, 
было бы невозможно без распада жест-
ко централизованной и иерархизиро-
ванной системы монгольского правле-
ния [33]. 

В рамках многолетних исследова-
ний Института Центральной Азии и 
Кавказа (Университет Джонса Гопкин-
са) группа исследователей во главе с 
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проф. Ф. Старром (а также в лице со-
авторов – С. Корнелла и Дж. Таккера) 
подготовила помимо Узбекистана ана-
логичное (но более развернутое) иссле-
дование, посвященное уже Казахстану, 
– «Религия и светское государство в 
Казахстане». Первая часть книги носит 
название «Развитие религии и государ-
ственности в Казахстане», имеющее, 
безусловно, исторический характер и 
затрагивающее широкий круг проблем 
– исламизация, российская колониза-
ция, рост казахского национализма, си-
туация в советскую эпоху [34]. Авторы 
исходят из того, что все проблемы, свя-
занные с религиозным экстремизмом в 
РК, порождены влиянием таких регио-
нов, как Северный Кавказ, регион «Аф-
пак» (Афганистан-Пакистан) и сирий-
ско-иракская зона (ИГИЛ). Они отме-
чают, что казахстанская модель секуля-
ризма противоположна американской, 
занимающей нейтральную позицию по 
отношению к различным религиозным 
сообществам. Казахстанская модель, 
скорее всего, вдохновляется француз-
ским и турецким опытом. Более того, 
согласно данной модели, религии под-
разделяются на традиционные и не-
традиционные, причем предпочтение 
отдается первым. То есть, в республике 
взята на вооружение концепция «доми-
нирующей религии». Главная дилемма, 
с которой сталкиваются власти страны, 
состоит в противоречии на грани кон-
фликта между ханафийским исламом и 
т. н. «народным исламом», испытываю-
щим влияние суфизма. 

Общую линию исследования за-
дает первая часть книги, носящая ре-
троспективный характер. При этом 
авторы в самом начале исходят из до-
вольно спорного посыла, что религиоз-
ная жизнь казахов (и других народов) 
на протяжении своей исламской исто-
рии испытывала тяжелое давление со 
стороны сначала российских властей, 
а затем советского режима. Как сле-
дует из материалов книги, основной 

вопрос в этой проблеме состоит в сле-
дующем: как давно и как глубоко уко-
ренился ислам в казахском обществе? 
В целом, авторы признают казахский 
ислам как очень специфический, и как 
своеобразный синтез с тенгрианством 
и суфизмом. Содержанием следующе-
го постсоветского периода, по мнению 
исследователей, станет религиозное, 
идеологическое и политическое со-
перничество между традиционным ха-
нафитским исламом и салафизмом. Но 
на территории Казахстана борются не 
только «мириады», по выражению ав-
торов, исламских и мусульманских те-
чений и учений. 

Авторы отдельную главу посвяти-
ли системе поддержки и защиты го-
сударственного секуляризма, на что 
работают конституционные устои, 
многочисленные законы и официаль-
ные институты: Министерство по де-
лам религий, муфтиат, КНБ, Съезд 
лидеров мировых и традиционных ре-
лигий, образовательные учреждения. 
Резюмируя эту главу, исследователи 
приходят к выводу, что казахстанская 
модель секуляризма еще окончательно 
не сформировалась и находится в про-
цессе эволюции. Эта модель базирует-
ся на принципах французского респу-
бликанства и антиклерикализма (как 
советское наследие), включив в себя и 
пример турецкой светской модели. Но 
тревожные события последнего десяти-
летия продемонстрировали, что власти 
недооценивали степень террористи-
ческой угрозы и постарались придать 
динамизм процессу формирования и 
укрепления светской системы страны. 

Ученые отмечают, что казахстан-
ская модель секуляризма привлекает 
пристальное внимание со стороны За-
пада в силу геополитической важности 
этой республики для него. В заключе-
ние авторы сравнивают Казахстан с со-
циально-культурной лабораторией по 
испытанию работающей модели отно-
шений государства и религии. Но, как 
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и влиятельные внешние (прежде всего, 
западные) силы, так и ведущий сегмент 
казахстанской элиты, заинтересова-
ны в сохранении светского характера 
страны. В этой связи стратегической 
целью становится задача сохранения 
светского характера законодательства, 
судебной системы и системы образова-
ния. Что касается уровня религиозно-
сти среди казахского и казахстанского 
населения, то в основной своей массе 
оно охотно поддерживает либеральный 
характер религии, межконфессиональ-
ный мир и межрелигиозный диалог. 

Еще одна работа этнографическо-
го характера Евы-Марии Дюбиссон 
«Живой язык в Казахстане: диалоги-
ческое возникновение мировоззрения 
предков» представляет собой попыт-
ку, говоря словами самого автора, на-
рисовать «эмоциональный ландшафт 
казахской духовности» [35]. Речь идет 
о взаимодействии разных поколений 
(традиционного) казахского общества, 
как на семейном, так и общественном 
уровне. Дюбиссон пытается показать, 
что культ умерших предков играет 
центральную роль в социальной жизни 
казахов и представляет собой реакцию 
на авторитаризм и экономическую не-
определенность, когда многие люди об-
ращаются за советами и поддержкой к 
своим предшественникам, чтобы силь-
нее связать себя с прошлым и заложить 
прочный фундамент для настоящего. 

Таким образом, согласно теории 
(довольно экстравагантной) автора, 
диалог с предками затрагивает вечные 
вопросы о вере и морали, дает указания 

к поведению и открывает механизм 
социально-политической критики, 
грядущих изменений и формирова-
ния образа мыслей. 

Совместная работа проф. Ф. С. 
Старра, Й. Энгвала и С. Корнелла 
«Казахстан – 2041: следующие 25 
лет», написанная явно к 25-летию 
независимости РК, одновременно 
подводит предварительные итоги 
четвертьвекового развития респу-

блики и дает прогноз на следующие 
25 лет [36]. Авторы отмечают, что 
Казахстан прошел долгий путь за 25 
лет своего суверенитета. Руководство 
страны может отметить впечатляющее 
экономическое развитие, стабильность, 
укрепленный суверенитет и уважение 
бренда «Казахстан» на международ-
ной арене. На предстоящем пути будут 
встречаться старые проблемы и, несо-
мненно, будут появляться новые. Ав-
торы дают глубокий анализ возникшей 
в республике системе принятия реше-
ний. Они пишут, что в основе подхода 
Казахстана к национальному развитию 
лежат принципы эволюции, органиче-
ского развития и политического про-
цесса, основанного на национальном 
консенсусе. На этой основе политиче-
ские решения повсеместно управляют-
ся государством, спускаются сверху и 
зарождаются в процессе внутриэлит-
ных обсуждений. Вот еще одно инте-
ресное заключение, которое делают 
авторы: к счастью для Казахстана, чис-
ло граждан, выступающих за введение 
законов шариата, намного меньше, чем 
в других странах Центральной Азии, и 
еще больше тех, кто полностью осуж-
дает экстремизм. Это может отражать 
продолжающее влияние толерантной 
бывшей веры казахов, тенгрианства, а 
также свидетельствовать об успешно-
сти проводимой правительством поли-
тики светской толерантности. 

Коллективный труд «Казахстан в 
процессе становления: легитимизация, 
символы и социальные изменения» 
(под ред. М. Ларюэль) посвящен стра-
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не, которую сами авторы называют 
единственной известной в Централь-
ной Азии историей с хорошим концом, 
а может быть, даже во всей Внутренней 
Евразии [37]. Занимая стратегически 
важную позицию между Россией, Ки-
таем и Средней Азией, Казахстан был 
вынужден самой географией и геопо-
литикой разрабатывать далеко идущие 
стратегии своего развития. При этом 
страна сталкивается с непростыми 
проблемами, такими как слабая инсти-
туализация, патронаж, авторитаризм 
и региональные ловушки социально-
экономических стандартов, постоянно 
ставящие под угрозу стабильность и 
достигнутый уровень процветания, о 
которых заботится Президент Н. На-
зарбаев. 

При этом происходит постоянная 
трансформация казахстанского обще-
ства, что и является, по-видимому, ос-
новной целью данного исследования. 
В целом, книга написана на стыке по-
литологии, социальной антропологии 
и социологии. Она четко фиксирует 
тот факт, что в республике происходит, 
или уже произошла быстрая смена на-

циональной идентичности на фоне де-
ликатно освещаемой проблемы сохра-
нения баланса между казахским боль-
шинством и русскоязычным меньшин-
ством. В результате данного процесса 
создается новый гибрид из местных и 
глобальных культурных явлений. 

Итак, перед нами достаточно полная 
картина западных исследований о Ка-
захстане за последние два с половиной 
десятилетия. За рамками этой части 
остались работы, посвященные геопо-
литической борьбе вокруг Центральной 
Азии, в которых Казахстан фигурирует 
в качестве одного из основных персо-
нажей и объектов этой борьбы. Практи-
чески, последние работы американских 
и других западных авторов охватывают 
все стороны политической и экономи-
ческой жизни нашей республики. Не 
является исключением и история. Не 
со всеми выводами и рекомендациями 
этих исследователей можно согласить-
ся, но постановка ими сложных и даже 
болезненных для Казахстана проблем 
носит в целом конструктивный харак-
тер и является для нас сигналом к их 
изучению и решению.  
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Abstract. Kazakhstan has a rich and glorious history that spans several millennia. Its evolution was determined 
primarily by the climate and geography of the region. The arid climate created difficulties in agriculture, and the 
considerable distance from the sea made it impossible to trade by sea. Therefore, only a few large cities have 
developed in this region. For thousands of years, the nomads of the steppe dominated this area. However, in our time, 
Kazakhstan has turned into a shining beacon of stability, security, peace and economic prosperity. Much credit for 
the fact that it occupies an important position not only in the region, but also in the world community, is largely due 
to the enlightened and far-sighted leadership of the country. Despite many challenges, including low energy prices, 
Covid-19 and others, he looks to a bright future with hope and confidence.

Ашок Саджанхар
ҚАЗАҚСТАН ЭВОЛЮЦИЯСЫ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ, БОЛАШАҒЫ
Аңдатпа. Қазақстанның мыңжылдықтарды қамтитын бай да даңқты тарихы бар. Оның эволюциясы, 

ең алдымен, аймақтың климаты және географиясымен қамтамасыз етілген. Ауыл шаруашылығына аридтық 
климат қиындық тудырды, ал теңізден алыстығы теңіз саудасымен айналысуға мүмкіндік бермеді. Сондықтан 
аймақтағы бірнеше ірі қала ғана дамыды. Көптеген ғасыр бойы осы кеңістікті дала көшпелілері иеленді. 
Алайда біздің заманымызда Қазақстан тұрақтылық, қауіпсіздік, бейбітшілік пен экономикалық гүлденудің 
жарқыраған шамшырағына айналды. Соңғы жылдары аймақта ғана емес, әлемдік қауымдастықтағы 
маңызды орны білімді де данышпан басшылықтың сіңірген еңбегі дер едік. Энергия тасымалдаушылар 
құнының төмендігі, COVID-19 және басқа көптеген проблемаларға қарамастан, ол жарқын болашаққа үміт 
артып, сеніммен көз тігеді.

Ашок Саджанхар
ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАХСТАНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Аннотация. Казахстан имеет богатую и славную историю, которая охватывает несколько тысячелетий. 

Его эволюция определялась прежде всего климатом и географией региона. Аридный климат создавал труд-
ности в сельском хозяйстве, а значительная удаленность от моря не давала возможности торговать по морю. 
Поэтому лишь несколько крупных городов получили свое развитие в этом регионе. На протяжении тысяче-
летий кочевники степи господствовали на этом пространстве. Однако в наше время Казахстан превратился 
в сияющий маяк стабильности, безопасности, мира и экономического процветания. Большая заслуга в том, 
что он занимает важное положение не только в регионе, но и в мировом сообществе, во многом обусловлена 
просвещенным и дальновидным руководством страны. Несмотря на множество проблем, включая низкие 
цены на энергоносители, Covid-19 и другие, он с надеждой и уверенностью смотрит в светлое будущее.
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Kazakhstan, the largest country 
within the Eurasian Steppes, has existed 
at a historical «crossroads» and home 
to numerous different peoples, states 
and empires throughout history. Human 
activity in the region began with the extinct 
Pithecanthropus and Sinanthropus one 
million–800,000 years ago in the Karatau 
Mountains in Southern Kazakhstan and the 
Caspian and Balkhash areas. Neanderthals 
were present from 140,000 to 40,000 
years ago in the Karatau Mountains 
and central Kazakhstan. Modern Homo 
sapiens appeared from 40,000 to 12,000 
years ago in southern, central, and eastern 
Kazakhstan. After the end of the last 
glacial period (12,500 to 5,000 years 
ago), human settlement spread across 
the country and led to the extinction of 
the mammoth and the woolly rhinoceros. 
Hunter-gatherer communes invented bows 
and boats, and used domesticated wolves 
and traps for hunting. The Neolithic 
Revolution was marked by the appearance 
of animal husbandry and agriculture, 
giving rise to the Atbasar, Kelteminar, 
Botai, and Ust-Narym cultures. The Botai 
culture (3600–3100 BCE) is credited with 
the first domestication of horses. Ceramics 
and polished-stone tools also appeared 
during this period. The fourth and third 
millennia witnessed the beginning of metal 
production, the manufacture of copper 
tools, and the use of casting moulds. In 
the second millennium BCE, ore mining 
developed in central Kazakhstan. The 
change in climate forced the massive 
relocation of populations in and out of the 
steppe belt. 

The dry period which lasted from 
the end of the second millennium to the 
beginning of the 1st millennium BCE 
caused the depopulation of the arid belts 
and rivervalley oasis areas; the populations 
of these areas moved north to the forest 
steppe. Following the end of the arid 
period at the start of the first millennium 
BCE, nomadic populations migrated 
into Kazakhstan from the west and the 

east, repopulating abandoned areas. 
These included several Indo-Iranians, 
often known collectively as the Saka. 
Humans have inhabited Kazakhstan since 
the Lower Paleolithic times, generally 
pursuing the nomadic pastoralism for 
which the region’s climate and terrain are 
suitable. Prehistoric Bronze Age cultures 
which extended into the region included 
the Srubna, the Afanasevo, and the 
Andronovo. Between 500 BCE and 500 
CE Kazakhstan was home to the Saka and 
the Huns, early nomadic warrior cultures. 
At the beginning of the first millennium 
CE, the steppes east of the Caspian 
were inhabited and settled by a variety 
of peoples, mainly nomads speaking 
Indo-European and Uralic languages, 
including the Alans, Aorsi, Budini, 
Issedones/Wusun, Madjars, Massagetae, 
and Sakas. The names, relations between 
and constituents of these peoples were 
sometimes fluid and interchangeable. 
Some of them formed states, including 
Yancai (northwest of the Aral Sea) and 
Kangju in the east. 

Over the course of several centuries, 
the area became dominated by Turkic and 
other exogenous languages, which arrived 
with nomad invaders and settlers from the 
east. According to a very recent issue of 
the Journal of Archaeological Science, 
scientists from South Ural State University 
studied two late Bronze Age horses with 
the aid of radiocarbon dating from Kurgan 
5 of the Novoilinovsky 2 cemetery 
in the Lisakovsk city in the Kostanay 
region. Researcher Igor Chechushkov, 
indicated that the Andronovites had great 
ability in horse riding several centuries 
earlier than many researchers had 
previously anticipated. Among the horses 
investigated, the stallion was nearly 20 
years old and the mare was 18 years old. 
According to scientists, animals were 
buried with the person they accompanied 
throughout their lives. They were used not 
only for food, but also for harnessing to 
vehicles and riding. Following the entry of 
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the Huns many of the previous inhabitants 
migrated westward into Europe, or were 
absorbed by the Huns. The focus of the 
Hun Empire gradually moved westward 
from the steppes into Eastern Europe. For a 
few centuries, events in future Kazakhstan 
remained unclear and frequently the 
subject of speculation based on mythical 
or apocryphal folk tales, popular among 
various peoples that migrated westward 
through the steppes.

From the middle of the 2nd Century, 
the Yueban – an offshoot of the Xiongnu 
and therefore possibly connected to 
the Huns – established a state in far 
eastern Kazakhstan. By the beginning 
of the 6th Century, the proto-Mongolian 
Rouran Khaganate had annexed areas 
that were later part of east Kazakhstan. 
The Göktürks, a Turkic people formerly 
subject to the Rouran, migrated westward, 
pushing the remnants of the Huns west 
and southward. By the mid-6th Century, 
the Central Eurasian steppes had become 
controlled by the First Turkic Khaganate, 
also known as the Göktürk Khaganate. A 
few decades later, a civil war resulted in the 
khaganate being split, and establishment 
of the Western Turkic Khaganate, under 
the Onogur tribes and Eastern Turkic 
Khaganate (under the Göktürks). In 659 
CE, the Western Turkic Khaganate was 
ended by the Tang Empire. Towards the 
end of the 7th Century, the two states were 
reunited in the Second Turkic Khaganate. 
However, the khaganate began to fragment 
a few generations later. In 766 CE, the 
Oghuz Yabgu State (Oguz il) was founded, 
with its capital in Jankent, and came to 
occupy most of the later Kazakhstan. 

It was founded by the Oguz Turks 
refugees from the neighbouring Turgesh 
Kaganate. The Oguz lost a struggle with 
the Karluks for control of Turgesh, other 
Oguz clans migrated from the Turgesh-
controlled Zhetysu to the Karatau 
Mountains and the Chu valley, in the 
Issyk Kul basin. In the eighth and ninth 
centuries, portions of southern Kazakhstan 

were conquered by Arabs who introduced 
Islam. The Oghuz Turks controlled western 
Kazakhstan from the ninth through the 
11th centuries; the Kimak and Kipchak 
peoples, also of Turkic origin, controlled 
the east at roughly the same time. In 
turn the Cumans controlled western 
Kazakhstan from around the 12th century 
until the 1220s. The large central desert of 
Kazakhstan is still called Dashti-Kipchak, 
or the Kipchak Steppe. During the ninth 
century the Qarluq confederation formed 
the Qarakhanid state, which conquered 
Transoxiana (the area north and east of the 
Oxus River, the presentday Amu Darya). 

Beginning in the early 11th century, 
the Qarakhanids fought constantly among 
themselves and with the Seljuk Turks to 
the south. The Qarakhanids, who had 
converted to Islam, were conquered in 
the 1130s by the Kara-Khitan (a Mongol 
people who moved west from North China. 
In the mid-12th century an independent 
state of Khorazm along the Oxus River 
broke away from the weakening Karakitai, 
but the bulk of the Kara-Khitan lasted until 
the Mongol invasion of Genghis Khan 
from 1219 to 1221 CE. After the Mongol 
capture of the Kara-Khitan, Kazakhstan 
fell under the control of a succession of 
rulers of the Golden Horde (the western 
branch of the Mongol Empire). The horde, 
or jüz, is similar to the present-day tribe 
or clan. By the early 15th century the 
ruling structure had split into several large 
groups known as khanates, which included 
the Nogai Horde and the Kazakh Khanate. 

 

   Қазақстанның көне дәуірі
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The Kazakh Khanate was founded in 1465 
in the Zhetysu region of south-eastern 
Kazakhstan by Janybek Khan and Kerey 
Khan. During the reign of Kasym Khan 
(1511– 1523 CE), the khanate expanded 
considerably. Kasym Khan instituted 
the first Kazakh code of laws, Qasym 
Khannyn Qasqa Zholy (Bright Road of 
Kasym Khan), in 1520 CE. The khanate 
is described in historical texts such as the 
Tarikh-i-Rashidi (1541– 1545 CE) by 
Muhammad Haidar Dughlat and Zhamigi-
at-Tavarikh (1598–1599 CE) by Kadyrgali 
Kosynuli Zhalayir. At its height, the 
khanate ruled portions of Central Asia and 
Cumania. Kazakh nomads raided Russian 
territories for slaves. Prominent Kazakh 
khans included Haknazar Khan, Esim 
Khan, Tauke Khan, and Ablai Khan.

The Kazakh Khanate did not always 
have a unified government. The Kazakhs 
were traditionally divided into three 
groups, or zhuzes: senior, middle, and 
junior. The zhuzes had to agree to have 
a common khan. In 1731, there was no 
strong Kazakh leadership; the three zhuzes 
were incorporated one by one into the 
Russian Empire, and the khanate ceased 
to exist. Russian traders and soldiers 
began to appear on the north-western edge 
of Kazakh territory in the 17th century, 
when Cossacks established forts which 
later became the cities of Yaitsk (modern 
Oral) and Guryev (modern Atyrau). 
The Russians were able to seize Kazakh 
territory because the khanates were 
preoccupied by the Zunghar Oirats, who 
began to move into the region from the east 
in the late 16th century. Forced westward, 
the Kazakhs were caught between the 
Kalmyks and the Russians. The reverses 
experienced by the Kazakhs at the hands 
of the Dzungars undoubtedly retarded the 
emergence of a unified Kazakh state and 
further depressed the prevailing level of 
Kazakh cultural life. They also rendered 
the Kazakhs even less able to resist the 
encroachments of Russia from the north. 

The advance onto the Kazakh steppe 

began with the construction of a line of 
forts – Omsk in 1716, Semipalatinsk in 
1718, UstKamenogorsk in 1719, and 
Orsk in 1735 – which was then steadily 
advanced southward. The Russian 
advance into Kazakh territory was slow 
and seldom violent but ineluctable; it 
made full use of Kazakh internal divisions 
and dissensions but was, in its essence, 
the typical encroachment of sedentary 
agriculturalists into the lands of nomads. 
Russian occupation of the Kazakh steppe 
would prove essential for the conquest 
of Muslim Central Asia. Some Kazakhs 
believed that the Russian presence might 
at least provide some security against 
Dzungar raids, and in 1731 the Little 
Horde accepted Russian protection, 
followed by the Middle Horde in 1740 
and by part of the Great Horde in 1742, 
although its effect upon the Dzungars was 
to prove minimal. Finally, after a series of 
ineffectual Kazakh uprisings of which the 
most extensive was that of Batyr Srym in 
1792–1797, Russia resolved to suppress 
such autonomy as the Kazakh khans still 
possessed. 

In 1822 the khanate of the Middle 
Horde was abolished, in 1824 the Little 
Horde, and in 1848 the Great Horde. 
Two Kazakh hordes depended on the 
Oirat Huntaiji. In 1730 Abul Khayr, a 
khan of the Lesser Horde, sought Russian 
assistance. Although Khayr’s intent was 
to form a temporary alliance against the 
stronger Kalmyks, the Russians gained 
control of the Lesser Horde. They 

 

 

   Жаугершілік заман
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conquered the Middle Horde by 1798, but 
the Great Horde remained independent 
until the 1820s (when the expanding 
Kokand khanate to the south forced the 
Great Horde khans to accept Russian 
protection, which seemed to them the 
lesser of two evils). The Russian Empire 
started to integrate the Kazakh steppe. 
Between 1822 and 1848, the three main 
Kazakh Khans of the Lesser, Middle and 
Great Horde were suspended. Russians 
built many forts to control the conquered 
territories. Moreover, Russian settlers 
were provided with land, whereas nomadic 
tribes had less area available to drive their 
herds and flocks. 

Many of the nomadic tribes were forced 
to adopt sedentary lifestyles. Because of 
the Russian Empire policy, between 5 and 
15 per cent of the population of Kazakh 
Steppe were immigrants. Nineteenth-
century colonization of Kazakhstan by 
Russia was slowed by rebellions and wars, 
such as uprisings led by Isatay Taymanuly 
and Makhambet Utemisuly from 1836 to 
1838 and the war led by Eset Kotibaruli 
from 1847 to 1858. In 1863, the Russian 
Empire announced a new policy asserting 
the right to annex troublesome areas on 
its borders. This led immediately to the 
conquest of the remainder of Central Asia 
and the creation of two administrative 
districts: The General-Gubernatorstvo 
(GovernorGeneralships) of Russian 
Turkestan and the Steppes. Most of 
present-day Kazakhstan, including 
Almaty (Verny), was in the latter district. 
Because of Kazakhstan’s incorporation 
into Russia, modern ideas found a more 
fertile ground among the Kazakhs than in 
the semi-independent Uzbek khanates. 

Russian schooling brought these ideas 
into Kazakh life, and Russian-formed 
intellectuals such as Chokan Valikanov 
and Abay Kūnanbay-ulï adapted them to 
specific Kazakh needs and created a secular 
culture unparalleled in other parts of Asian 
Russia. During the nineteenth century, 
Kazakhs had remarkable numeracy level, 

which increased from approximately 72% 
in 1820 to approximately 88% in 1880. In 
the first part of the century, Kazakhs were 
even more numerate than the Russians. 
However, in that century, Russia conquered 
many countries and experienced a human 
capital revolution, which led to a higher 
numeracy afterwards. Nevertheless, the 
numeracy of Kazakhs was still higher 
than other Central Asian nations, which 
are nowadays referred to as Kyrgyzstan, 
Turkmenistan and Uzbekistan. There 
could be several reasons for this striking 
early numeracy level. First and foremost, 
the settler share could explain part of this, 
albeit Russians were a minority in the 
Kazakh steppe. Secondly, the relatively 
good nutritional situation in Kazakhstan. 
Protein malnutrition that plagued many 
other populations of Central Asian nations 
was absent in Kazakhstan. Moreover, 
Russian settlers of the 1870s and 1880s 
might have simulated so-called contact 
learning. Kazakhs started to invest more 
in human capital because they observed 
that Russians were successful in that area. 
During the early 19th century, the Russian 
forts began to limit the area over which the 
nomadic tribes could drive their herds and 
flocks. The final disruption of nomadism 
began in the 1890s, when many Russian 
settlers were introduced into the fertile 
lands of northern and eastern Kazakhstan. 
In 1906 the Trans-Aral Railway between 
Orenburg and Tashkent was completed, 
facilitating Russian colonisation of the 
fertile lands of Zhetysu. Between 1906 
and 1912, more than a half-million 
Russian farms were established as part 
of reforms by Russian Minister of the 
Interior Petr Stolypin; the farms pressured 
the traditional Kazakh way of life, 
occupying grazing land and using scarce 
water resources. 

The administrator for Turkestan 
(current Kazakhstan), Vasile Balabanov, 
was responsible for Russian resettlement 
at this time. Starving and displaced, 
many Kazakhs joined in the Basmachi 
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movement against conscription into the 
Russian imperial army ordered by the 
tsar in July 1916 as part of the war effort 
against Germany in World War I. 

In late 1916, Russian forces suppressed 
the widespread armed resistance to the 
taking of land and conscription of Central 
Asians. Thousands of Kazakhs were killed, 
and thousands more fled to China and 
Mongolia. Many Kazakhs and Russians 
fought the Communist takeover, and 
resisted its control until 1920. The Kazakhs 
were onlookers rather than participants in 
the Russian Civil War that followed the fall 
of the tsarist regime in 1917. 

A Kazakh provisional government 
formed by the ephemeral Alash Orda 
political party existed only in name. In 
1919–20 the Bolsheviks’ Red Army 
defeated White Russian forces in the 
region and occupied Kazakhstan. On 
August 26, 1920, the Soviet government 
established the Kirgiz Autonomous 
Republic, which in 1925 changed its 
name to the Kazakh ASSR. From 1927 
the Soviet government pursued a vigorous 
policy of transforming the Kazakh nomads 
into a settled population and of colonizing 
the region with Russians and Ukrainians. 
Despite their nomadic rural existence, 
the Kazakhs were the most literate and 
dynamic indigenous people in Central 
Asia. But the collectivization brutally 
imposed by the Soviet regime resulted 
in a shocking decrease in the Kazakh 
population: between 1926 and 1939 the 
number of Kazakhs in the Soviet Union fell 
by about one-fifth. More than 1.5 million 
died during this period, the majority from 
starvation and related diseases, others as a 
result of violence. Thousands of Kazakhs 
fled to China, but fewer than one-fourth 
survived the journey; about 300,000 fled to 
Uzbekistan and 44,000 to Turkmenistan. 
In 1917 the Alash Orda (Horde of Alash), 
a group of secular nationalists named 
for a legendary founder of the Kazakh 
people, attempted to set up an independent 
national government. 

The state, the Alash Autonomy, lasted 
for over two years (from 13 December 
1917 to 26 August 1920) before 
surrendering to Bolshevik authorities 
who sought to preserve Russian control 
under a new political system. The Kirghiz 
Autonomous Socialist Soviet Republic, 
established in 1920, was renamed the 
Kazakh Autonomous Socialist Soviet 
Republic in 1925 when the Kazakhs were 
officially distinguished from the Kyrgyz. 
Although the Russian Empire recognized 
the ethnic difference between the groups, 
it called them both «Kyrgyz» to avoid 
confusion between the terms «Kazakhs» 
and Cossacks (both names originate from 
the Turkic meaning «free man.») In 1925 
the republic’s original capital, Orenburg, 
was reincorporated into Russian territory 
and Kyzylorda became the capital until 
1929. Almaty (known as Alma-Ata during 
the Soviet period), a provincial city in the 
far southeast, became the new capital in 
1929. In 1936, the territory was officially 
separated from the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic (RSFSR) 
and made a Soviet republic: the Kazakh 
Soviet Socialist Republic. With an area 
of 2,717,300 km2 (1,049,200 sq mi), 
the Kazakh SSR was the second-largest 
republic in the Soviet Union. 

From 1929 to 1934, when Joseph Stalin 
was trying to collectivize agriculture, 
Kazakhstan endured repeated famines 
similar to what is by some proclaimed 
as Holodomor in Ukraine; in both 
republics and the Russian SFSR, peasants 
slaughtered their livestock in protest 
against Soviet agricultural policy. During 
that period, over one million residents 
and 80 percent of the republic’s livestock 
died. Thousands more tried to escape 
to China, although most starved in the 
attempt. According to Robert Conquest, 
«The application of party theory to 
the Kazakhs, and to a lesser extent to 
the other nomad peoples, amounted 
economically to the imposition by force 
of an untried stereotype on a functioning 
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social order, with disastrous results. 
And in human terms it meant death and 
suffering proportionally even greater than 
in the Ukraine». NKVD (The People’s 
Commissariat for Internal Affairs (На-
родный комиссариат внутренних дел: 
Naródnyy Komissariát Vnútrennikh Del) 
Order 00486 of 15 August 1937 marked 
the beginning of mass repression against 
ChSIR: members of the families of traitors 
to the Motherland (Russian: ЧСИР: чле-
ны семьи изменника Родины). 

The order gave the right to arrest 
without evidence of guilt, and send 
women political-prisoners to the camps 
for the first time. In a few months, female 
«traitors» were arrested and sentenced to 
from five to eight years in prison. More 
than 18,000 women were arrested, and 
about 8,000 served time in ALZhIR – the 
Akmolinsk Camp of Wives of Traitors to 
the Mother land (Russian: Акмолинский 
лагерь жён изменников Родины – А. 
Л. Ж. И. Р.). They included the wives of 
statesmen, politicians and public figures 
in the then Soviet Union. After the closure 
of the prisons in 1953, it was reported 
that 1,507 of the women gave birth as a 
result of being raped by the guards. Many 
Soviet citizens from the western regions 
of the USSR and a considerable quantum 
of Soviet industry relocated to the Kazakh 
SSR during World War II, when Axis 
armies captured or threatened to capture 
western Soviet industrial centres. Groups 
of Crimean Tatars, Germans, and Muslims 
from the North Caucasus were deported to 
the Kazakh SSR during the war because it 
was feared that they would collaborate or 
had collaborated with the Germans. Many 
Poles from eastern Poland were deported to 
the Kazakh SSR. Many more non-Kazakhs 
arrived between 1953 and 1965, during the 
Virgin Lands Campaign of Soviet Premier 
Nikita Khrushchev (in office 1958–1964). 
That program saw huge tracts of Kazakh 
SSR grazing land cultivated for wheat and 
other cereal grains. 

More settlement occurred in the 
late 1960s and 1970s, when the Soviet 
government paid bonuses to workers 
participating in a program to relocate 
Soviet industry closer to Central Asia’s 
coal, gas, and oil deposits. By the 1970s the 
Kazakh SSR was the only Soviet republic 
in which the eponymous nationality 
was a minority, due to immigration and 
the decimation of the nomadic Kazakh 
population. The Kazakh SSR played 
significant industrial and agricultural roles 
in the centrallycontrolled Soviet economic 
system, with coal deposits discovered 
during the 20th century promising to 
replace depleted fuel-reserves in the 
European territories of the USSR. The 
distance between the European industrial 
centres and the Kazakh coal-fields posed 
a formidable problem – only partially 
solved by Soviet efforts to industrialize 
Central Asia. 

This left the Republic of Kazakhstan 
a mixed legacy after 1991: a population 
of nearly as many Russians as Kazakhs; 
a class of Russian technocrats necessary 
to economic progress but ethnically 
unassimilated, and a coal- and oil-based 
energy industry whose efficiency was 
limited by inadequate infrastructure. 
Kazakhstan formally became a constituent 
(union) republic of the Soviet Union 
on December 5, 1936. During the first 
secretaryship of Nikita Khrushchev, the 
role of Kazakhstan within the Soviet 
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Union increased dramatically. The Virgin 
and Idle Lands program launched in 1953 
opened up vast grasslands of northern 
Kazakhstan to wheat farming by Slavic 
settlers, a program that, over the course 
of several decades, led to an ecological 
disaster like the Aral Sea. Kazakhstan’s 
significance in the Soviet period also 
increased through the location on its 
territory of the main Soviet space-launch 
centre and a substantial part of the Soviet 
Union’s nuclear weaponry and the sites 
associated with nuclear testing. 

For a quarter of a century Kazakh 
politics were dominated by Dinmukhamed 
Kunayev, first secretary of the Communist 
Party of Kazakhstan from 1959 to 1986. 
The only Kazakh ever to become a 
member of the Soviet Politburo, Kunayev 
proved to be a masterful Soviet politician. 
Realizing that Kazakhs constituted a 
minority of Kazakhstan’s population, he 
looked with equal care after the needs of 
both Russians and Kazakhs. His dismissal 
in 1986 by the Soviet leader Mikhail 
Gorbachev caused the first serious riots 
of the 1980s in the Soviet Union. On 16 
December 1986, the Soviet Politburo 
dismissed longtime General Secretary 
of the Communist Party of Kazakhstan 
Dinmukhamed Konayev. His successor 
was the non-Kazakh Gennady Kolbin 
from Ulyanovsk, Russia, which triggered 
demonstrations protesting the move. The 
protests were violently suppressed by the 
authorities, and «between two and twenty 
people lost their lives, between 763 and 
1137 received injuries, between 2,212 and 
2,336 demonstrators were arrested». When 
Kolbin prepared to purge the Communist 
Youth League he was halted by Moscow, 
and in September 1989 he was replaced 
with the Kazakh Nursultan Nazarbayev. 
In June 1990 Moscow declared the 
sovereignty of the central government over 
Kazakhstan, forcing Kazakhstan to make 
its own statement of sovereignty. The 
exchange exacerbated tensions between 
the republic’s two largest ethnic groups, 

who at that point were numerically about 
equal. In mid-August, Kazakh and Russian 
nationalists began to demonstrate around 
Kazakhstan’s parliament building in an 
attempt to influence the final statement of 
sovereignty being drafted; the statement 
was adopted in October.

Like other Soviet republics at that 
time, Parliament named Nazarbayev its 
chairman and converted his chairmanship 
to the presidency of the republic. Unlike 
the presidents of the other republics 
(especially the independence-minded 
Baltic states), Nazarbayev remained 
committed to the Soviet Union during 
the spring and summer of 1991 largely 
because he considered the republics too 
interdependent economically to survive 
independence. However, he also fought to 
control Kazakhstan’s mineral wealth and 
industrial potential. This objective became 
particularly important after 1990, when 
it was learned that Mikhail Gorbachev 
had negotiated an agreement with the 
American Chevron Corporation to develop 
Kazakhstan’s Tengiz oil field; Gorbachev 
did not consult Nazarbayev until the talks 
were nearly complete. At Nazarbayev’s 
insistence, Moscow surrendered control 
of the republic’s mineral resources in June 
1991. Gorbachev’s authority crumbled 
rapidly through the year. Nazarbayev 
continued to support him, urging other 
republic leaders to sign a treaty creating 
the Union of Sovereign States which 
Gorbachev had drafted in a last attempt to 
hold the Soviet Union together. Because of 
the August 1991 Soviet coup d’état attempt 
against Gorbachev, the union treaty was 
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never implemented. Ambivalent about 
Gorbachev’s removal, Nazarbayev did not 
condemn the coup attempt until its second 
day. However, he continued to support 
Gorbachev and some form of union 
largely because of his conviction that 
independence would be economic suicide. 
At the same time, Nazarbayev began 
preparing Kazakhstan for greater freedom 
or outright independence. He appointed 
professional economists and managers to 
high positions, and sought advice from 
foreign development and business experts. 

The outlawing of the Communist Party 
of Kazakhstan (CPK) which followed the 
attempted coup permitted Nazarbayev 
to take nearly complete control of the 
republic’s economy, more than 90 percent 
of which had been under the partial 
(or complete) direction of the Soviet 
government until late 1991. He solidified 
his position by winning an uncontested 
election for president in December 1991. 
A week after the election, Nazarbayev 
became the president of an independent 
state when the leaders of Russia, 
Ukraine and Belarus signed documents 
dissolving the Soviet Union. He quickly 
convened a meeting of the leaders of the 
five Central Asian states (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
and Uzbekistan), raising the possibility of 
a Turkic confederation of former republics 
as a counterweight to the Slavic states of 
Russia, Ukraine, and Belarus in whatever 
federation might succeed the Soviet 
Union. This move persuaded the three 
Slavic presidents to include Kazakhstan 
among the signatories of a recast 
document of dissolution. Kazakhstan’s 
capital lent its name to the Alma-Ata 
Protocol, the declaration of principles of 
the Commonwealth of Independent States. 
On 16 December 1991, five days before 
the declaration, Kazakhstan became 
the last of the republics to proclaim its 
independence. 

Kazakhstan declared its sovereignty on 
October 25, 1990, and full independence 

on December 16, 1991. Under the 
presidency of Nursultan Nazarbayev, 
Kazakh politics continued to follow the 
moderate line of Kunayev. Nazarbayev’s 
leadership was initially restrained, relative 
to the leadership of neighbouring Central 
Asian states; however, over time it grew 
increasingly authoritarian. In 1994 
the government decided to gradually 
transfer the national capital from Almaty, 
located in the country’s southeast, to 
Aqmola, located in the north-centre, in 
the following years. The capital was 
officially moved in 1997, and in May 
1998 the city was renamed Astana. At the 
beginning of the 21st century, the rapid 
transformation of the capital was led by 
a dramatic construction boom directed 
by Nazarbayev and fuelled largely by the 
country’s growing petroleum revenues.

Nazarbayev was re-elected to the 
presidency in 1999 and again in 2005. 
During his rule, parties who opposed 
the president and his administration 
remained weak, partly because of the 
manoeuvring and manipulation by the 
ruling party. Although a reform package 
that included a reduction in the length of 
the presidential term and an expansion of 
parliamentary power was passed in 2007, 
a constitutional amendment was passed 
alongside it that rendered Nazarbayev 
personally exempt from the standard two-
term limit on the presidency. In 2010 the 
Kazakh parliament approved plans for a 
referendum for 2011 that would cancel the 
next two rounds of presidential elections, 
effectively extending Nazarbayev’s term 
until at least 2020. However, the planned 
referendum was rejected by Kazakhstan’s 
constitutional court in January 2011. 
Nazarbayev accepted the court’s ruling 
and called for early presidential elections. 
In April 2011, running against token 
opposition, Nazarbayev was elected to 
another term as president, winning more 
than 95 percent of the vote. 

A subsequent report by Organization 
for Security and Co-operation in Europe 
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(OSCE) observers stated that restrictions 
on political activity in Kazakhstan and the 
absence of a viable opposition candidate 
for president had left voters without a 
meaningful choice in the election. A 
rare challenge to the authority of the 
government occurred in May 2011 when 
oil workers in the town of Zhanaozen went 
on strike over pay and working conditions, 
occupying the town square. The strike 
continued until police opened fire during a 
riot on December 16, killing 17 people and 
injuring dozens more. The incident led to 
a wider crackdown on dissent that saw a 
number of opposition activists jailed. The 
next presidential election was held in April 
2015, wherein Nazarbayev won nearly 98 
percent of the vote. In September of that 
year, he appointed his daughter, Dariga 
Nazarbayeva, as deputy prime minister. A 
year later, in September 2016, he appointed 
her to the Senate, increasing speculation 
that she was being groomed to take over 
the presidency. Other events indicated that 
Nazarbayev was preparing the stage for a 
smooth transition of power as his tenure 
drew to an end. In 2017 he advanced a set 
of constitutional amendments that would 
give more power to the parliament and 
the cabinet. In February 2019 he sacked 
the cabinet and appointed a new prime 
minister to carry out a program to improve 
living standards. 

Many observers believed that the move 
was meant to lay the groundwork for an 
upcoming election campaign. Saying 
he wanted to facilitate the rise of a new 
generation to lead the nation, Nazarbayev 
resigned from the presidency on March 
19, though he retained several key policy-
making positions. Following constitutional 
protocol, the incumbent Senate speaker, 
Kassym-Jomart Tokayev, was to serve as 
acting president for the remainder of the 
term; a presidential election was due to 
be held in early 2020 but was later moved 
up to June 2019. On March 20, 2019, his 
first day in office, Tokayev changed the 
name of the capital city from Astana to 

Nursultan in honour of Nazarbayev and 
promoted Nazarbayev’s daughter Dariga 
to the post of Senate speaker, making her 
first in the line of succession upon the 
vacancy of the presidency. When elections 
came, Tokayev was elected to the 
presidency in a sweeping victory, though 
not as comprehensive as Nazarbayev’s in 
previous elections. Despite some periods 
of tension, Kazakhstan’s relations with 
Russia in the years since independence 
have remained close, marked by economic 
partnerships, treaties of accord, and 
cooperation on matters of security and 
intelligence. In consideration of both 
demographic and cultural factors, Russian 
continues to function as an official 
language. Kazakhstan also maintains 
an important relationship with China, 
with whom it settled lingering border 
demarcation issues in 1999. 

Although Russia remains one of 
Kazakhstan’s principal trading partners, 
Kazakhstan’s growing relationship 
with China over the last two decades 
has led to increased bilateral trade and 
investment, particularly in the energy 
(oil, gas, nuclear) sector and under the 
aegis of the Belt and Road Initiative. After 
declaring its independence from a political 
structure dominated by Moscow and the 
Communist Party of the Soviet Union 
(CPSU) until 1991, Kazakhstan retained 
the governmental structure and most of 
the leadership which had held power in 
1990. Nazarbayev, elected president of the 
republic in 1991, remained in undisputed 
power many years thereafter. He took 
several steps to ensure his position. The 
constitution of 1993 made the prime 
minister and the Council of Ministers 
responsible solely to the president, 
and a new constitution two years later 
reinforced that relationship. Opposition 
parties were limited by legal restrictions 
on their activities. Within that framework, 
Nazarbayev gained substantial popularity 
by limiting the economic shock of 
separation from the Soviet Union and 
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maintaining ethnic harmony in a diverse 
country with more than 100 different 
nationalities. Kazakhstan began its 
journey towards modernisation in the 
1990s, post the breakup of the Soviet 
Union. Nazarbayev played the same large-
scale role in the history of Kazakhstan as 
world-famous reformers such as Ataturk 
in Turkey, Charles de Gaulle in France, 
Mahathir Mohammad in Malaysia, Lee 
Kuan Yew in Singapore and others played 
in the development of their respective 
countries. On being elected on December 
1, 1991, Nazarbayev’s first words after 
becoming the First President were, «at 
the very edge of the abyss». It was a time 
when the Kazakh leader chose the national 
strategy adequate to the realities and the 
creation of a capable model of public 
governance – which became the decisive 
factor for the effectiveness of Kazakhstan. 
Situation in which Kazakhstan was on eve 
of the collapse of USSR was ‘unenviable’. 
Statistics show that the newly-formed 
country was an agrarian economy and 
raw materials appendage. Sandwiched 
in the centre of the Asian continent 
between major powers and unstable 
south, Kazakhstan was confronted with 
difficult geopolitical situation and limited 
economic opportunities. 

Due to the rapid disintegration of 
the USSR, the volume of industrial 
production in Kazakhstan for 1990-1994 
fell by half, transport reduced by two-
thirds, agriculture -- by 30 per cent. Allied 
industrial giants in the coal, mining and 
other industries stopped. Unemployment 
grew. Mass economic migration started. 
In a country that was aspiring to be a 
market economy, archaic mechanisms 
of governance and organisation of 
government institutions remained. But the 
problem arose of building external relations 
with neighbours and large countries. 
However, under Nazarbayev’s leadership, 
young Kazakhstan passed through all these 
challenges and limitations and rose up to 
a new level of development. Kazakhstan 

did not copy foreign development models 
-- neither Asian, nor European, nor 
American. But having independently 
selected universal principles of country’s 
development from world experience, 
Nazarbayev was able to skilfully apply 
them to the national context and form 
his own model of effective reforms, 
development and effective governance. In 
the early 1990s, Nazarbayev presented his 
own development formula «first Economy, 
then Politics», that is, initially the country 
relied on economic development, and 
on its basis, development of democratic 
institutions.

Today, this experience is known as the 
«Nazarbayev Model» or the Kazakhstan 
Way. It is based on a thoughtful and 
phased nation-building based on a rational 
solution of priority tasks and the pursuit 
of ambitious goals in future. Efforts of 
Nazarbayev focused on three key stages 
of reform and development. Beginning 
of the 1990s was the time of the first 
modernisation. Then the task was to 
rebuild the public administration system, 
lay the foundations of a market economy 
and integrate into the world community. 
During this period, Kazakhstan carried 
out «triple transit» to economic, social 
and socio-political spheres and all spheres 
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of life underwent reforms. Kazakhstan 
deliberately chose democracy as a model 
of political development and a new 
Constitution was created in 1995 with the 
separation of the executive, legislative 
and judicial powers and foundation of 
the rule of law was laid. Deep economic 
transformations were carried out and key 
mechanisms of a market economy were 
formed. Since then, the well-being of 
society has improved. The quality of life 
has improved substantially. As a result, 
the World Bank has included Kazakhstan 
among the middleincome countries. A 
major successful achievement of the 
Republic at that time was the transfer and 
construction of the new capital of the state 
Astana which today bears the name of the 
First President – Nur-Sultan. 

In 2012, Kazakhstan was among the 
50 most competitive countries in the 
world. In those same years, Nazarbayev 
presented a new ambitious development 
goal in the Strategy «Kazakhstan – 2050» 
– to take a place among 30 most developed 
countries of the world in a few decades. 
Meanwhile, efforts to develop the business 
environment have led the country to rise 
from 86th place in the World Bank’s 
«Doing Business» rating in 2005 to 25th 
position in 2019. After the collapse of the 
Soviet Union, Kazakhstan adopted a multi-
vector foreign policy. Due to its landlocked 
feature, Kazakhstan finds itself dependent 
on two of its major neighbouring powers, 
Russia and China. Taking leverage of 
its geopolitical location at the crossroad 
of East and West, Nazarbayev turned 
towards West for economic development 
and investment, along with maintaining 
warm economic and political relations 
with Russia and China. It is due to his 
far-sighted and visionary foreign policy 
approach that Kazakhstan has emerged as 
a country of global standing ahead of other 
Central Asian Republics. 

Power transition in Kazakhstan has 
been a subject of speculation in recent 
years. It was expected that Nazarbayev 
would secure his position as leader of the 

nation even after retiring from his position. 
In 2017, Nazarbayev introduced some 
changes in the constitution which reduced 
the power of the President and enhanced 
that of the Parliament. In July 2018, he 
extended the role of Security Council 
making it responsible for controlling all 
security forces and foreign policy. Same 
year he also rehabilitated the government, 
security and presidential officials. In his 
address to the Kazakh citizens on March 
19th, 2019 he said that he would be the 
head of the Security Council and Nur 
Otan Party which confirms his position at 
the pinnacle of topmost decision-making 
authority. He has also been conferred 
with the title of Elbasy –the leader of 
the nation which protects him and his 
family from arrest and conviction. It is an 
undeniable fact that although Nazarbayev 
has resigned, yet he possibly remains 
the most powerful person in the country 
through the constitutional framework as 
well as on account of his Party position. 
He will continue to play a central role 
in determining and guiding the socio-
economic and political paradigms of 
Kazakhstan. 

The expanding socio-economic 
disparity in Kazakh society could take a toll 
on the successive regimes. Kazakhstan had 
quickly introduced a national lockdown 
and travel restrictions in mid-March, 2020 
to stem the pandemic, but faced a rise in 
infections after it lifted the restrictions 
in May. Once quarantine measures 
were eased, many Kazakhs began to 
ignore social-distancing guidance. Many 
underestimated the risks of the virus: they 
hurried to offices, cafes, pubs, parks and 
fitness centres. Families gathered for large 
weddings, birthdays and funerals. Soon, 
initial optimism about government’s 
handling of virus was replaced with panic, 
helplessness and disillusionment. In late 
June, Kazakh President fired the nation’s 
health minister, blaming him for flaws that 
triggered what authorities called a second 
wave of contagion. The new Minister 
was given a special status, and Ministry 
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given broader powers for interagency 
coordination to counter the epidemic. 
Kazakhstan imposed a new two-week 
nationwide lockdown in early July to 
contain the outbreak. This was extended 
by further two weeks till 3rd August with 
offer of financial aid to those who lost their 
source of income.

Kazakhstan became the first 
country in the world to enter a second 
nationwide lockdown which restricted 
public gatherings and banned family 
and holiday get-togethers. Amid the 
pandemic and citizens’ mourning for 
their family members, online concerts 
and fireworks were organised on July 6 
to celebrate Capital Day in Nur-Sultan 
city, which coincided with 80th birthday 
of Nazarbayev. Authorities said that they 
hoped to cheer up front-line medical 
workers. In response to overwhelming 
public criticism, government declared 
July 13 a day of national mourning 
for COVID-19 victims. Such public 
acknowledgement of failure is exceptional. 

Kazakh president threatened the 
possible dissolution of the entire cabinet if 
situation did not improve. Kazakh President 
has ordered the cabinet to resuscitate the 
economy, which shrank 1.8% year-on-
year in January-June as the services sector 
fell significantly by 5.6% due to first 
lockdown in March-May and the key oil 
and gas sector suffered from a crude price 
drop. Tokayev said the government would 
allocate an additional 150 billion tenge 
($363 million) towards combating the 
COVID-19 outbreak and urged the central 
bank to lower its inflation target to 8.0-
8.5% from 9.0-11.0% this year. Decline 
in receipts in budget for 2020 will amount 
to 1.7 trillion tenge. Quarantine and 
lower oil prices led to a sharp reduction 
in budget revenues. Budget stability is 
being achieved through transfers from 
the National Fund. According to forecasts 
by International Monetary Fund and 
World Bank, Kazakhstan faces its largest 
economic slowdown since the break-up 

of the Soviet Union, with GDP growth 
expected to collapse from 4.1% in 2019 
to -2.7 % in 2020 due to coronavirus-
induced crash of international oil prices. 
Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) has approved a loan of EUR661.8 
million (approximately $750 million 
equivalent) to provide budgetary support 
to Kazakhstan in mitigating adverse 
impacts of COVID-19 on health, income 
and economic opportunities of the 
country’s population. 

The pandemic has disrupted 
Kazakhstan’s economic activities. 
Employment and livelihoods are adversely 
impacted, particularly among the poor 
and vulnerable. Women are likely most 
affected as they account for more than 65 
percent of labour force in hard-hit sectors 
including hospitality, education and retail 
trade. The oil price shock has significantly 
brought down export revenues. Without a 
fiscal response, the economy could contract 
in real terms by 5.5 percent in 2020. The 
loan will finance Kazakhstan’s COVID-19 
Active Response and Expenditure Support 
(CARES) Program, which supports the 
country’s immediate COVID-19 health 
policy response, social protection and 
employment recovery measures, as well 
as stimulus measures. This financing 
will fund measures to mitigate impact 
of higher food prices on vulnerable 
groups, an increase in social payments, 
new tax incentives to alleviate financial 
burden of businesses and cash payments 
to the unemployed. Notwithstanding the 
challenges confronted by Kazakhstan as 
a result of Covid-19 and steep decline 
in prices of energy as well as a sharp 
downturn in demand of oil and gas in its 
major markets, its economic and socio-
political fundamentals continue to be 
strong and robust. 

It is expected that Kazakhstan will 
soon bounce back and continue its journey 
to provide a stable, secure, peaceful and 
prosperous society to its people as well as 
the region.



Ұлағат

Мавлана Жалал ад-Дин Мухаммад Руми 
(30.09.1207, Балх, Хорезмшах мемлекеті – 17.12.1273, 

Конья, Коний султанаты) – ұстаз, аты әйгілі ақын-суфий. 

Жалал ад-Дин Руми нақылдары

Басқалардың сөздерiн қайталау  
олардың мағынасын түсiнгендi бiлдiрмейдi.

***
Кез келген жоғалту — тауып алу.  
Кез келген тауып алу — жоғалту.

***
Айнада, өзiмiз бiлетiндей, бәрi керiсiнше.  

Бiрақ онсыз бiз ешқашан өзiмiздi көрмес едiк.
***

Біреудің сөзін қайталау – түсінгендіктің белгісі емес.
***

Достыққа дұшпандық қылған адам оңбас
***

Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол.  
Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді.

***
Кеше мен әлемді өзгертуге тырысатын «өте ақылды» адам 

едім.  
Ал бүгін өзімді өзгертуге жұмыс жасайтын  

қарапайым адамға айналдым.
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Болат КӨМЕКОВ

ҚЫПШАҚТАРДЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ 
ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ АЛТЫН ОРДА

Аңдатпа. Мақалада ХI-ХII ғасырларда  ұлы далада құрылған Қыпшақ мемлекетінің тарихы мен оның 
көне түркі тарихи мәдени кешенінің қалыптасып дамуындағы орны қарастырылады. Автор шығыс және 
батыс қыпшақ бірлестіктерінің, Қыпшақ дәуіріндегі Дешті Қыпшақ аумағындағы тайпалар топтасуын қазақ 
халқының қалыптасуындағы негізгі кезең ретінде бағалайды. Жалпы алғанда, мақалада  қыпшақ дәуіріндегі 
мемлекеттік құрылым сипаты мен қыпшақ мәдени дәстүрі қазақ халқының елдігі мен  Қазақ хандығының 
құрылуында айрықша орын алғандығы ғылыми сараптамалар арқылы нақты дәйектеледі.

Bolat KOMEKOV
HISTORICAL AND CULTURAL TRADITIONS OF KIPCHAKI AND THE GOLDEN HORDE
Abstract. The article examines the history of the Kipchak state, which arose in the Great Steppe in the XI-XII 

centuries, and its role in the formation and development of the ancient Turkic historical and cultural complex. The 
author examines the grouping of eastern and western Kipchak associations, tribes on the territory of Desht-Kipchak 
in the era of the Kipchaks as a key stage in the formation of the Kazakh people. In general, on the basis of scientific 
analysis, the article clearly confirms that the nature of the state structure and the Kipchak cultural traditions of the 
Kipchak era played a special role in the formation of the Kazakh people and the Kazakh Khanate.

Болат КОМЕКОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КИПЧАКОВ И ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Аннотация. В статье рассматривается история Кипчакского государства, возникшего в Великой степи 

в XI-XII веках, и его роль в формировании и развитии древнетюркского историко-культурного комплекса. 
Автор рассматривает группировку восточных и западных кипчакских объединений, племен на территории 
Дешт-Кипчака в эпоху кипчаков ключевым этапом становления казахского народа. В целом, в статье на 
основе научного анализа наглядно подтверждается, что характер государственного устройства и кипчакские 
культурные традиции кипчакской эпохи сыграли особую роль в формировании казахского народа и Казах-
ского ханства.
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Ұлы далада 750 жыл бұрын Ал-
тын Орда мемлекеті, дәлірек айт қанда 
Жошы Ұлысы мен оның мұра гер-
лерінің мемлекеті құрылды. Алтын 
Орда ұлы даланың көшпелі мем-
лекеттілігінің жарқын үлгісі болып та-
былады. Көшпелі қоғамдардың даму 
ерекшелігін анықтау және әлемдік 
тарих тағы көшпенділіктің орны мен 
рөлін анықтау XX ғ. аяғынан бас-
тап жүргізілуінің нәтижесінде дала 
өркениеті туралы отырықшылық қоғам-
дарының өркениетімен қатар дербес 
құбылыс ретінде толықтай тұжырым 
жасауға мүмкіндік берді. Ұлы даланың 
көшпелі қоғамдары қуатты әлеуетке 
ие болды: атап айтқанда әскери, шар-
уа шылық, мәдени және рухани тұр-
ғысынан ежелгі дәуірден бастап 
Еура зиялық ауқымдағы қуатты им-
периялар құрылуына толық негіз бар 
(ғұндар, ежелгі түркілер, қыпшақтар, 
моңғолдар). Негізінен көшпеліліктің 
қалыптасуы көбінесе толыққанды ішкі 
қажеттіліктерге байланысты өзіндік 
ұйымдастырылған мемлекеттердің құ-
ры луына әсер етті. Тіптен, өзін-өзі 
қам та масыз ететін күшке ие қоғамдар 
болды. Бұл ретте көшпенділердің ерек-
шелігі Ұлы даланың кез келген көшпелі 
қоғамында мал шаруашылығынан 
егін шілікке, қалалар мен қоныстарға 
дейінгі бірнеше шаруашылық-мәдени 
үлгі лердің болуын қадағалауға бола-
тынын айқын дәлелдейді. Әлбетте, 
ешқашан таза көшпелі қоғам болма-
ды, ол әрқашан жартылай және жар-
тылай отырықшы сипатқа ие болды. 
Сондықтан ғылыми әдебиетте қол да-
нылатын «көшпелі қоғам» және «көш-
пелі мемлекет» ұғымдарында «көш-
пелі» терминінің тек шартты мәні бар.

Көпғасырлық тарихи-мәдени өзара 
қарым-қатынас барысында прототүрік 
және түркі, бір жағынан, протомонғол 
және моңғол тайпалары, екінші жа-
ғынан, Моңғолия аумағында жалпы 
көшпенділік мемлекеттік дәстүрлері 
жасалынды. Сонымен қатар, түркі және 

моңғол көшпелі қоғамдарына қоғамдық 
және мемлекеттік өміріндегі өзіндік 
ерекшеліктері тән болды. Осыған бай-
ланысты Алтын Орда тарихындағы 
түркі және моңғол факторларының 
арақатынасы маңызды, ал ол көбінесе 
тұжырымдамалық мәнге ие.

Қазіргі Қазақстан жерінде ХІ-XII ғғ. 
Қыпшақ мемлекетінің құрылуы Еура-
зия кеңістігіндегі өзара ықпалдастық 
барысындағы мәнді құбылыс әрі бір-
тұтас көне түркі тарихи-мәдени кеше-
нінің дамуындағы қорытынды кезең 
ретінде қыпшақ дәуірін қалыптастырды.

ХІ ғ. басы Кимек қағанатының мұ-
расы толығымен қыпшақ әскери-тай-
палық ақсүйектерінің қолына өтумен 
аяқ талды. Шығысында Алтай мен Ер-
тіске, батысында Еділ мен Оңтүстік 
Орал ға, сондай-ақ оңтүстігінде Бал-
хаш көлінен солтүстігінде Құлынды 
дала сына дейінгі жерлер Қыпшақ хан-
дығының кұрамына еніп, кимек және 
құман тайпалық бірлестіктері қыпшақ 
билеушілерінің алдында өздерінің сая-
си тәуелділіктерін мойындады.

Қыпшақ хандарының саяси ық па-
лының өсуі көп ұзамай мемлекеттің 
одан әрі кеңеюіне әкеледі. Қыпшақ 
би леушілері оғыз жабғыларын ығыс-
тырып, Сырдария, Арал және Кас-
пий маңы далаларын иеленеді, Еділ, 
Үстүрт пен Сырдария арқылы өтетін 
негізгі сауда жолдарын өз қарамағына 
алады. Қалалары мен қамалдары бар 
Азия мен Еуропаны қосатын жолдың 
бұл бөлігі өзінің стратегиялық және 
экономикалық жағынан маңызды аумақ 
ретінде аса тартымды болды.

Саяси толқындардың барысында 
қыпшақтардың едәуір биікке көтерілуі 
мен олардың ықпал ету аясының кеңеюі 
аймақтағы этносаяси жағдайдың өзге-
руіне әкеледі. Осыған байланысты мұ-
сылман тарихнамасында жаңа геосая-
си жағдаяттың мәнін ашатын тарихи-
географиялық Дешті Кыпшақ (Қыпшақ 
даласы) термині пайда болып, берік 
орнығады.



38 3(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Сараптама
Кимек қағанаты мен Оғыз мемле-

кетінің экономикалық және әскери 
әлеуеттерінің арқасында күшейген 
қыпшақ хандары өз ықпалының ая-
сын одан әрі кеңейту саясатын жүзеге 
асыруға кірісіп, XI ғ. ортасында қыпшақ 
тайпаларының ірі топтары Еділден 
батысқа қарай жылжи бастайды. Сол 
ғасырдың соңғы тоқсанында олар 
Византиямен көршілес жатқан Қара 
теңіз маңындағы далалы аймақтарға 
келіп жетеді. Нәтижесінде қыпшақ 
әскери-тайпалық ақсүйектерінің сая-
си үстемдігі Ертістен Днестрге дейінгі 
алқаптарға созылады. Қыпшақ хан-
да рының билігі кезінде Еуразия 
кеңістігінде мемлекеттік-әкімшілік, 
әске ри және әлеуметтік-мәдени көне 
түркі дәстүрлерін қамтыған этносаяси 
бір лестік пайда болып, Дешті Қыпшақ 
кеңістігін толық қамтыған өзара бел-
сенді ықпалдасудың нәтижесінде 
қыпшақтардың билігі астында тарихи-
этнографиялық бірлік қалыптасады.

Сонымен XII ғ. қыпшақ факторы-
мен Орталық Азия және Шығыс Еуро-
падағы ең ірі түркі халқы және оның 
аса кең тарағаны ретінде түсінік берік 
орын алады.

Көне түркі дәстүрлеріне сәйкес, 
ұлан ғайыр жерлерді алып жатқан 
Қыпшақ хандығы: Шығыс қыпшақ 
және Батыс қыпшақ болып екі 
этноаумақтық бірлестікке бөлініп, 
олардың шекаралары Еділ өзенімен 

белгіленеді. Көшпенді тұрмыстың ай-
қын кө рі нісі ретіндегі әскери ұйымдас-
тыру мен көшпенді өмір үшін аса қо-
лайлы әскери-әкімшілік жүйеге негіз-
делген бұл бөлінуге үлкен мән беріледі. 
Әскери-әкімшілік саясигенез формасы 
аймақтық-тайпалық негізде құрылып, 
мемлекетте ірі тайпалардың санына 
сәйкес аумақтар пайда болады.

Қазіргі Қазақстан аумағында орна-
ласқан Шығыс қыпшақ хандығы дала-
лық өркениет аясында мемлекеттік 
құрылымдардың сабақтастық байла-
нысы арқылы көп ғасырлық көшпенді 
мал шаруашылығына бейімделген қо-
ғамның дамуына негізделген өз мем-
лекеті, қалалары, жазу дәстүрі мен 
мәдениеті бар қоғам ретінде ерек-
шеленеді. Осыған байланысты, қып-
шақтарда мемлекеттің пайда болуы, 
бірінші кезекте, олардың ішкі дамуы 
мен қоғам мұқтаждығының нәтижесі, 
таптық және мүліктік жағынан 
бөлінудің қорытындысы болды.

Дешті Қыпшақтың барлық аума-
ғында Шығыс бірлестік ханда ры ның 
билігі үстемдік етті. Шығыс қып шақ 
хандығының он алты этнобірлес тік-
тер ден құралған тайпалық құрамы 
күрделі әрі біртексіз болды, мұнда 
қыпшақ тайпаларынан басқа кимек, 
құман, оғыз, көнебашкир, печенег, со-
нымен қоса түркіленген ирантілдес 
этнобірлестіктер енді. Ондағы қышпақ 
тайпаларының тізімі кездейсоқтық 

 

Үшінші мақалаға: 
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емес, оның әрқайсысы өзінің әулеттік, 
әлеуметтік және саяси деңгейіне сәй-
кес жүйелі түрде орналастырылады. 
Ұлы далада орнаған көшпенді мемле-
кет тердің негізін құраған ру мен 
тайпалардың өз ішінде қатал тәртіпке 
сәйкес бөлінуі қоғамдық әрі мемлекеттік 
дамудың негізгі қағидасы болды. Да-
ла өркениетінің этноәлеуметтік қоғам-
дастығы динамикасының ерекшелігі, 
әрекеті ынталы әлеуметтік және әлеу-
меттік-психологиялық фактор ретін де 
ру-тайпалық құрылымдарымен дамы-
ған мемлекеттің белгілерін айқын 
аңғартады.

Қыпшақ мемлекетінің билігі аса ық-
палды елбөрілі әулетті руынан шыққан 
хандардың қолында шоғырланады. Ақ-
сүйектерге тоқсоба (тоғыз тайпа), бурд-
жоғлы, жетіоба (жеті тайпа) тайпалары 
жатқызылды.

Қыпшақ тайпаларының батысқа қа-
рай жылжуының нәтижесінде бірлес-
тіктің ішінде этносаяси күштердің 
қай та топтасу үрдісі басталады. Батыс 
қыпшақтарының құрамына он бір тайпа 
енеді. Олар өздерінің құрамы жағынан 
айтарлықтай біркелкі түркі текті болады 
және оған қыпшақтардан басқа құман, 
печенег тайпалары кіреді. Бұл жағынан, 
Батыс Дешті Қыпшақтың тайпалық 
құрамы Шығыстағы қағанаттан сан 
және сапа жағынан ерекше жағдайда 
болады, ондағы билеушілер негізінен 
тоқсоба мен бурджоғлы арасынан 
шығып отырады.

Моңғол дәуіріне дейін Шығыс және 
Батыс қыпшақтарының кұрамына орта-
азиялық моңғол ру-тайпалары кірмеген 
болатын.

Еуразия кеңістігінде көне түркі дәс-
түрлерін жалғастыруда Қыпшақ хан-
дығы далалық өркениеттік жүйенің 
аса мықты дамыған соңғы мемлекет 
бол ды. Далалық өркениеттің негізгі 
бел  гілерінің бірі – дала мәдениеті 
және оның аса тұрақты бөлігі ретін-
де гі айрықша феномен – далалық тұр-
мыспен тығыз байланыста дамып отыр-

ды. Оның тамыры бастауын қола дәуі-
рінен алып, сақ тарихи-мәдени қоғам-
дастығы кезеңінде негіздері орнығып, 
ал түркі мемлекеттік құрылымдарында 
одан әрі дамытылып, көшпенді тұр мыс 
уақыт пен кеңістік жағынан жо ғарғы 
деңгейлі сабақтастық сипатына ие бо-
лады. Барлық этникалық және жер-
гілікті нұсқаларда ұзақ тарихи кезеңдер 
арқылы сақталып келген мәдениеттегі 
стереотиптер құрылады. Олар негізінен 
материалдық және рухани мәдениеттен, 
адамгершілік пен жүріс-тұрыс норма-
ларынан айқын көрініс табады.

Дешті Қыпшақта дала құқығы 
(төру) ережелері мен бұйрықтарына 
не гізделген заңдар жинағы кең қол-
даныста болды. Осы орайда 1266 ж. 
сұлтан Байбарыстың Иран ельханы 
Абаға ханға жазған хатында: «Біздің 
(қыпшақ) ясамыз Шынғысханның яса-
сынан жоғары тұр»,  – деп көрсетуі 
осы ның дәйегі деуге болады. Қыпшақ 
хан дығындағы далалық мәдениет 
сабақ тастығының жоғарғы деңгейінде 
болуының нәтижесінде олардың құқық, 
заң және әділеттілік туралы түсініктері 
далалық өркениеттің мемлекеттік тұ-
жы рымдамасының ажырамас бөлігін 
құрады.

Қыпшақ қоғамындағы жазу мәде -
ниеті Еуразия Ұлы даласын да қалып-
тасқан көшпенді мемлекеттер де  гі 
әкімшілік, шаруашылық, диплома-
тия лық тәжірибелер мен мемлекеттік 
акті лерді белгілеу мұқтаждығынан 
шық қан көпғасырлық жазу дәстүрінің 
негі зінде құрылды. Дешті Қыпшақта 
іс жүргізу жүйесі, көрші және алыс 
мемлекеттердің билеушілерімен хат 
жазысу дәстүрі болған. Жазба дерек-
терде көптеген қыпшақ ғалымдары мен 
данышпандарының есімдері сақталды. 
Дала өркениетінде ауыз әдебиеті 
саласындағы шығармашылықтың түрлі 
формаларының орны мен рөлі ерекше 
болды. Олар есте сақтау қабілеті мен 
шешендік өнердің дамуына, көркем 
шығарманың жоғарғы формалары бо-
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лып табылатын батырлық эпостар мен 
лирикалық поэмалардың көптеп пайда 
болуына жол ашты.

Дешті Қыпшақ аумағында, әсіресе 
қазіргі Қазақстан жерінде қыпшақ 
хал қының қалыптасуының белсенді 
үрдісі жүріп жатты. Этно-мәдени бел-
гі лердің бір сарынға түсу барысы мен 
ынталандырылған қоғамның өза ра 
жақындасуына ортақ мемлекет, этни-
калық аумақ, шаруашылықтың біртипті 
формасы, қоғамдық қатынастар жүйесі 
мен тіл бірлігі үлкен септігін тигізді. 
Қыпшақтардың түрлі этникалық топ-
тармен өзара ықпалдасуы олардың 
этникалық ортақтығына әсерін тигізді. 
Қыпшақтардың саяси күшінің барған 
сайын артуына байланысты көптеген 
тайпалар мен этникалық топтар (қаңлы, 
кимек, құман, қарлұқ, оғыз, шігілі, пече-
нег, ұран, кай, азкиш және т.б.) өздерінің 
бір этносқа жататынын сезініп, қыпшақ 
этнонимін қабылдап, өздерін қыпшақ 
деп атай бастайды. Алайда қыпшақ хал-
қының қалыптасуының соңғы кезеңі 
моңғол шапқыншылығының салдары-
нан үзіліп, ауқымды Қыпшақ хандығы 
жойылады.

Қыпшақ дәуіріндегі тайпалардың 
топтасуы қазақ халқының құры луын-
дағы негізгі кезең болып табылады. ХІ-
ХІІ ғғ. Шығыс қыпшақ хандығындағы 
этникалық үрдістердің дамуы бары-
сында қазақ халқының этникалық негізі 
қалыптасады.

Шыңғыс хан батыс жорығына үлкен 
мән берді және оған мұқият дайындал-
ды, өйткені, моңғолдар үшін негізгі 
қарсыласы күшті көшпелі Қыпшақ 
хандығы (XI-XIII ғ. басы) болды, 
ол Ертістен Қара теңізге дейінгі кең 
жерлерді алып жатқан алпауыт мемле-
кет еді. Қыпшақ хандығы бірыңғай көне 
түркілік тарихи-мәдени кешені аясында 
дамыған. 20 жыл көлемінде қажырлы 
күрес барысында Шыңғыс хан мен оның 
мұрагерлері қыпшақтардың жоғарғы 
мемлекеттік құрылымын құлдыратып, 
қыпшақ билеуші әулеті мен олардың 
әскери-көшпелілік жүйесін жойды. 
Сонымен қатар Дешті Қыпшақта қып-
шақ халқының құрылуындағы аяқ тау 
процесін біржолата тоқтатты. Дешті 
Қыпшақ жерлері Ұлы Моңғол импе-
риясының ажырамас бөлігі әсіресе 
Жошы ұлысының (Алтын Орданың) 
мемлекетінің құрылуына негізгі ірге та-
сына айналды. Онда мемлекеттік жә не 
қоғамдық құрылымның барлығы Шың-
ғыс тұқымдары мен моңғол әскери-
көшпелі ақсүйектердің қолында болды.

Моңғолдардың Алтын Орда да 
үстемдігіне қарамастан, жергілік ті қып-
шақ-түркі ғасырлар бойы қалыптас қан 
тарихи-мәдени дәстүрлерінің біртіндеп 
жаңғырту процесін тежей алмады. 
Алғашында оған Бату ханның (1227-
1255) қыпшақ тайпаларының жалпы 
әскер құрамына тартылуы ықпал етті, 
себебі қыпшақтар түпкір-түпкір жер-
лерде ең тұрақты және ержүрек жауын-
герлер болып саналды. Бұл үрдіс оның 
мұрагері Берке хан (1257-1266) кезінде 
одан әрі дамып, Алтын Орданың Египет 
және Сирияның Мәмлүк мемлекетімен 
билеуші қыпшақ әулетімен жан-жақты 
достық байланысы орнатылған. Бұл 

 

 Мына картинаның тек сол жағындағы көне қыпшақ жазуын ғана ал.  «Кодекс Куманикус» 

 

   



413(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Болат КӨМЕКОВ. Қыпшақтардың тарихи-мәдени дәстүрі және Алтын Орда

одақта екі ірі мемлекеттің арасында 
қыпшақ факторы байланыстырушы 
буын бола алды. Алтын Орданың ру-
хани және материалдық салаларын-
да келімсек моңғол және жергілікті 
қыпшақ орналасқан екі қарсылас 
бастарының бәсекелестігі күшейді. 
Моңғол және қыпшақ екі мәдениет 
пен дәстүр күресінде қыпшақ тарихи-
мәдени мұралары жеңіске жетті.

Сөйтіп, қыпшақ мәдени және ру-
хани салт-дәстүрлері тілдегі, дін, жаз-
ба, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлері 
моңғолдан басым болды. Моңғол 
мемлекеттілігінің негізі әлсіреуіне Ис-
лам және синкретикалық мұсылман 
мәдениеті де ықпал етті, яғни ислам діні 
қыпшақ тайпаларының көп бөлігінде 
моңғол шапқыншылық кезеңіне дейін 
ұстанған. Осы қалыптаскан жағдайдың 
негізінде, мемлекеттік құрылыс және 
этно-мәдени жағдаятпен байланысты 
болмыстар шетелдік тарихнамаларда 
орын алады. Мысалы, XIII ғ. екінші 
жар тысында Жошы хан және оның 
ұрпақтарының мемлекеті сол заманның 
аса дәйекті деректері саналатын араб 
шығармаларында Дешті Қыпшак ата-
уы мен танымал болған. Тек араб 
шығар маларында ғана емес, сонымен 
бірге еуропалық тарихи еңбектерде 
де осы мағынада «Коман патшалығы» 
жайында айтлыса, ал кейінгі орыс жыл-
намаларында ол Алтын Орда атауымен 
белгілі болды.

Нәтежесінде моңғолдық ақсүйек 
және олардың шонжарлары қыпшақ 
ортасында сіңіп, ассимиляцияланды. 
Моңғолдардың қыпшақтану процесі 
XIV ғасырдың бірінші жартысында өз 
мәресіне жетті. Қыпшақ факторы Алтын 
Орданың қоғамдық және мемлекеттік 
өмірінің барлық салаларында айқын 

көрініс тапты. Дәл осы уақытта Алтын 
Ордадан оның Қазақстан аумағында 
орналасқан шығыс бөлігі Ақ Орда 
оқшауланды. Бұл қыпшақ-түркі тарихи-
мәдени мұрасының моңғол дәстүрінен 
басым болуы жағдайындағы алғашқы 
мемлекет құрылымы болды. Ал, Қазақ 
хандығы, Ақ Орданың тікелей мұрагері 
болып саналады. Сонымен бірге, моң-
ғол мемлекеттілігінің маңызды бел гісі  
– ғасырлар бойы қалыптасқан дәс түр-
дің тұрақтылығы  – Шыңғыс әуле-
ті өкілдерінің, атап айтқанда, Қазақ 
хан ды ғындағы XVIII ғасырдың басы-
на дейін билік ету заңдылығының 
сақталуы.

Осылайша, моңғолдар Қыпшақ хан-
дығың жойғанымен Алтын Орда да 
түркі-қыпшақ тарихи-мәдени дәстүр-
лерін тежей алмады. Сондықтан қып-
шақ дәстүрі қазақ халқының қалып-
тасуы мен Қазақ хандығының құрылуы 
кезінде қайтадан жаңғырды.

 

 

 

Қыпшақ жауынгерлері 

 

 
Қыпшақ жауынгерлері
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Нұртас ӘБДІМОМЫНОВ

АЛТЫН ОРДА – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕ 
(XIII ғасырдың 20-шы жылдары – ХІV ғасыр) 

Аңдатпа. Мақалада Алтын Орданың сыртқы саясатының негізгі бағыттары, оның ХІІІ ғасырдың 
20-жылдарындағы және ХІV ғ. Жерорта теңізі, Таяу Шығыс, Шығыс және Орталық Еуропа, Орталық Азия 
елдерімен саяси, дипломатиялық, сауда-экономикалық байланыстары қарастырылған.

Nurtas ABDIMOMYNOV
ALTYN ORDA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS (20s of the XIII – XIV cc.)
Abstract. The article discusses the main directions of the foreign policy of the Golden Horde and its political, 

diplomatic and trade and economic relations with the countries of the Mediterranean and the Middle East, Eastern 
and Central Europe, Central Asia in the 20s of the XIII – the XIV century.

Нуртас АБДИМОМЫНОВ 
АЛТЫН ОРДА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (20-е годы XIII – XIV вв.)
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления внешней политики Золотой Орды, ее по-

литические, дипломатические и торгово-экономические отношения со странами Средиземноморья, Ближне-
го Востока, Восточной и Центральной Европы, Центральной Азии в 20-е годы XIII – ХІV в. 
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Нұртас ӘБДІМОМЫНОВ. Алтын орда – халықаралық қатынастар жүйесінде 

Алтын Орда – Шығыс Еуропаның 
Карпат тауларынан Сібір даласына 
дейін, оңтүстігінде Қара теңізден, Кав-
каз тауларымен, моңғолдық Хулагу әу-
леті билік құрған Иран аймағына дейін гі 
алып сахараны мекендеген, көш  пенді 
және отырықшылық салтын ұстан ған 
түрлі этникалық топтарды саяси-эко-
номикалық, мәдени жағы нан да бірік-
тіріп, екі жарым ғасыр дан астам (1224–
1481) уақыт өмір сүрген мемле кет болды. 
Мемлекеттің күш-қуат ты лығы кезеңінде 
өзінің геосая си және геоэкономикалық 
мүмкіндік теріне сүйене Шығыс және 
Орталық Еуропа, Орта Азия мен Сібір, 
Таяу және Орта Шығыс мемлекеттеріне 
қа тысты көпвекторлы саяси-диплома-
тия  лық және экономикалық саяса-
тын жүргізген ортағасырлық қуатты 
мемле кеттердің бірі болған еді. Ал-
тын Орда мемлекетінің саяси тарихы 
бастапқыда, моңғолдардың ХІІІ ға сыр 
басындағы сырт аймақтарға жаса ған 
жойқын жорықтарының нәти жесінде 
бағындырылған ұлан-ғайыр аймақтарды 
ұлыстық жүйеге бөлінуі кезеңінен 
(Жошы ұлысы, 1224 ж.) басталады. 

Хорезм жорығынан кейінгі жа ңа-
дан ғана бағындырылған Дешті Қып-
шақтың шығыс бөлігі, Хорезм жері 
Жошы ұлысының құрамында бөлініске 
түсіп, ұлыстың қара шаңырағы тарихи 
деректер бойынша алғаш Ертіс бойын-
да көтерілді. Шыңғыс ханның әскери-
стратегиялық жоспары бойынша Жо шы 
ұлысы моңғолдардың батысқа қарай 
келешекте жоспарланған масштаб ты 
жорықтары үшін осы аймақты мекенде-
ген түрік халықтарының материалдық 
және адам ресурстары есебінен әскери 
плацдарм ретінде стратегиялық жағы-
нан маңызды әскери мемлекеттік құры-
лым ретінде құрылды [1, 524–525-б.]. 

Шыңғыс хан осы аймақты басқаруға 
өзінің билеуші өкілі ретінде тұңғышы 
ұлы Жошыны тағайындады. Жошы – 
Қыпшақ даласындағы алғашқы, бірақ 
әлі де тәуелсіз емес моңғол билеушісі 
болды. Жошы ұлысының саясаты да 

бастапқы кезеңде орталық Қарақорым 
билігінің шешімімен жүзеге асы-
рылды. Жошыға жүктелген басты 
міндеттердің бірі – моңғол билігіне 
ба ғын дырылмаған батысқа қарай жат-
қан жерлерге жорық жасауға тапсыр-
ма берілген еді. Сондықтан Моңғол 
импе риясының сыртқы саясатының ба-
тыс бағыты – Алтын Орданың сыртқы 
саяса тының қалыптасуында маңызды 
орын алады. 

Шыңғыс хан көзі тірісінде тұңғыш 
ұлы Жошыға өз енші иелігін бөліп беру-
мен қатар, әлі де бағындырылмаған ба-
тыс аймақтарға жорыққа аттануға тап-
сырма бергені белгілі. Бірақ Жошының 
әкесінен ерте қайтыс болуына байла-
нысты бұл тапсырманы орындай ал-
мады, әке аманатын орындау оның 
екінші ұлы Батуға жүктелді. Осыған 
орай, Бату жеті жылға созылған Батыс 
жорығына (1236–1242) қолбасшылық 
жасап, Еділ бұлғарлары, Қыпшақтың 
батыс бөлігі және Русь территориясын 
бағындырып, Шығыс және Орталық 
Еуропаның бірқатар мемлекеттеріне 
масштабты жорықтар жасады. 

Батыс жорығының нәтижесінде 
Жошы ұлысы батысқа қарай кең қанат 
жайып, империя құрамындағы мемле-
кеттік құрылым (ұлыс) болғанымен, іс 
жүзінде өзінің сыртқы саясатын тәуелсіз 
түрде жүргізу мүмкіндігін иемден-
ген Ертістен – Днепр, Батыс Сібірден 
Жетісу, Сырдарияға дейінгі кең өлкені 
алып жатқан империя ішіндегі кіші 
державалық деңгейге жетті [1, 524–
525-б.]. Дегенмен, Батыс жорығынан 
кейін Шыңғыс хан ұрпақтары ішінде 
Батудың беделінің өсуі, Моңғол импе-
рия сының орталығында болған саяси 
өзгерістер және Жошы ұлысының орта-
лық Қарақорым билігіне тым шалғайда 
жатуы Жошы ұрпақтарының іс жүзінде 
сыртқы саясатын жүргізуіне ықпал етті. 

Еуропа мемлекеттері – Алтын Орда 
мемлекетінің батыс бағытындағы сая-
са тының негізгі объектісіне айналды. 
Сондықтан батыс бағытында Алтын 
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Орда – Русьтің батыс бөлігі (Оңтүстік 
Русь), Литва, Венгрия, Польша, Бол-
гария және Сербиямен, тіпті Батыс 
Еуропаның ірі империялық мемле-
кет те рімен де аталған мемлекеттерге 
қатыс ты жанама саяси қарым-қаты-
нас тар ұстанды [2]. Тіпті Алтын 
Орда  ның сыртқы саясатының өзге де 
бағыттарындағы саяси жағдайлардың 
күрделенгеніне қарамастан, Орталық 
және Оңтүстік-Шығыс Еуропа мемле-
кет тері Жошы ұрпақтарының наза-
рында болды [3, 5-б.]. Дегенмен, Батыс 
бағыты бойынша оның жаулаушылық 
факторының басым болғанын ескер-
геніміз жөн. 

Шығыс бағыты – Бату қолбасшылы-
ғымен моңғолдардың Еуропаға жасаған 
жорығының соңына қарай, Моңғолия 
жерінде ұлы қаған Өгөдэйдің қайтыс 
болуынан кейін басталған империя 
ішінде тақ мәселесі төңірегіндегі сая-
си жағдайдың күрделенуіне байланыс-
ты Жошы ұлысының бұл бағыттағы 
саясатының маңызы күшейді. Осыған 
орай, осы кезеңде Жошы ұлысын 
тәуелсіз түрде билеуге күш салған Бату 
өзінің сыртқы саясатында шығыстағы 
саяси оқиғаларға назарын аударып, 
Қарақорымдағы саяси мәселелерге 
араласуына тура келді. Өйткені бұл 
кезеңде Моңғол империясы әлі де 
болса біртұтас державалық мемлекет 
болды, ал оның билеушісі ұлы қаған 
әлемдік геосаясаттың өзгеруіне ықпал 
етуге мүмкіндігі болған еді [1, с. 95]. 

Моңғол империясының ұлы қаған 
тағына Батудың ескі қарсыласы Өгөдэй 
ұлы Гуюктің отыруы Сарай-Қарақорым 
қарым-қатынасының конфронтациялық 
сипатына алып келді, тіпті Моңғол 
импе риясының ішінде азамат соғы-
сының болу қаупі осы кезеңде туын-
дады. Өйткені Шыңғыс хан ұрпақтары 
екі тарапқа бөлініп (Жошы-Төле ұрпақ-
тары және Өгөдэй-Шағатай ұрпақ та-
ры), қарама-қарсылығы да байқала 
бастаған еді. Бірақ Гуюктің қаза болуы 
бұл қауіп-қатердің бейбіт шешілуіне оң 

әсер етті. Осыдан кейін Бату орталық 
билікке тікелей араласып, Төле ұрпақ-
тарының билікке келуіне жағдай 
жасады.  

Басқаша айтқанда, Жошы-Төле ұр-
пақ тары ішкі талас-тартыста жеңіс ке 
жетіп, іс жүзінде бейбіт түрде мемле-
кеттік төңкеріс жасаған еді. Бату өзінің 
өмірінің соңғы 13 жылында сыртқы 
сая сатында жаңа жорықтар жасау мәсе-
лесіне тым ұстамдылықпен қарады. 
Бұл мәселеде ешқандай белсенді әрекет 
жасаған жоқ. Шамасы, Бату өз иелігінің 
ішкі саясатын нығайтуға күш салумен 
қатар, империя ішіндегі қалыптасқан 
күрделі саяси жағдайларды реттеуге 
тырысқан секілді. Соның нәтижесінде 
ұлы қаған тағында төрт жыл ғана 
отырған Өгөдэй ұлы Гуюктің қаза бо-
луынан кейін империядағы тақ мұра-
гер лігі мәселесіне тікелей араласа 
оты рып, Төле ұлы Мөңкені ұлы қаған 
тағына отырғызып, Бату Моңғол импе-
риясындағы хан әкесі ретінде ұлы қаған 
Мөңкемен тең билеуші (соправитель) 
болды. 

Сонымен қатар, Жошы-Төле ұрпақ-
тарының іс жүзінде жеңіске жетуінің 
арқасында империя ішіндегі азаматтық 
соғыстың алдын алған еді. Бірақ Қы-
тай жорығында жүрген Мөңке қаған-
ның 1259 жылы қайтыс болуынан 
кейін Моңғол империясы ішінде кезек-
ті талас-тартыстар қайта басталды. 
Бұл кезеңде Алтын Орда билігінде 
алғаш қы мұсылман дінін қабылдаған 
моңғол билеушісі Берке хан отырған 
еді. Беркенің саясаты да шығыстағы 
болып жатқан саяси оқиғаларға бағыт-
талды. Моңғол империясының ұлы қа-
ған тағы үшін тартыс бұл жолы Төле 
ұрпақтары арасында орын алып, оның 
ұлдары Арық-Бұға мен Құбылай ара-
сында өрістеді. Осы кезеңде із жүзінде 
өз тәуелсіздіктеріне біршама қол жет-
кізген моңғол ұлыстарының екі кан-
дидатура арасындағы талас-тартысқа 
араласуының маңыздылығы зор болған 
еді. 
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Қытайдағы моңғол ақсүйектері 
мен моңғол әскерлері Құбылайды 
ұлы қаған деп сайласа, Қарақорымда 
Арық-Бұғаға да жақтастары адалдыққа 
ант берді. Осылайша, империяда екі 
қаған, екі орталық, бірінен-бірі өзгеше 
екі билік жүйесі пайда болды. Бұл 
күресте Берке хан бастаған Жошы 
ұрпақтарының негізгі бөлігі Арық-
Бұғаның ұлы қаған тағына отыруын 
заңды екенін мойындаса, Алтын Ордаға 
бұл кезеңде дұшпандық қатынаста 
болған Иран жерінде моңғол билігінің 
негізін қалаған Хулагу бастаған топ 
Құбылайдың билігін мойындады. 

Батыс зерттеушілері Шыңғыс хан 
ұрпақтары арасындағы бұл кезең дегі 
талас-тартысты екі жүйенің арасын-
дағы: көшпенділік пен отырық шылық-
тың ара сындағы күрес дейді, яғни 
Арық-Бұға мен Беркені көшпенділік 
байланыс тырса, Құбылай мен Хулагу 
арасын оты рықшылық пен қала мәде-
ниеті байланыстырды дейді. Моңғол 
импе рия сының ұлы қаған тағы үшін 
Арық-Бұғамен күресте жеңіске жет-
кен Құбылайдың империя орталығын 
Қытай жеріне көшіруіне байланысты 
Алтын Орда орталық биліктен тым 
шалғайда жатқан еді, сондықтан Сарай-
Пекин қарым-қатынастары державаның 

тарихында маңызды орын алғанымен 
тарихи оқиғалар көрсеткендей аса үл-
кен ықпалы бола алмады. Моңғол әле-
мін дегі болған саяси шиеленістер бұдан 
кейінгі кезеңде толастамады, нәти-
жесінде Жошы ұлысында Мөңке-Темір 
билігі кезеңінде біртұтас Моңғол импе-
риясы толық ыдырап, Алтын Орда рес-
ми түрде өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. 

Моңғол әлеміндегі кейінгі болған 
оқиғалардың барлығында Жошы ұр-
пақ тары белсенділікпен араласып, 
өздерінің шығыстағы саяси бағыт-
та ры ның біріне айналды. Оңтүстік 
бағы ты – Бату билігі кезінде негізі 
қаланғанымен, оның саясатын жан-
дандырған Беркенің билікке келуінен 
кейін басты бағыттың біріне айналып, 
державаның бұл бағыттағы сыртқы 
сая сатының маңызы күшейді. Кав-
каз жері үшін территориялық және 
эконо микалық мүддеге негізделген 
Хулагулық Иран мемлекеті арасындағы 
Әзірбайжан жері үшін талас-тартыстар 
ұзақ жылдарға созылып, сол кезеңдегі 
Мысыр мәмлүк мемлекеті мен Визан-
тия империясының сыртқы саясатының 
негізгі факторына айналды. Бұл ба-
ғыт тағы жетістіктердің бірі – Таяу 
Шы ғыс тың экономикалық және сая-
си дамуы жағынан ең жоғары Мысыр 

Келесі  мақалаға: 
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мемлекетімен ұзаққа созылған тұрақты 
дипломатиялық қарым-қатынастардың 
негізі қаланды. 

Алтын Орданың сыртқы саясатында 
қол жеткізген жетістіктерінің бірі Бер-
ке билігі кезеңінен басталған Мысыр 
мәмлүк мемлекетімен бір жарым ғасырға 
созылған тұрақты саяси-дипломатиялық 
байланыстар орнатуы еді. Өзінің тари-
хи дамуы жағынан да, географиялық 
орналасуы жағынан да бір-бірінен 
шалғайда орналасқан мем лекеттердің 
арасындағы тығыз және ұзаққа созылған 
одақтасудың сол кезең дегі әлемдік тари-
хи маңызы бар оқиғалармен байланыс-
ты болғаны күмән тудырмайды. 

Хронологиялық жағынан да екі 
мем лекеттің саяси өмірінде болған 
тари хи оқиғалар арасында паралле-
лизм байқалады: Алтын Ордада Жо-
шының үшінші ұлы, ислам дінін алғаш 
қабылдаған мемлекеттің көрнек-
ті қайраткер билеушісі болған Берке 
билікті қолына алып, орталық Қара-
қорым билігінен тәуелсіз түрде сыртқы 
саясатын жүргізуге қол жеткізсе, Мы-
сыр жерінде Қыпшақ даласының ту-
масы Бейбарыс билікті қолына алды 
және Аббасидтер халифатын қалпына 
келтірді, Шығыстан төнген моңғол 
жаулауына, Батыстан төнген крест 
жорықтарына қарсы тұрып, мұсылман 
мемлекеттерінің қорғаушысына ай-
налды және Мысыр мемлекетінің ше-
карасын Сирия, Палестина, Хиджаз, 
Солтүстік Африка мен Кипр жерлерінің 
есебінен кеңейтті. Бұл екі державалық 
мемлекет ұзақ жылдар бойы әскери-
саяси альянс құрып, бірқатар фактор-
лар екі мемлекеттің тұрақты байланыс 
жасауының стимулына айналды. 

Саяси тұрғыдан екі мемлекет ара-
сындағы байланыстарды екі кезеңге 
бөліп қарастыруға болады. Бірінші 
кезең – 1261–1262 жылдардан баста-
лып, XIV ғасырдың екінші жартысына 
дейін созылды. Бұл одақтастық Иран 
жеріндегі моңғол әулеттік билігінің 
негізін қалаған Хулагу әулетіне қарсы 

бағытталды. Сондай-ақ, бұл жауластық 
жо ғарыда айтып өткеніміздей, Хула-
гу әулетінің билігінің орнауы мен құ-
лауына дейін жалғасты, тіпті Хулагу-
лықтар билігі құлағанына қарамастан, 
Жәнібек ханның Әзірбайжан жерін 
жаулап алуымен аяқталды. Екінші 
кезең – саяси дүрбелеңнен соң күллі 
Жошы ұлысының басын біріктірген 
Тоқтамыстың билікке келуінен оның 
билігінің аяқталуына дейін жалғасты. 
Бұл жолы да екі мемлекет арасындағы 
саяси байланыстар ортақ жауы Темір 
агрессиясына қарсы бағытталды. 
Сондай-ақ, Алтын Орда хандарының 
оңтүстік бағыттағы Әзірбайжан жеріне 
қатысты саясатында Хулагулық Иран 
мем лекетінің ыдырауынан кейін 
жалғаса берді. Жәнібек хан билігі 
кезе ңінде Алтын Орда хандарының 
ғасыр лар бойы Әзірбайжан жерін 
бағын дыруды мақсат еткен армандары 
жүзеге асқанымен, бұл аймақ Жошы 
ұлысы құрамында ұзақ уақыт болған 
жоқ. Алтын Орда билігіне Бердібектің 
билік ке келуінен кейін басталған         
саяси дүрбелең жылдарында Жошы 
ұрпақ тары тек Әзірбайжан жерінен 
ғана айырылған жоқ, сонымен қатар 
сыртқы саясаттағы ықпалынан да 
айырылған еді. ХІІІ ғасырдағы моңғол 
жаулаушылық жорықтары Еуразияның 
саяси картасына үлкен өзгерістер 
жасаумен қатар, Шығыс пен Батыс 
арасындағы халықаралық сауда қаты- 
настарына да айтарлықтай ықпал етті. 

Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары 
Қытай, Орталық Азия, Шығыс Еуро-
па мен Таяу Шығыстың айтарлықтай 
бөлігін бағындырған соң, бұл 
аймақтар арқылы өтетін керуен сауда 
жолдарының жүйесі – Ұлы Жібек жолы 
Моңғол империясы мен оның ұлыс-
тарының бақылауына өтті. Шың ғыс хан 
және оның ұрпақтары ұйым дастырған 
масштабты жорық тары ның қарқыны 
басылған соң, ХІІІ ғасырдың 50–60-
шы жылдарынан бастап, моңғолдар 
бағындырған аймақтарда Тынық мұхи-
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тынан, Шығыс Еуропаға дейін, Батыс 
Сібірден, Парсы түбегіне дейін Шығыс 
пен Батысты жалғастырған «еркін сау-
да кеңістігі» қалыптасты [1, 578-б.]. 

Еуропалық тарихнамада «Pax 
mongolica» деп аталатын бұл кезеңде 
моңғолдар билік құрған аймақтардың 
шекаралары шетелдік көпестер мен 
жүргіншілер үшін айқара ашылды. 
Моңғол ұлыстарының билеушілері 
өз иелігіндегі аймақтарға шетелдік 
көпестердің кіруіне жай ғана рұқсат 
беріп қана қойған жоқ, сонымен қатар 
оларға жеңілдіктер мен артықшылықтар 
берді. Отандық зерттеуші З. Қинаят-
ұлының айтуынша, мемлекеттің қар-
жы көзі саналатын сауда-саттық пен 
саудагерлер «Ұлы жасақ» заңы бой-
ынша үкімет орындарының қатаң 
бақы лауы мен қамқорлығында болды. 
«Ұлы жасақ» заңында «Саудагерлерді 
жан-жақты қорғау керек. Олар алғаш 
рет ұтылса көмектесу, екінші рет 
ұтылса ұтылғанын төлету, үшінші рет 
ұтылса басы алынсын» деп көрсеткен 
дейді. Өйткені, Шыңғыс ханның 
айналасындағылар үкіметтің қаражат 
қоржыны табыстан құрылатынын сол 
кезде жақсы түсінген дейді [1, 250-б.]. 

Сонымен қатар, моңғол тарихшысы 
Б. Сайшалдың «Ұлы жасақты» талдау-
ында сауда-саттық туралы 2 бап, жол 
мен қатынас туралы 2 бап бар десе, 
қытай тарихшысы Ли Зу Фин «Ұлы 
жасақты» сегізге жіктеп, оның жетінші 
бөлігі «Сауда туралы Заң» болған 
дейді [1, 248-б.]. Шетелдік көпес-
тер орасан зор территорияға созыл-
ған транзиттік аймақтан емін-еркін 
өтуі мен олардың қауіпсіздігі мемле-
кеттік деңгейде қамтамасыз етілді. 
Көпестерге көрсетілген мұндай құрмет 
ортағасырлық кезеңде өте сирек болған 
құбылыс. Бұл моңғол ұлыстарының 
әлемдік сауданың дамуына қосқан зор 
үлесі мен тәжірибесі болды. Моңғол 
дәуірінде Ұлы жібек жолы Шығыс пен 
Батыс арасындағы негізгі транспорттық 
магистралға айналып, сауда-саттық 

байланыстарының географиясы да 
бұрынғы кезеңдермен салыстырғанда 
айтарлықтай кеңейді. 

Империя құрамына кірген аймақ-
тар дағы сауда жолдары да бұрынғы 
кезеңмен салыстырғанда қауіпсіз бол-
ды. ХІІІ ғасырдың 50-ші жылдары 
мен ХІV ғасыр аралығында Шығыс 
пен Батысты жалғастырған негізгі сау-
да жолы солтүстік бағытқа ауысып, 
Моңғол империясының солтүстік-ба-
тыс бөлігі – Жошы ұлысының террито-
риясы арқылы өтетін болды. Бұл ХІІ–
ХІІІ ғғ. Палестинадағы крестшілердің 
толық жеңілісі, Ирандық Елхандар 
мемлекеті мен Мысыр мәмлүктері 
арасындағы үздіксіз соғыстар әсерінен 
еуропалықтардың Таяу Шығыс арқылы 
өтетін ескі сауда жолын жоғалтуына 
байланысты еді [4, c. 277]. 

Осыған орай Жошы ұлысы Қытай-
дан Қара теңіз порттарына дейінгі 
трансконтиненталдық сауда жолын-
да негізгі транзиттік аймаққа айнал-
ды. Алтын Орданың сыртқы сауда 
бай ланыстарының қалыптасуы ХІІІ 
ғасырдың 40-шы жылдарынан бастала-
ды. Батыс жорығын (1236–1242) аяқтап, 
Еділ бойында Сарай қаласының негізін 
қалаған Бату өмірінің соңғы жылда- 
рында мемлекетті нығайту шараларын, 
әсіресе сауда жолдарының дамуына 
үлкен көңіл бөлген. Тарихи деректерге 
сүйенсек, Бату Жошы ұлысының ин-
фраструктурасы мен оның территория-
сы арқылы өтетін халықаралық сауда 
жолдарын дамытуға көп күш салған. 
Соның нәтижесінде сауда-саттық Ал-
тын Орданың барлық өңірлерінде 
дамыды. Моңғол шапқыншылығын 
қира ған қалалар қысқа ғана уақытта 
қайта қалпына келтіріліп, ірі сауда ор-
талықтары қалыптасты. Алтын Орда 
территориясы мен вассалдық аймақ-
тарында ірі сауда-саттық орталықтары: 
оңтүстікте Кафа, Азак; батыста – Ақ-
Кермен; солтүстікте – Смоленск, Нов-
город; шығыста – Хорезм, Сығанақ, 
Отырар сияқты қалалары болды. 
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Сараптама
Мұның барлығы Алтын Орда импе-

риясының халықаралық аренадағы бе-
делі мен экономикалық күш-қуаты ның 
артуына ықпал етті. Крест жорықтары 
кезеңінде Сирия арқылы қатынайтын сау-
да жолдарының әлсіреуіне байланысты 
Қара теңіз сауда жолдарының маңызы 
артты. Қара теңіз аймағы Мысыр, Си-
рия немесе Анатолия дан кейінгі үшінші 
маңызды сауда жолдарының біріне ай-
налды. Солтүс тік Қара теңіз аймағындағы 
сауда ор талықтары көне замандардан 
Еура зия ның трансконтиненталдық         
сауда байланыстарында маңызды рөл 
атқар ды. ХІІІ ғасырдың екінші жарты-
сынан бастап Солтүстік Қара теңіз бен 
Қырым аймағы Алтын Орданың Батыс 
әлемімен сауда қатынастарын байланыс-
тыратын қақпасы болды. Бұл аймақтың 
ерекшелігі құрлық арқылы келетін кер-
уен сауда жолдары тікелей теңіз жолы-
мен жалғасатын еді. 

Қара теңіздің солтүстік аймағын-
дағы Алтын Орданың басты сауда се-
ріктестері итальяндық сауда республи-
калары: Венеция, Генуя, ішінара Пиза 
болды. Бұл теңіз республикасының 
көпес тері мен қаржыгерлері өз зама-
нындағы жетік дамыған сауда қызме-
тімен айналысты. Венеция мен Генуя 
көпестері Жерорта теңізі, Қара теңіздің 
Солтүстік және Оңтүстік аймақтарында 
сауда-саттықпен белсенді түрде айна-
лысып, ірі халықаралық сауда орталық-
тарының негізін қалады. Көптеген 
зерттеушілердің пікірінше, Қара теңіз 
аймағындағы сауда жолдары – Жошы 
ұлысы мен итальян сауда республика-
ларымен байланыстырған сауда жолы 
– Алтын Орда экономикасының күре 
тамыры болғандығы даусыз. 

Алтын Ордада Мөңке-Темір билігі 
кезеңінде (1266–1280) генуялықтар 
Кафада, 1274 жылы Судакта, ал XIII 
ғасырдың соңы мен XIV ғасыр ба-
сында Танада орнықты; 1289 жылы 
генуялықтар Кафада өздерінің кон-
сул дық қызметін құрды [5, c. 63]. 
Бұл аймақтарда генуялықтар өз 

сауда-саттық факторияларын салып, 
аймақ тағы сауда қызметі бойынша 
жетекші орынды иеленді. Генуялықтар 
Мөңке-Темір билігі кезінде, тіпті Кас-
пий теңізі мен оған іргелес жатқан 
аудандарға да сауда экспедицияларын 
жүзеге асырған. Қара теңіздегі итальян            
сауда республикаларының колония-
лары Алтын Орда экспортының ба-
тыс бағытының айтарлықтай бөлігін 
бақылауға алды. Италия республика-
ларының сауда факториялар Алтын 
Орда қалаларының экспорттаудың 
порттары болды. Тана мен Кафа Шығыс 
пен Батыс арасындағы транзиттік 
сауданың шеткі нүктесі, Батысқа 
шығатын қақпасы болды. 

Алтын Орданың сыртқы сауда-
экономикалық байланыстары дамы-
ған аймақтың бірі Таяу Шығыс еді. 
Мұсылмандықты қабылдаған Берке 
Таяу Шығыстың мұсылман мемле-
кетінің билеушілерімен байланыс 
орна та бастады. Ал ХІІІ ғасырдың 50-
ші жылдарының соңына қарай Таяу 
Шығыста Алтын Орданың оңтүс тігінде 
саяси және экономикалық жағы нан 
бәсекелес Хулагулық Елхандар мем-
лекеті құрылған соң, Жошы ұрпақ-
тарының бұл бағыттағы саясатын 
да күшейте түсті. Алтын Орда мен 
өзінің оңтүстіктегі бәсекелес көршісі 
болған Хулагулық Иран мемле-
кеті арасындағы талас-тартыстар 
бір жарым ғасырға созылды. Бұл екі 
моңғол билігіндегі мемлекеттер ара-
сын бөліп жатқан шекараның нақты 
межеленбеуіне байланысты террито-
рия лық келіспеушіліктен, яғни Әзір- 
байжан және Арран жері үшін талас-
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тар тыстан басталды. Екі мемлекет 
ара сындағы Кавказ жерінде түйісетін 
шекаралық аймақтағы Әзірбайжан 
және Арран жері географиялық орнала-
суы, жайлы климаты мен шөбі шүйгін 
жайылымы Жошы ұрпақтарының да, 
Хулагу әулетінің де қызығушылығын 
туғызды. 

Сондай-ақ, бұл аймақтың басты 
маңызы қазіргі зерттеушілер көр-
сеткендей, түсімі мол трансконтинен-
талды сауда жолының оңтүстік бағыты 
өтіп, Әзірбайжан жерінің билеушісі 
экономикалық жағынан табыс көзі 
ретінде аса тиімді пайдаланатын еді. 
Осы себептерге байланысты екі моңғол 
мемлекеті арасында соғыс ұзаққа со-
зылды. Алтын Орда мен Хулагулық 
Иран арасындағы шиеленістері тер-
ри ториялық келіспеушіліктен бас-
талып, соғыстың басты себептері гео-
саяси және геоэкономикалық мүддеге 
негізделді, ал әулетаралық келіспеу-
шіліктер соғыстың жанама себептері 
ғана бола алады. Әзірбайжан жері – 
Жошы ұрпақтары мен Хулагу әулеті 
арасындағы ұзаққа созылған талас-тар-
тыстар объектісі болды, бұл моңғол 
билігіндегі екі мемлекеттің арасын дағы 
жауластық Хулагулық Иран мемлекеті 
құрылған кезден басталып, оның 
құлауына дейін бір жарым ғасырға со-
зылды. Дегенмен, әскери қимылдар 
екі мемлекет арасындағы   сауда 
қатынастарына кедергі бола алмады 
[7, c. 76]. Соғыстың арасында бейбіт 
кезеңде екі мемлекет арасында сауда-
саттық қарым-қатынастары қайта жан-
данып отырды. 

Осы кезеңде Алтын Орда мен 
Мысыр мәмлүк мемлекеті арасында 
қатынас орнады. Берке-хан мен сұлтан 
Бейбарыс кезеңінен басталған қатынас 
Тоқтамыс кезеңіне дейін жалғасты. 
Екі мемлекеттің сауда байланыста-
ры, негізінен, XIV ғасырдың соңына 
дейін «құл саудасы» арқылы өрбіп 
отырды. Өйткені, Мысыр мәмлүк 
мемлекетінің күш-қуатын мәмлүктер 

(ақ құлдар) есебінен элиталық армия 
құрған еді, ал бұл мемлекетті сақтап 
қалған мәмлүктер әскері өмір сүріп 
тұрған кезеңде құлдарға деген сұраныс 
жыл сайын артып отырды. Алтын Орда 
билеушісі Тоқта хан билігі кезеңінде 
(1291–1312 ж.) әкімшілік жүйе реттелді 
және жалпы мемлекеттік ақша рефор-
масы жүргізілді. Мұны археологиялық 
және нумизматикалық деректер растап 
отыр. Бұл сауда-саттықтың дамуына 
ықпал етті. 

Сауда-саттықтың дамуы Алтын 
Ордада Өзбек пен Жәнібек хандар 
кезеңінде гүлденді. Өзбек хан кезеңінде 
сауда-саттыққа үлкен көңіл бөлінді. 
Жәнібек хан билігінен кейінгі Бердібек 
хан кезеңінде Алтын Орда сыртқы сау-
дасы да дағдарысқа ұшырайды. Бұл ең 
алдымен мемлекеттің ішіндегі және 
Моңғол әлеміндегі саяси тұрақсыздыққа 
байланысты еді. Халықаралық сауда-
ның әлсіреуіне моңғолдар билік ет-
кен бірқатар ірі мемлекеттердің ыды-
рауы мен тарих сахнасынан кетуінің 
нәтижесінде болған саяси өзгерістердің 
ықпалы болды. Бұл кезеңге дейін Орта 
Азиядағы Шағатай ұлысы ақырғы түрде 
Моғолстан мен Мәуераннахр тәуелсіз 
иеліктеріне ыдырады. Сол сияқты 
Елхандар мемлекеті де өмір сүруін 
тоқтатып, бір-бірімен өзара жауласқан 
шағын бөліктерге ыдырап кетті. 

Сондай-ақ, Қытайда моңғол билігіне 
қарсы ірі көтеріліс оты тұтанып, 
нәтижесінде 1368 жылы билікте бол ған 
моңғолдық Юань әулетінің күй реуіне 
алып келді. Моңғол әлемінде болған 
күрделі өзгерістер тек саяси жағынан 
ғана емес, экономикалық жағы нан 
да трансазиялық және трансконти-
ненталдық сауда-саттыққа кері әсерін 
тигізді. Ал халықаралық сауда-саттық 
дағдарысы оған бақылау орнатқан 
бірқатар ірі мемлекеттердің ішкі сау-
дасына да әсерін тигізетіні белгілі. Осы 
орайда, бұл жағдайдың Алтын Орда 
экономикасының тұрақсыздығы мен 
әлсіреуіне ықпал еткені байқалады. 
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Сараптама
Сондықтан бір мемлекетте болған са-
яси тұрақсыздықтар бүкіл әлемдік 
саудаға өз әсерін тигізді. Ал ол өз 
кезегінде басқа мемлекеттердің ішкі 
қатынастарында әлеуметтік тұрғыдан 
саяси дағдарысқа алып келуіне септігін 
тигізді. Өйткені сауданың әлсіреуі тек 
қалалық қолөнершілер мен көпестерге 
ғана кері әсерін тигізіп қойған жоқ, 
сонымен қатар халықтың барлық 
әлеуметтік топтарына өз әсерін тигізді 
[8, c. 22]. 

Сонымен қатар, бұл кезеңде 20 
жылға созылған Алтын Ордада сая-
си билік дағдарысы болды. Осы Ал-
тын Орда ішіндегі «саяси дүрбелең» 
кезеңінде Алтын Орда территориясы 
арқылы өткен сауда жолдары функ-
циясын толық атқара алмады. Батыс 
көпестері үшін бұл жолдар қауіпсіз 
болмауы қолайсыздық жасады. Өзен 
арқылы қатынайтын жолдар да қауіпсіз 
болмады. Осындай қауіпті түсінген Ба-
тыс көпестері Шығыс елдерімен сауда 
жасаудың баламалы жолдарын іздей 
бастайды. Осылайша, 1346 және 1367 
жылдары Венеция Трапезунд импе-
риясымен сауда келісімдерін жасады. 
Одан әрі Жалайырлар мемлекетімен 
қарым-қатынасқа түсті. Шығыс базар-
ларымен Трапезунд империясы Понтий 
Альпісі, Понтий қақпасы асуынан өтті, 
Аргирполге (Гюмюшхан), Пайперту 
(Байбурт), Эрзурум мен Тебризге алып 
келді [9, c. 92]. Алтын Ордада «саяси 
дүрбелең» кезеңінде де халықаралық 
сауда қатынастары тоқтаған жоқ. Де-
генмен сауданың ауқымы мен масшта-
бы азайды. 

Дегенмен, ХІV ғасырдың 80-ші 
жылдарының басында Тоқтамыстың 
билікке келуіне байланысты Алтын 
Орда халықаралық аренадағы рөлі мен 
сауда байланыстары қайта қалпына 
келтіріле бастады. Тоқтамыс үкіметі 
үшін мемлекеттің экономикалық жағы-
нан күш-қуаттығын қалпына келтіру 
мақсатында халықаралық сауданың ірі 
бағыттарын бақылауға алу маңызды 

болды. Осы экономикалық мақсатты 
жүзеге асыру үшін Тоқтамыс үкіметі 
Дешті Қыпшақ территориясынан өте тін 
трансконтиненталды сауданың солтүс-
тік бағытындағы Ұлы Жібек жолының 
маңызын қайта көтеріп, оны ары 
қарай дамыту мен оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді көздеді. Тоқтамыс 
үкіметі алғашқы қадам ретінде сыртқы 
және ішкі сауда қарым-қатынасын 
жақсартуға ұмтылды. Сондықтан 1380 
жылы Тоқтамыс ақша реформасын 
жүргізді. Оны нумизматтар растап отыр 
[9, c. 93]. 1380–1381 жылдары Кафадағы 
генуялықтар мен Тоқтамыс хан арасын-
да жаңа сауда регламенттері жасалды. 
Бұл келісімге сәйкес генуялықтардың 
Алтын Ордадағы артықшылықтары 
басым болып, Қырым жағалауындағы 
олардың иеліктері кеңейді. 

Осы кезде Қырым оңтүстік жаға-
лауы Чемболодан (Балоклова) Судакқа 
дейін олардың пайдаланылуына берілді 
[9, c. 96]. Бұл әрекеттер қысқа мерзім 
болса да, Алтын Орда мен Батыс 
арасындағы транзиттік сауда-саттық 
байланыстарының жандануына ықпал 
етті. Дегенмен, сауданың посткризистік 
жандану кезеңі ұзаққа созылмады. 
Оған Алтын Орда мен Темір держа-
васы арасындағы соғыстар кесірін 
тигізді. Тарихи деректерде Еуразияның 
сол заманындағы ірі екі державасының 
билеушілері Тоқтамыс пен Темір 
арасындағы жауласудың тұлғааралық 
қара ма-қайшылығы сипатталған, бірақ 
олардың ымыраға келмей соғысуы-
ның негізгі себебі геосаяси және 
экономикалық аспектілеріне байланыс-
ты еді [8, c. 99]. 

Тоқтамыс пен Темірдің жаула-
суы жоғарыда айтылған Әзірбайжан 
жерімен бірге, Хорезм аймағы үшін 
де қарсыласқаны көрініп тұр. Енді 
мәселенің түйінін шешіп, басын ашып 
алу үшін бірқатар мәселені қарастыру 
қажет. Хорезм – Алтын Ордаға со-
нау Жошы заманынан еншілес аймақ 
болып саналатын. Әзірбайжанды да 



513(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Нұртас ӘБДІМОМЫНОВ. Алтын орда – халықаралық қатынастар жүйесінде 

Жошы ұрпақтары тартысқа толы бол-
са да, заңды түрде өз иелігі санайтын. 
Солтүстік Хорезм Үргеніш атты бас 
қаласымен Алтын Ордаға тиесілі са-
налатын. Дегенмен, Хорезм бастапқы 
кезеңде Темірдің ықпалында болғаны 
айқын. Мәскеуді ықпалына түсірген, 
Қырымды қосқан Тоқтамыс хан үшін, 
енді атқарар екі мемлекеттік іс қалды: 
біріншісі, Алтын Орда тарихында 
орны ерекше, ірі өркениет ошағы са-
налатын Хорезмді, екіншісі, Батыс пен 
Шығыс арасындағы маңызды сауда 
жолдарының торабында орналасқан 
Әзірбайжанды Алтын Орда құрамына 
қосу міндеті тұрды. 

Жошы ұрпақтары үшін қай кезде 
де Хорезм мен Әзірбайжан жері гео-
саяси және геоэкономикалық жағынан 
маңызды аймақ болып саналды. Бұл 
екі өлкенің басты артықшылықтары 
ретінде географиялық орналасуының 
тиімділігі мен маңызды сауда 
тораптарының түйісуін атап өтуге бола-
ды. Өйткені, бұл екі өлке солтүстік пен 
оңтүстіктің бір-біріне түйіскен жерінде 
орналасқан және қоңыржай жылы 
климатқа ие болды. Азияның өнімдері 
осы аймақтар арқылы солтүстікке 
қарай шығатын. Солтүстік өлкелерінің 
сауда бағыттарының түйісетін жері 
Кавказдан немесе Қара теңіз порттары-
нан батысқа қарай жіберілетін. 

Бұл өлкелер әр заманда, талас-тар-
тыс аймағы болды. Иран, Алтын Орда 
және Мәуераннахрға әр заманда билік 
жүргізген мемлекет билеушілері бұл 
екі өлке үшін ғасырға жуық уақыттар 
бойына соғысып келді. Оның бір 
көрінісі – Берке хан мен Хулагу билігі 
кезе ңінен басталған талас-тартыстар 
Жәнібек хан билігіне дейін созылды. 
Ол араға уақыт салып, Тоқтамыс хан 
кезін дегі оның Темірмен күресі осы 
аймақ тар үшін қайта күшіне енді. Бұл 
күрестер ағымы бітісімен, Османлы 
билеу шісі Фатих Сұлтан Мехметтің 
Қырым ды иеленуге әрекеттенуі, Ре-
сей патшалығының Қазанды қолға 

қарат қаннан кейін, шұғыл түрде Қы-
рымға көз тігуі, Қырымды иеленген-
нен соң, жаулап алушылық саясатының 
Каспийге бағытталуы, барлығы бұл 
өлкелердің геосаяси және геоэконо-
микалық маңыздылықтарын айғақтап 
берді. Сонымен қатар Темірдің Иран 
мен Әзірбайжан жерін жаулап алуы 
Алтын Орданың территориясындағы 
ха лық аралық сауда жолдарының сол-
түстік бағытына үлкен соққы болатын 
еді. Өйткені, Темір мемлекеті транс-
континенталдық сауданың оңтүс тік 
бағытын толықтай бақылауды қолына 
алса, көпестер үшін оңтүстік бағыты 
солтүстік бағытына қарағанда аса тиімді 
болатын. Өйткені шекаралық аймақтағы 
баж салықтарына шығындалмайтын. 
Бұл жағдай Алтын Орда мемлекетінің 
экономикасы үшін аса тиімсіз болды. 
Тоқтамыс Алтын Орданың ертеден 
территориялық талас-тартыс аймағы 
болып саналатын Әзірбайжан жері 
үшін (1385 және 1387), Хорезм және 
Сырдариядан төмен Бұхараға дейінгі 
аймақты (1388) иемдену мақсатында 
кезінде қамқоршысы болған Темірге 
ашық түрде қарсы шықты [10, р. 543]. 

Тоқтамыс пен Темір арасындағы 
алғашқы әскери қақтығыстар 1386 жыл-
дан 1391 жылдың жазына дейін жал-
ғасып, Тоқтамыстың Қондырша өзені 
бойындағы ірі жеңілісінен кейін ғана 
бірінші кезеңі аяқталды. Тоқтамыстың 
Темір агрессиясына қарсы күресінің 
екінші кезеңі – 1395–1396 жылдары 
жүргізілген ақтық шайқастарымен 
аяқталды. Темірдің жорықтары кезінде 
Алтын Орданы жүйелі түрде қиратып, 
оның саяси-экономикалық күш-қуатын 
әлсіретіп, екінші деңгейлі мемлекет-
ке айналдыруды көздегені байқалады. 
Осыған байланысты, Темірдің Дешті 
Қыпшақ территориясына жасаған жой-
қын жорықтары экономикалық жағы-
нан үлкен алапаттар алып келіп, мемле-
кет тің сауда-саттық байланыстарын 
әлсіретті. Темірдің 1395 жылдың басы 
мен 1396 жылы Алтын Ордаға жасаған 
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Сараптама

қуатты соққылары мен мемлекеттің 
экономикалық орталықтарын талқан-
дауы кезінде Еуразия даласында аса 
қуатты болған мемлекеттің ыдырауы-
ның алғышарты еді. Осыдан кейінгі 
Ұлы жібек жолының негізгі трассасы 
Жошы ұлысы территориясынан оңтүс-
тікке қарай Темір империясының тер-
риториясына ауысып, Орта Азия және 
Иран жері арқылы өтуі Алтын Орда 
қала ларындағы сауда және жалпы 
эконо микалық өмірдің құлдырауына 
алып келді. 

1395 жылы Темірдің жасаған жойқын 
жорықтары мен қуатты соққыларынан 
кейін, Алтын Орда мемлекеті бұдан 
бір жарым ғасырға жуық бұрынғыдай 
күш-қуатынан айырылған еді [11, 
272–273-б.]. Түрік жиһанкезі Эвлия 
Челеби XVII ғ. бұрынғы Алтын Орда 
территориясын аралап шығып, Темір 
талқандаған қалаларды көрген. Ол өз 
жазбасында: «Бұл аймақты Темір хан 
қираған үйінділерге айналдырды, ал 
халқын отқа өртеді. Темір «бұл ай-
бынды қаланы тонап, талқандаған, ал 
тұрғындарын кесекше турап тастаған». 
Ал Сарай қаласындағы қираған үйінді 
орны XVII ғасырдың өзінде-ақ, «екі 
күн дік қашықтықтан байқалады», – 
деп қынжыла отырып баяндады. Эвлия 
Челебидің айтқандары көптеген ар  хео-
логиялық мәліметтермен де рас та  лады 
[8, c. 134]. Э.С. Кульпин айт қан дай, 
Темір Алтын Ор даның саяси, эко-
номикалық және мәдени орталы ғына 
өте үлкен соққы жасаған еді [12, c. 109]. 

Сонымен қатар, Маджар, Азак, 

Қажы-Тархан, Сарай әл-
Джедид және басқа да қалалар 
талқандалған. Эвлия Челеби, ша-
масы алтынордалық бір деректер-
ге сүйене отырып, тіпті нақты са-
нын да көрсетеді: «...бүкіл Дешті 
Қыпшақ жерінде 170 қала болған. 
Бұл қалалардың барлығын 
құдіретті Темір талқандаған» 
[13, c. 143]. Темір жорық бары-
сында Жошы ұлысы территория-

сы арқылы өтетін халықаралық сауда 
жолының маңызын жою арқылы Ал-
тын Орда мемлекетін экономикалық 
жағы нан құлдыратуға ұмтылыс жа са-
ғаны байқалады. Ол жөнінде А.Ю. Яку-
бовскийдің пікірінше, Еділ бойындағы 
маңызы бар қала орталық тарын, Шы-
ғыс Еуропаны Орталық Азия және 
Қытаймен Алтын Орда арқылы өтетін 
сауда керуен жолында маңызды рөл 
атқарған Хорезм орталығы Үргеніш 
сияқты шығыстың ең ірі қалаларын 
қирату фактісі Темірдің шынайы 
әрекетінің көрінісін береді. Темір Еу-
ропа мен Қытайды Қырым, Төменгі 
Еділ және Хорезм арқылы байланыс-
тырып жатқан керуен сауда жолын 
мейлінше талқандауға ұмтылыс жаса-
ды. Тоқтамыс жеңілгеннен кейін бұл 
бай-қуатты аймақтың экономикалық 
жағдайы құлдырауға ұшырады [14, c. 
376]. 

Қалаларды талқандай отырып, Те-
мір Хорезм және Қырым арқы лы 
жүретін керуен сауда жолдарын құл-
дыратып, бұл бағыттарды Қытаймен 
Үндістанмен Батысқа Каспий мен Қара 
теңіздің солтүстік аудандары мен Иран 
мен Сирия арқылы өзгертуді мақсат ет-
кен [9, c. 7]. Сондай-ақ, XV ғ. Оңтүстік-
Шығыс Еуропаны аралаған венециялық 
саудагер және дипломат Иосафат Бар-
ба роның мәліметі бойынша, Темірдің 
Астрахан жерін талқандауына дейін 
жібек және көптеген тауарлар осы 
қала арқылы өткен. Бұл жерден тау-
арлар Азовқа (Тана) барып, одан ары 
қарай галера арқылы теңізбен Италияға 
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Нұртас ӘБДІМОМЫНОВ. Алтын орда – халықаралық қатынастар жүйесінде 

жеткізілген. И. Барбароның мәліметіне 
сәйкес, XV ғасырдың 30–40-шы жылда-
рында бұл жердегі сауда жолы тоқтап, 
Еуропадан Қиыр Шығысқа шығатын 
сауда жолы Сирия арқылы өтетін 
болған [14, c. 377]. 

Темірдің жорықтары Алтын Орда 
мемлекетінің халықаралық аренада 
күш-қуатынан айырылып, ыдырауының 
алғышартын жасаған еді. Халықаралық 
сауда жолдарына бақылау өз деңгейінде 

жасалған жоқ және осыған байланысты 
сауда-саттықтың арқасында дамыған 
қалалар құлдырай бастады. Сонымен 
қатар, Қытай мен Еуропаны жалғас- 
тырған теңіз жолының дамуына байла-
нысты XV ғасырдың бас кезінен бас-
тап, Еуразия даласы арқылы өтетін кер-
уен сауда жолдарының жүйесі өзінің 
маңызын жойды. Осылайша, Ұлы жібек 
жолының сан ғасырлық тарихындағы 
соңғы өрлеген кезеңі де аяқталды. 
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Өнегелі өмір

Ұстаз. Ғалым. Жазушы

Өмірін өзгелердің өркендеуіне арнаған 
адамдардың ішіндегі ең абзалы, меніңше, ұстаз 
болса керек. Ол ұлтының ұлы мен қызына 
білім беру үшін бар ақылы мен қайратын 
жұмсайды. Осы жолда қара басының қамын 
ұмытады. Өзгенің баласын өзінің баласын-
дай көре жүріп біліммен бірге тәлім-тәрбие 
беру үшін жаралғандығын саналы түрде мой-
ындап, сол үшін аянбай еңбек етеді. Елдің 
ертеңіне, мемлекеттің болашағына қызмет етіп 
жатқанын толық түсінеді де әр ісіне, әр сөзіне 
үлкен жауапкершілікпен қарайды. Өйткені 
оның сөзі мыңдаған шәкірттердің санасы-
на ұялайды. Бұл тағылым өз жемісін бермей 
қоймайды. Шәкіртіне неғұрлым мол білім 
беріп, адамзаттың ең асыл құндылықтарын са-

насына сіңірген ұстаздың еңбегі жанбай тұрмайды.
Халқының болашағына ғұмырын арнаған сондай ұлағатты ұстаздың бірі – 

Әбілфайыз Ыдырысов. Жарты ғасырға жуық бір факультетте үздіксіз дәріс оқып, 
шәкірт тәрбиелеген Әбекеңнің өмірі шынымен де өнегелі. Өнегелі болатыны – ал-
дымен, өз отбасында ұлағатты ұл, қылықты қыз тәрбиеледі. Балаларының алды 
мемлекет қайраткері дәрежесіне дейін көтерілді. Ол сонымен бірге атағы әлемге 
танылған әйгілі журналистер, қаламгерлер, қоғам және мемлекет қайраткерлерін, 
өз саласының білікті мамандарын тәрбиеледі. Жұртшылықтың санасын мемле-
кеттік идеологияға жұмылдыру – ең алдымен, бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдері жүзеге асыратын жауапкершілігі үлкен іс. Осы игілікті істі Әбекеңнің 
шәкірттері абыроймен атқарып келеді. Егер біздің тәуелсіз мемлекетіміздің 
әлемдік қауымдастықта беделі биіктеп, мәртебесі көтеріліп жатса, ол салада сөз 
жоқ Әбілфайыз Ыдырысұлы шәкірттерінің еңбегі зор деп нық айта аламыз.

Әбекең – ұлағатты ұстаз, абзал әке ғана емес, ол – сүйгеніне деген сүйіспеншілігі 
алаш жұртына үлгі боларлық адал жар, жарына деген пәктігін айғақтайтын төрт 
кітаптан тұратын махаббатнама жазған азамат жазушы да! Оның қаламынан туған 
«Таңшолпан» романы – сөзіміздің бір дәлелі.

Әбекең – баспа ісі мамандарын оқытудың теориялық-әдістемелік негізін 
қазақ тілінде қалаған қайраткер профессор. Бұл салаға арнаған әдістемелік 
нұсқаулықтары, оқу құралдары мен оқулықтары бүгінге дейін шәкірттердің 
күнделікті пайдаланатын жан азығына айналған.

Әбілфайыз Ыдырысұлының еліне, мемлекетіне істеген ұлағатты ісін кейінгі 
ұрпаққа өнеге ету мақсатында өмірі мен шығармашылығын таныстыратын 
«Өнегелі өмір» сериясымен осы жинақты шығардық. Оқырман ол кісі туралы 
толық мағлұмат алатынына кәмілміз.

Редакциядан
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Талас ОМАРБЕКОВ

АЛТЫН ОРДАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРҒАН 
ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР

Аңдатпа: Мақалада автор Алтын орда мемлекетінің құрылу тарихы мен өркендеу, даму үдерісін 
ғылыми негізде сараптап көрсетеді. Аты әлемге әйгілі Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы  негізін қалаған 
мемлекет өркендеуінің түрлі кезеңдеріндегі  мемлекет құрылымындағы түрлі өзгерістер барысында әлемдік 
өркениетке қосқан өзіндік үлесі нақты тарихи дерек көздерінен алынған материалдар бойынша жүйеленіп 
көрсетіледі. Жошыдан кейінгі Бату (Сайын), Ежен, Береке (Берке) сынды мемлекет басшылары тұсындағы 
қоғамдық-әлеуметтік өзгерістер, үрдістер негізінде пайда болған Ақорда, Көкорда сынды мемлекетті 
құрылымдардың бүгінгі Қазақстан мемлекетінің арғы бастаулары екендігін дәлелдеу тарихи құжаттар мен 
ежелгі және бүгінгі зерттеулердегі дерек көздерін нақты салыстырулар арқылы жүзеге асырылады.

Talas OMARBEKOV
THE HISTORICAL PERSONS WHO FORMED THE GOLDEN HORDE
Abstract. In the article the author analyzes the history of the Golden Horde and the process of its flourishing and 

development on a scientific basis. The contribution to the world civilization of the state founded by the eldest son of 
the world famous Genghis Khan - Jochi, during the period of various changes in the state structure at different stages 
of development, is systematized on the basis of specific historical data. Proof that state structures, such as Akorda 
and Kokorda, which arose on the basis of social and social trends during the period of post-Juchin rulers of the state, 
such as Batu (Saiyn), Ezhen, Berke (Berke), are the origins of the modern state of Kazakhstan, is carried out through 
specific comparisons of historical documents and sources of ancient and modern research.

Талас ОМАРБЕКОВ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ, СФОРМИРОВАВШИЕ ЗОЛОТУЮ ОРДУ
Аннотация. В статье автор анализирует историю Золотой Орды и процесс ее расцвета и развития 

на научной основе. Вклад в мировую цивилизацию государства, основанного старшим сыном всемирно 
известного Чингисхана - Джучи, в период различных изменений в государственной структуре на разных 
этапах развития, систематизирован на основе конкретных исторических данных. Доказательство того, 
что государственные структуры, такие как Акорда и Кокорда, возникшие на основе общественных и 
социальных тенденций в период последжучинских правителей государства, как Бату (Сайын), Ежен, Берке 
(Берке), являются истоками современного государства Казахстан, осуществляется посредством конкретных 
сопоставлений исторических документов и источников древних и современных исследований.
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Тарихымызда Шыңғыс ханның 

үлкен ұлының есімімен байланысты 
«Жошы ұлысы» деген атпен белгілі 
бұл ұлы мемлекет 1566 жылдан бастап 
орыс жазба деректерінде «Алтын Орда» 
деп атала бастады. Алайда ол шығыс 
деректерінде негізінен «Ұлығ ұлұс» де-
ген атаумен көбірек белгілі. Сонымен 
қатар, әртүрлі тарихи кезеңдерде бұл 
мемлекеттің билеушілер есімдерімен 
(«Берке ұлысы», «Өзбек ұлысы» де-
гендей) аталғаны да белгілі. Бұл 
мемлекеттің «Дешті қыпшақ» (Қыпшақ 
даласы) деген атпен географиялық ата-
уы тағы бар.

Жошыны әкесі 1221 жылы-ақ осы 
аймақты билеуге жіберді. Алайда оның 
еншісі (ұлысы) 1223 жылдың басында 
біржолата нақтыланды. В. Бар тольд 
Жо шы ға әке сі нің «мон ғол аты ның 
тұяғы жет кен ге дейін гі» шал ғай жер-
лер ді ұсы ну ын мон ғол дар да қа лып тас-
қан дәс түр мен тү сін ді ре ді. Ол бой ын ша 
әке үл кен ұл да ры на қам қор лық ты кө зі 
ті рі ке зін де жа сауы тиіс бол ды. Үл кен 
ұл ға не ғұр лым алы сы рақ, «үл кен үй-
ден» қа шық тау ай мақ бө лі ніп бе ріл ді. 
Әдет те әке ша ңы ра ғы кі ші ұл ға тиесі-
лі еді. Де сек  те, Шың ғыс хан ның өзі нің 
тұң ғыш ба ла сы ның иелі гі не «Қып шақ 
да ла сын» қа шан бер ге ні ту ра лы зерт-
теу ші лер әр түр лі әң гі ме лей ді. Олар ды 
са рап тай кел ген де мы на ны айтуға бо ла-
ды: Жо шы ны әке сі 1221 жы лы-ақ осы 
ай мақ ты би леуге жі бер ді. Алай да оның 
ен ші сі (ұлы сы) 1223 жыл дың ба сын да 
бір жо ла та нақ ты лан ды. Осы малға жай-
лы, аңдар мен құстарға толы бай өлкеге 
Жошы хан әділ де білікті билік жүргізіп, 
Еуразияда орнаған тұрақтылық пен 
бейбіт өмірді халықтың экономикалық 
жағдайын жақсартуға, мәдениетін 
көтеруге бағыттады. Бірақ өкінішке 
орай, оның билігі ұзаққа созылмады: 
1227 жылы Жошы қаза тапты. 

Негізінен өзінің нағашылары бо-
лып есептелетін көшпелі түркілерге 
арқа сүйеген Жошы өзінің ордасын 
да солардың қалың ортасына, Ұлытау 

маңына орналастырды. Оның Ежен мен 
Бату тұрғызылған қабірі де осы аймақта 
орналасқан. Жоғарыда айтқанымыздай, 
тарихи әдебиетте әртүрлі аталып 
жүрген Алтынорда атты мемлекеттің 
құрылуы нақтырақ айтар болсақ, 
Жошының екінші ұлы Бату (Сайын) 
аталған тарихи тұлғаның іс-әрекетімен 
тікелей байланысты. Шың ғыс хан ның 
не ме ре сі, Жо шы ның сүйік ті ұлы Сай-
ын әке сі өл ген соң рес ми түр де тақ қа 
отыр ды. Оның шын аты мон ғол ша Ба-
ты екен ді гін мон ғол та ри хы ның біл гі рі 
Зар ды хан Қи наятұлы атап көр се те ді. 
Те гін де Сай ын атауы оған же ке ба сы-
ның ада ми жә не құлық тық қа сиет те-
рі не бай ла ныс ты кейіні рек, Қып шақ 
да ла сын да та ныл ған. Та ри хы мыз да 
Сай ын хан ның Жо шы ұлы сы та ғы на 
оты руы да едәуір ша тас ты рыл ған. Өте-
міс қа жы ның «Чин гиз на ме» де ре гін-
де аяқ ас ты нан қайт ыс бол ған, со ңы на 
өсиет қал ды рып үл гер ме ген Жо шы дан 
қал ған тақ ты бәй біше ден ту ған екі ұл 
Ежен мен Ба ту бі рі не бі рі ұсы нып, мә-
мі ле ге ке ле ал май, іні ле рін ер тіп, Мон-
ғо лияда ғы Шың ғыс хан ға ба ра ды. Ол 
бол са Сай ын ға ал тын бо са ға лы жі бек 
Ақ ор да тік кі зіп, құр мет теп, әке сі нің 
ор ны на тақ қа отыр ғы за ды. Әбіл ға зы-
да мә се ле бас қа ша лау: Жо шы қа за сы на 
бай ла ныс ты қай ғы лы күн дер аяқ тал ған 
соң Шың ғыс хан Ұт шы қын ды Қып шақ 
да ла сы на жі бе ріп, Ба ту ды әке сі нің ор-
ны на тақ қа отыр ғы за ды. Екі де рек тің 
де та рих үшін құн ды лы ғын ес ке рер 
бол сақ, бұл айт ыл ған дар ды бір оқи ға-
ның екі ке зе ңі ре тін де қа рас тыр ған жөн 
тә різ ді.

Әри не, Сай ын (Ба ту) тақ қа рес ми 
отыр ған ға дейін қа был дан ған дәс түр 
бой ын ша Жо шы ұлы сын да үл кен ұл 
Ежен би леуші бо лып есеп тел ді. Қа лай 
де сек  те ұлы ата сы ның өзі нің құ зы ры-
мен Сай ын Қып шақ да ла сы ның да ра 
би леуші сі бол ды. Алай да Сай ын тақ-
қа отыр ға нын той лап жат қан да Шың-
ғыс хан ның қайт ыс бол ға ны ту ра лы 
қай ғы лы ха бар кел ді. Сай ын хан ен ді 
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ор ны на іні сі То қай Те мір ді қал ды рып, 
бес іні сін ер тіп, Ұт шы қын мен бір ге 
мем ле кет астана сы Қа ра қо рым ға кел ді 
жә не осын да, 1229 жы лы ша қы рыл ған 
құ рыл тайда Үге дей ді Шың ғыс тың ор-
ны на тақ қа отыр ғы зу рә сі мі не қа тыс ты. 
Үге дей оны бұ рын ғы сын ша қып шақ 
да ла сы ның би леуші сі ре тін де би лік те 
қал дыр ды.

1236 жы лы бол ған ке ле сі жал пы-
мон ғол дық құ рыл тай ба тыс ай мақ тар-
ға жо рық ты жал ғас ты ру ту ра лы ше шім 
қа был да ды. Жо рық ты бас қа ру Сай ын 
хан ға тап сы рыл ды жә не оған Ша ға-
тай дың, Үге дей дің, Ту луй дың үл кен 
ұл да ры бас қар ған әс ке ри жа сақ тар қа-
тыс ты. 1237 жыл дың кү зін де мон ғол-
дар мұз бас қан Еділ ден өтіп, 1240 жыл-
ға дейін орыс кнәз дік те рі нің жер ле рін 
ту-та ла қай етіп то на ды. Бұл ба ғыт та ғы 
ал ғаш қы жау Еділ Бұл ғар ла ры бол ды. 
Ке зін де, 1223 жыл ғы Кал ка да ғы же ңіс-
тен кейін Жо шы хан ның жо лын бө ге ген 
де осы түр кі тіл дес Бұл ғар лар еді. Та-
тар дың бел гі лі түр кі та ну шы сы За киев 
осын да мон ғол әс кер ле рі нің сан да ры-
ның 250-300 мың адам ға жет ке нін атап 
көр се те ді. Бұ лар не гі зі нен ал ған да жер-
гі лік ті Қып шақ-Қи мақ бір лес ті гін құ ра-
ған тай па лар дан, со ны мен қа тар Жо шы 
ұлы сы ның оң қа на тын бас қар ған Бай қу 
(бұр ма лан ған аты – Май қы) бас қар ған 
жә не кейіні рек оның есі мі мен Бай ұлы 
бір лес ті гін құр ған, ке зін де баш құрт 
зер ттеу ші ле рі А. Ха ли ков пен Р. Ку-
зеев тің ең бек те рін де айтыла тын Та бын 
хан ды ғы ның қол ас тын да ғы тай па лар 
еді. Олар дың қа та рын да кейіні рек баш-
құрт хал қын құ ра ған Дур бан, Те ле, Баа-
рин, Ке се-Та бын, Те ляу (Те леу), Қып-
шақ, Таз, Бур зян, Яғал май (Жа ғал бай), 
Қа тай, Үй шин (Үй сін), Ай, Кү дей тә різ-
ді тай па лар бар еді. Сон дай-ақ, бұл хан-
дық айма ғын да ол кез де бай ыр ғы Қа ра-
түр геш тер қа ға на ты нан бө лі ніп шы ғып, 
ба тыс қа жыл жы ған Қа ра ке сек бір лес ті-
гі не кі ре тін Қа ра лар (Қа ра ке сек, Қа ра-
са қал, Төрт қа ра), Шек ті, Чу му ген (Шө-
ме кей) жә не ке зін де Жо шы ның оң қо-

лы Бай қу ға ті ке лей тәуел ді бол ған Бай 
бір лес ті гі нің тай па ла ры (Бе ріш, Ала ша, 
Ал тын, Бай бақ ты, Есен те мір, Жап пас, 
Ыс сық, Таз), сон дай-ақ, мон ғол дар 
жау лар дан бұ рын Хо резм (Арал) те ңі-
зі нің шы ғы сы на, сол түс тік шы ғы сы на 
қо ныс тан ған Кер де рі, Ке рейт , Та ма, 
Ра ма дан, Та бын, Жа ғал тай па ла ры ме-
кен деп жат қан бо ла тын. Сай ын хан ның 
не гіз гі әс кер ле рін осы лар жә не бай ыр-
ғы Хо резм айма ғы нан жи нал ған Оғұз-
Сел жұқ тай па ла ры, бай ыр ғы Дай лар 
ұр пақ та ры Оғұз-Адай лар, те ріс тік ай-
мақ тар да ғы Ұғыр-Фин тай па ла ры құ-
ра ды. Ша ға тай дың үл кен ұлы бұ рын ғы 
Қа ра хан дар мен Қа ра қы тай лар би ле ген 
ай мақ тан да көп әс кер жи нап кел ді. Бұ-
лар дың ішін де Най ман дар, Қар лық тар 
(Ар ғу лар), Ду лат тар, Жа лай ыр лар, Ке-
рей лер тай па ла ры на қа райт ын ру лар да 
бар еді.

Әри не, Сай ын бас қар ған қа лың қол-
ды құ ра ған Ша ға тай дың, Үге дей дің, 
Ту луй дың ұл да ры өз ай мақ та рын да ғы 
тұң ғыс-манч жұр жә не мон ғол тіл дес 
тай па лар дан да жа сақ жи на ды. Олар-
дың бі ра зы мон ғол жау лауы ның ал-
ғаш қы ке зе ңін де-ақ Хо резм же рін жә не 
Қып шақ да ла сын қо ныс қа ай нал ды рып 
үл гер ген дер бо ла тын. Атап айт ар бол-
сақ, бұ лар Минг, Са рай, Юз, Маң ғыт, 
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Қият, Муи тан, Бах рин, Ой мауыт, Ми-
тан, Та тар, Қал мақ, Ту бай, Кур лаут тә-
різ ді тай па лар еді. Әр түр лі тіл де сөй-
лейт ін бас қын шы лар дың осы нау қа лың 
қо лы Та тар лар (Тар тар лар) де ген ор тақ 
атау ға ие бол ды. Бұл атау ды Еуро па-
ға алып бар ған Қып шақ да ла сын да-
ғы түр кі тіл дес тер еді. Мон ғол дар дың 
бұ рын ғы ба ба ла ры Ши бей (Шы ғай) 
та тар ла ры бо лып та бы ла ты нын олар-
дың ба тыс та ғы түр кі тіл дес көр ші ле рі 
жақ сы бі ле тін. Оның үс ті не Мон ғо лия 
үс тір тін де гі тай па лық бір лес тік тер дің 
Жа байы та тар лар, Қа ра та тар лар, оң-
түс тік те гі лер дің Ақ та тар лар ре тін де 
бел гі лі бол ға ны бар. Осы да ла да Отыз 
та тар лар, То ғыз та тар лар деп әр түр лі 
сан дық көр сет кіш пен атал ған дар та ғы 
бар. 

Та тар лар дың не гі зін әрі манч жұр-
тұң ғыс, әрі түр кі ті лін де сөй лей ала-
тын бай ыр ғы Хұн дар ды тал қан да ған 
Сән би лер ұр пақ та ры құ ра ған дық тан 
түр кі тіл дес тер дің үл кен бө лі гі өз де рі-
не та ңыл ған бұл атау ды жат сы на қой-
ған жоқ. Сон дық тан да ХІ ға сыр да-ақ, 
М.Қаш қа ри та тар лар ды түр кі тіл дес-
тер ге жат қыз ған бо ла тын. Оның үс ті не 
Шың ғыс хан ұсын ған «мон ғол» атауы 
бұл тұс та Еуро па тұр мақ Қып шақ да ла-
сы на да та ра ла қой ған жоқ еді.

1237 жы лы Сай ын бас қар ған қа лың 
қол Қа ра те ңіз, Дон айма ғын да ғы жер-
лер ді ба сып ал ды да, Ду най бой ына 
шық ты. Мұн да ол еш қан дай елеу лі қар-
сы лық қа кез де се қой ған жоқ. Та рих-
та мон ғол дар ға қар сы Киев Ру сі де ген 
мем ле кет тің олар ға тойтарыс бер ге ні 
ту ра лы қи сын сыз әң гі ме ке ңес тік ке-
зең де гі та рих оқу лық та рын жай лап ал-
ған бо ла тын. Ба сып ал ған жер ке ңей ген 
сай ын оны бас қа ру ісі үл кен, түйіні ше-
шіл мес мә се ле ге айна ла бас та ды. 

 Сай ын  хан би ле ген бұ рын ғы Жо шы 
ұлы сын еуро па лық тар Ал тын ор да деп 
ата ды. Бұл те гін де Сай ын хан ның Еділ-
ге құя тын Ах ту ба бой ын да тұр ғы зыл-
ған, мұ на ра ла ры ал тын мен ап тал ған ор-
да сы на бай ла ныс ты шық қан атау бол са 

ке рек. Бы ты раң қы, бі рін-бі рі мой ын да-
майт ын май да орыс кнәз дік те рі нің бас- 
та рын Сай ын хан то ғыс тыр ды. Осы ған 
бай ла ныс ты та тар дың бел гі лі зерт теу-
ші сі Р. Фах ре дин бы лай деп жаз ған еді: 
«На са мом же де ле дея ния Ба ту ха на 
при нес ли русс ким мно го поль зы, из-за 
них они пе рес та ли враж да вать меж ду 
со бой. Они осоз на ли, что при чи на меж-
доусо биц бы ла не в из бы точ нос ти кня-
зей, а в их глу пос ти. Осоз нав это, они 
ста ли со би рать ся вмес те. От мон го лов 
русс кие пе ре ня ли приемы уп рав ле ния 
вой ска ми, ис ку сс тво ве де ния вой ны, 
нау чи лись так же уп рав лять го су да рст-
вом. Приез жая став ку ка га нов и ха нов, 
русс кие князья уз на ва ли мно го но во го, 
в том чис ле и но вые за ко ны, и на би-
ра лись опы та. Сло вом, та кое об ще ние 
бы ло для них нас тоя щей шко лой, ко-
то рая нау чи ла их по ряд кам ор га ни за-
ции об ще ст вен ной жиз ни. В сущ нос ти, 
имен но уро ки Чин гис ха на и Ба ту ха на, 
а так же ог ром ное влия ние Зо ло той Ор-
ды и прев ра ти ли Русь в ту Рос сию, ко-
то рой она поз же ста ла. Поэто му русс-
кие долж ны не прок ли нать мон го лов, а 
бла го да рить их за нау ку». Шын ды ғын-
да да орыс хал қын топ тас ты ру да, олар-
дың бір ор та лық қа бі рі ге тін мем ле ке тін 
қа лып тас ты ру да Сай ын хан не гіз де ген 
Ал тын ор да ның рө лі зор.

Сай ын хан 1238 жыл дың ақ па ны на 
дейін бұ рын бі рі не-бі рі ба ғын байт ын 
14 орыс қа ла ла рын (ішін де Мәс кеу де 
бар) ба сып ал ған нан кейін орыс кнәз-
де рі оны ерік сіз мой ын да ды. Ал ғаш, 
1243 жы лы Ярос лавль кнә зі ке ліп бас 
иді. 1247 жы лы Нов го род тың атақ-
ты кнә зі Алек сандр Невс кий өзі нің 
бауыры мен жә не көп те ген бояр ла ры-
мен бір ге Ал тын ор да ға ке ліп, бас иді. 
Орыс кнәз де рі 1249 жыл дан бас тап, 
Сай ын ға адал дық та рын біл ді ріп, оның 
ұлы Сар тақ қа жап пай ант бе ру ге көш-
ті. Бір сөз бен айт қан да, Ал тын ор да ның 
қо лас ты на түс кен ха лық тар дың эт но-
саяси өмі рін де айт ар лық тай өз ге ріс тер 
орын ала бас та ды. Бай ыр ғы түр кі тіл дес 
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Еділ бойы ның бул ғар ла ры ен ді «та тар» 
ата нып кет ті, Қып шақ да ла сын да жа ңа 
тай па лық бір лес тік тер құ ры ла бас та ды. 
Бұл эт ни ка лық өз ге ріс тер бо ла шақ Но-
ғай, Қа зақ, Өз бек, Баш құрт, Қа ра қал пақ 
тәріз ді көп те ген түр кі тіл дес ха лық тар-
дың қа лып та су үде ріс те рін же дел де те 
түс ті.

Сай ын хан (Ба ту) не гіз де ген мем ле-
кет тік жүйені ру ха ни тұр ғы дан ны ғайта 
тү су де Ал тын Ор да ның төр тін ші ха ны 
бо лып та бы ла тын Бе ре ке нің (Беркенің) 
рө лі ерек ше. 1256 жы лы Сай ын хан 
қайт ыс бол ған соң мон ғол им пе рия-
сын да ғы ма ңы зы жө ні нен екін ші орын-
да тұр ған Қып шақ да ла сын да ғы хан-
дық ты оның ұлы Сар тақ би леуі ке рек 
еді. Алай да ол тақ қа отыр май жа тып-ақ 
дү ниеден өт ті. Онан кейін 1257 жы лы 
тақ қа отыр ған Сай ын хан ның екін ші 
ұлы Ұлақ шы ның да өмі рі қыс қа бол ды. 
Осы дан соң ұлы хан Мөң ке Қып шақ да-
ла сын да ғы мем ле кет та ғы на 1257 жы-
лы Шың ғыс хан ның не ме ре сі, Сай ын 
хан ның үшін ші ұлы Бе ре ке ні отыр ғыз-
ды. Ол жас ке зін де Ход жент те гі ғұ ла-
ма лар дың бі рі нен ді ни бі лім алып, Құ-
ран ды мең ге ріп шық ты. Тақ қа отыр ған 
оның ді ни ық па лы на түс кен көп те ген 
ру ба сы ла ры жә не өзі нің әйелі Че чек, 
сон дай-ақ іні сі То қай Те мір ис лам ды 
қа был да ды. Де ген мен де Бе ре ке, бас қа 
дін дер ге де кең ші лік жа са ды. Сон дық-
тан да, ол не гіз де ген астана – Са рай да 
хрес тиан епис ко пы на да орын та был-
ды. Со ны мен қа тар Бе ре ке тақ қа отыр-
ған соң Ғаб бас ха лиф тың ру ха ни би лі-
гін мой ын дап, оны мен хат жа зыс ты. 

Ол тіп тен тақ қа отыр май тұ рып-ақ, 
өзі нің туысы, Тө ле нің ба ла сы Қу ла ғу-
дың араб ха ли фа тын ба сып алу ға ты-
рыс қан әре ке тін аға сы Сай ын хан ның 
(Ба ту дың) ық па лы мен тоқ та тып тас та-
ды. Алай да Сай ын хан қайт ыс бол ған 
соң Қу ла ғу ұлы хан Мөң ке нің рұқ са-
ты мен бә рі бір, Бағ дад қа ба сып кі ріп, 
Мұс та сим ха лиф тың өзін өл ті ріп тас-
та ды. Мұ ның өзі Бе ре ке ні Қу ла ғу ға 
қар сы өшік ті ріп, ақы рын да қан тө гіс 

қыр ғын дар ға алып кел ді. Де ген мен де 
В.Бар тольд тә різ ді та рих шы лар Бе ре ке-
нің Қу ла ғу ға со ғыс қа ба руының бас ты 
се бе бін соң ғы сы ның бұ рын нан Жо шы 
ұлы сы ның айма ғы бо лып есеп те ле тін 
Кав каз да ғы Ар ран жә не Әзір бай жан 
ай мақ та ры на ба сып кі руінен із дес ті-
ре ді. Не ме ре туыс тар дың екі шай қа сы 
та рих қа бел гі лі. 1261 жы лы Кав каз да 
Те мір қақ па да (Дер бент асуын да) бас-
тал ған бұл те ке ті рес түп тің тү бін де Бе-
ре ке нің же ңі сі мен аяқ тал ды. Те рек өзе-
ні не дейін бар ған Қу ла ғу дың әс кер ле рі 
же ңі ліс ке ұшы рап, кейін қаш қан да ат 
тұяғы нан ойы лып кет кен өзен мұ зы ның 
ас ты на ке тіп, ала пат қыр ғын ға ұшы ра-
ды. Айта ке тер та ғы бір мә се ле, аты «та-
тар», за ты түр кі тіл дес тер ден құ рал ған 
шай қас қа қа тыс қан Бе ре ке нің әс кер ле-
рі не гі зі нен ал ған да Қып шақ да ла сы-
ның ру-тай па ла ры нан (Оғыз, Үй сін, 
Қаң лы, Қар лық, Қа ра ке сек, Най ман, 
Қо ңы рат, Ке рейт , Жа лай ыр, Қып шақ, 
Ал шын, Бе ріш, Шер кеш, Шек ті, Та-
ма, Та бын, Те леу) құ рал ған, сон дай-ақ 
бұл ғар лар дан, баш құрт тар дан, фин-угр 
тай па ла ры нан жа сақ тал ған сар баз дар-
дан тұр ды. Со ны мен қа тар, әри не, осы 
тұс та түр кі ле не бас та ған мон ғол дар да 
(Бұй рақ, Ой рат, Құс шы, Минг, Бар-
лас, Са рай, Тұр маут, Ой мауыт, Он ғұт, 
Та тар, Шы рын, Арат) әс ке ри жо рық-
тар да ерек ше бел сен ді лік тер көр сет ті. 

 

 

Береке (Берке) хан 

   

Бату хан
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Тарих – тағылым
Бұл айт ыл ған дар со ны мен қа тар Бе ре ке 
бас қар ған Қып шақ мем ле ке ті нің эт ни-
ка лық құ ра мы ның қан дай бол ға нын да 
бай қа та ала ды.

 Та тар та рих шы сы Р. Фах ред дин 
Алтынорда ханы Бе ре ке туы ас тын да 
со ғыс қан ал ғаш қы мұ сыл ман түр кі-
ле рі нің әре ке тін «Бағ дад ты, қа сиет ті 
Құ ран ды жә не ха дис тер ді қор ла ға ны, 
он да ған мың кү нә сіз мұ сыл ман дар ды 
қыр ғын ға ұшы рат қа ны, өзен боп ақ-
қан қан тө гіс ке жә не адам айт қы сыз 
та ғы лық қа бар ға ны үшін жә бір лен ген 
күл лі ис лам дү ниесі нің Қу ла ғу хан нан 
қа тал дық пен өш алуы» ре тін де атап 
көр се те ді. Осы дан кейін өзі нің ақыл-
ға си майт ын жә не қи сын сыз әре ке ті не 
құ са бол ған Қу ла ғу дың өмі рі де ұзақ қа 
со зы ла қой ған жоқ. Бү кіл ру хын қай ғы 
мең де ген ол, 1264 жы лы дү ниеден өт ті. 
Әке сі нің ке гін қайт ар мақ бол ған оның 
ба ла сы Аба қа ның Бе ре ке ге қар сы ма-
ғы на сыз жо рық та ры да сәт сіз аяқ тал ды.

 Бе ре ке нің мұ сыл ман дү ниесі не 
де ген үл кен құр ме ті оның Мы сыр би-
леуші сі Мам лүк-қып шақ та ры ның сұл-
та ны Аз-За һир Бай ба рыс қа да бел гі лі 
бол ды. Ор тақ мүд де – кә пір Құ ла ғу ға 
қар сы «Джи һад» со ғы сын жүр гі зу ге 
мүд де лі лік екі жақ ты да ты ғыз қа рым-
қа ты нас тар ға итер ме ле ді. Бұл ма ңыз ды 
мә се ле ні араб та ну шы бауыры мыз Ба-
қыт ты Ба тыр ша бір ша ма нақ ты зерт-
теп, қа зақ та ри хы на қа жет ті мә лі мет-
тер ді Мы сыр дан алып кел ді. Ал ғаш 
Бай ба рыс Бе ре ке ге 1261 жы лы Қы рым-
нан шық қан Алан сау да гер ле рі ар қы-
лы хат жол да ды жә не онан соң көп ке-
шік пей-ақ, 1262 жыл дың 15 қа ра ша сы 
мен 14 жел тоқ са ны ара сын да та ғы да 
ел ші лік жө не лт ті. Он да ол, Ис лам ның 
киелі жер ле рі Мек ке, Ме ди не де жә не 
Құ дыс та (Иеру са лим де) Сұл тан Бай ба-
рыс тың есі мі нен кейін Бе ре ке хан ның 
есі мі не ба ғыш та лып дұ ға оқы ла ты нын 
мә лім де ді. Өз ке зе гін де осы жы лы Бе-
ре ке де Қай ыр ға (Каир ге) екі рет ел ші-
лер жө не лт ті. Он да Құ ла ғу хан ның мұ-
сыл ман дар ға қар сы со ғы сы айып та лып, 

оның Шың ғыс хан ның «Ұлы Йаса сын» 
бұз ға ны атап көр се тіл ді. Ел ші лер Қай-
ыр да сұл тан Бай ба рыс тың ба ла сы Саид 
Бе ре ке ні сүн дет ке отыр ғы зу той ына қа-
тыс ты. Те гін де, ба ла ның есі мі Бе ре ке 
хан ның құр ме ті не қой ыл са ке рек. Ен ді 
сұл тан Бай ба рыс қа рым-қа ты нас ты ны-
ғайта тү су мақ са тын да 1262 жә не 1264 
жыл да ры Бе ре ке ге екі ел ші лік ат тан-
дыр ды. Осы ел ші лік ке қа ты су шы лар 
та рих үшін аса құн ды мә лі мет тер қал-
дыр ды. Олар да хан са райы жә не Бе ре-
ке нің кес кін-кел бе ті бір ша ма то лық си-
пат та ла ды. Ел ші лер дің айт уын ша Бе ре-
ке си рек са қал ды, өңі са ры кі сі, шаш та-
ры құ лақ та ры ның үс ті не түйіл ген. Бір 
құ ла ғын да қым бат тас бе кі тіл ген ал тын 
сыр ға жар қыл дай ды. Ба сы на биік тұ-
мақ ки ген, бе лін ал тын мен жә не қым-
бат тас тар мен ай шық тал ған те рі бел-
беу мен шарт буын ған, аяғы на қы зыл 
те рі ден жа сал ған сап та ма етік ки ген, 
жа сы 56-да ғы адам. Аға сы Сай ын (Ба-
ту) тә різ ді оның да аяғы ауыра ды екен. 
Бай ба рыс ел ші ле рі өз де рі мен бір ге Құ-
ран ның Ос ман нұс қа сын, кі лем дер мен 
жай на маз дар, сый лық қа көп те ген жан- 

 

 

Ежелгі Мысыр еліндегі Бейбарыс сұлтан мешіті: 

   

Береке (Берке) хан
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жа ну ар лар, негр құл да рын, Ом ра (Кі-
ші қа жы лық) жа сауда пай да ла ныл ған 
сәл де лер ді, қа сиет ті Мек ке де гі Зәм-Зәм 
суын жә не т.б. алып жет ті.

Өзі нің бү кіл қыз ме тін де қа сиет ті 
Құ ран қа ғи да ла рын бас шы лық қа ал ған 
Бе ре ке мұ сыл ман дү ниесін де Нас рет-
дин (дін ді қор ғаушы де ген) құр мет ті 
лауа зым ға ие бол ды. Ол 1265 жы лы 
Кі ші Азия дан қуы лып, Эгей те ңі зін де-
гі Энос қа ма лы ның қа па сы на қа мал ған 
сел жұқ сұл та ны Из зад-дин Қай қа бұс ты 
құт қа ру үшін әс кер ат тан дыр ды. Қа ру-
лы ауыр қол бү кіл Бал қан тү бе гін көк-
теп өтіп, Эгей те ңі зі не дейін ба рып, 
азат етіл ген сұл тан ды Бе ре ке нің бұй-
ры ғы мен Қы рым ға жет кіз ді. Бе ре ке 
өзі нің ұлы сын да жас тар дың құ ран ды 
оқып үйре ну ле рін қа да ға лап, мек теп-
тер ұйым дас тыр ды. Оның өзі де, әйел-
де рі мен ба ғы ныш ты әмір ле рі де өз де-
рі нің жан да рын да қо жа лар дан шық қан 
имам дар ды ұс та ды. Қо жа лар ды тақ та-
ғы Тө ре лер жа ны на отыр ғы зып, олар-
ды уә зір ре тін де пай да ла ну ды бас тап 
бер ген де осы Бе ре ке хан. Осы тұр ғы-
дан ал ған да В. Бар тольдтың Бе ре ке нің 
мұ сыл ман дық ұстаны мы на кү дік пен 
қа рауын қол дай ал май мыз. Ға лым хан 
са рай ын да ис лам дық шарт тар мен қа-
тар тә ңір шіл дік қа ғи да лар дың да қа тал 
сақ тал ға ны на на зар ауда ра ке ле, Бе ре-
ке нің ру ха ни сау ат ты лы ғын тө мен де те 
түс пек бо ла ды. Осы мә се ле ні зер ттеу де 
көп ең бек тен ген В. Бар тольдтың бас қа-
ны айт па ған да, қа зақ тар дың өз де рі нің 
де мұн да ға дейін ис лам ұстаным да ры-
мен қа тар тә ңір ші лік дағ ды лар ды қа тар 
ұстанып кел ге нін «бай қа мауы» өкі ніш-
ті-ақ. Осын дайда Өте міс қа жы ның мы-
на дай пі кі рін де на зар дан тыс қал ды ру-
ға бол мас: «Бер ке туысы нан мұ сыл ман 
бол ған. Әке сі Жо шы хан өл ген соң, ол 
дін сіз дер ара сын да тұ ра ал май, Сы ға-
нақ қа кел ді. Сол жер де атақ ты қа зі рет 
Сайф-ад-дин Ба хар зи ден тә лім-тәр бие 
ал ды». Осын да Бе ре ке Йа сауи жо лын 
ха лық ара сын да на си хат тау шы қо жа-
лар дың ық па лы на түс ті. Бұл тұс та Жо-

шы ұлы сы ның оң түс тік шы ғы сын да 
жә не Ша ға тай ұлы сын да ха лық тың ру-
ха ни сұ ра ныс та рын қа на ғат тан ды ру да 
қо жа лар рө лі үс тем бо ла бас та ған еді. 
Олар дың түр кі лер ор та сын да ғы бел-
сен ді ру ха ни қыз ме ті Бе ре ке нің ді ни 
көз қа ра сы на айт ар лық тай үл кен ық пал 
жа са ды.

Со ны мен қа тар, Бе ре ке Жо шы ұлы-
сы мен ға на шек те ліп қал май, сол за-
ман да ис лам ді ні нің ор та лы ғы на айна-
лып үл гер ген Мәуе рен нахр ға да үс-
тем дік жүр гі зу ге ты рыс ты. Хан ның 
өзі Бұ қа ра ға ке ліп, он да ғы дін дар лар 
мен ға лым дар ға үл кен құр мет көр сет-
ті. Сон дай-ақ, Са мар қанд хрес тиан да-
ры ның он да ғы мұ сыл ман дар ға жү ген-
сіз дік жа са ған әре кет те рі нен ха бар дар 
бол ған бет те он да ба сып кі ріп, қа ла да-
ғы хрес тиан шір кеуін қи рат ты. Де ген-
мен де ол өзі би ле ген мем ле кет те дін 
бос тан ды ғын қор ға ды.

Бе ре ке Пер сияны би ле ген Қу ла ғу-
дың мұ ра ге рі Аба қа ға қар сы жо рық қа 
ат та нып, Ку ра өзе ні бой ын да өзен нен 
өте тін өт кел із деп жүр ген де 1266 жы лы 
дү ниеден өт ті. Өзі нен ті ке лей ұр пақ жоқ 
бол ған дық тан оның ор ны на тақ қа Сай-
ын хан ның (Ба ту дың) не ме ре сі Мөң ке-
Те мір отыр ды. Мәм лүк қып шақ та ры 
сұл та ны Аз-за һир Бай ба рыс бұ ған қат-
ты қай ғы рып, 1267 жы лы Са рай ға ар-
найы ел ші лік жө нел тіп, Мөң ке-Те мір ге 
кө ңіл айт ты. Қа лай де сек  те Бе ре ке нің 
та ри хи тұл ға ре тін де Қып шақ да ла сын-
да мем ле кет тік жүйені ны ғайтуға үл кен 
үлес қос қан айтулы та ри хи тұл ға еке-
нін ұмы ту ға тиіс емес піз. Біз дің елі міз-
дің та ри хын да Ис лам идеоло гиясы ның 
ұстаным да ры ның мем ле кет тік жүйеге 
нақ ты ене бас тау ла ры да тап осы Бе-
ре ке нің тұ сын да кө рі ніс тап ты. Әри не, 
ис лам ды өзі де ал ғаш қа был да ған Қып-
шақ мем ле ке ті нің қай рат ке рі мем ле-
кет тік құ ры лыс та оны бе рік ор нық ты ра 
ал ған жоқ. Бұл оның мұ ра гер ле рі тұ-
сын да ға на бір тін деп жү зе ге асы рыл ған 
күр де лі мә се ле. Алай да Бе ре ке мем ле-
кет ті мұ сыл ман дық ұстаным дар ға ба-
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ғыт та ған ру ха ни өз ге ріс тер дің бас тау-
ын да тұр ды. Сон дық тан да оның есі мі 
бү гін гі қа зақ та ри хы нан көр нек ті орын 
алу ға то лық құ қы лы.

Алтынорда тарихын баяндағанда 
осы мемлекеттің Сырдариядан 
шығысқа қарайғы бөлігін билеген 
жоғарыда аталған Сайынның (Батудың) 
туған ағасы Орда Еженнің (Алаша 
ханның) қызметіне тоқталуға тура 
келеді. Өйткені ол басқарған аймақтағы 
Ақорда деп аталған мемлекет кейінгі 
Қазақ хандығының саяси-этникалық 
негізі болды. Оның үстіне барлық қазақ 
хандары осы Орда Еженнің (Алаша 
ханның) ұрпақтары болып табылады. 
Алайда Жо шы хан ның үл кен ұлы Ежен 
хан би ле ген Ақ Ор да та ри хы ның қа зақ 
та рих шы ла ры үшін «жұм бақ» тұс та ры 
мол. Оны Қа зақ мем ле кет ті лі гі нің бас-
тауы ре тін де дә лел деу ге де ген құш тар-
лық әсі ре се, тәуел сіз ді гі міз ге қол жет-
кіз ген соң ар та түс ті. Оның бас ты се бе-
бі, қа зақ хан да ры ның осы Ежен нің се гі-
зін ші ұр па ғы са на ла тын Ұрыс хан ның 
ті ке лей үрім-бұ тақ та ры на жа та тын-
дығын да бо лып отыр. Алай да осын дай 
қи сын ды ше шім ді қа был дау ға зерт теу-
ші лер ара сын да ғы пі кір қай шы лық та ры 
ең бас ты ке дер гі бо лып отыр ға нын да 
айт пас қа бол мас. Мұ ны жоғарыда біз 
айтқан, Өте міс қа жы жаз ған дай, әке ле-
рі Жо шы қайт ыс бол ған соң, «ен ді кім 
хан бо ла ды?» – де ген сау ал ға жауап із-
деп Мон ғо лияға кел ген үш не ме ре сі не 
Шың ғыс хан ның: Сай ын хан ға (Ба ту-
ға) – ал тын бо са ға лы Ақ ор да, Ежен ге 
– кү міс бо са ға лы Көк ор да, ал Шай бан-
ға – бо лат бо са ға лы Боз ор да тік тір ге ні 
ту ра лы мә лі мет те күр де лен ді ре түс ті. 
Осы ған жә не бас қа да қо сым ша де рек-
тер ге сүйен ген зерт теу ші лер дің кей бі рі 
Ежен бас қар ған ұлыс ты Ақ ор да емес 
Көк ор да деп атау ды ұсын са, та ғы бас-
қа лар Ақ ор да ны Ал тын ор да ның өзі 
деп те ой лай ды.

Ал Жо шы ұлы сы  қа лып тас қан дәс-
түр бой ын ша екі қа нат қа бө лін ді. Жо-
ға ры да «Чин гиз-на ме де» атап көр се тіл-

ген дей, оның сол қа на тын Жо шы хан-
ның үл кен ұлы Ежен би ле ген дік тен жә-
не оның ұлы сын Сай ын хан ға бө лін ген 
Ақ ор да ның оң қа на тын да ғы ұлы сы нан 
ажы ра ту үшін «Ор да Ежен» де ген атау 
та рих сах на сы на шық ты. Со ны мен 
«Ор да» сө зі Ежен нің есі мі емес, ол бас-
қа ра тын ұлыс тың атауы. Сон дық тан да 
«Чин гиз-на ме де» Ор да атауы Ежен нің 
есі мі не қо сақ та лып айт ыл майды. Ал 
кейін гі де рек тер де (Пла но Кар пи ни де) 
Ежен есі мі Ор да на де ген ат пен бел гі лі. 
Сай ын ның (Ба ту дың) есі мі не «Ор да» 
атауы ның тір кел меуі әке нің қа ра ша-
ңы ра ғы на оның емес, аға сы Ежен нің ие 
бол ға нын көр се те ді. Мұ ны жо ға ры да ғы 
«Чин гиз-на ме де» Шың ғыс хан ның көз 
ал дын да Ежен ге ба ғыш та лып айт ыл ған 
Сай ын ның: «ме нің әкем бә рі бір, сен бо-
лып та бы ла сың» де ген сө зі. Ия, әке ор-
ны на әке бол ған Ежен тұр ған да Сай ын-
ның Жо шы хан ша ңы ра ғы на ие бо луы 
екі та лай еді. Бұл Шың ғыс хан ның Йас-
са за ңы на да қай шы бо ла тын. Оның үс-
ті не әлі жас, қай рат ты да ақыл ды Сай-
ын хан нан адам таң дау да си рек қа те ле-
се тін Шың ғыс тың өзі үл кен үміт кү тіп, 
ба тыс ел де рін жау лау жо ры ғын со ған 
тап сыр ды. Шыңғыстың «Жасақ» заңы 
бойынша босаған таққа балалардың 
үлкені Ежен отыруы керек еді. Алай-
да ол, інісі Сайынның (Батудың) Ұлы 
Даладағы үлкен беделін және мемлекет 
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басқару қабілетін мойындап, тақтан бас 
тартады. Мұны бектерімен кеңескен 
Шыңғыс хан мақұлдап ғана қоймай, 
оларға Жошы ұлысының екі қанатын 
бөліп берді. Ол бойынша Сайын 
ұлыстың оң қанатына, Еділ бойындағы 
аймақтарға ие болса, ал ағасы Ежен 
ұлыстың сол қанатын – Сырдарияның 
төменгі ағысынан Ұлытауға дейін со-
зылып жатқан аймақты иемденді.

 Осыдан бастап, Орда-Ежен Баты-
дан жасы үлкен бола тұрса да, билік ла-
уазымы төмен болғандықтан, өзі өмір 
сүрген қыпшақтілдестер қауы мын да 
екінші хан, яғни Алаша (Аласа) хан 
аталды. Бұл М. Қашқарида жоға рыда 
айтқанымыздай, Алашұ хан (М. Бұрал-
қы ұлында – «Алашақ хан») дегенді 
білдіреді. Осыған байланысты осы ай-
мақтағы Алаша хан мазары деп жүрге-
німіз қазақ хандарының арғы және 
алғашқы бабасы Орда-Еженнің мазары 
деген қисынды қорытынды туындайды. 

Тағы бір назар аударар мәселе – 
Жошы ұлысын билейтін хан, яғни Сай-
ын хан «оқ хан» немесе «яссақ ханы» 
(«хан йосуқын») деп аталды. Бұл «ұлұғ» 
хан болып есептелетін Шыңғыстың 
өзінен кейінгі лауазым еді. «Оқ хан» 
мәртебесі баяғы VII-VIII ғасырлардағы 
Түргеш қағанатының «Он оқ елі» атты 
қосымша атауын еске түсіреді. Ол за-
манда он ұлысты (тайпалар одағын) 
билеген он оқ хандар қағанға ғана 
бағынды. Бұл енді арнайы әңгіме бола-
тын нәрсе. Көріп отырмыз, кейініректе, 
Шыңғыс заманында да, осы түркі 
дәуірінен бастау алатын «оқ хан» неме-
се «хан-оқ» билік мәртебесі сақталды. 
Монғол тарихының білгірі Зардыхан 
Қинаятұлы «Оқ хан» мәртебесін бы-
лай түсіндіреді: «Ежелгі түркі және 
монғолдық мемлекеттік үрдіс-салты 
бойынша «хан оғлы»... жеке дара билік 
иесі болып табылады. «Ежен» (Эзен) 
монғол-тунгусша хан лауазымымен 
парапар». Бұл айтылғанды Құрбанғали 
Халидта, қытай тарихшысы Су Би Хай 
да құптайды.

Монғол империясының Ұлығ ханы 
Мөңкенің өзінің жарлықтарында Ор-
да-Ежен есімін Батудан жоғары көр се -
туі, Шыңғыс ханның Батудың «оқ хан» 
лауазымынан кейінгі «Ордана (Орду)» 
билік дәрежесін Еженге тап сыр ғаны 
байқалады. Осы негіз де Шыңғыс хан 
қалыптастырған Монғол мем леке-
тін дегі ел басқару жүйесіне сәйкес 
XIII ғасырдың 30-50 жылдарындағы 
Алтынорданың алғашқы қалыптасу 
ке зеңіндегі хандық билік жүйесіндегі 
жоғары билік лауазымдарын төменде-
гіше сатылап көрсете аламыз.

Мемлекеттегі ең жоғарғы билік – Ұлұғ хан
↓ 

Ұлыстың оң қанатын билейтін аға хан – 
«Оқ хан» (монғ. Khan huu) немесе «Яссақ 

ханы» («Хан йосуқын»)
↓

Ұлыстың сол қанатын билейтін кіші, 
Алашұ хан – «Алашақ хан» (Аласа хан – 

«Орду»). 

Біз әңгімелеп отырған кезеңде 
«Ұлұғ хан» мәртебесінде алғаш 
Шыңғыс, онан соң Үгедей, Күйік және 
Мөңке болғандары белгілі. Ал«Оқ хан» 
немесе «Яссақ ханы» алғаш Жошы, 
онан соң 1255 жылға дейін Сайын 
(Бату) болды. Ал бұл кезеңдегі «Алашұ 
хан» – «Алашақ хан» әрине, Орда-
Ежен еді. Сондықтан да жоғарыда ай-
тып кеткеніміздей, бектерімен кеңес 
шақырған Шыңғыс хан мемлекеттің 
оң қанатын – Еділ дариясындағы 
аймақтарды «Чингизнамеде» атап 
көрсетілгендей, «ясса ханы» («хан йо-
сухын») – «оқ хан» Сайынға (Батыға), 
ал Сыр бойынан ары қарайғы сол қол 
аймақтарын Еженге берді. Өйткені, 
мемлекеттің сол қол жағын әдетте, 
екінші қатардағы аласа хан билейтін 
еді. Рашид ад-Дин осыны мақұлдайтын 
мынадай пікір айтады: «Его юрт (юрт 
Орда-Ежена – Т.О.) и (юрты этих) бра-
тьев (Удура, Тука-Тимура, Шингкума – 
Т.О.) и их войска находяться на левой 
стороне в пределах... С самого начала 
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не было случая, чтобы кто-либо из рода 
Орды, занимавший его место, поехал к 
ханам рода Бату, так как они отдалены 
друг от друга, а также являються неза-
висимыми государями своего улуса. Но 
у них было такое обыкновение, чтобы 
твоим государем и правителеем считать 
того, кто являеться заместителем Бату, 
и имена их они пишут вверх своих яр-
лыков» [9]. Ия, осылайша, Еженнің өзі 
ғана емес, балалары да Алтын Орда 
хандарынан төменгі – Кіші-Аласа хан 
статусын иемденді. Сондықтан да олар 
күшейген тұста Ақ Орданың тағында 
отырғандарын қанағат тұтпай, аға-
оқ хан болу үшін Алтын Орданың да 
тағын иемденуге әрекеттер жасады.

XVII ғасырда өмір сүрген Әбілғазы 
Бахадұрхан Орда-Еженнің қосымша 
аты «Алшын» болғанын атап көрсетеді. 
Бұған таңданудың қажеті жоқ. Өйткені 
ол өзі Тәшкент-Самарқанд аймағында 
өмір сүргендіктен, Ұлы Далада тарал-
ған «Алшын» мен «Алашаны» бір 
тайпалық атау деп қабылдаған. Осыған 
байланысты әйгілі профессор-фило-
лог Сәрсен Аманжолов А. Левшиннің, 
Ш. Уәлихановтың айтқандарына сіл-
те мелер жасай отырып, былай деп 
жазған еді: «по легендам казахов и 
киргиз, слово «алшын» (иногда «алак-
чын», «алачен») часто связывается с 
племенным названием алача // ала-
ша) или с именем Алаш (Алач), ко-
торое выступает как синоним слова 
«казах»...». Бұл жерде зерттеуші «ал-
шын» қазақтың Кіші жүз одағына 
кіретін үш тайпалық одақтың аты бо-
лып табылатындықтан, оның байұлы 
тайпасындағы алаша руының атына 
қарағанда әлдеқайда бұрын шыққанын 
ескертеді және Н. Аристовтың Рашид 
ад-Диннің шығармасына сүйене оты-
рып, «алшын» сөзі «алашадан» не-
месе «алаштан» шыққан болар деген 
тұспалдауына назар аударады және 
ол лингивистикалық көзбен қарағанда 
бұл пікірдің толық қисынды екендігін 
айтып, мақұлдайды. Бұдан туындай-

тын қорытынды біреу: Орда-Еженнің 
қосымша атын «Алшын» деп көрсетіп 
отырған жоғарыда аталған Әбілғазы 
шын мәнінде оның «Алаша» («Аласа») 
деп аталғанын айтып отыр. 

Алаша хан кесенесінің Жошы хан 
кесенесімен бір өзен – Қаракеңгір бой-
ында, бір аймақта – Ұлытау өңірінде 
жатуы да аталмыш кесенеде әкесіне 
әрқашан жақын болған, үлкен ұл – 
Еженнің жатқанын дәлелдей түседі. 
Әкелі-балалы бұл екеуі де осы өңірде 
өмір сүріп, осы аймақта дүниеден өтті. 
Олардың Ордасы да осында болды. 
Осындайда, кейбір тарихшылардың 
Жошы мен Еженнің ордаларын кезінде 
Шыңғыс ханға жаздық Орда болды 
делінетін алыстағы Ертіс бойынан 
іздестіретіндері түсініксіз. Мұндағы 
қателік – Шыңғыс хан өзінің Ұлұғ 
Ордасын Жошыға емес, Үгедейге 
қалдырғанын ескермеу. Ал атадан 
келе жатқан Монғолиядағы қара 
шаңырақ, үлкен үйге кенже бала Төле 
ие болды. Ертіс аймағы осы Төлеге 
қарады. Сондықтан да Жошының да, 
оның үлкен ұлы Еженнің де Ордала-
рын Ертіс бойынан іздеу қате деп ой-
лаймыз. Күні бүгінге дейін оны бұл 
маңнан ешкім таба алмаған, себебі 
– Ертіс аймағы ешқашанда бұлардың 
ұлысына қараған жоқ. Орда Ежен 
ұлысына қандай аймақтар қарағаны 
бір ғана деректе – ортағасырлық Муин 
ад-Дин Натанзи жазып қалдырған 
«Аноним Искандера» атты шығармада 
көрсетілген. Онда Жошы ұлысының 
Орда-Ежен ұрпақтарына қараған сол 
қанатына «Ұлы тау, Сегіз ағаш және 
Қаратал аймақтары, Туйсенге (Тюмен-
ге?) дейінгі аймақтар» жатқызылған. 
Мұнда Ертіс аталмайды. Яғни, Ежен 
ұлысының шығыс шекарасы деректе 
көрсетілгендей, Қаратал-Іле өзендері 
аңғарынан арыға бармайды. Кейінгі 
археологиялық зерттеулер де Жо-
шы-Ежен ұлыстарының орталығы 
Ұлытау аймағы болғанын дәлелдеп 
отыр. Сондықтан да әкесі Жошының 
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да, баласы Еженнің де қабірі осында, 
Ұлытауда. 1242 жылы Монғолияға 
бара жатқан жолында Плано Карпи-
ни Орда-Еженнің Алакөл маңын ме-
кендеп отырғанын жазып кетеді де-
сек, мұнда әңгіме – Еженнің Ордасы 
туралы емес, осы аймақтағы оның 
көшу жолдары туралы болып отыр. 
Сондай-ақ, мұнда да Ертіс бойы атал-
майды. Соңғы жылдарғы зерттеулерде 
Еженнің ұлысының үш орталығының 
бірі Ұлытау (Орда Базар) болғаны ай-
тылып жүр. Бұл қисынды.

Сон дық тан да кезінде Батуға 
бағынышты Аласа (Алаша) хан аталған 
Ежен нің ор да сы ның да осын да ор на-
лас қа нын айтуға тиіс ті міз. Жо шы ның 
да осын да, өзі нің ор да сы на жа қын ай-
мақ та қайт ыс бол ға ны сөз сіз.

Ал ен ді Шай бан бас қар ған Көк ор-
да ту ра лы айта ке тер бол сақ, бұл ұлыс-
тың кейіні рек те, Сай ын (Ба ту) ба тыс 
ел де рін ба ғын дыр ған (1243 ж.) соң 
құ рыл ға ны «Чин гиз-на ме де» айт ыл-
ған. Де рек тер ге қа рар бол сақ, Көк ор-
да Арал дың сол түс тік ай мақ та ры нан 
Тө мен өл ке сі не дейін, Сай ын би ле ген 
Ал тын ор да мен Ежен бас қар ған Ақ 
ор да ара сын да со зы лып жат қан. Оның 
та ри хы ар найы әң гі ме ге ар қау бо лу ға 
ылай ық.

Ал ен ді Ақ ор да ның ал ғаш қы ха-
ны Ежен ге ке лер бол сақ, оны кө те рі ліс 
жа са ған өзі нің нө кер ле рі тө ңі ре гін де гі 
оғ лан да ры мен бір ге өл тір ді. Ба тыс ты 
ба ғын ды рып қайта орал ған Сай ын ның 
Шы ғыс қып шақ та ры же рі нен ау лақ-

қа, Еділ бой ына ор ны ғуы жә не Мон-
ғо лияда ғы ұлы хан Үге дей дің қайт ыс 
бо луынан кейін гі саяси шыр ға лаң, 1242 
жы лы Шың ғыс ұр пақ та ры ның «Йас-
са» за ңын орын дауын қа тал қа да ға лап 
отыр ған қа һар лы Ша ға тай дың да дү-
ниеден өтуі Ежен нің жаула рын ашық 
бас кө те ру ге итер ме ле ді. Сай ын ға (Ба-
ту ға) ба тыс жо ры ғы нан на ра зы бо лып 
кел ген Үге дей ұлы Күйік өзі ұлы хан 
бо лу үшін Сай ын нан да Ежен нен де 
қол дау та ба ры на се нім ді бол ма ған дық-
тан, осы тұс та Ежен нің ор да сы на таяу 
маң да Еміл де қо ны станып, оған қар сы 
әре кет тер ді жан дан дыр ды.

Ежен нің қай ғы сы Сай ын ның қа быр-
ға сын қай ыс ты рып кет ті. Ол Ежен ге 
ас бер ген соң, қа лың қол мен оны өл-
тір ген дер ге ат тан ды. Қар сы ла су ға ша-
ма ла ры кел ме ген жау лар қа шып құ-
тыл ды. Осы дан соң Сай ын Ежен нің 
ор да сын да ғы ру лар мен тай па лар ды 
өзі нің ұлы сы на қа рат ты жә не бұл ай-
мақ тар ды өзі нің бек те рі не бө ліп бер-
ді. Осы лай ша, Ақ ор да Ал тын ор да ға 
бірігіп кетті. Алай да әке сін дей бол ған 
Ежен нің ор нын Сай ын ие сіз қал ды ра 
ал ма ды, оның үс ті не екі ұлыс тың ара-
сын іні сі Шай бан ның ие лік те рі (Көк 
ор да) бө ліп жат қан дық тан, шал ғайда ғы 
Ақ ор да та ғын ие сіз қал ды ру қауіп ті бо-
ла бас та ды. Осы лай ша, тақ қа Ежен нің 
төр тін ші ұлы Қоң қы ран отыр ды (1250-
1280 ж.). Одан ұр пақ бол ма ған дық тан, 
тақ ты Ежен нің үл кен ұлы нан ту ған Қо-
ныш, онан соң оның ұлы Баян ием ден-
ді. Соң ғы сы ның тұ сын да Үге дей дің жә-
не Ша ға тай дың ұр пақ та ры Ақ ор да ны 
өз де рі не ба ғын ды ру жо лын да со ғыс тар 
бас та ды. Алай да Ал тын ор да ха ны Тоқ-
та ның әс ке ри кө ме гі нің ар қа сын да Баян 
же ңіс ке же тіп, ұлыс тың астана сын Сыр 
бой ын да ғы Сы ға нақ қа ла сы на ауыс-
тыр ды. ХІV ға сыр дың ба сы нан бас тап 
Ақ ор да та ғын Бая ның ұлы Са сы-Бұ қа 
(1309-1315), оның ұлы Ер зен (1316-
1345) би ле ді. Ер зен нің би лі гі Ал тын 
ор да та ғы на Өз бек хан ның би лік жа са-
ған ке зе ңі не тұс па тұс ке ліп, ел де со пы-Алаша хан күмбезі
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лар мен қо жа лар дың ис лам ді нін мем-
ле кет тік дең гейге кө те ру саяса ты жап-
пай қол дау тап ты. Сон дық тан да Ер зен 
өзі нің ор ны на тақ қа отыр ған ұлын Мү-
ба рак қо жа деп ата ды.

Алай да кейіннен Алтынорда тағына 
отырған Өз бек хан Ақ ор да ны Ал тын 
ор да ның ба ғы ныш ты бө лі гі деп біл ді, 
сон дық тан да оның та ғы на өзі нің ұлы 
Ты ны бек ті 1342 жы лы отыр ғыз ды. Ал-
тын ор да хан да ры Жә ні бек  те (1342-
1357), онан кейін гі Бер ді бек  те (1357-
1361) Ежен ұр пақ та ры ның дер бес тік ке 
ұм ты лы сын шек теу мен бол ды. Тіп тен 
соң ғы сы олар ды бір тін деп өл ті ру мен 
айна лыс ты. Мұн дай бы лық Ақ ор да та-

ғы на 1362 жы лы Шым тай хан ның ба ла-
сы Ұрыс хан (Орыс хан) кел ген ге дейін 
орын ал ды. Ол Ақ ор да ны кү шейт іп ға-
на қой май, Жә ні бек тен соң бе ре ке сі кет-
кен Ал тын ор да та ғын да ба сып алды. 
Мұ ның өзі Алаш қауым дас ты ғы на топ-
та са бас та ған ру-тай па лар ды өз де рі нің 
дер бес мем ле ке тін құ ру ға ын та лан ды-
ра түс ті. Ал енді Алтынорда тағына 
отырған әрі Ақорда ханы Ұрыс хан 
(Орыс хан) қазақтың алғашқы хандары 
Жәнібек пен Керейдің атасы болып та-
былады. Мұның өзі біз қалыптасу тари-
хын әңгімелеп отырған Алтынорданың 
қа зақ мемлекеттілігінің саяси-этни-
калық негізі болғанын дәлелдей түседі.

Ерлік, қайрат үнемі ірі 
жұмыста көріне бермей, күндегі 
уақ-түйек жұмыста да көрінуі 
керек.

Жүсіпбек Аймауытов
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Selim CHAZBIJEWICZ. Алтын Орда үзіктері: поляк (литван) татарлары

Автор туралы: Польшаның Қазақстандағы Төтен
ше және өкілетті елшісі, Ольштындағы Вармия 
және Мазур университетінің профессоры, 
белгілі ақын, көсемсөзші, ғылым докторы. 
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ситета Вармии и Мазури в Ольштыне, известный 
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Selim CHAZBIJEWICZ

АЛТЫН ОРДА ҮЗІКТЕРІ: ПОЛЯК (ЛИТВАН) 
ТАТАРЛАРЫ

Аңдатпа: Польша тарихы ұлы оқиғаларға толы, қайғылы беттері де аз емес. XV ғасырда Алтын Ордадан 
қоныс аударып, осы елде қоныс тепкен поляк татарлары мұнда маңызды рөл атқарады. Әрдайым Шығыс пен 
Батыстың өтінде болған олар Еуразияның барлық түркі этникалық топтарының ішіндегі ең батыстағылары. 
Келесі қырынан олар Шығыс халықтарына еуропалық мәдениетті көрсете білді. Польша татарлары поляк 
мемлекеті тарихи дәстүрінің құрамдас бөлігі ретінде өмір сүруде. Мақала Алтын Орданың 750 жылдығына 
арналған.

Selim CHAZBIJEWICZ 
SHARDS OF THE GOLDEN HORDE: POLISH (LITHUANIAN) TATARS
Abstract. The history of Poland is full of great and tragic pages; Polish Tatars, who left the Golden Horde in 

the 15th century and were always between the East and the West, play a significant role in it. Of all the Turkic ethnic 
groups of Eurasia, they are the most western. On the other hand, they showed European culture to the peoples of the 
East. The Tatars of Poland exist as an integral part of the Polish state historical tradition. This article is dedicated to 
the 750th anniversary of the Golden Horde.

Селим ХАЗБИЕВИЧ
ОСКОЛКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ: ПОЛЬСКИЕ (ЛИТОВСКИЕ) ТАТАРЫ
Аннотация. Данная статья посвящена 750-летию Золотой Орды. Основное внимание уделено истории 

польских татар, которые вышли из Золотой Орды еще в XV столетии и всегда находились между Востоком 
и Западом. Из всех тюркских этносов Евразии они самые западные. С другой стороны, они показали 
европейскую культуру народам Востока. Татары Польши существуют как составная часть польской 
государственной исторической традиции. 
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Тарих – тағылым
(жалғасы, басы №2(116) санда)

Пруссия армиясында 1795-1806 
жылдары король Фредерик Вильгельм 
II бұйрығымен 1795 жылғы 20 қарашада 
құрылған татар атты әскер полкі 
жасақталды. Полк командирі Януш 
Мырза Барановский болды. Құрамында 
барлығы 250 сарбаз бар бұл полк 5 
эскадроннан – татар дворяндарының 
жасақтары мен қатардағы жауынгер- мен қатардағы жауынгер-мен қатардағы жауынгер- қатардағы жауынгер-қатардағы жауынгер- жауынгер-жауынгер-
лерден тұрды. Тухан-Барановскийлер 
отбасынан 11 офицер қызмет етті. 1799 
жылы татар полкі бір татар эскадроны 
бар батальонға айналды, ал 1806 жылы 
бұл бөлім толығымен таратылды. Бұл 
бөлімдегі барлық дерлік сарбаздар 
мен офицерлер Августов, Сейны және 
Сувалки айналасындағы Винкшнупье 
сияқты Неманның батысындағы татар 
қоныстарынан шыққан еді.

1812 жылы Наполеон І-нің Ұлы 
армиясының Мәскеуге жасаған жорығы 
кезінде поляк-литва татарлары өздерін 
жаңаша ұйымдастыра бастады. 1812 
жылы 12 тамызда Литва губернаторы 
генерал Дирк Хогендорп Император 
Наполеонның атынан ерікті татар атты 
әскер корпусын ұйымдастыруға үміт 
білдіретін нота жариялады. 1812 жылы 
23 қазанда жаңадан тағайындалған 
татар атты әскерінің қолбасшысы, 
жоғарыда аталған полковник Мұстафа 
Мырза Ахматович Литва татарларына 
үндеу жариялады, онда ол былай деп 
жазды: «Жерлестер, бауырлар және дос-
тар! Біздің сүйікті еліміз – Польшаға 
қызмет етуге деген құлшынысымызды 
дәлелдеу үшін және ұлы император 
һәм король Наполеонның қанатының 
астына енді ғана оралған патшалықта 
(Литвада) біздің ежелгі идеяларымыз-Литвада) біздің ежелгі идеяларымыз-) біздің ежелгі идеяларымыз-біздің ежелгі идеяларымыз- ежелгі идеяларымыз-ежелгі идеяларымыз- идеяларымыз-идеяларымыз-
ды нығайту үшін мен және осындай 
көзқарастарды ұстанатын басқа да 
қарулас достарым Литва үкіметінен 
татар полкін құру құруға рұқсат 
сұрадық». Бөлім ұйымдастырылып 
жатқанда Ұлы Армияның Мәскеуден 
шегінуі басталып кетті, сондықтан 

бір бөлім ғана – командирден басқа 4 
капитаннан, 7 лейтенант пен кіші лей-, 7 лейтенант пен кіші лей-лейтенант пен кіші лей- пен кіші лей-пен кіші лей- кіші лей-кіші лей- лей-лей-
тенанттан және 50-ге жуық сарбаздан 
тұратын алғашқы жоспарланған эска- алғашқы жоспарланған эска-алғашқы жоспарланған эска- жоспарланған эска-жоспарланған эска- эска-эска-
дрон ұйымдастырылды. 1812 жылғы 
12 желтоқсанда эскадрон командирі 
және ұйымдастырушысы Мұстафа 
Ахматович шайқаста қаза тапты, одан 
кейін капитан Самуил Ұлан бөлім 
таратылғанға дейін командир болды. 
1813 жылдың күзінде эскадрон Импе-жылдың күзінде эскадрон Импе- күзінде эскадрон Импе-күзінде эскадрон Импе- эскадрон Импе-эскадрон Импе- Импе-Импе-
ратор гвардиясының жеңіл атты әскер 
найзашыларына қосылды. Ол кезде 
1813 жыл бойы соғысқан эскадронда 46 
адам қалған еді, оның 23-і ғана ұрысқа 
қабілетті болатын. 1814 жылдың 
сәуірінде-ақ бүкіл эскадроннан бір 
офицер мен 14 сарбаз қалды. 1814 
жылы Наполеон тақтан бас тартқаннан 
кейін олар Литваға оралды.

Татарлар 1830 жылғы қарашадағы 
көтеріліске де қатысып, полковник Ка- де қатысып, полковник Ка-де қатысып, полковник Ка- қатысып, полковник Ка-қатысып, полковник Ка-, полковник Ка-полковник Ка- Ка-Ка-
рол Ружицкийдің басқаруымен Волынь 
атты әкер полкінің қатарында шайқасты 
және 1863 жылдың қаңтарында Сейны 
повятында Александр Ахматовичтің 
басшылығымен әрекет еткен татар 
бөлімшесі Сейны жанындағы Павлов- Сейны жанындағы Павлов-Сейны жанындағы Павлов- жанындағы Павлов-жанындағы Павлов- Павлов-Павлов-
ка деп аталатын қалашықта, сондай-
ақ сол повяттағы Вейсей қаласының 
маңында орыс әскерлерімен шайқаста 
жеңіске жетті. Ол 19-ғасырда Сувалки 
губернаторлығында өмір сүрген Ахма- өмір сүрген Ахма-өмір сүрген Ахма- сүрген Ахма-сүрген Ахма- Ахма-Ахма-
товичтер тұқымынан шыққан, «Ахмат» 
герб-таңбасы болған. Сейныдағы гим--таңбасы болған. Сейныдағы гим-таңбасы болған. Сейныдағы гим- болған. Сейныдағы гим-болған. Сейныдағы гим-. Сейныдағы гим-Сейныдағы гим- гим-гим-
назияны бітірген. Александр Александр 
Богданович та дәл осылай ерекшеленді, 
алдымен 1863 жылы көтерілісшілерді 
қолдап, содан кейін Александр Суль-, содан кейін Александр Суль-содан кейін Александр Суль- кейін Александр Суль-кейін Александр Суль- Александр Суль-Александр Суль- Суль-Суль-
кевичпен ынтымақтастық жасады. 
Сулькевич те татар-ды, ол Юзеф Пил- те татар-ды, ол Юзеф Пил-те татар-ды, ол Юзеф Пил- татар-ды, ол Юзеф Пил-татар-ды, ол Юзеф Пил--ды, ол Юзеф Пил-ды, ол Юзеф Пил-, ол Юзеф Пил-ол Юзеф Пил- Юзеф Пил-Юзеф Пил- Пил-Пил-
судскиймен бірге Полония социалистік 
партиясын ұйымдастырып, 1892 
жылы осы партияның құрылтай 
съезіне қатысты. Богданович Сейныда 
салық ісі қызметкері болған. Сувал- ісі қызметкері болған. Сувал-ісі қызметкері болған. Сувал- қызметкері болған. Сувал-қызметкері болған. Сувал- болған. Сувал-болған. Сувал-. Сувал-Сувал-
ки айма ғындағы көтерілістің белсенді 
қатысушысы, Мариамполь, Калвария 
және Вылковыш повяттарындағы поляк 



693(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Selim CHAZBIJEWICZ. Алтын Орда үзіктері: поляк (литван) татарлары

ұлттық жандармериясының бастығы 
болған Калвария повьятын дворяны 
Адам Тухан-Барановскийді жеке атап 
өткеніміз жөн.

Қайта өркендеген Польшада та-
тар әскери бөлімдері де болды. 1919 
жылдың қаңтарынан бастап мемле-
кет басшысы және сонымен бірге 
Жоғарғы Бас қолбасшы Юзеф Пил-
судский «татар атты әскерін» құру ту-
ралы бұйрық шығарды, оның құрамы 
татар тұрғындарының санын алдын-
ала білу мүмкін болмағандықтан дәл 
анықталмады. Отрядтың ұйымдасты-
рылуын Владислав Рацкевич басқарған 
Шығыс шекара қорғау комитеті қамқор-
лығына алды. Рацкевич кейіннен 
қуғын дағы Польша Республикасының 
Президенті болды. 1919 жылдың қаңтар 
айының басында полковниктер Мачей 
Мустафа Байрашевский мен Давид 
Янович-Чаинскийге сенімхат берілді, 
олар литва, беларусь және украин 
татарларының Орталық Комитеті аты-
нан әрекет етті. 1919 жылдың күзінде 
жас Константин Керим Ахматович 
пен Леон Арслан Ахматович әскерге 
алу міндетімен Минскіге кетті. Рекру-
терлер татар халқына үндеу жарияла-
ды, онда 1792 және 1812 жылдардағы 
үндеулер дәстүріне сілтеме жасалды.

Онда, атап айтқанда, былай делін-
ген: «Құранның барлық адал ізбасар-
ларына! Сізді өзінің кеудесіне 
қысып, жер мен ақсүйектік сыйлаған, 
діни сенім бостандығы мен толық 
азаматтық құқықтарды қамтамасыз 
еткен керемет Польша Республика-
сы сіздің аяулы Отаныңыз болғаннан 
бері көптеген ғасырлар өтті. Сіздер 
парызды ақ махаббатпен және адал 
қызметпен қайтардыңыздар. Сіздердің 
татар полктеріңіз әрдайым шайқаста 
бірінші, шегінгенде соңғы болып, 
мәскеуліктермен және шведпен ұрысқа 
шықты, Собиескийге еріп, Наполе-
он қырандарының ізімен жүріп, бүгін 
тағы да Отанға қауіп төнген кезде 
Мәскеуге (...) аттанды, бүгінде біз 

сіздердің ерлігіңізге бас иіп, жүгініп 
отырмыз... Пайғамбардың барлық адал 
ізбасарлары қару асыныңыздар! Біздің 
Польша Республикасының ежелгі та-
тар полкі қайта туылуда және Польша 
мен Литвада өмір сүріп жатқан барлық 
мұсылмандарды Пайғамбарымыздың 
жасыл туының астында өз қатарларына 
қосылуға шақырады! (...) ».

«Татар атты полкі» 1919 жылы 16 
қыркүйекте Бас қолбасшының №113 
бұйрығымен «Татар атты әскер полкі» 
болып өзгертілді. Полковник Мустафа 
Ахматович және литвалық татар гене-
ралы Александр Романович 20 қаңтарда 
оның командирі болады. Сонымен 
бірге Поляк Әскерінде қызмет ететін 
барлық татар жауынгерлерін ұлан 
полкіне жіберуге бұйрық шығарылды. 
1920 жылдың бірінші жартысында 
полк құрамында 6 офицер мен 226 
ұлан болды. 1919 жылғы 2 шілдеде 
имам – мұсылман дінбасысы полк 
сарбаздарынан әскери ант алды. Жыл 
соңында, қысты күні полк бөлімшелері 
Полесьедегі большевиктермен қарулы 
қақтығысқа байланысқа түседі. 1920 
жылғы сәуірде полк генерал Романович 
басқарған 7-атты әскер бригадасының 
құрамына кіреді және мамыр айын-
да Киев экспедициясына қатысады. 
1920 жылғы 7 мамырда таңертең татар 
атты полкінің 3-ші эскадроны, поляк 
армиясының алғашқы ықшам құрамасы 
ретінде Киевке кіреді. Түстен кейін 
қалаға генерал Романович бастаған 
полктің қалған бөлігі енеді. 9 мамырда 
полк генерал Эдвард Рыдз Смиглдің 
алдында Киевтің басты даңғылы – Кре-
щатикте поляк армиясының шеруіне 
қатысады.

Татар ұландары полкі Украина-
дан поляк әскерлерін шығару кезінде 
қорғаныс шараларын қабылдайды 
және 1920 жылдың тамызында Вар-
шава шайқасына қатысады, Плоцкіні 
қорғау ауқымында Висладан өткен 
әскерге тосқауыл болады. 16 тамызда 
6 татар атты әскерінен тұратын отряд 
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большевиктермен қарулы қақтығысқа 
түсті, бұл кезде жау әскерлері Плоньск 
пен Бельскіні алып үлгерген-ді. 18 та-
мызда Висланың сол жағалауындағы 
көпір үшін ең қанды шайқас өтті. Көп 
бөлігін большевиктер басып алған 
қалада сарбаздардың үркердей тобы 
қарсыласып жатты. Түптің түбінде 
Қызыл Армия кейін шегініп, Плоцк 
да қайтарылып алынды. Варшава 
шайқасынан кейін 1920 жылғы 25 
тамыздағы бұйрықпен татар ұлан полкі 
ауыр жауынгерлік шығындарға байла-
нысты таратылды. Оның орнына 1920 
жылғы 17 қыркүйекте кавказдық ка-
питан Эмир Хасан Хурш басқарған 
мұсылман эскадроны құрылды. Бұл 
эскадрон өзінің жауынгерлік жолын 
1922 жылы аяқтайды. 1921 жылғы 
6 шілдеде күнделікті бұйрықпен 
атқыштар полкінің 1 эскадронына ай-
налады және 1922 жылы 2 ақпанда ол 
10 атқыштар полкінің 3 эскадроны 
құрамына кіреді. 

1936 жылы Вильнюс ұлан полкінің 
1-ші эскадроны 1-ші татар эскадроны 
болып өзгертілді. 1938 жылдан бастап 
оның командирі поляк татары, капитан 
Александр Еляшевич болды. Эскадрон 
13-ші Вильнюс атты әскер полкімен 
бірге 1939 жылы қыркүйекте Вильнюс 
атты әскер бригадасының құрамында 
қорғаныс соғысына қатысты. Құрама 
Висладан өткенде жойылды, сөйтіп 
1-ші эскадронның бір бөлігі генерал 
Клебергтің басқаруындағы «Полесье» 
тәуелсіз жедел тобына қосылды.

Поляк-литван татарларының әскери 
тарихының соңғы дастаны олардың 
көпшілігінің астыртын жұмысқа және 
Крайова Армиясына қатысуы болды. 
Мысалы, капитан Вели Бек Едигар 
Крайова Армиясы штабының атты 
әскер бөлімінің бастығы, ал подполков-
ник Антони Олечнович Вильнюсте де, 
Гданьск Помераниясына ауысқаннан 
кейін де Вильнюс округі Крайова 
Армиясының соңғы қолбасшысы бол-
ды. Олечнович «Łupaszka»-ға бағынды, 

оның филиалы Гданьск пен Померания-
да да болған. 

1992 жылы саяси трансформация-
дан кейін қайта жанданған дәстүр тол-
қы нында поляк татарларының Әскери 
губернаторлығы құрылды, ол по-
ляк татарларының қайта жаңғыр ған 
Қауымдастығы атынан Ұлттық қор-
ғаныс министрлігімен және Ян Ольшев-
ский үкіметімен поляк армиясындағы 
татар дәстүрлерін қалпына келтіру ту-
ралы келіссөздер жүргізді.

ХІХ ғасырдың  
екінші жартысы мен ХХ ғасыр

 Осы этностық топ өкілдері Польша 
тәуелсіздігін қалпына келтіру үшін де 
белсенді күрес жүргізді. Олар сондай-
ақ Қырым мен Еділ татарларының, 
Әзірбайжанның, Солтүстік Кавказ тау-
лықтары мен Түркістанның ұлттық өр-
кендеу қозғалысының белсенді мүше-
лері болды. Олар Ресей мұсыл ман-
дарының құрылтайлары мен кон грес-
теріне қатысып, осы ұлттардың бос-
тандығы үшін белсенді жұмыс жасады. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ға-
сыр дың басында поляк-литва татар-
ла рының ұлттық жаңғыруы бастал-
ды, мұның өзі ұлтшылдық жетекші 
идеологияға айналған Еуропадағы жал-
пы көңіл-күймен, сонымен қатар Ресей 
империясындағы мұсылман халықтары 
арасында ұлттық сезімдердің өсуімен, 
сондай-ақ бір топ жас поляк татарлары 
зиялыларының күш-жігерімен байла-
нысты болды.

Петербург ХІХ ғасырдың аяғында 
империяның басқа да тұрғындарымен 
бірге поляктардың да үлкен тобы 
шоғырланған ортақ үй болды. Статис-
тикаға сәйкес, 1900 жылы мұнда 50 
мың адам өмір сүрген. Поляктар қала 
халқының 3,57%-ын құрады. Сол 
статистикаға сәйкес Санкт-Петербургте 
Қырым, Еділ және Сібірден келген 
5,8 мың татар өмір сүрген. Бұл үлкен 
ұлттық ою-өрнекте поляк-литва та-
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тарлары да бар. Санкт-Петербургте 
Ресейдегі ұлттық, пантюркистік және 
панисламистік қозғалыстардың белсен-
ділері тәрбиеленді, олардың арасын-
да Ахматовичтер, Крычинскийлер, 
Сулькевичтер, Базаревскийлер және 
басқалар сияқты отбасылардан өрбіген 
поляк татарлары да болды. Дәл сол 
кезде, ХХ ғасырдың басында Найман 
князі Мырза Крычинскийдің ескі асыл 
тұқымынан шыққан Леон Крычинский 
ұйымдастырушылық және жетекшілік 
рөлін атқара бастады. Мырза Кры-
чинский Литва Ұлы Княздігінің татар 
ақсүйектерінің ежелгі отбасыларының 
бірі Найман-Пиотровичтер отбасы-
нан еді. Леон өзінің ағасы Олгерд-
пен бірге 1907-1908 жылдары по-
ляк татар студенттерінің жасырын 
үйірмесін құра отырып, сол кездегі 
Санкт-Петербургте татар академиялық 
жастарын ұйымдастыра бастады. 
Ресейдегі мұсылман халықтарын қайта 
құру қозғалысына белсенді қатысқан 
ағайынды Леон және Олгерд Найман 
Мырза Крычинскийлер 1920 жылдан 
кейін поляк болмысын қалыптастыру 
ісіне қосылды. Леон Крычинский 
поляк татарларының соғысаралық 
кезең дегі мәдени өмірінің жетекшісі 
әрі ұйым дастырушысы, баспагер, 
қоғам қайраткері һәм жазушы болды. 
1935 жылдан бастап Гдыняда тұрып, 
облыстық сот төрағасының орынба-
сары болып істеді. Ол мерзімді басы-
лымнан гөрі альманах болған «Rocznik 
Tatarski» журналының бас редакторы 
және іс жүзінде баспагері болды. По-
ляк-литван татарларының ғылыми 
зерттеулеріне де, топтың этникалық 
өзіндік сәйкестендірілуіне де негіз 
болатын «Rocznik Tatarski»-дің үш 
томдығы жарық көрді. 1939 жылы оны 
Пиясницада немістер атып тастады. Ал, 
Ольгерд Крычинский де сондай-ақ по-
ляк татарларының қоғамдық және саяси 
көшбасшысы, Варшавадағы мұсылман 
қауымдастығының президенті, Поль-
ша Республикасы Жоғарғы Сотының 

прокуроры болған, оны 1941 жылы 
Смоленскіде НКВД өлтірген.

1934-1939 жылдары Вильнюсте 
ресми түрде Польша Республикасы 
татарларының мәдени-ағартушылық 
одағының Вильнюс филиалының ор-
ганы ретінде шыққан ай сайынғы 
«Życie Tatarskie» журналының бас 
редакторы, журналист, тарихшы, 
Стефан Тухан Мырза Барановскийді 
де айта кеткеніміз жөн. Ағайынды 
Крычинскийлердің бастамасымен 
құрылған бұл ұйым 1926-1939 жыл-
дары жұмыс істеген. Оның мақсаты 
ұлттық жаңғыру және әлеуметтік 
өзін-өзі қолдау, сонымен қатар поляк 
татарларының білім деңгейін көтеру 
болған. Бұл одақ күндізгі бөлмелер, 
фольклорлық топтар, дәрістер, сондай-
ақ би кештерін, ойындар мен жас-
тар кездесулерін ұйымдастырған. 
Бұл ұйымның Польшадағы татар 
дәстүрлерін сақтауға қосқан үлесі ора-
сан зор. Екінші Польша Республикасы 
кезеңінде татар халқы 6000 адамды 
құрады. Татарлар Вильно (Вильнюс) 
және Новогруд сияқты солтүстік-
шығыс воеводстваларда тұрды. Поль-
шада 1918-1939 жылдары 17 мешіт 
және 2 мұсылман намазханасы бол-
ды, мүфтилік бастаған Польшадағы 
Мұсылман Діни Одағында 19 діни 
бірлестік бар еді. Үш баспа басылымы 
жарық көрді: «Przegląd Islamski», 1930-
37 жылдарда Варшавада тоқсан сайын 
шыққан «Przegląd Islamski» журналы, 
1934-1939 жылдарда Вильнюсте ай 
сайын шыққан «Życie Tatarskie» журна-
лы және ғылыми және қоғамдық-әдеби 
«Rocznik Tatarski» журналы. Вильнюс 
соғысаралық кезеңде татарлар үшін 
мәдени, әлеуметтік және діни орталық 
болды.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
Польша мұсылмандарының Бас әскери 
имаматы Батыстағы екінші поляк ар-
миясы корпусының бұйрығымен 1947 
жылға дейін жұмыс істеді. Осы жылы 
26 және 27 қыркүйекте Ұлыбританияда 
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Тарих – тағылым
поляк мұсылмандарының 1-ші жал-
пы конгресі өтті, ол поляк эмиг рация 
орталықтарымен тығыз ынтымақ тас-
тықта болып, Ұлыбританиядағы поляк 
мұсылмандарының бас имамдығын 
тағайындады. Бас имам Эмир Бай-
рашевский қуғында жүрген Польша 
Республикасының Президенті Август 
Залески ұсынған 4-ші Ұлттық кеңестің 
мүшесі болды. Имамат сонымен қатар 
өзінің «Komunikat», кейінірек «Głos 
z Minaretu» сияқты журналдарын 
шығарды.

1945 жылдан кейінгі  
Польшадағы татар қауымы

1945 жылы бұрынғы Вильнюс 
пен Новогруд воеводстволарынан 
және Волковыск, Гродно повиатта-
рынан және басқа шет аймақтардан 
Польша Рес публикасының азаматта-
ры-татар тұрғындарының алғашқы 
топтары Гданьск жағалауына келе 
бастайды. Татар қауымдастығы бұл 
жерге поляк халқымен бірге «репа-
триация» шартына сәйкес аяқ баса-
ды. Польша және Кеңес үкіметтері 
арасындағы бұл «келісім» татар 
азшылығын қамтымады, сондықтан өз 
құжаттарында татар ұлтын жариялаған 
поляк татарларының Польшаға кету 
үшін рұқсат алуында үлкен қиындықтар 
ұшырасты. Бұл шағын этникалық топ 
еді. 1939 жылдың қаңтар айындағы 
мәліметтер бойынша, мұсылман 
дініндегі татар ұлтынан шыққан поляк 
азаматтарының саны алты мың алты 
адамды құрады. Кейбір ірі татар топта-
ры, әсіресе ауыл тұрғындары өздерінің 
ежелгі қоныстарынан бас тарту тура-
лы шешім қабылдай алмады, сонымен 
қатар олардың өз пікірінше поляк ше-
карасы өзінің соғысқа дейінгі қалпына 
келеді деп үміттеніп, белгісіз саяси 
жағдайдың айқындалуын күткендер 
де болды. Татарлар негізінен оншақты 
топ немесе бірнеше отбасы, сондай-ақ 
поляк жұрты арасында жеке отбасы 

болып, PUR (Мемлекеттік репатриа-
ция басқармасы) басқарған «Қалпына 
келтірілген аумақтарға» деп атал-
ғандарға келді. Татар халқының көп 
бөлігі 1945-1949 жылдары Гданьск 
пен Померанияға, тіпті батыс елдеріне 
де қоныс аударды, дегенмен бұдан 
кейін, 1970 жылдарға дейін мекен 
ауыстырғандар болды. Алайда бұлар 
кездейсоқ, жеке сапарлар-тын, татар-
лардың көпшілігі жоғарыда аталған 
уақыт аралығында қоныстанды. Кеңес 
Одағы аумағынан негізінен қала халқы, 
зиялы қауым және бұрынғы татар шля-
хатасы кетті. Бұл кісілер өзгерістердің 
сипаты мен қаншаға созылатынын 
жақсы білетін-ді және Кеңес өкіметі 
тарапынан төнген қауіпті көрді. Саяси 
өзгерістерге қарамастан жаңа Польша-
да олар өздерін сенімді сезінді.

Якуб Романович басқарған мұсыл-
ман Діни одағы ресми түрде 1947 
жылы қайта жанданды. Бұл одақ 1947 
жылғы өзгерістермен мемлекеттің 
мұсылман дініне қатынасы туралы 1936 
жылғы заң негізінде жаңғырды. Бұл 
өзгерістерге сәйкес одақты төрағасы 
бар Жоғарғы мұсылман алқасы 
басқарды. Алқа мүшелері мен төраға 
дінбасылар емес-тін, өйткені исламда 
христиан мағынасындағы дінбасылар 
жоқ. Келесі төраға Эмир Тухан Ба-
рановский болды. Қазіргі уақытта 
мұсылман Діни Одағының Гданьск 
мен Белостокта, Варшавада, Гожув-
Велькопольскиде, Бохоники мен Кру-
шиняныда 6 діни бірлестігі бар. Соңғы 
қалаларда 18-19 ғасырлардағы тарихи 
ағаш мешіттер де сақталған. Гданьск 
қаласындағы мұсылмандар діни 
қоғамдастығы 1960 жылы ресми түрде 
құрылды. Сол кезеңде, яғни 1960 жылы 
Белостоктағы мұсылман қоғамдастығы 
ресми түрде құрылды. 1980 жылдары 
қала билігі Белосток қауымдастығына 
Гжибова көшесіндегі кішігірім ғима-
ратты берді, ол намазхана болып, со-
нымен бірге қоғам басқармасы мен 
діни кездесулердің жиналатын орны 



733(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Selim CHAZBIJEWICZ. Алтын Орда үзіктері: поляк (литван) татарлары

ретінде қызмет етті. 1991 жылы Варша-
вада, Вилановтағы Вертнич көше-сінде 
намазхана үйі ашылды. Бұл құл шы -
лық үйі Польшадағы мұсылман ел-
дері елшіліктерінің қаражатына са-
тып алынды. Осы қаражат пен татар 
қауым  дастығының үлесін пайдалана 
оты  рып, Варшавадағы Повонзкада, 
Та тар көшесіндегі татар зира тында қа-
бырға тұрғызылып, жерлеу бюросы 
ұымдастырылды. 2001 жылы мұсыл-
мандар діни одағының құра мында 
жаңа, бұл жолы Быдгощ қала сында 
мұсылман діни бірлестігі құрылды.

1922 жылы тіркелген поляк татар-
лары Қауымдастығы соғысаралық 
кезеңде қызмет етті, 1926-1939 жыл-
дары ол татар халқының мүдделерін 
білдіру үшін құрылған этникалық, 
мәдени және әлеуметтік ұйым болды. 
Осы уақытқа дейін поляк татарлары 
қауымдастығының Гданьск мен Бе-
лостокта және Варшавада үш дербес 
бөлімі бар. Баспа қызметі жалғасуда. 
Мынадай журналдар шығарылады: 
«Rocznik Tatarów Polskich» ғылыми, 
әдеби және қоғамдық журналы; 
екі айда бір рет шығатын «Życie 
Tatarskie» журналы, тоқсан сай-
ын шы ғатын «Świat Islamu» журна-
лы. Сонымен қатар «Wydawnictwo 
Rocznik Tatarów Polskich» баспасы-
нан кі таптар шығарылады. Баспаның 
соңғы шығарған кітабы Станислав 
Дюмин нің «Herbarz rodzin tatarskich 
Wielkiego Księstwa Litewskiego» («Лит-
ва Ұлы Княздігі татар отбасыларының 
гербтері»). Бүгінгі таңда баспа және 
редак ция қызметі фольклордың орнын 
басатын түрі бар. Әсіресе, поляк мұсыл-
мандары осы заманғы Польша мен 
Еуропа болмысына сәйкес келетін іс-
әрекет моделін құруға ұмтылып жатқан 
қазіргі таңда осылай болып отыр. 

Мәдениет, дін, ассимиляция

Литва Ұлы Княздігі мен Польша 
Корольдігінің аумағында өмір сүрген 

алты жүз жыл ішінде мұнда қоныс 
аударған татарлар тек Польша Респуб-
ли касының татар тұрғындарына ғана 
тән ерекше мәдениет жасады.

Поляк-литва татарларының мәде-
ниеті мұсылман шығысы мен Батыс 
Еуропа мәдениетінің тоғысуынан пай-
да болды. Олар ислам мәдениетінің 
орталықтарынан, тегі жағынан туыс 
түрік және Қырым татарлары мәдение-
тінің тіршілік ағымынан алыста 
болған олар көбінесе рухани және 
материалдық тұрғыдан ғасырлар бойы 
өзіндік тұрақты ерекшеліктерге ие 
болған ислами болмыс пен рухани өмір 
алмастырғыштарын жасады. 

Поляк татарларының руханилығына 
Литва Ұлы Княздігінің көп ұлтты және 
көп мәдениетті бет-бедері әсер етк-
ені сөзсіз. Татар тілін қолдану мүм-
кіндігінен XVI-XVII ғасырларда ішін-
ара және XVIII ғасырда толық айы рыл-
ған татарлар өздерінің жекелік бітім-
болмысын ең алдымен өздері жазған 
әдебиет арқылы қалыптастырды, онда 
ислам дәстүрі поляк немесе ескі бела-
русь тілінде араб әліпбиімен сипатталды. 

Бұл әдебиет қолмен жазылған 
кітаптар түрінде болған, оларды 
көшіріп жазушылар қолмен жасаған. 
Бүгінде поляк-литван татарларының 
әдебиетіне қатысты ауқымды ғылыми 
еңбектер пайда бола бастады. Поляк-
литван татарларының діни мәтіндері 
бірнеше лингвистикалық және мәдени 
қабаттардан тұрады. Ең алғашқы 
лингвистикалық қабат орта ғасырларда 
қолданылған және Алтын Орданың 
әдеби тілі болған түркі диалектісі – 
шағатай тілі болды. Содан кейін ескі 
осман, осман, ескі беларусь және по-
ляк тілдері қолданылды. Сюжеттік 
қабатты ескере отырып, Алтын Орда 
әдебиетінің тақырыптық өрісі бүкіл 
мұсылман сюжеттерінің жалғасы 
ретінде пайдаланылды. ХХ ғасырдың 
ортасына дейін бұл әдебиеттің әрқилы 
түрлері мен жанрлары болды. Бұл 
жанрлар:
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Тәфсирлер (араб.: ) – 

бұл сөз араб тілінде тафисир немесе 
тапсир деп оқылған, яғни мұсылман 
мәдениетінде, оның ішінде Литва Ұлы 
Княздігіндегі татар мұсылмандарында 
кездесетін Құранның түсіндірмелері. 
Поляк-литван татарлары үшін бұлар 
көбінесе көшіріп жазушылар қолымен 
жасалған, шафран сиямен жазылатын 
Құран мәтіндері бар (бүгінге дейін 
ол қолөнер өнімі болып табылады) 
былғары мұқабалы қолжазба кітаптар 
болды. Құран мәтіндері сызықтық түрде 
жазылды, ал төменде араб әліпбиін 
қолдана отырып, поляк немесе беларусь 
тіліне түсініктемелер мен тәржімалар 
берілді. Көбіне бұл кітаптардың 
шеттерінде Осман мәтінінен жасалған 
аударманы көрсететін жазбалар болды.

Тәджуидтер (араб.: ) деге-
німіз Құран оқуды үйретуге арналған 
үн ырғағы, кідірістер, айтылу тәсілдері, 
дауыстап дыбыс шығару әдістері, 
Құран мәтінінің сандық, фонетикалық 
және әуездік ерекшеліктерін оқып-
үйрену тәсілдері туралы кеңестерден 
тұратын оқулықтар болды.

 Кітаптар (араб.: ) сөзі 
– кітап – араб тілінен аударғанда 
«кітап» дегенді білдіреді. Бұл рет-
те діни әдебиеттерді қамтитын ескі 
поляк «ogrodów» жанры түріндегі 
әртүрлі мазмұндағы жинақтар туралы 
айтылып отыр: моральдық астарлы 
әңгімелер, Мұхаммед пайғамбардың 
өмірінен алынған оқиғалар – ислам 
әлемінде сират деп аталатын жазудың 
жеке түрі ретінде белгілі әдеби 
стиль, сондай-ақ басқа пайғамбарлар 
туралы әңгімелер, діни аңыздар, 
өлеңдер, сиқырлы рецепт-тер, татар 
билеушілерінің тарихы, ислам дінінің 
догмалары мен қағидалары, сондай-
ақ дұғалар, жергілікті тарих, аңыздар 
мен дәстүрлер түсініктемелері. Ки-
таб әдетте A4 форматындағы үлкен 
қолжазба болды. Бұған қатысты 
рółkitab немесе półkitabek деп атала-
тын қысқасөз де қолданылған. 

Хамаил (араб.: ) – араб 
тілінен аударғанда «өзіңізбен бірге 
алып жүретінді» білдіреді. Бұл ең 
көп оқылатын дұғалар, бес уақыттық 
күнделікті құлшылық, дұғалар мен жал-
барынудан тұратын, арабша дуа (араб.: 
 .деп аталатын дұға кітаптары (  دعاء
Хамаил сонымен қатар діни рәсімдерді 
түсіндіруді, діни тәжірибелер си-
паттамаларын, әсіресе ең танымал 
дәстүрлерді, сондай-ақ үйлену тойла-
рын, жерлеу рәсімдерін немесе балаға 
есім беруді және күнделікті өмірдегі 
діни жөн-жоралғылар туралы басқа 
да мәліметтерді қамтыды. Хамаилда 
күнтізбе, емдеуге арналған сиқырлы 
рецепттер, «қалаусыз күндер» не-
месе сәтсіз күндер тізімі, армандар 
туралы кітаптар болуы мүмкін. Бұл 
мәтіндердің тілі негізінен ұғындыру, 
түсініктеме беру және сипаттау 
тұрғысынан алғанда поляк немесе 
беларусь тілдері болды, ал дұғалар 
мен басқа қатаң рәсімдік мәтіндерге 
қатысты болғанда шағатай, ескі осман 
немесе араб тілдері қолданылды. Көріп 
отырғанымыздай, хамаил мен кітаптың 
арасында үлкен айырмашылық болған 
жоқ, біріншісінде аңыздар, ертегілер 
мен әфсаналар болған жоқ, соны-
мен бірге аты айтып тұрғандай, онша 
үлкен емес, ықшам, ыңғайлы болды. 
Сондай-ақ, имамдарға немесе діни 
қызметкерлерге арналған, бірінші 
кезекте рәсімдердің егжей-тегжейлі 
тәртібі мен тиісті дұғалар сипаттама-
сын қамтитын молли хамаилдар (яғни 
молла хамаилдары) болды.

Оларды имамдар пайдаланды. Осы 
тәріздес хамаилдарда діни дәстүрлердің 
тәртібінің толық сипаттамасы мен 
дұғалардың ілеспе мәтіндері болатын. 
Хамаилдың тағы бір жанры неме-
се кіші жанры фалджей хамаилы еді. 
Оны көріпкелдер, емшілер, бақсылар 
қолданды. Көріпкелдер 20-ғасырдың 
екінші жартысына дейін поляк-литван 
татарлары арасында белсенді болды. 
Бұл атау араб тіліндегі «фал» (араб.: 
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 сөзінен шыққан, сәуегейлік дегенді (لاف
білдіреді, оған есімдерден зат есім ту-
дыратын «джи» (қазақша: шы, ред.) 
жұрнағы қосылған (фалджи, қазақша: 
балшы, балгер, ред.). Поляк-литван та-
тарлары оны славяншалап «джей» деп 
оқитын. Мұндай фалджей хамаилдары 
сиқыр мен сәуегейлік кітабы ретінде 
қолданылған. 

Көп жағдайда ескі шамандық 
наным-сенімдер мен әдет-ғұрыптардан 
көрініс табатын сарқыншақтар болды, 
олар исламдық «рұқсатты» иеленді, 
мәселен, әсіресе Хуруфие, Есевие 
және Бекташи сынды түркі сопылық 
дәстүрлері сияқты, 19 ғасырда поляк-
литва татарлары жасаған баспа әдебиеті 
дами бастады. Бұлар ең алдымен 
этностық қауымдастықтың дәстүрлері 
мен тарихына байланысты прозалық 
шығармалар еді. Сонымен қатар Поль-
ша мен Литвадағы татарлар тарихының 
азды-көпті аңызға айналған сипат-

тамалары да болды. Бұл жерде 1830 
жылы поляк татары, мамандығы бой-
ынша төреші Йозеф Соболевскийдің 
жариялаған, ең бастысы, поляк-литва 
татарларының этникалық және діни 
сенімдерінің алғашқы баспа дәлелі бо-
лып табылатын және оларды сақтаған 
шығарманы атап өткен жөн. Татар 
әдебиетінің дамуы мен өткен тарихын 
зерттеуге және оның қазіргі кездегі ор-
нын анықтауға бағытталған зияткерлік 
қозғалыс жоғарыда аталған ағайынды 
Олгерд пен Леон Найман Мырза 
Крычинскийлердің баспагерлік һәм 
ұйымдастырушылық қызметімен, сон-
дай-ақ Леон Крычинскийдің очерк-тер 
жазуымен байланысты болғаны аб-
зал. Осы мақалада айтылған «Rocznik 
Tatarski» басылымының жарияланым-
дары Екінші дүниежүзілік соғыстың 
басталуы салдарынан үзіліп қалған 
осы этникалық жаңғырудың негізі 
болды.

Адамгершілік кімде болса, 
соны ер деп есепте.

Иүгінеки Ахмед
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Айболат КУШКУМБАЕВ

ВОЙСКА «ТАМА» В ЧИНГИЗИДСКОЙ 
АРМИИ XIII ВЕКА

Аннотация. В статье рассматривается вопрос создания в монгольской армии XIII века особых воинских 
формирований – армии «тама». Самые ранние упоминания о «таме» относятся к периоду Угэдэя. Вероятно, 
в начальный период Монгольской империи «войска тамы» формировались из среднеазиатских племен. С 
расширением военных походов стал меняться этнический состав «тама», куда вербовали представителей 
покоренных народов. Тесно связано со структурой «тама» появление такого атрибута монгольской власти 
на завоеванной территории, как институт «баскаков», выполнявший как военные (в том числе правоохрани-
тельные), так и административно-гражданские функции.

Aibolat KUSHKUMBAEV
TROOPS «TAMA» IN THE CHINGHIZID ARMY OF THE XIII CENTURY
Abstract. The article discusses the issue of creating special military units in the Mongolian army of the 

13th century – army «tama». The earliest mentions of «tama» date back to the Ogedei period. Probably, in the 
initial period of the Mongol Empire, «troops tama» were formed from among the Central Asian tribes. With the 
expansion of military campaigns, the ethnic composition of the «Tama» began to change, where representatives of 
the conquered peoples were recruited. Closely connected with the «tama» structure is the appearance of such an 
attribute of Mongol power in the conquered territory as the «Baskaks» institution, which performed both military 
(including law enforcement) and administrative-civil functions.

Айболат КӨШКІМБАЕВ 
ХІІІ ҒАСЫРДАҒЫ ШЫҢҒЫСХАН АРМИЯСЫНДАҒЫ «ТАМА» ЖАСАУЛАРЫ
Аңдатпа. Мақалада XIII ғасырдағы Шыңғысхан әскері құрамында арнайы «тама» жасақтарының 

құрылу тарихы қарастырылды. «Тама» жасақтары туралы ең ерте мәлімет Үгедей заманына сәйкес келеді. 
Моңғол империясының бастапқы кезеңінде «тама-жасақтары» ортаазиялық тайпалардан құрылған болуы 
мүмкін. Әскери жорықтар шеңберінің кеңеюіне байланысты, «тама» жасақтарының этникалық құрамы 
өзгере бастайды, оған енді жаулап алынған халықтардың өкілдері қосылады. Моңғол билігінің жаулап алған 
елдердегі билік құрылымының әскери (сонымен қатар, құқық қорғау), әкімшілік-азаматтық қызметтерді 
атқарған «басқақ» институтының пайда болуы да, осы «тама» жүйесімен тікелей байланысты.
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Айболат КУШКУМБАЕВ. Войска «тама» в чингизидской армии XIII века

В структуре монгольской армии 
XIII в. известно из различных источни-
ков существование т. н. войск «тама» 
и их командиров «танмачинов». Этот 
термин встречается в «Сокровенном 
сказании» в повествовании о правле-
нии Угэдэй-каана (1229–1241 гг.). По-
сле разгрома «Алтан-хана Китадского» 
(последнего цзиньского императора) в 
1234 г. и тотального грабежа захвачен-
ных земель, «поставив всюду развед-
чиков – алгинчинов и воевод – баска-
ков-танмачинов, а в столичных городах 
Наньгин и Чжунду поставив даругачи-
нов, Огодай-хан благополучно возвра-
тился на родину» [18, c. 140]. 

Как видно из изложенного источ-
ника, понятие «тама, танма» напрямую 
связано с воеводами – «танмачинами», 
т. е. командующими войсками на заво-
еванных территориях, т. к. граждански-
ми администраторами были «даруги, 
(даругачины)». Такая трактовка под-
тверждается тем, что Чормахан-хорчи 
(Чормаган, Джурмагун-нойон), на-
правленный в конце 20-х гг. XIII в. в 
Переднюю Азию и Закавказье после ут-
верждения монгольской власти в этом 
регионе, должен был «оставаться там в 
должности танмачи», ежегодно посы-
лая богатые дары ханскому двору. Это 
подтверждается сообщением Рашид 
ад-Дина, который пишет: «Во времена 
Чингиз-хана его оруженосцем [курчи] 
был Джурмагун. 

После кончины Чингиз-хана, когда 
Екэ, Джэбэ и Субэдай, которые [в свое 
время] прибыли в Иран, возвратились 
обратно дорогою на Тимур-Кахалгаи, 
явившись к Угедей-каану, засвиде-
тельствовали ему свое почтение, – он, 
назначив Джурмагуна ляшкар-тама че-
тырех десятитысячных отрядов войска, 
отправил в эту сторону. Ляшкар-тама 
бывает тот, которого назначают [ко-
мандовать] войском, уволив из тысячи 
и сотни, и посылают в какую-либо об-
ласть, чтобы [он и вверенное ему во-
йско] там постоянно находились. Не-

сколько великих эмиров из тысячников 
и темников прибыли вместе с ним». В 
примечании к термину «ляшкар-тама» 
переводчики тома поясняют, что тер-
мин тама означал монгольские войска, 
отправленные в ту или иную область, 
где расквартировывались в качестве 
постоянных гарнизонов, а командую-
щие такими войсками назывались ляш-
кар-тама и практически выбывали из 
состава центральных войсковых частей 
(туманов, тысяч, сотен). 

Войска «тама» известны и позднее; 
упоминаются персидским историком в 
составе тумена Ширамун-нойона, под-
чиненного Абага-хана [14, с. 98–99, 
54]. Другой монгольский полководец, 
Есудер-хорчи, посланный в помощь 
Чжалаиртаю-хорчи, воевавшему про-
тив «чжурчжетских солонгосцев» 
(средневековых корейцев), также на-
значался «тамошним баскаком танма» 
[18, с. 140–141]. Приставка «баскак» 
к термину «танма» побуждает думать, 
что помимо военных функций – коман-
дира местных войск – танмачины вы-
полняли фискальные функции – сбор 
налогов, дани, мобилизация покорен-
ного населения и т. д. Главная задача 
«воевод-танмачинов» заключалась в 
установлении «полного покоя и благо-
денствия» на территории государства, 
т. е. обеспечении нового политическо-
го порядка, закреплении и упрочении 
монгольской власти на местах. Хулагу 
по прибытии в переднеазиатский реги-
он отправил сообщение Мункэ – вели-
кому каану, в котором упоминает уда-
ленную им «старую конницу – темачи». 

К.П. Патканов, переводивший из-
вестия инока Магакии (Григора Ак-
нерци), считал, что данный термин 
достаточно трудно определить, и пер-
воначально пришел к выводу, что это 
искаженное слово «туманджи», т. е. 
темник. Но, не удовлетворенный та-
ким объяснением, в ходе своих поисков 
обнаружил этот термин в грузинских 
хрониках в форме «thamb, thamtch и 
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thou-motchian» и у китайских авторов 
в форме «таньмачи». Сопоставляя раз-
личные сведения, армянский историк 
пришел к выводу, что «таньмачи на-
зывались те полки, или их монгольские 
предводители, которые до разделения 
монгольского владычества на 4 улуса 
были отправлены для завоевания и хра-
нения отдаленных стран; поэтому это 
слово как в грузинской истории, так и 
у переводимого нами автора находится 
в связи с выражением: старые войска. 
Эти полки действительно могли состо-
ять из иноплеменных народов» [11, c. 
30]. Архимандрит Палладий (Кафаров) 
считал, что «таньмачи были монголь-
ские воеводы, командовавшие полками 
из иноплеменных народов, например, 
киданей, тюрков и других. Собственно 
название воевод произошло от назва-
ния полков, которые носили, должно 
быть, имя таньма» [10, с. 255]. 

По В. В. Бартольду, термин «тань-
мачи» означает солдат, занимавшихся 
тама – охранением. Затем такое назва-
ние было присвоено высшим чинам, 
командовавшим ими. Он считал, что 
тама происходит от монг. «дем» – по-
мощь, глагол «тамаку» – собирать [1, 
с. 534]. Н. Ц. Мункуев, используя све-
дения Рашид ад-Дина и другие восточ-
ные источники, пришел к выводу, что 
войска тама – это корпуса, выведенные 
из состава основных сил (владений) и 
расквартированные в завоеванных об-
ластях для постоянного проживания с 
целью несения гарнизонной службы. 
Упомянутое выше войско Чормаган-
нойона в Иране этот исследователь 
оценивает в 67 800 монголов-воинов, а 
их число с учетом семей через одно по-
коление составило 339 тыс. человек (67 
800 × 5) [8, с. 372] (о термине тама см. 
примеч. 125 [8, с. 380]). 

Р.П. Храпачевский перевел с ки-
тайского в разделе «Войска» из «Юань 
ши» следующее определение, характе-
ризующее войска «тама»: «Монголь-
ские войска – все государственные. А 

войска таньмачи – те, что из всех на-
родов и племен» [20, с. 169]. Амери-
канский монголовед Д. Морган дает 
следующее определение статуса этих 
войсковых подразделений монгольской 
армии: «Таньма или тама были армей-
скими контингентами, набиравшимися 
из всех подвластных монголам люд-
ских ресурсов. 

Назначением тама являлось под-
держание и, по возможности, расши-
рение власти монголов на завоеванных 
территориях; первоначально они, как 
правило, размещались в пограничной 
зоне между степью и оседлыми обла-
стями. Войска тама изначально созда-
вались по распоряжению имперского 
правительства. В то время, когда Ху-
лагу вторгся в Персию и Ирак, его брат 
Великий хан Мункэ пре доставил ему 
армию тама, включавшую, как сооб-
щает Джувейни, двух из каждых деся-
ти имевшихся в на личии монгольских 
солдат» [22, p. 82]. По всей вероятно-
сти, как отмечает В. П. Костюков, во-
инские части тама формировались не 
только из числа рекрутов покоренных 
народов, но и включали, прежде все-
го, отряды собственно монголов [5, с. 
60–61, примеч. 46]. С разбираемым по-
нятием «танмачин» (воевода), видимо, 
тесно связана организация монголь-
ского института «баскаков», «даруг» 
(или даругачи»), основной задачей 
которых считается взимание податей, 
дани, сборов с местного покоренного 
населения, политический контроль на 
вверенной им территории. 
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Вот как это описывает один из ран-
них авторов Плано Карпини: «Башафов 
(Baschathos), или наместников, своих 
они ставят в земле тех, кому позволя-
ют вернуться; как вождям, так и другим 
подобает повиноваться их мановению, 
и если люди какого-нибудь города или 
земли не делают того, что они хотят, 
то эти башафы возражают им, что они 
неверны Татарам, и таким образом раз-
рушают их город и землю, а людей, ко-
торые в ней находятся, убивают при по-
мощи сильного отряда Татар, которые 
приходят без ведома жителей по при-
казу того правителя, которому повину-
ется упомянутая земля, и внезапно бро-
саются на них, как недавно случилось, 
еще в бытность нашу в земле Татар, с 
одним городом, который они сами по-
ставили над Русскими в земле Кома-
нов. И не только государь Татар, захва-
тивший землю, или наместник его, но 
и всякий Татарин, проезжающий через 
эту землю или город, является как бы 
владыкой над жителями, в особенности 
тот, кто считается у них более знатным. 
Сверх того, они требуют и забирают 
без всякого условия золото и серебро 
и другое, что угодно и сколько угодно» 
[4, с. 56]. 

Назначение баскаков произво-
дилось, видимо, сразу как в ходе за-
воевания, так и после окончательно-
го установления новой монгольской 
власти. Более поздние авторы, такие 
как Михалон Литвин, констатируют, 
что монголы захватили земли ятвягов 
(jaczvingos), роксоланов (roxolanos), 
рутенов (ruthenos), москвитянами 
(Moscis), «и во главе каждой рутенской 
крепости стояли так называемые баска-
ки (basskaki)». А Андрей Лызлов, опи-
раясь на русские летописные известия, 
отметил в своей «Скифской истории», 
что после Батыевого погрома татары 
«учиниша во градех свое тысящники и 
сотники, иже баскаки назывались» [7, 
с. 86–87; 6, с. 29; см. также 16, с. 51]. 
Последнее указание на то, что баскаки 

формировались (назначались) из чис-
ла тысячников и сотников на первона-
чальном этапе, прямо свидетельствует 
в первую очередь о военном статусе 
этих представителей в покоренных рай-
онах. 

Монгольские властные круги рас-
сматривали захваченные территории 
и проживающее население в качестве 
своей ничем не ограниченной соб-
ственности и любое сопротивление 
подвластных оценивали как опасный 
протест против внедряемого политико-
административного устройства и нало-
гового режима. Среди вновь назначен-
ных управленцев существовала опреде-
ленная (субординационная) иерархия 
– большие (главные) и нижестоящие 
баскаки. Слово «баскак» как должность 
упоминается в труде Рашид ад-Дина: 
«Когда [Куркуз] прибыл на службу к 
кану, то получил для себя должность 
Чин-Тимура – баскакство в земле Иран-
ской» [13, с. 142]. Переводчики тома 
со ссылкой на статью А. А. Семенова 
считают, что термин баскак означал 
полномочного представителя великого 
монгольского каана в Иране, который 
надзирал за действиями местных вла-
стей, дабы их действия не шли во вред 
интересам центральной монгольской 
власти. Для того чтобы полноценно 
осуществлять свою власть, баскаки об-
ладали необходимой вооруженной си-
лой и штатом чиновников. Само слово 
«баскак» переводится не как «давитель, 
угнетатель», производное от тюркского 
глагола басмак – «давить, тискать, от-
тискивать», как принято в востоковед-
ной литературе, а «охранитель, опе-
кун» [17, с. 137–147; 19, с. 30–31]. 

Баскаки не являлись наместника-
ми – главами местных администраций,  
т. к. эти функции выполняли начальни-
ки областей. Рашид ад-Дин сообщает: 
«Во времена каана, когда он посылал 
Джурмагуна в Иранскую землю, он 
приказал, чтобы начальники и баскаки 
областей лично отправились в поход». 
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Причем в примечании тома отмечено, 
что баскак – это военачальник, пред-
ставитель хана, производивший учет 
дани и населения в покоренной стране 
[15, с. 33]. Близкое к баскаку – понятие 
даругачи. По Юань ши «летом [Чин-
гисхан] скрывался от жары у реки Ба-
лу-вань. … После чего установил поря-
док в городах Западного края и поста-
вил там даругачи надзирать за ними». 
Р. П. Храпачевский, давая пояснения 
этому термину, отметил, что даругачи 
контролировали исполнение приказов 
монгольской власти, а сам термин так-
же означал в самом широком смысле 
слова начальника [21, с. 473]. 

Архимандрит Палладий (Кафаров) 
считал, что таньмачи и баскаки это 
одно и то же [10, с. 255]. Так ли это на 
самом деле? В. В. Бартольд в своем ка-
питальном исследовании «Туркестан в 
эпоху монгольского нашествия» писал, 
полностью соглашаясь с Палладием, 
что в обязанности даругачи входили 
перепись населения, набор войска из 
местных жителей, устройство почто-
вых сообщений, сбор податей и их до-
ставка ко двору. Тем самым, с его точки 
зрения, даругачи – воинский начальник 
и сборщик подати [1, с. 468; 10, с. 256]. 
Несколько другое (более расширенное) 
определение дает известный предста-
витель евразийской научной школы  
Г. В. Вернадский. В целях более эффек-
тивного сбора налогов и выполнения 
других задач монгольской военной ад-
министрации действовал целый штат 
гражданских чиновников. 

Ярлык Тимур-Кутлуга, он фиксиру-
ет сборщиков налогов, гонцов, 
обслуживающий персонал кон-
но-почтовых станций, лодочни-
ков, специальных чиновников, 
отвечающих за мосты, и даже 
рыночную полицию (средне-
вековый аналог современной 
финансовой полиции?). В чис-
ле них евразийский историк 
выделяет важного чиновни-

ка – государственного таможенного 
инспектора, называвшегося даруга 
(по-русски «дорога»). Значение это-
го монгольского слова – «нажимать»,  
т. е. «штамповать» или «ставить пе-
чать». Тем самым термин переводится 
как «хранитель печати», в обязанно-
сти которого входило наблюдение за 
сбором налогов и учет собранного. Да-
руги (налоговые инспектора соответ-
ствующего ранга) были при монголах 
прикреплены к командирам воинских 
частей в качестве помощников. Со вре-
менем они сосредоточили всю полноту 
власти во вверенном им районе. В ис-
точниках упоминаются волостные, го-
родские и деревенские даруги. 

Таким образом, ранжирование сре-
ди даруг в монгольское время несо-
мненно. Если применять традиционно 
сложившуюся у монголов десятичную 
систему, то ее иерархия представляет-
ся следующим образом: улус – тьма, 
волость – тысяча, город – сотня, село 
– десяток. Во главе каждого такого 
таксономического уровня находились 
соответствующие даруги. В русских 
летописях даруги назывались баскака-
ми. Последний термин – это тюркский 
эквивалент монгольского слова «да-
руга». «Великий баскак» (налоговый 
инспектор) – ответственный за Вели-
кое княжество Владимирское. В рас-
поряжении каждого баскака имелись 
отряды, состоявшие из монгольских и 
тюркских воинов, вокруг которых соз-
давалось мобильное воинское подраз-
деление для поддержания порядка и 
дисциплины в контролируемом районе.  
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Несмотря на то, что большая часть ре-
крутируемых солдат из русских обла-
стей отправлялась в другие регионы Зо-
лотой Орды и далекий Китай, какая-то 
часть оставлялась для местных нужд. В 
случае если войска баскаков не могли 
самостоятельно справиться с местными 
волнениями, подвластные русские кня-
зья обязаны были помогать им, исполь-
зуя свои боевые силы. 

Воинские подразделения, подчи-
ненные баскакам, получали постоянное 
жилье, которое впоследствии станови-
лось процветающим населенным пун-
ктом. Названия таких поселений долгое 
время сохранялись в русской топони-
мике. Например, несколько городов и 
деревень в русских областях Золотой 
Орды носили название Баскаки, Баска-
ково [2, с. 218–219, 225–226; см. также 
3, с. 130–131; 19, с. 92–93; 12, с. 200].  
А. Н. Насонов, специально занимав-
шийся этим вопросом, особо отметил, 
что согласно источникам, баскака нуж-
но рассматривать как воинского чи-
новника, державшего в повиновении 
местное население, а даруги (дороги) 
занимались переписью населения, сбо-
ром и доставкой дани [9, с. 12, 14, 17, 
18, 23, 104, 105]. В этой связи также не-
сомненно, что данные административ-
ные должности золотоордынского чи-
новничества менялись со временем, а 
по мере усложнения управления обще-
ственной жизнью наполнялись иным 
содержанием. 

Исходя из приведенных данных ис-
точников и мнений, бытующих среди 
исследовательского корпуса, можно 
предварительно отметить, что хан-

ские чиновники (баскаки, даруги), 
назначенные в покоренные районы, 
осуществляли как военную (полицей-
скую), так и гражданские функции. 
Пока нет единой точки зрения о со-
отношении и конкретном назначении 
этих понятий. У нас, думается, нет 
веских оснований считать их только 
представителями гражданской адми-
нистративной власти.  

Более вероятным представляется, 
что баскаки, особенно высшего звена 
(«великие баскаки»), были наделены 
соответствующей их иерархии как во-
енной (командование вооруженными 
отрядами на вверенной территории), 
так и административной (гражданским 
контролем над местными правителями 
и населением) властью. Институт ба-
скакства был напрямую связан с управ-
лением завоеванными областями. Тем 
самым баскаки вышли (назначались) из 
монгольского (тюркского) командного 
состава. Поэтому не случайно термин 
«баскак» приравнивают к понятию 
«таньмачи» (воевода). Баскакам под-
чинялся местный административно-
чиновничий аппарат управления пред-
ставленными даругами (дорогами). На 
наш взгляд, ошибочно считать, что в 
кочевой среде существовал такой кон-
тингент чиновников, представленный 
даругами и тем более баскаками, т. к. 
он создавался в качестве действенного 
контроля и управления оседло-земле-
дельческими регионами монгольских 
улусов-государств и предназначался 
сугубо для результативного выкачива-
ния материальных ресурсов (финансо-
вых, людских, военных). 
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Нағыз ер болсаң, сол атаққа 
ие бола біл.

Саиф Сараи



Алғашқы «Айқаптың» авторы

Сейфуллин Сәкен  
(1894-1938) 

Қазақ жазба әдебиетінің негізін салушылардың бірі, 
көрнекті жазушы және қоғам қайраткері. Ол бұрынғы 
Ақмола губерниясы Ақмола уезі, Нілді болысы, 1-ауылда 
туып-өскен. Успен мыс заводындағы мектепте, Ақмоланың 
Приходская мектебінде және екі кластық училищеде, 
Омбы қаласындағы оқытушылар семинариясында оқыды. 
«Айқап» журналында «Омбының Центрально-фельдшер-
ская школа», «Манап» драмасы туралы» сынды алғашқы 
мақалалары, «Туған жерім – өз елім» өлеңі жарияланған.
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Zhumatay Samat

TUGURYLKHAN IN HISTORICAL SOURCES

Abstract. In this article the author analyzes the historical data of Khan Tugyryl in the governance of the country 
through politics. It describes that Kerey Khan and Tugyrylkhan fully used the achievements of Western Europe 
and Chinese culture in the East, and built their own architectural structure of the «Khan’s Horde»with great skill. 
Information about Khan Kerey is also found in the» Collection of Chronicles « of Rashid ad-din, in the Mongolian, 
Arab-Persian, Turkic, Chinese, Russian, Japanese records, in the works of Marco Polo, P. Carpini and G. Rubruk.

Жұматай Самат
ТҰҒҰРЫЛХАН – ТАРИХИ ДЕРЕКТЕРДЕ
Аңдатпа. Бұл мақалада автор Тұғұрыл ханның ел басқарудағы саясатын тарихи деректер арқылы 

талдап, Батыстағы Еуропа және шығыстағы Қытай мәдениетінің жетістіктерін толық пайдаланып, өзінің 
«Хан ордасының» сәулеттік құрылымын аса шеберлікпен салғандығын сипаттайды. «Монғолдың кұпия 
шежіресінде» Тұғұрыл ханның моңғол ханы Темужинді кішкентайынан тәрбиелеп, әскери өнерге баулығаны 
айтылады. Ол туралы мәліметтер Рашид-ад-диннің, моңғол, араб-парсы, түрік, қытай, орыс, жапон жазбала-
рында, Марко Поло, П. Карпини мен Г. Рубрук еңбектерінде келтіріледі.

Жуматай Самат
ТУГУРЫЛХАН В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Аннотация. В статье автор анализирует исторические данные о хане Тугурыле и его методах управле-

ния. Тугурылхан применял достижения государств Западной Европы и китайской культуры, выстроив на их 
основе собственную архитектуру «ханской Орды». В монгольских источниках говорится, что Тугурылхан с 
раннего детства знал Темучжина и привил ему любовь к боевым искусствам. Сведения о Тугурылхане встре-
чаются и у Рашид-ад-Дина, в арабо-персидской, тюркской, китайской, русской, японской летописях, трудах 
Марко Поло и П. Карпини, Г. Рубрука.
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Toghrulkhan (1130-1204 gg.) – 
famous ruler, Khan of the state of Kerait, 
founded in the Vll century. He was the son 
of Kursakuz Buyryk – the eldest son of 
Khan Kerait Markhuz. The named father 
of Temuzhin, as well as his first mentor of 
military art. He put Genghis Khan on the 
golden throne [ 1].

Toghrulkhan was bom in 1130. He 
was older 32 years than Genghis Khan. 
His father Esugei was a him friend of, 
associated with oath (Anda). Currently, 
Mongolian archaeologists are conducting 
complex excavations and have begun a 
full-fledged study of the ancient Khan 
Horde in the floodplain of the Tula 
River, where at one time Toghrulkhan 
first hoisted the banner. The Horde of 
Toghrulkhan is located 30 km from the 
capital of Mongolia, Ulan-Bator, in the 
lower reaches of the Bugda Mountain, 
along the Tula River, later called the 
“Khan’s Mountain”. In 1204, after the 
fall of the Kerait Khanate in connection 
with the creation of Genghis Khan, the 
Horde was named the Third Horde of 
Genghis Khan in history. Toghrulkhan 
fully using the achievements of the culture 
of Western Europe and Chinese culture in 
the East, masterfully built his architectural 
ensemble “Khan’s Horde”. According to 
modem scholars, Toghrulkhan and the 
state of Kerait, which he headed, were 
not an ordinary middle-level country, as 
shown in Russian and Chinese sources. 
Researchers of the history of the Mongol 
empire have no doubt that under the 
influence of Toghrulkhan, Genghis Khan 
became an individual, later he was able to 
lift people out of poverty and rally them 
together. And even among the Mongolian 
nationality to this day there are many 
people who proudly consider themselves 
descendants of the Toghrulkhan 
dynasty. If the name of Genghis Khan 
was mentioned among the prominent 
personalities who formed the Kazakh 
nationality, there are also many chronicles 
about his mentor and the planted father 

Toghrulkhan. At the head of them it 
should be noted that the “Secret History’ 
of the Mongol”, consisting of 282 articles 
(“Mongolynnuutztovchoo”) 21 of them 
are related to the Kerait, Luvsandanzan’s 
chronicle “Altantovch” 233 articles are 
repeated, such repetitions are also found 
in the “Collection of Chronicles” by 
Rashid ad-Din. Traces of the courage of 
Toghrulkhan and his descendants are 
found not only in Mongolian, Arabian-
Persian, Turkish, Chinese, Russian. 
Japanese records, but in the works of 
Marco Polo (Book by Marco Polo. Series: 
Travels. Discoveries.Adventures. – Alma-
Ata: Science, 1990. – 352 p.). His name 
became known throughout the world 
through research works such as: P. Karpini 
and G. Rubruk (Travel to the eastern 
countries of Plano Carpini and Guillaume 
de Rubruk. Series: Travel. Discoveries.
Adventures. – Alma-Ata: Gylym, 1993. – 
248 S.), K.D. Osson (from Genghis Khan 
to Tamerlane (Translation and Foreword 
by Prof. M. Kozmin) 2nd edition. – 
Almaty, “Sanat”, 1996. – 256 pp.), B.Ya.
Vladimirtsov (The social system of the 
Mongols.(Mongolian nomadic feudalism), 
L., 1934), E. Hara-Davan (Genghis Khan 
as a commander and his legacy.Cultural 
and historical essay of the Mongol Empire 
of the X1I-XIV centuries. Alma-Ata: 
Kodzha-Ahmed Yassaui, 1992. – 272 p.)  
Abelgazy (Turkic Annals.Almaty, 1992. 
39 b.), S. Kudaiberdyuly (Annals of 
Turks, Kyrgyz-Kazakhs and Khans – 
Almaty: Kazakhstan; Sana, 1991.-80 p.),  
Z. Kinayatuly (Genghis Khan and the 
Kazakh state. Scientific research in 
two volumes (Monograph). – Almaty, 
Tarihtalylymy, 2010. – 728 p.

The founders of the Siberian Khanate 
are the Khans of Taibug, Seydak direct 
descendants of Toghrulkhan. As the 
saying goes, no matter how we shy 
away from restoring the white spots of 
our history, we cannot bypass the era of 
Genghis Khan. Together with his name 
in all respects the name of one of the 
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historical figures – Toghrulkhan will 
also be mentioned. He was a teacher and 
mentor, and named father of Genghis, 
which testifies to his high status and role 
in history. As you know’, a recognized 
person who left a mark in history under 
the names “Ohan Khan”, “Wahan Khan”, 
“Tooril”, “Togyrilkhan”, “Toghrulkhan” – 
w as the ruler of the ancient state, making 
up the history of the Kazakh people.

Among the four sons of Kursakuz 
Buyryk Toghrul became too tough and 
scorched politician. He gained control of 
the country by supporting with his friend 
Yesugei. Later, Genghis Khan helped 
Toghrulkhan so that he could maintain 
power over the country.

In the Mongolian chronicles there is a 
one-sided interpretation, which shows that 
the Kerait Khan Toghrul from the time of 
his ancestors supposedly relied only on 
the support of the Khabul Khan dynasty. 
In fact, in the chronicles of the Mongols 
one can see that in fact the existence of 
help to each other was on both sides. So, 
in 1179, a campaign against the Merkits 
for the liberation of Borte was organized 
with the direct support of the Kerait Khan 
Toghrul. At this time, Temuzhin was too 
vulnerable [2].

In 1182, when Temuzhin was elected 
khan of the Hamag Mongols, he received 

this news as a blessing and supported his 
named son (Temuzhin). For Toghrul, the 
oath friend of Temuzhin’s father, this act 
was a logical step. If you do not take into 
account the friendship with Temuzhin’s 
father and responsibilities as a planted 
father, for the Keraits, unity and tranquility 
of neighboring peoples was necessary. The 
Kerait were also tormented by internecine 
clashes. Therefore, undoubtedly, Toghrul 
put peace in the state in the first place.

And Genghis Khan considered it right 
that for a calm future, you still need to rely 
on the support of Toghrul, becoming his 
ally. Thus, relationship between Toghrul 
and Temuzhin has now grown into a 
relationship a Khan with a Khan. This was 
indeed the beginning of a big policy that 
was looking for an answer to the question 
of who should become the main ruler on 
the Mongolian plateau in the future. From 
the day of the death of Yesugei, the Keraitts 
have been the driving force and support 
of the joint actions of the two tribes, and 
Kiyat-Borzhugs were considered his 
patron. And after Temuzhin became a 
Khan, these two tribes exchanged roles 
among themselves: the Mongols, led by 
Temuzhin, took up the military-political 
power of the Mongolian plateau. At the 
same time. One remained faithful to the 
oath to Khan Temuzhin.

 

Тұңырыл ханға қатысты мақалаға: 
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Temuzhin and Toghrul became allies 
with each other in many campaigns. The 
struggle against the AlakaiBulak alliance 
for Wang Khan and Temuzhin was a serious 
test. If this lime Wang Khan would not 
have gone on a campaign with Temuzhin 
side by side against the AlakaiBulak 
alliance, then Temuzhin could have been 
in distress. Thanks to the fact that Wang 
Khan kept his oath, Temuzhin passed the 
test this time. Of course, this victory was 
not easy. The victory resulted in a strategic 
priority in the direction of the Mongols 
and Kerait, led by Temuzhin. It is known 
that if there are two equal forces and two 
personalities in one union, it is difficult to 
maintain such a priority. Realizing this, 
Temuzhin begins to consider the ways of 
conquering the Kerites. But the Kerait, who 
have independent power, could not have 
taken such a step. (Volume I “Mongolian 
Sources on the History of Kazakhstan” 
(Almaty: Dyke-Press, 2006. -400 page. 
Original transcription in the ancient 
Mongolian language, scientific semantic 
translation and interpretation, indicators 
compiled by N. Bazylkhan), there is a lot 
of historical data on Toghrulkhan [3].

In the book “The Secret Chronicle 
of the Mongol” – article 96: “In ancient 
times, my father Yesugey and the khan 
of the state of Kerait were (anda) friends. 
“Anda of my father, probably like my 
father,” – with such thoughts. He Khan set 
off, meaning that the Tuul River is located 
somewhere in the Kara-Tun area. Upon 
arrival to He Khan, Temuzhin told him: 
“I consider a longtime friend of the late 
father to be my father, when I got married, 
my mother-in-law brought a black velvet 
sable fur coat, and I give it to you,” and 
presents it with a fur coat. Satisfied He 
Khan will capture with verses:

“The black deer is in you,
Don’t let it snow.
Your worn country.
Let me summarize.
Your scattered country,

Let me combine,
Oh, let’s say grandfather.
The sheep is the master. ”[4]

As narrated in this section, the young 
Genghis’s named father – Khan Toghrul 
presents a black sable fur coat as a gift. 
In fact, the khan did not need furs. The 
point is that here is the story of a man who 
was once in a dependent position and the 
recognition of the good memory of his 
father, Esugei, who did a lot of good and 
saw Chingiz in the person of his future – 
a sign of wisdom. So begins the story of 
Genghis, his formation as a person. If we 
turn to the sources, then Toghrul Khan 
did not come by inheritance to the Khan’s 
throne of his father.

His father before his death, Tai 
TemurTaichi identified his heir, and 
he was on the Khan’s throne [5]. And 
Toghrul at that time was at his disposal 
in the border zone of the country. Then, 
Toghrul Khan killed Tai Temurlaichi 
and his supporters, and he himself sat on 
the Khan’s throne. At this time, Toghrul 
Khan was thirty years old. Given various 
circumstances, the history of his khan’s 
throne was around the 1160s.

Due to the fact that there is no reliable 
information about his first removal from 
the throne and about the time of the reverse 
interception of the Kerait Khanate with the 
help of Yesugey, we can only assume that 
these events occurred over several decades 
in the period from 1160 to 1171. The time 
of the abduction by the Merkits of Borte 
Uzhun and then, when Toghrul marries her 
to Temuzhin, these events approximately 
occur around 1183. Since, in sources in 
1184 and after 1190, the name Toghrul 
Khan is found as an important person in 
Mongolia. In this regard, it is necessary 
to conclude that the Kerait Khanate again 
took the khan’s throne from Erkekar until 
1190.

Kerait and the Mongols had principled 
friendships, in which an oath reigned. 
These relations continued under Toghrul 
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and Temuzhin (Genghis Khan). When 
Temuzhin was elected Khan of his dynasty 
in 1189, one of the first to support him was 
the same Wang Khan. To protect the honor 
of Temuzhin in 1179, he was the organizer 
of the Triple Alliance against Merkit 
(Wang Khan, Zhamuka and Temuzhin).

In this campaign, only at Kerait, the 
army included about 20 thousand soldiers. 
Kerait, together with a group led by 
Temuzhin, attacked the Tatars in 1198, and 
attacked the Alakay Bulak alliance in 1201. 
In 1203, he attacked the western wing of 
the Naimans, teaming up with Temuzhin.

In these data, Toghrul drew attention 
to the fact that, as the most significant 
event after the next Khan’s throne, his Jin 
kingdom (China) was honored with the title 
of “Wang ”. According to the Jinshi book, 
this event occurred in 1196. The main image 
of Toghrulkhan’s personality in Mongolia 
was formed until 1196, the proclamation 
of the Jin kingdom under the name “Wang 
”, considering himself a heavenly master, 
became a legally recognized recognition 
of his authority in the steppe zone. This 
inauguration allowed Toghrul Khan to 
take bold steps for his ulus and even 
other nomads. In unity with the Mongols 
belonging to Temuzhin Toghrulkhan, the 
victorious Naiman, and then the taishygut 
and his triumphant glory, began to disturb 
the rulers of the steppe tribes and tribal 
unions. This data states: “Genghis Khan 
and the Kerait ruler, Wang Khan, said 
to each other: they must suddenly strike 
the enemies. How we will strike with one 
common force, or how we will catch a wild 
beast, creating a group [6].

They felt that they were in danger. Such 
a panic also interested them in concluding 
alliances with each other. According to 
historical data, the initiative to create 
the Union was the Katagan and Taizhiut 
tribe. After some time, Temuzhin sent 
an envoy to submit their novans to him, 
unfortunately, they poured hot soup on 
the face of the newly arrived ambassador 
and expelled them with insult. Among the 

allies were the tribes of Durban, Tatars, 
Ikiras, Korolas, Konyrat and Taishigut. 
They created the Union, swore an oath to 
slaughter a white horse, and then Toghrul 
Khan and Temuzhin quickly prepared, set 
off on a campaign along the Onon River 
towards Lake Kolun Buir, and defeated 
the Allied army in the region of Lake 
Buir in the territory of modem Mongolia 
and north China. This event occurred 
in 1200. As a result of the conquest of 
Toghrul by the khan of the East Mongol 
tribe in East Mongolia after 1199, the 
second group of Turkic-Mongol tribes, 
including Naimans, Janiukha temporarily 
became the “Gurkhan” of the country. 
According to sources, Wang Khan and his 
son Sengum, who fled from the front of 
the war, immediately went to the western 
uluses of the Naiman. However, when 
they reached the border oi the Naimans, 
the border guards of the Naiman Tayan 
Khan, Kura Subechi and fink Shal, seized 
Wang Khan and killed him, despite his 
words “I am Wang Khan”, chopped off his 
head and sent him to Tayan Khan. Khan 
I ayan did not support their behavior and 
said: “Why are you killing such a great 
ruler? You should have brought him to me 
alive! “And punished. He kept the head of 
He Khan for a long time casting silver on 
his golden throne to illustrate the greatness 
of [He Khan] and his [honor] respect [7],

Researchers of the history of the 
Mongol empire have no doubt that 
Genghis Khan was the first person to take 
a flame on a horse, who was able to kill 
and collect the burnt people with the help 
of Toghrul Khan. And even among the 
Mongolian nationality, to this day there 
are many people who consider themselves 
proudly descendants of the Toghrul Khan. 
It is well known that winter and summer 
pastures were in a village nearby Ulan 
batyr, which to this day the Mongols 
consider as “the place of Tugiril Khan – 
the house of Wang Khan.”

According to historical data, the 
emperor of the Golden Countiy Toghrul 
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was given the name “Wang Khan”, which 
means “Khan of Khans”, over time he was 
named as the name of a Khan. The Italian 
Marco Polo writes: “The world-famous, 
especially the European “Ioan” in the East, 
where Europeans are very influential, is “ 
Wang Khan ”, In Russian chronicles it is 
known as “Van Khan.” Sometimes there 
are those who called “Wang Khan.”

After the death of the grandson of 
Markuz Buyryk, Kurzhakuz Buyryk, his 
descendants fought a lot for the khan’s 
power. On the one hand, the Keraits were 
under pressure from the Tatars, Tungus, on 
the other hand, the Erke Kara group was 
supported by the Naiman. The Toghrul 
Khan group (“Toghrul” is the real name, 
and the “Wang Khan” or “ulus ruler” the 
title – Toghrul Khan was given the title by 
the Chinese Jin empire Vangin Chinsan) 
were helped by the Mongols from the 
Borzhigin clan Vangin from the Tatars, 
who was ruled by Yesugei Batyr [8].

Over time, Toghrul Khan was also 
defeated by Genghis Khan while fighting. 
Having escaped, lied, on the road in the 
west to the Naiman Khanate he was 
attacked by border guards and he dies. It 
was said above that Tayan Khan wished 
and he kept his head for a long time 
Toghrul Khan casting silver on his golden 
throne to illustrate greatness. This event 
occurred in the year. From that time until 
today, the poem has survived:

O Toghrul, Toghrul,
The rear was a big khan,
The whole world knew you
You were a great man
Grandmother Kutlykraised
Bom from Buyryk ... – such lines are written.

Brother ToghrulJacabatyr had four 
beautiful daughters. His third daughter, 
Surtokty, is married to foie, the youngest 
son of Genghis Khan. Four Khans were 
born – Monke, Kublay, Kulagu and 
Arykbuk. However. Kazakh words, such 
as batyr is bom close to tagayyin” (tagayy 
are mother’s relatives) or “batyr good 

from mother”, were pronounced to this. 
The nephews of the famous Toghrul Khan 
became famous personalities with whom 
the whole world was in their hands.

Despite the fact that Toghrulkhan died, 
its population is not out of date. They 
became the main force in the Turkish-
Mongolian troops of Genghis Khan. He 
conquered the world with horse hooves 
and served as the basis for the formation 
of the Kazakh people. In fact, considering 
the origin of Kazakh statehood as a nation, 
and not one of the most ancient stories of 
the Kipchaks, Khangars.Merkits, Keriy 
and Naiman states, one of the ancient 
founders of the Turgullikhan state.

Descendants of Toghrul did not lose 
their dominance until the time of the Golden 
Horde. During the collapse of the Golden 
Horde, the descendants of the Taibug 
reigned, despite the Juchi-Shiban race and 
the initial victory over the Shiban dynasty. 
In the midst of a scandalous struggle for 
power, Seydak Khan entered the historical 
scene. In 1582, the Siberian Khan Seydak.
as a descendant of the Taibug, signed an 
alliance with the Kazakh Khan Tauekel, in 
which he inherited the son of his brother 
Oraz Mohamed.

Seidak Khan defeated Yermak and 
recaptured the Siberian Khanate. He 
was a Khan until 1588. Seydak Khan, a 
descendant of the Toghrul (Wang) Khan, 
was captured in the Tobolsk fortress, 
detained together with the Kazakh sultan 
Oraz- Muhamed and sent to Moscow.

According to sources that still need 
further investigation, the years of the 
Khanate of die son of Toghrul Khan of 
Taibug were 1220-1290, and his life 
expectancy was 1201-1290. Among the 
names of the Khan’s heirs and princes 
are Mamyk Khan, Khoja Mardanuly 
(in Russian sources Khoja Marovich), 
Alshagyr Kaganuly. Sauyskan. Shegir 
Alshagyruly, Dauletshe Omaruly, 
Abulkhair, Abakak (Abak) khan, Angish 
(Angal) Khan, Musa biha and etc. Next 
year marks the 800th anniversary of the 
founding of the Siberian Khanate. Although 
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the Siberian Khanate, in which the Khans 
and the people laid the foundation of the 
Kazakh people, tribal tribes did not rise 
to the highest platform on the political 
stage of Asia, the descendants of the tribes 
forming the state became an order country 
under the flag of Kazakh statehood.

To this day, the centers of Togygykhan 
and his descendants of Taibug and Seidak 
Khan have not died out. Many generations 
live on modem Kazakh land. Not so little 
that was scattered around the globe. We 
can proudly say that one department of 
sons and daughters of Khans lives in the 
Kyzylzhar, Akmola region, Kokchetav, 
Burabay, Birzhan-Sal, Stepnogorsk, 
with. Aksu, the city of Schuchinsk. We 
would also like to remind you that the 
settlements of the Taibuga and Seydak 
Khan communities require research.

Kazakh writers – S. Kudaiberdy, M. 
Kopeiuly, M. Magauin, Z. Kinayatuly, 
G. Oshan, Sh. Kumarovich, Z. Sanikuly. 
and others in their writings left a lot of 
information about Toghrulkhan and the 
state and its heirs created by him.

The era of the Kerait was the reign of 
Wang g Khan. It is known that Western 
Catholics, who arrived according to the 
legend of the “Eastern Priest John,” shook 
Western Europe during the name of Wang 
Khan.

However, the friendship of Wang g 
Khan and Temuzhin also did not last long. 
With increasing popularity, Temuzhin 
urged the Kerait to “peacefully unite 
in the country.” But the Kerait rejected 
Temuzhin’s opinion. In 1203, both sides 
fought, Kerait with defeat descended from 
the historical throne [9].

A group otKerait remained in the 
hereditary community and served the 
empire of Genghis Khan. Another group 
moved west – to Central Asia. Those who 
arrived here were under the rule of Juchi, 
Chagatai ulus, Mogulistan, and most of 
them were subordinate to the Kazakh 
Khanate and made up the Kazakh nation. 
Keraittsy are found among Uzbeks, 
Kyrgyz and younger zhuzes.

After the death of Toghrulkhan.
its population did not Wang der. They 
became the main force in the Turkic-
Mongolian army of Genghis Khan. They 
conquered the world with horse hooves 
and served as the basis for the formation 
of the Kazakh people. According to the 
Siberian Chronicles, a descendant of the 
Wang Khan of Taibug, controlled the 
army of Genghis Khan, which conquered 
the peoples along the Ob, Irtysh, and then 
ruled these lands w ith the permission 
of the Mongol khan. It is noteworthy 
that Genghis Khan was ready to restore 
relations with them, initially appointing 
heirs to the Taibug Khan horde, on the 
northern edge of a vast empire. After the 
Taibuga conquered the Siberian region, in 
the Tura River builds a city called Shyngy 
(Shymga) which is the foundation of the 
modem city of Tomen. The descendants of 
Taibug ruled in this region until the last 
quarter of the 15th century.

Later, with the intensification of 
Russian colonialization, Kerait moved 
to the North Kazakhstan region. M. 
Tynyshbayuly noted that some of the 
Kerait, who did not obey Genghis Khan, 
with the Merkits were forced out to the 
Turgai steppe, today in the composition 
of Zhetyru the Kerait tribe may become 
a descendant of the same refugees, from 
the record about the campaigns of Aksak 
Temir it is said that then the Kerait lived 
from Black Irtysh to Alakol [10].

From the beginning of the 15th century, 
the Dzungars turned into a powerful 
force; they again endangered the Kerait in 
Balkhash and the Alakol region.

At the end of the I5th century and the 
beginning of the 16th century, one group 
of Kerait also took part in the campaigns of 
Khan Mohammed Shaibani. a descendant 
of Jochi – Mauerennahre and Khorasan.

The name of Toghrulkhan is contained 
in “The Secret Chronicles of the Mongols”. 
“The Golden Chronicle”, “Zhamikh-at 
tauarikh” by Rashid ad-Din, in the “Tur-
kish Chronicle” by Abilgazy, and among 
Kazakh writers S.M. Mukanov. M. Ma-
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gauin, Sh. Kumaruly, Z. Sanikovich, M. 
Ko zybaev, Z. Kinayatuly, A. Kuzembaev. 
K. Sartkozhauly, J. Oshan and other works 
of writers a lot of information.

From Shynzhan Kazakhs Zeynolla 
Sanik wrote the documentary book 
“Toghrul Khan”. Shamis Kumaruly 
wrote the novel “Toghrul Khan’. Murat 
Dakeyuly, the deputy of the parliament of 
Mongolia, initiated the celebration of the 
name of Toghrulkhan, creating a special 
association, creating a museum under the 
name of the, In Kazakhstan, in the city of 
Nur-Sultan, the “Toghrulkhan – On Khan” 
corporate fund begins its work.

Institute of History and Ethnology 
named after Ch,Ch. Valikhimov and 
the Tugurul Kan On Khan” foundation 

announced u republican contest named 
after the famous Toghrul Khan and his 
descendants at the time of Genghis Khan 
the Siberian Khans, Saydok Khan for 
young historians, following the results of 
competition, the agenda includes a plan 
for international conferences dedicated 
to the Khan. On the pan of the “Tugurul 
Khan On Khan” corporate foundation (tut 
a result of the creation), a collection of 
historical data “Toghrulkhan” (volume 1) 
was published “Toghrulhan – On Khan” 
Corporate fund also works to write the 
history and annals of the Kazakh people. 
It is planned that in the coming days it is 
planned to give the name of Toghrulkhan. 
In the settlements and streets, as well as 
objects related to them.
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Жетпісбай БЕКБОЛАТҰЛЫ

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ  

Аңдатпа. Ұлттық тәуелсіздікке қол жеткізуіміз әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуға серпін 
беріп, отан тарихын объективті тұрғыдан зерделеуге жол ашты. Атап айтқанда, «Мәдени мұра» және «Руха-
ни жаңғыру» мемлекеттік бағдарламалары аясында жинақталған жаңа дереккөздері ғылыми айналымға еніп, 
рухани құндылықтарымызды толықтыруда. Мұның өзі ғалым-зерттеушілер алдынан кең өріс ашып отыр. 
Мақала Қазақ хандығы өкілдерінің Патша әкімшілігімен дипломатиялық қарым-қатынастарына арналған. 

Zhetpisbay Вekbolatuly 
THE DIPLOMATIC RELATIONS OF THE KAZAKH KHANATE
Abstract. The achievement of national independence gave impetus to socio-economic and spiritual development 

and paved the way for the objective study of national history. In particular, new factual materials collected in the 
framework of the state programs «Cultural Heritage» and «Spiritual Revival» are already included in the scientific 
circulation and enrich our spiritual values. This opens up new horizons for research scientists. The article is devoted 
to the diplomatic relations of representatives of the Kazakh Khanate with the Tsar’s administration.

Жетписбай Бекболатулы 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА
Аннотация. Достижение национальной независимости дало толчок социально-экономическому и ду-

ховному развитию и открыло путь для объективного изучения отечественной истории. В частности, новые 
фактические материалы, собранные в рамках государственных программ «Культурное наследие» и «Духов-
ное возрождение», уже входят в научный оборот и обогащают наши духовные ценности. Это открывает 
новые горизонты для ученых-исследователей. Статья посвящена дипломатическим отношениям представи-
телей Казахского ханства с Царской администрацией.
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Қазіргі буырқанған қоғамдық-
саяси құбылыстардың түп төркіні 
бұрынғы-соңғы тарихқа, сол тари-
хи оқиғалардың бастауында болған 
кемел тұлғаларға тірелетіні ақиқат. 
Бүгінгі геосаяси болмыс – Еуразия 
кеңістігінің ХVІІІ ғасырдың алғашқы 
жартысындағы сұлбасын кесіп-пішуге 
тікелей атсалысқан қайраткерлердің 
бірегейі, саяси тарихта өзіндік оры-
ны бар Шақшақ Жәнібек Тархан. Ол 
сол кезеңде ұлттық және аумақтық 
тұтастық үшін күресе отырып, қазақ 
қоғамын әлеуметтік, экономикалық 
және рухани тұрғыдан сақтап қалу 
тұжырымдамасының негізін қалаған 
қайраткерлердің бірі. 

Қазақ-орыс, қазақ-жоңғар саяси, 
дипломатиялық қатынастарында елеулі 
рөл атқарған Шақшақ Жәнібек Тархан-
ның өмірі мен қызметі Қазақстан тари хы 
оқулықтарында, құжат на ма  лар да кеңінен 
қамтылған, Шоқан Уәлиха нов тың, Ерма-
хан Бекмаханов тың, Рама зан Сүлейменов 
пен Жанұзақ Қасым баев тың, басқа да 
ғалымдардың еңбек  терінде зерделенген, 
Әбіш Кекіл баев  тың «Үркер», Қабдеш 
Жұмаді лов тың «Дарабоз» романдарын-
да сом дал ған. Сондай-ақ батыр тұлғасы 

Кестль, Гокк пен Томпсон сияқты шетел 
саяхатшыларының жазбаларында сөз 
етілген. Осы деректерге сәйкес Жәнібек 
Тархан тұлпарының тұяғы қара Ертістің 
жағасынан, Еділ сыртынан, Орал 
тауының етегінен Қырғыз Алатауына 
дейін жеткен. 

Жалпы, Жәнібек Тарханның өзі 
де, ұрпақтары да халқының «жел 
жағына қалқан, ық жағына қорған» 
болған, ата дәстүрін сақтап, ел мен 
ер тәрбиесіне ерекше назар аударған. 
Туған ағасы Тұрлығұл Қошқарұлы 
Торғай өңірінде тұңғыш ауылдық 
мектептің қазығын қадаған ағартушы-
молда, қазақ-ресей дипломатиялық 
қатынастарында бітім ші-мәмілегер 
ретінде көрінсе, ұлт ұстаздары Ыбы-
рай Алтынсарин Жәнібек тің жиен 
шөпшегі, Ахмет Байтұрсы но втың 
атасы Үмбетей батыр оның немере 
інісі, Алаш қайраткерлері Ахмет және 
Ғазымбек Бірімжановтар тікелей 
ұрпағы болып келеді.

Төменде Орынбор мұрағатынан 
алынған Жәнібек тарханға қатысты та-
рихи құжаттардың қазақша аудармасы 
мерзімді баспасөз бетінде алғаш рет 
оқырман назарына ұсынылып отыр. 

№ 1 68 ҚҰЖАТ. 1739 ж. 22 қазан. – Орынбор комиссиясының бастығы генерал
лейтенант князь В.Урусовтың сыртқы істер коллегиясына Жәнібек батырдың 
Орта жүз қазақтарына айырбас сауда үшін Жайық өзеніне көшіпқонуға рұқсат 
беру жөніндегі өтініші туралы баянхаты.

17 қазанда маған қайсақтардың Орта жүзінен, Жәнібек батырдан қырғыз 
Байдәулет пен осы ордадан, прапорщик Этыгеровтен татардың яийцкий казагы 
Сарисахай хаттарымен келді. Атап айтсақ, бұл қырғыз жоғарыда аталған Жәнібек 
батыр оның өзіне мына төмендегілерді айтуды қадап тапсырған екен: 1. Орта жүз 
қырғыздарына Жайық маңында сауда жасау үшін Қара көл төңірегінде көшуге 
рұқсат алу, бұл көл Жайықтан алты күндік жолда жатыр, бұл жерден олар Жайық 
қалашығына тауар сату үшін және одан орыс тауарларын алу, азықтүлік нан мен 
ішіпжем алу үшін барады; 2. Осы жылы қырғыздар Қазан саудагерлерінен тонап 
алған тауарларды іздестіру және оның қарымтасы үшін мал беру мақсатымен 
Жәнібек ұрыларға өзі баруға ниеттенген; 3. Сол Ордадан қалмақтар алған 
қайсақтарды, он екі адам, бұларды қалмақтардан яик казактары сатып алған 
болатын, соларды Жәнібек өкілдеріне қалмақтардан алған бағамен қайтара сатып 
алу үшін; 4. Көрсетілген жерге көшіпқону туралы резолюция бере отырып, сол 
қайсақты бірден босатып жіберу керек; 5. Яик казагы Сарисахай жоғарыда аты 
аталған Этыгеров (қазір ол Жәнібекте) оған мыналарды сөз жүзінде жеткізуді 
табыстапты: осы жазда қырғызқайсақ ордаларына, Әбілмәмбет ханның, Абылай 
және Барақ сұлтандардың иеліктеріне он бір мың қара қалмақтар өткенін; 
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олардың басшысы кім болғанын және бұл ордаларда кім бүліншілік жасағанын 
Этыгеров Сарисахайға айтпаған. Алайда сол Этыгеровтің қырғызқайсақ 
өтініштерінен ескертпе беретін баянхатында сол оқиғалар туралы жарытымды 
ештеңе айтылмаған, бірақ жоғарыда көрсетілген Жәнібек талаптарында және 
келіп тұрған казак Сарисахайдың әңгімесінде қайсақтарды Жайыққа соншалық 
жақын жерде көшіпқонуға не мәжбүр еткендігін немесе осы жаздағы, июльдегі 
ескертпе, атап айтқанда олардың осы қыста Кубаньға көшіп баруы, себебі келіп 
тұрған қырғыз рұқсат алу туралы өз әңгімесінде Жайықта азықтүлік үшін нан мен 
ішіпжем алу, мұның өзі өте күдікті, себебі бұған дейін қырғыздар нанды ешқашан 
сатып алып көрмеген және оған мұқтаждығы болмаған. Алайда, осы халықтың 
жеңілтектігіне орай, олардың канцеляриядағы комиссияның шешімін өзгерту 
жөніндегі талаптарын теріске шығаруға мүмкіндік болмады, себебі олар талап 
етілген көшіқон жерінде орнығып алды, сол орыннан аудару мүмкін емес тіпті 
қауіпті де, өйткені тосқауыл жасаймыз деп ушықтырып алуымыз ықтимал; сондай
ақ ұ.м.и. мүдделеріне нұқсан келетіндей көшіпқонулардан оларды аулақ ұстаған 
жөн. Міне сол үшін мен оған, Жәнібекке, қисынға қонатындай қылып, былай деп 
жазған едім: 1ші (оны қорғап жүргендей қылып, ал шындығында көрсетілген 
жерлерде көшіпқонғанда оған қауіп төндіретіндей және бұрынғы көші
қондарына қайта оралатындай қылып). Сондайақ оның, Жәнібектің, өтініші 
бойынша, ұ.м.и. адалдығы ауқымында одан талап етілген көшіқон жерлерінде 
көшу рұқсат етілгенімен, оның өтінішіне қарсылық жасалған жоқ, алайда оның 
сенімділігі үшін, оның қауіпсіздігі үшін осы жерде алынған қалмақ ханы Дондук
Омбоның өзінің барлық адамдарымен осы қыста Еділдің бұлар жақтағы бетіне 
көшіпқонатыны туралы хабар жеткізіледі. Сонда оған, Жәнібекке, үлкен қауіп 
төніп тұр, себебі жоғарыда айтылған ханның қалмақтарының көшіқонынан 
үркіншілікке ұшырауы мүмкін, міне осы жағдай боданымыз болып табылатын оған 
алдын ала мәлімделіп отыр. Алайда қандай да бір үркіншілік орын ала қалған 
жағдайда Жәнібек өзіне ескертілмегені туралы шағым жасай алмайды, ол ханға 
ұ.м.и. грамоталарымен бодандықтағы қайсақтарға ешқандай жәбір жасамаулары 
ескертілген, бірақ Жәнібекке қалмақ халқының білгенін істейтіні жақсы мәлім. 2. 
Ол өзінің қырғыздарына Жайықтың арғы жағына шығуға рұқсат етпегені дұрыс, 
сондайақ ресейліктермен, сондайақ қалмақтармен ұрыскеріске түспегендері 
жөн, егер мұндай жағдай орын ала қалса бұл Жәнібектің селқос қарағандығынан 
деп ұғынылады да осы арқылы ұ.м.и. қаһарына ұшырауы әбден мүмкін. 3. Сауда 
жасау үшін Жайыққа елу адам жібергені, одан көп болмағаны дұрыс, мұның 
алғашқылары саудасын жасап болғанда, келесілерін кіргізу керек, бұл ретте 
оларға ешқандай басбұзарлық жасамауды қатаң тапсыру керек. 4. Көктем шыға 
ол, Жәнібек, Орынборға жақын бұрынғы жерлерде көшіп жүргені, менімен 
кездесіп тұрғаны дұрыс, сауда ұ.м.и. жарлығымен Жайықта емес, Орынборда 
болатыны айтылсын. Осы үшін биылғы Жайық саудасаттығын Жәнібектің 
ақпаннан әрі ұзартуына болмайды, өйткені егер Жайықта сауда жасауға рұқсат 
етілсе, Орынборда Ресей көпестерінің саудасына кесел келтірілуі мүмкін. 
Сондықтан да оған, Жәнібекке, Орынбор Әбілхайыр ханның және бүкіл қайсақ 
халқының ұлы ыждағаттылығымен және еңбегімен өздерін қорғау және сақтану 
үшін тұрғызылғаны Жәнібекке белгілі; сондайақ осы қалада ресейлік, сонымен 
қатар азиялық көпестер сауда жүргізеді деп белгіленген, міне осыған орай 
ақпаннан кейін Жәнібекке және оның қайсақтарына Жайықта сауда жүргізуге 
рұқсат беру ұ.м.и. жарлықтарына қарамақарсы, тіпті мүмкін емес. 5. Оның, 
Жәнібек батырдың яик казактарында тұрған, олар қалмақтардан сатып алған 
қырғыздарды сатып алу жөніндегі талабы жөнінде оған, Жәнібекке қайсақтар 
жуырда яик казактарынан айдап алып кеткен екі жүз елу ат пен сонда қолға 
түсірілген бір казак баласын кейіннен казактарға қайтарсын деп жаздым. Кейіннен 
жоғарыда аталған қырғыздардан құн төлету талап етілді, мұны казактар 
қалмақтардан қырғыздарды сатып алғандай бағаға сәйкестеу керек, себебі 
казактарды ұ.м.и. берген құқықтарынан айыруға болмайды. Сол яик казактары 
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маған жазған хатында 1727 ж. әскери коллегиядағы грамотасына сәйкес 
тұтқындалған қырғыздарды сол қырғыздардың қолындағы казактарға 
айырбастауға өкім етілген, бұл жерде қайсақтардағы казактарды бірдібірге емес, 
артығымен айырбастау ұсынылған. Бірақ яик казактарына берілген грамота 
қырғыздар ұ.м.и. боданында болмаған уақытта берілген еді. Қазір, олар 
бодандықты қабылдағаннан кейін былтырғы 1738 жылы Әбілқайыр ханға 
жіберілген геодезист Шишков арқылы айырбастамайақ ресейлік тұтқындардың 
көп бөлігі қайтарылды. Осыған орай, бұрынғыдай емес, қырғыздарды көтермелеу 
керек, сондықтан да жоғарыда айтылған яик казактарының қырғыздарды ұстау 
жөніндегі талаптарын орындамадым, қайта ұрланған аттар мен баланы 
қайтарғанда, қайсақтарды Жәнібекке беру жөнінде бұйрық бердім. Оған, 
Жәнібекке оның маған жазған хатында айтылатын ресейлік көпестердің 
қырғыздар ұрлаған тауарларын қайтару туралы айтқанына оның адал жұмыс 
істегеніне мақтау айта отырып, оны өз ісәрекетімен лайықты болуға шақырдым, 
ұ.м.и. рақымы түседі деп иландырдым. Ал, жоғарыда аталған прапорщик 
Этыгеровке менің атымнан жарлық жіберіледі, онда Ордада болған жағдайда 
қырғыздар неге Жайыққа жақын маңға көшіп келгенінің себебін білуді анықтауды 
тапсырдым, олардың ниеті қандай екендігін білуді бұйырдым, Этыгеровке 
берілген тапсырмада нақ Кубаньға көшу себебін нақтылау айтылған. Сол 
қырғыздардың секемшілдігін маған және Яикқа дереу хабарлауды тапсырдым; 
оның үстіне Жәнібек берген уәдеге орай жоғалған тауарларды табуға тырысуы 
үшін оны ұ.м.и. рақымымен дәмелендірдім. Яикқа әскерге, сондайақ ондағы 
майор Дурасовқа менен жарлықтар жіберілді, бұларда қырғызқайсақтардың 
Жайыққа жақын жерде көшіпқонуы кезінде әскерде мықты тәртіп ұстап, сақ 
болуын, олардан ешқандай зиян келмеуін ескерттім. Сондайақ қырғыздар Яикқа 
сауда жасау үшін келгенде оларды алдамау және ызаландырмау қажет, алайда 
осы саудадан Яиктағы жеңілдіктер бойынша төлем алмау жағын ұ.м.и. 
жарлығынсыз жүзеге асырмауды қарастырдым, қайсақ саудасын жазып отыруды, 
олардан қанша ат сатуға әкелінгенін әр ай сайын маған хабарлауды бұйырдым. Ал 
қайсақтар ордасына яик казактары үшін пашпорт неге керек, ұ.м.и. үстіміздегі 
жылғы 26 тамыздағы жарлығына сәйкес бармауға бұйрық шығардым. Салыққа 
келсек, оны қазынаға алуалмау жағын ұ.м.и. жарлығына сәйкес шешуді ұсындым. 
Жоғарыда айтып өткенімдей, сол сауда мен қырғыздардың келуіне орай оларға 
жағдайды ушықтыратындай әрекет істемеуге шақырдым, қайсақтар жазғы 
жайлауында бұрынғы жерлерінде болып, Орынборда саудасын жүргізгені, сөйтіп, 
оларды Яиктан алыстатқан дұрыс, барлық орыс тауарларын айырбасқа Орынборға 
қарамақарсы, әсіресе ақпан кезінде әлдеқайда қымбат қылуға бұйырдым, 
тауарлардың барлығының бағасын өсіруді, ал қырғыздардың тауарларының 
бағасын кемітуді ұсындым, сөйтіп қырғыздарды Орынборға келуге мәжбүрлеуді 
қарастырдым. Ал, ақпанның ортасынан бастап оларға ештеңе сатпауды, айып 
салуды, оларға қажетті тауарлардың Яикта жетімсіз екенін хабарлауды, сөйтіп, 
қайсақтардың толып жатқан тауарлар бар Орынборға саудаға баруларын 
қарастырдым. Әсіресе, қырғыздар нанды көп сатып алмауын (олар Жайық 
бойында көшіп жүргенде азық қылуына жететіндей қылып), бұл үшін нанның 
бағасын жоғарылатуды ұсындым. Тұтқынға түскен қырғыздарды Жәнібек екі жүз 
елу казак атын және казак баласын қайтаруын талап еттім, казақтар қалмақтардан 
қырғыздарды сатып алған ақшаларын қайтаруын қарастырдым, ал олар Жайыққа 
келгенде (бірақ бір келгенде елу адамнан артық емес) оларды ұстамауға және 
ешқандай жәбір жасамауға бұйырдым. Осыны Мемлекеттік сыртқы істер 
коллегиясы арқылы жеткізіп отырмын, бұл ұ.м.и. Мемлекеттік әскери 
коллегиясына, сондайақ Астрахан губерниясына, Саратовқа және қалмақ 
комиссиясына да жағдайды баяндап, көрсетілген қырғызқайсақтардан сақтанып 
жүру туралы айтып өттім. Князь Василей Урусов. Хатшы үшін Петр Рычков.
АВПРФ, ф. 122, 1739 ж., і. 2, бб. 7—11
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№ 1. 97 ҚҰЖАТ. 1742 ж. қыркүйек 27. Орынбор комиссиясының бастығы 

И.Неплюевтің Үкімет сенатына Жәнібек батырға тархан атағын беру туралы 
мәлімдемесі.

Мен Орск бекінісінде болған кезімде Орта жүздің қырғызқайсақтарының 
бүкіл беделді ақсақалдары ішіндегі ең атақтысы Жәнібек батыр оның өзін, 
Жәнібекті, ұ.м.и. жасаған қызметі үшін тархан деп белгілеуге үлкен өтініш жасады 
(яғни қызметкер ретінде және алымсалықтан бос азат адам ретінде, мұндайлар 
башқұрттар мен егінші халық ішінде көп), осы тархандық арқылы ол өзге қырғыз
қайсақ ақсақалдары арасында ерекшеленетінін, сол арқылы ұ.м.и. жарлықтарын 
еркін де екпінді түрде орындай алатынын мәлімдедім. Бұл жөнінде Әбілхайыр хан, 
оны қолдай және оның қызметін мадақтай келе, қырғызқайсақтар арасындағы 
тағы да бірнеше үздік ақсақалдарды үлгілі тәртіп үшін сондай тархан қылуды 
тәптіштеп сұрады және өтініп сұрады. Сөйтіп, жоғарыда аты аталған Жәнібек, 
барлық аса беделді ақсақалдардың ең атақтысы және менің көзім жеткеніндей, 
екі ордада да ханмен барабар біршама атақабыройға ие, себебі оның маған 
келгенінде оның жанындағы ақсақалдар ханның қасындағылардан көп болды, 
олардың бәрі де сұңғыла адамдар еді, ол осы кезге дейін өзін жаман жағынан 
көрсеткен жоқ. Осыған орай оның өтінішін орындау қажет, әсіресе жоңғар 
билеушісі ГалданЧириннің атынан келген сұраныстарға және қоқанлоққыға 
қырғызқайсақтардың барлығы тиянақсыз жауап береді, ұ.м.и мүддесіне орай 
оның осы өтініші аяқ асты болса, ол ренжір еді, ал күшті адамды жоғарыда 
айтылған жағдайларда ұ.м.и. адалдықта ұдайы ұстап тұру керек. Сөйтіп, жоғарыда 
айтылған дәлелдерді ескере келе, оны, Жәнібекті тархандыққа, оның балаларын 
да тархандыққа ұсынған жөн, олар адал қызмет етеді, бұл үшін жарлық қылдым, 
оны, Жәнібекті, аса мәртебелі адамды өзгелермен салыстырмау үшін, ең бірінші 
тархан деп ұсындық, кейінгілерге де Әбілқайыр ханның ұсынысы бойынша бұл 
атақ берілуі мүмкін, сондықтан жарлық қолымда болмағандықтан, бас тартып, 
алдағы жазда олар өздерінің адалдығын барлық қызметтерімен көрсеткен кезде 
және олармен кездескенімде, олар да Жәнібектің үлгісі бойынша тархандықты 
алады деп үміттендірдім. Міне, осындай кезде бір жағынан оларды ызаландырып 
алмас үшін және екінші жағынан олар өз қызметтері үшін мадақталатындай етіп 
көрсетуге тырыстым. Бірақ, қырғызқайсақ ақсақалдарын олар көрсеткен қызмет 
үшін және адалдықтары үшін ұ.м.и. жарлықтарымен мадақтау қажет, сондайақ 
қырғызқайсақ хандары хандықты өздері немесе халықтың еркімен алғандары 
емес, оған ұ.м.и. рақымымен қол жеткізгендері және бекіткендері дұрыс, мұның 
өзі олардың тікелей бодан екендерін көрсетеді, міне, осындайларға атақ беріледі, 
мұны марқұм генераллейтенант Урусов 1740 жылы 24 қарашада хандар туралы 
бұрынғы кабинетке жолдаған болатын. Мен сол кезде әңгімеде Әбілқайыр ханға 
өз атымнан егер ол ұ.м.и. өз ғұмырында хандықты балаларының бірінен мұрагер 
тағайындап, қалдыратын болса, өз қызметімді көрсетемін деп уәде еттім, бұл үшін 
ол өте қуанышты болды, өзінің үлкен ұлы Нұралы салтанды көрген соң, бұл туралы 
өтініш жолдағысы келді. Бұл туралы менің қазіргі баянхатымды қарай отырып, 
Үкімет сенаты егжейтегжейлі қарастыратын болар. Сөйтіп, менің азғантай 
пікірімді жоғары мәртебелі Үкімет сенатына ұсынып отырмын, бұл туралы және 
хан ұсынған қырғызқайсақ ақсақалдары бұдан кейін де өздерінің қызметтерін 
және адалдықтарын көрсете жатады, тархандықты беру қажет пе, осыны ұ.м.и 
жарлығымен хабардар етулеріңізді сұраймын. Орынбор комиссиясының бастығы 
И. Неплюев. Хатшы Петр Рычков. АВПР, ф. 122, 1742 ж., і. 8, бб. 7-8. Көшірме

№ 137. ҚҰЖАТ. 1747 ж. Мамыр 21.— Жәнібек Тарханға барған Сакмар казагы 
М. Асановтың көрсетулерінің жазбасы.

1747 ж. мамырдың 21 жұлдызында қырғызқайсақ ордасына Жәнібек тарханға 
сақмар казагы Мансұр Асанов сол ордадан қайтып келгеннен кейін Орынбор 
губерниялық құпия істер канцеляриясында мыналарды мәлімдеді:

1. Оның, Мансұрдың Орск бекінісіндегі казак Лапинмен бірге шыққаны және 
олардың ақсақалы Серкенің ұлына келгені, сондайақ кейін оның өзіне, Серкеге 
келгені, сондайақ ақсақал Шапулатқа келгені және Шапулатпен, онымен бірге 
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Мансұрмен, Жәнібек тарханға келгені, оның ұлы Бидағұлдың (казак Лапин өз 
әңгімесінде айтқандай Беркутбай емес) және оның, Шапулаттың Лапинмен бірге 
Нұралы салтанға келгені, Нұралы мен Жәнібектің өтініштері бойынша оның 
туысының ұлы, осы жылғы қалмақтарға барған қырғызқайсақ қарақшылар тобына 
кірген, Яик казактары ұстап алған Елтайды босату туралы өтініші, Мансұр аталған 
казак Лапин сияқты жоғарыдағы 1пунктте егжейтегжейлі көрсетіп берді. 

2. Айтылып отырған Шапулаттың ұлысынан кеткеннен кейін бірінші күні 
кешке жақын кіші орданың Балшы руына келдік, осы жерде қырғыздарда 
түнеп шықтық, мұнда Мансұр туралы ол қайдан екендігін, кімнің жібергенін 
сұраған қарапайым сұрауларынан бөлек басқадай әңгіме болған жоқ және өзге 
хабарларды естімедім. Ал бұл жерден келесі күні аттанып кетіп, Орта орданың 
кыпшақ рулы ұлысына келдік, мұнда ақсақал Тілеулі қалай көшіпқонғандарын 
айтты, кешке қарай Тілеулі Мансұрға келіп, оның кімнен және қайда келгенін 
сұрады, Орынбордағы сауда туралы білгісі келді. Қалай ол, Мансұр, болды 
дегенге осы жағдай барысында қырғыздар Орынбордан не үшін Әбілқайыр ханға 
жаушылар келген жоқ деп Мансұрға қарай сілтеген, халқы ханның жұртынан кем 
түсетін Жәнібек тарханға ең алдымен Әбілқайыр ханға бар деп кеңес берген, 
оның ұлысы қашық емес жерде, бір күндік қашықтықта көшіп жүрген. Алайда ол, 
Мансұр, оларға ханға жіберілмегендігін және оған баруға батылы бармайтынын, 
бұл жөнінде хаттада да, сөз жүзінде бұйрық та жоқ екендігін алға тартқан. Бірақ 
қырғыздар Мансұрды оның еркіне қарамай ханға апаруға әрекеттенген, бұл 
орайда жоғарыда көрсетілген ақсақал Тілеулі райынан қайтуға үгіттеп, оның ханға 
апаратын ешнәрсесі жоқ екендігін, ол қайда жіберілсе, сонда баратындығын, ал 
бұйрық берілмесе, еш нәрсе жасамайтындығын алға тартқан. Сөйтіп, сол ақсақал 
кетісімен өзге қырғыздар да өз киіз үйлеріне кетіп, оны өзімен өзін қалдырған, 
үйінде Мансұр қонып шыққан қырғыз оған өте жақсы қарап, жолына азық салып 
берген, ол сол ұлыстан шығысымен бес күн бойы даламен жүрген, алтыншы 
күні кешкісін Орта орданың ШақшақСаржетім ұлысына, ақсақал Бөкенбай 
батырдың қол астына келген. Сол Бөкенбайдың сұрағына құпия кеңесші және 
кавалер Неплюевтен Жәнібек тарханға хатпен келгенін және бұл жерде барлығы 
да оңды екендігін, қауіпсіздігі туралы айтқан, сонда Бөкенбай риза болып, 
оның, Мансұрдың өздеріне келгені өте дұрыс болғанын, олар осы көктемде 
Орынбордан жіберілгендерді әлі көрмегендерін, сондықтан да ол жердегі сауда 
мен бұл жердегі ахуал туралы хабарсыздығын, сөйтіп, Жәнібек тарханмен және 
жаушылармен өз адамдарын Орынборға жіберуді ойлағандарын, ал енді олар 
Мансұр арқылы хабардар болып отыратындығын және адамдарын Орынборға 
сенімен бірге жібереміз дегендерін, оған Мансұр болса тауарлары бар көпестер 
жеткілікті екендігін, сондайақ өзге ордалардан да көпестер әңгімеге қарағанда 
көп келіп жатқандығын айтқан. Содан кейін келесі күні Бөкенбай Мансұрмен 
бірге Жәнібек тарханға кеткен. Бұлардың жолы сол ұлыстан бір жарым күндік 
жол, келе жатқанда Орта орданың Тюменьабызын жолай өткен, онда 1746 жылы 
ақпан айында Жәнібек тарханнан жаушы болып Астраханға жіберілген, одан 
қайтып келе жатып Орынборда болған, ордаға өткен жазда Орынбордың өзінен 
жіберілген, оған Мансұрға қысқаша былай деп, құпия кеңесші мырзаға Әбілқайыр 
хан туралы айт деген, ол ең алдымен және осы көктемнің басында өзінің ұлы 
Қожахметсалтанды бермегені үшін қатты ашуланғандығын, оған қарсы тұру үшін 
Ресей қаруымен қарақшылық шабуыл жасауға ниеттенгенін, бұл үшін тілмаш 
Араслан мен көпес Ганюшкинді өзінде ұстағандығын, бұл орайда ақсақалдар мен 
жақсы адамдар оған қарсы болғандығын және қарсылық көрсеткендерін, соған 
орай ол қазір ол райынан қайтқандығын және тынышталғандығын, бірақ кейіннен 
өзінен құпия түрде және айналып өтіп, арнайы адамды өзінің, ханның өтінішімен 
С.Петербургке ұ.м.и. жібергісі келетіндігін, ол Тюменьабызды білмейтіндігін, 
Мансұрға мұны айтпағандығын, және ол Тюменьабыз және тілмаш Арасланға 
бұл туралы хат жазып, оны Тюменьабызбен осында жібергісі келгендігін, бірақ 
Арасланда сия болмағандықтан хат жазу мүмкін болмағандығын айтқан.

3. Жәнібек тарханға Бөкенбаймен бірге үшінші күні келіп жеткен, ол ең 
алдымен Мансұр мен Бөкенбай үшін киіз үй тігуге әмір еткен, содан кейін өзі 
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келіп, одан, Мансұрдан Ресейден және Орынбордан алынған, құпия кеңесші мен 
кавалердің жағдайы мен денсаулығы туралы сұраған, содан кейін ол, Мансұр 
кімнен келгендігін және кімге келгендігін білгісі келген. Бұған ол, Мансұр, 
Жәнібекке тиісінше жауап берген, және хатты, сонымен бірге өзімен бірге беріп 
жіберілген шұғаны Жәнібекке берген, ол оны үлкен қанағатпен қабыл алған 
және хатты сүйген, басына қойып, ұ.м.и. ағзамның ең мәртебелі рақымына алғыс 
білдірген және кейіннен ол, құпия кеңесшіге алғыс білдірген, мұны ол, Мансұр 
көрген, тархан өзіне жіберілген сәлемсауқатқа өте риза болған, алайда хатты 
оқу мүмкін болмағандықтан молланы өзге ұлысқа жіберген, алайда осы ретте 
онымен, Мансұрмен Әбілқайыр хан туралы сөйлескен, оның дұрыс емес әрі өз 
лауазымына сай жұмыс істемей отырғандығын, яғни өзіндегі тілмаш Араслан мен 
көпес Ганюшкинді жібермей отырғандығын, Красноярск бекінісі түбінен қарақшы 
қырғызқайсақ қосыны тұтқынға алған тұтқындарды өзге қырғызқайсақтарға 
таратып бергендігін, осы ретте ханның жеңіл ойы мен ақылға қонымсыз әрекетін 
айыптаған, алайда бұл ретте ол тұтқындарды хан өзге адамдарға таратып бергені 
оларды ұстау және тамақтандыру керектігінен туындағанын түсіндірген, ал 
Араслан мен көпес Ганюшкин үшін ол, Жәнібек ең алдымен оны, Мансұрды ханға 
келгенде өзінің ұлы Жолбарыс пен Қайып есаул арқылы ол бұларды Орынборға 
өзі жіберіп немесе Жәнібекке қайтару керектігін, сондайақ тұтқындарды босату 
керектігімен түсіндірген, олар оның, Мансұрдың келуіне қарай оралмағандықтарын 
және бұл үшін ол, Жәнібек, Араслан мен Ганюшкинге жақсылық тілей отырып, 
қайтаруын және тұтқындарды босатуын сұраған, оған, Мансұрға, ол осындай 
талаппен Жәнібекпен бірге оған, ханға барып келуі керектігін айтқан, бірақ мұны 
жоғарыда айтылған ұлы мен есаулдың келуіне дейін шегерген. 

4. Содан кейін оған, Жәнібекке, ол, Мансұр осы қыста Еділге барған қырғыз
қайсақ ұрылар тобы туралы айтқан, және олар сәтсіз қайтып оралғандығын, бірақ 
ол, Жәнібек, олардың жорығы және Мансұрдың хабары туралы естімегендігін 
және оларды мүсіркеменгендігі былай тұрсын, барынша ұрысып, олардың 
барлығы бірдей қырылса да, кейіннен мұндай ұрлықтың болмағандығын 
қалайтындығын айтқан, міне осындай келеңсіздіктен соң оларға, ақсақалдарға, 
мұндай бассыздықтарға жол бермесе де, қайдағы бір негізсіз әңгімелер мен 
өсектер арқылы оларды қоздыратындығын, осы орайда өзі туралы адал берілген 
және антқа қол қойған адам ретінде басбұзарларға ешқашан жылы қабақ 
танытпайтындығын, сондайақ жек көретіндігін, өйткені осы қыста барған 
ұрылардың барлығы Кіші ордадан болғандығын, сондайақ Орта ордадан, соның 
ішінде өзінің ұлыстарынан еш адам ешқайда шықпағандығын білетіндігін айтқан. 

5. Үшінші күні оған, Жәнібек тарханға молла Бердеш келді, оның отаны 
Түркістан және ол ордада қырғызқайсақ балаларын оқытып жүр, оған, 
Жәнібекке берілген хатты оқып, ол өзі болған ұлыстардан кеткендігін және ол, 
Мансұр, бұл орайда болмағандығын, және оған, Жәнібекке, ол, Мансұр келіп, 
хатты тыңдағанын айтқан, және онда өзіне жіберілген шұға туралы, Араслан және 
көпестер туралы айтылғандарын айтқан.

6. Төртінші күні одан, Жәнібектен, Әбілқайыр ханға жоғарыда жіберілген 
оның ұлы Жолбасар мен Қайып ясаул оған хан, Жәнібектің сөзіне қарағанда 
оларды, Араслан мен Ганюшкинді бермегенін, сондайақ Жәнібекке ұрысқанын, 
қарапайым қайсақтан төмен екендігін айтқан, оларды, Араслан мен Ганюшкинді 
оның, ханның өзі де жібере алатындығын, себебі олар оған, ханға жіберілгендігін, 
Жәнібекке жіберілмегендігін, Жәнібектің бұған араласпағаны жөн екенін айтқан. 
Ал, тұтқындарға келетін болсақ, ол, хан, оларға Мансұр естімегенді айтқан, 
Жәнібек не үшін Мансұрмен бірге оған, ханға келуді доғарғанын, қайта оған, 
Мансұрға, құпия кеңесші және кавалер мырзаға бүгінде оған Жәнібекке, сондай
ақ Әбілқайыр ханға Араслан мен Ганюшкинді босату туралы хат келгендігін және 
тұтқындарды босатуға көніп отырғандығын, ал егер хан кейін мұны істемесе, 
онда ол, Жәнібек оларды, Араслан мен Ганюшкинді, жіберуге күш салатындығын, 
бірақ онымен ұрысқысы келмейтіндігін, себебі одан, Жәнібектен басқа да 
көптеген жақсы адамдар ханның мұндай теріс қылықтарына жол бермейтіндігін, 
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ал кейбіреулері тіпті ұрысып алатындығын, осы арқылы Ресей протекциясынан 
айрылатындығын айтқан. 

7. Мансұрмен бірге барған Шапулат ұлы Байдағұл көрсеткеніндей, оған, 
Жәнібекке келгенде, келесі күні оны, Жәнібектен жоғарыда айтылған ұрылар 
тобы ұстаған оның бауыры Юлтайды босатуды құпия кеңесші және кавалер 
мырзадан өтінген. Сондықтан да ол, Жәнібек, Мансұрмен бірге оның, Жәнібектің 
өтінішін құпия кеңесші және кавалерге жеткізуді өтінген және ол, Юлтай, қолдан 
келсе босатылуға тиіс. 

8. Мансұрдың ордада болғанында сол орданың өзге ұлыстарында 
қашқарлықтар бар екендігі құлаққа жеткен, бұл үшін Жәнібек тархан құпия 
кеңесші және кавалер мырзадан алған хаттың күшімен өз атынан өзінің ұлы 
Жолбасар мен туған ағасы Тұрдықұлдың ұлы Сүйіндікті оларға жіберген, оларды 
Мансұрмен бірге Орынборға сауда жасау үшін жіберуге бұйрық еткен, бұл 
жерде Жолбасар мен Сүйіндік барлығы отыз адам, қырық екі түйемен алты күн 
ішінде оған, Жәнібекке келген, келген соң олар, қашқарлықтар, оған риза болып, 
Жәнібекке, жиырма ұшығы бар тәбәрік заттарды өз еріктерімен берген.

9. Қырғызқайсақ халқы бүгінде ол, Мансұр көргендей, тыныштықта тұр, 
ұлыстардың барлығы жақын маңда көшіп жүр, және де бүкіл жаз бойы көшуге 
ниеттеніп отыр және Орынборда үздіксіз сауда жасау ниетінде, сондықтан олар 
өз еріктерімен емес, мұқтаждықпен өткен қыста үлкен жиын жасап, отыз адамдай 
кісілер орта қарақалпақтарды шабуға барған, Бұхар ханының Әбілқайыр ханға құда 
түскен қызына жіберген қалымын бұқарлықтар тонаған; бұл ретте ол, Әбілқайыр, 
оның ұлы Нұралы салтан мен Жәнібек және Есет тархандар және Кіші ордадағы 
атақты адамдар болған, бірақ қарақалпақтар, бұқарлықтардың тоналғаны туралы 
біліп, Арал теңізі бойында өзімен өзі тұратын халықаралдықтарға Хиуаға жақын 
маңда қаласы бар, сол жердегі дәстүр бойынша қарапайым, саздан тұрғызылған 
қорғанысы бар, сондықтан да қырғыздар, сол қарақалпақтарға сияқты, 
сондайақ аралдықтарға да өздерін ұрылар ретінде қабылғандықтан және 
босатпағандықтан, ұрысқа барып шабуылдаған, екі жақтан да шайқасқан, ең 
әуелі отпен ататын қарумен он екі күн бойы ұрысқан, үшінші күні, Есет тарханның 
кеңесі бойынша қалаға жаяу шабуыл жасаған және қаланы бағындырған, оның 
үстіне бірінбірі тек қылышпен ғана емес, пышақпен де жарақаттаған. Оларды, 
аралдықтар мен қарақалпақтарды, қырғыздар көптеп өлтірген және үш мың 
еркек пен әйелді тұтқынға алған. Ал, ат пен сиыр, қой сияқты малдың барлығын 
айдап кеткен. Қырғызқайсақ жағының шығыны жөнінде Жәнібек тархан оған, 
Мансұрға олардың екі жүздейі опат болғанын, оның үстіне жиырмай адамдай 
жараланып, кетіп қалғанын айтқан.

10. Міне, сондықтан да қырғызқайсақтардың аралдықтарды тонағанына 
байланысты сол аралдықтар Хиуа мен Бұқараға бара жатқан отыз адам қырғыз 
жолда ұсталынып, олар да аралдықтарда қалған, олардан ордаға үш адам қашып 
келгендерін айтады, ал қалған жиырма жеті адамды аралдықтар қырғыздарға, 
ордаға алып келіп, олардың орнына тұтқынға түскен отыз аралдықты босатуды 
сұрайды, ал Жәнібек тархан Мансұрмен болған әңгімеде оған өткен қыстарда 
қарақалпақтарға шыққанмен, алайда кейіннен аралдықтардың өздеріне қашып 
келген қарақалпақтарды қабылдауы себепті аралдықтарға өтініш жасаған, 
қарақалпақтарға тікелей шабуыл жасаған оқиғалары жоқ, сол үшін Жәнібек және 
басқа ақсақалдар осы жазда шабуыл жасау үшін жиналып, тек қарақалпақтарға 
баруға ниеттеніп отыр, бұл туралы ол, Жәнібек және басқа Орта және Кіші 
орданың барлық ұлыстарына жаушылар арқылы жорыққа дайындалуға бұйрық 
берген және құрт дайындауға бұйырған, себебі оның, Жәнібектің сәлемі бойынша 
өзгелер бара ма, жоқ па, оны Мансұр білмейді, және бұл ретте ол, Жәнібек 
қарқалпақтарға қарсы осындай жорықты алдағы қыста жасайтындықтарын 
айтқан. 

11. Өткен қыста Еділге барған қырғызқайсақ ұрылар тобы туралы халық 
ішінде ол Мансұр, ешкімнен ештеңе естімеген, соған қарағанда Орта ордадан сол 
ұрылар тобында ешкім болмаған. 
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Тарих – тағылым
12. Одан, Жәнібектен, ол, Мансұр жоңғар билеушісі ПсчаганЧаганнан қазір 

жаушылар Барақ салтанға келгенін естіген, бұл билеуші Барақ салтанның ұлы 
Шығай салтанмен, ол жоңғар билеушісі Галдан Чириннің атаманы болып, одан 
бостандық алған және сыйсияпатпен жөнелтілген, Барақ өзінің ұлын Псчаган
Чаганға көрісу үшін жіберу жөнінде өтініш айтқан, ал Барақ оны жіберуге құлықты 
ма, ол жағын Мансұр білмейді. 

13. Барақ салтан болса, Мансұр сияқты Сарысу өзені бойымен Ташкент жағына 
көшін түзеп отырғанын естіген, ал Абылай салтан Нұра өзені бойымен жоғарылап, 
жоңғар жағына, Ералы салтан Көкшетау бойымен жоңғар жағына көшіпқонуға 
ниетті екендігін естіген.

14. Сонымен, оның, Мансұрдың Жәнібекте болған он бір күні ішінде ол оны 
қайтадан Орынборға жіберуге ниеттеніп отыр, оның жанында абыздың болмауы 
себепті құпия кеңесші және кавалер мырзаға хат жазу үшін жоғарыда айтылған 
молла Бердешке барған, одан екі сөткеден кейін оралып, келген соң сол хатпен 
оны, Мансұрды өзінен жіберілген қырғыз Айдаболмен, ол оған туыс болып 
табылады, және Қайып есаулмен, қосшы Малтабармен қосып жіберген. Содан 
кейін көрсетілген отыз адамды қашқарлықтардың тауарларымен жіберген, бұл 
жерден олар Орск бекінісіне дейін жиырма күн жүрген. Олар жолда болғанда 
Кіші ордада соңғы кездері пайда болған Курамзян салтан жолға шығып, елу 
қырғызымен олардан, қашқарлықтардан, біріншіден, сыйсияпат талап еткен. 
Ал олар, қашқарлықтар, ештеңе бергісі келмегендіктен, ол өзге қырғыздармен 
бірге оларға шабуыл жасаған және солармен, қашқарлықтармен, көрсетілген 
қырғыздар Айдаболмен және Қайыппен қару күшімен тауарларын беруге мәжбүр 
ету үшін мылтықтан оқ атқан, егер олар өздері бермесе, оларды толығымен 
тонай алатындығын айтып сес көрсеткен. Осы жерде ешқандай жақтан кісі өлімі 
болмағандықтан, тек қана үш ат жаралы болғандықтан, оларды салтанның өзі 
келе салысымен өз қолымен шапқан. Соңына еріп жүрген қырғыздар, сондай
ақ қашқарлықтар қарсылық көрсеткендіктен, ол ұрылар өздеріне қолайлы 
жерден шығуға мұрша бермеген, соған орай үш күн бойы тұруға мәжбүр болған, 
олар, қашқарлықтар осынша уақыт тұра алмайтындықтарын білгендіктен және 
салтан қырғыздармен бірге оларды тонамай жібермейтіндігінен, олар өздері 
аз адам болғандықтан жиырма ұшты хамдар мен зенделдерді беруге мәжбүр 
болған. Бірақ, ол, Салтан, тағы да талап еткен. Бірақ қашқарлықтар өздерін ертіп 
жүргендермен бірге қарсылық көрсеткендіктен, әрі ұрысуға дайын екендіктерін 
білдіргендіктен, сол салтан келген соң Мнсұрмен ұрысыпкеріскен, оған семсер 
ала ұмтылып, шауып тастауға әрекеттенген, бірақ оған бармаған. Ол жайында 
былай делінеді, ол бұрынғы қырғызқайсақ ордасының ханы Қайып ханның 
немересі екенін және әуелі жоңғар тұтқынында болғанын, одан босағаннан кейін 
Жәнібек тархан жағында болғанын, бірақ ол оны өз жанынан қуып шыққанын, 
себебі ол, Жәнібек тархан да, Әбілқайыр хан да оны өте жақсы көрмейтіндігін, 
себебі ол табиғатынан шатаққұмар адам, жоғарыда айтылған қашқарлықтар олар 
бұрын да қырғызқайсақ ордасына келгенде найман руында қырғыздың қоқан
лоққысынан қағаз тауардан жиырма ұшты беруге мәжбүр болған. Осы баянхатқа 
ол, Мансұр, таңбасын басты. Хатшы Андрей Портнягин.

№ 136. ҚҰЖАТ. 1747 ж. мамыр 20.— Тархан Жәнібек пен Бөкенбай батырдың 
Орынбор губернаторы И. Неплюевке Орта жүз арқылы сауда керуендерінің 
қауіпсіз қозғалуына кепілдік беру туралы хаты. 

Бүкілресей державасының, т.т. және т.б. иесі және аса шұғылалы, державалы, 
ұлы государь императрица Елизавета Петровнаға. 

Император ұлылығына қырғызқайсақтың Орта ордасынан дала құлдары 
Жәнібек тархан мен Бөкенбай батыр атынан шапағатты государыняға тағызым 
етеміз және сізге, генерал мырза, саулық тілейміз. 

Осы баянхат арқылы сізге жағдайымыз жақсы екендігін хабарлаймыз, ал 
сіздің саулығыңызды естіп, қуандық және егер біздің халықта ұрылар мен 
алаяқтар болса, біз оларды білер едік, ал Кіші ордада болған алаяқтық туралы 
олардың қашықтығына байланысты жуырда ғана естіп білдік, оларды сіздер 
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мен біздің ортақ уағдаластығымызға сәйкес мүмкіндігінше басып отыратын 
боламыз, біз оларды бұлай істеу керек деп айтқан жоқпыз. Ал біздің халқымыз 
туралы айтатынымыз қазір бәрі де жақсы болып тұр, сондайақ бізге парсы 
шахы нәдірқұл Самарқанға келгенін естіп білдік және осыдан басқа жаңа және 
жағымсыз жаңалықтарды сізге баяндай алмаймыз. Сіздердің көпестеріңіз туралы 
айтатынымыз, олар келген кезде қазір бірқалыпты бола алмайды, себебі біз жан
жақтан керуендер келіп жатқанынан хабардармыз, қазір кездегі малымыз өте 
арық, ал өзге елдерден көпестер келгенде біз өз адамдарымызды жинап, сіздерге 
жібереміз, ал қазір осы орайда Айдабол батыр мен Қайып есауылды, оларға 
қосып Қожа мен Малтабарды жіберіп отырмыз; сіз берген сәлемдемені мұнда 
Мансұр арқылы алдым, ал сізге, өзімнің досыма, сыйлық ретінде бір ат жібердім. 
А о народе нашем доношу, что ныне все обстоит в спокойстве, еще известно нам, 
якобы персицкой шах Насондайақ сізге айтарым, мен қазір қызымды күйеуге 
бергелі жатырмын, сол үшін киіз үйді безендіруге он фунт жасыл бояу мен 
хатшыға ақ кафтан жіберуіңізді өтінемін.

Қазіргі кезде ханға сізден келгіншілер болмай тұр, ал келгіншілер келсе, 
Араслан мен Федор қайтып оралады.

Олардың, тархан мен Бөкенбай батырдың татар тіліндегі түпнұсқа хатына екі 
сия мөрі қойылған. 

Аударған тілмаш 
Юмагул Гуляев

Ерлік – елдің қасиеті, жүрек-
тілік – жігіттің қасиеті. 

Бауыржан Момышұлы
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Өмірхан ӘБДИМАНҰЛЫ

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ МЕН  
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ:  
ТАНЫМДЫҚ ҮНДЕСТІК 

Аңдатпа. Мақалада Қазақ әдебиетінің ұлы тұлғалары Абай мен Ахмет Байтұрсынұлы 
шығармашылығындағы үндестік мәселесі қарастырылған. ХХ ғасыр бас кезінде Абай шығармашылығын 
тану мен танытудағы  А. Байтұрсынұлы атқарған еңбектер сараланады. Қос шығармашылық тұлғаның  
шығармашылығындағы дәстүр мен жаңашылдық мәселелері бүгінгі көзқарас тұрғысынан сарапталады. Автор 
қазақ әдебиеті классиктерінің шығармашылық байланысын қарастыру арқылы Абай шығармашылығының 
жалпы  ХХ ғасыр басындағы әдебиеттің дамуына тигізген игі әсер-ықпалын нақты мысал дәлелдер арқылы 
айқындайды.

Omirkhan ABDIMANULY
SPIRITUAL HARMONY BETWEEN ABAY KUNANBAYULY AND AKHMET 

BAITURSYNYULY
Abstract. The article deals with the problem of consonance in the work of the great representatives of Kazakh 

literature Abay and Akhmet Baitursynuly. The article analyzes the work of A. Baitursynuly in the knowledge and 
recognition of Abai’s creativity at the beginning of the twentieth century. The issues of tradition and innovation 
in the work of two creative personalities are investigated from today’s point of view. Considering the creative 
connection of the classics of Kazakh literature, the author, using specific examples, highlights the positive influence 
of Abai’s work on the development of literature in general at the beginning of the 20th century.

Омирхан АБДИМАНУЛЫ
ДУХОВНОЕ РОДСТВО МЕЖДУ АБАЕМ КУНАНБАЙУЛЫ И АХМЕТОМ БАЙТУРСЫНУЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается проблема созвучия в творчестве великих представителей казах-

ской литературы Абая и Ахмета Байтурсынулы. Анализируется труд А.Байтурсынулы в познании и призна-
нии творчества Абая в начале ХХ века. Вопросы традиции и новаторства в творчестве двух созидательных 
личностей исследуются с сегодняшней точки зрения. Рассматривая творческую связь классиков казахской 
литературы, автор на конкретных примерах выделяет положительное влияние творчества Абая на развитие 
литературы в целом в начале ХХ века.
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Өмірхан ӘБДИМАНҰЛЫ. Абай Құнанбайұлы мен  Ахмет Байтұрсынұлы:  танымдық үндестік 

Адам өмірі уақыт өлшеуіштің еркін-
дегі тым келте болса-дағы, еткен іс-
әрекеті, жасаған тірлігінің мәні арқылы 
өз уақыты ғана емес, заманаларға жол 
тартып, келешекпен жалғасып жатары 
анық. Бірақ кез келген адамға мұндай 
бақытты бұйырмаған, жаттанды түрде 
айтқанда, ұлы тұлғаға айналуды тағдыр 
жазбаған. Сондықтан да бүтіндей 
ұлттың ұранына, рухына айналар жан-
дар өте сирек. 

Әр дәуірдің, әр заманның мыңнан 
бір туар тұлғаларын уақыт жасары хақ. 
Біздің халқымыз үшін осы бір уақыт 
елегін еске түсірген сәтте, әсіресе көзге 
анық шалынып, ойға еріксіз орала 
беретін бір тұс − XIX ғасырдың екінші 
жартысы мен XX ғасырдың басы. Осы 
екі тарихи уақыт кезеңінің өзіндік 
ерекшеліктері болғанымен, олардың 
бір желіге жымдасқан ортақ бірлікті 
тұсы да бар. Екі ғасырдың түйісер 
тұсындағы бұл бірлік ұлтының қамын 
ойлаған саналы азаматтардың бастау-
ымен жарық күнге, білімге ұмтылған 
халықтың өркениетке бет бұруынан 
көрініс табады. 

Шындығында қазақ тарихының осы 
бір кезеңінде ұлтын биікке жетелеген 
озат ойлы зиялылар шоғыры айрықша 
көзге түседі. Бірақ «жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» дегендей толқынды 
топ ішінен ұлы Абай мен ұлы Ахмет 
тұлғалары көзге ерекше шалынады.

Абай! Ахмет! Екі ұлы санаткер! 
Екі ұлы өнерпаз! Бірі дүниеге келген-
де, екіншісінің шығармашылық қуаты 
шыр қау биікті шарлап, қазақ сөз өне-
рінің асыл қасиетін аспандатып тұрды. 
Бірі дүниеден қайтқанда, екіншісі өзі-
нің өзгеше көзқарасымен қазақ қоға-
мының ой-сана өрісін жаңа арнаға 
бұруға бет алып, бекем байлам жасап, 
нық қадам басты. Бірі өз заманында 
өзге лер «өзіңде бармен көзге ұрып», 
жоққа жөн таба алмай дағдарып тұр-
ғанда, бұлқынысы қатты булыққан 
қай нардың көзін аршып, өнер-білімге 
үңдеді. Ұлы мақсатын: «мақсатым 

тіл ұзартып, өнер шашпақ, Наданның 
көзін қойып, көңілін ашпақ» деп жай-
ып салды. Екіншісі ел отаршылдықтың 
қыспағында тұншығып, енді не бо-
лар деп жұрты жаутаң қаққан тұста, 
тұйықтан шығарар бағыт-бағдарды 
айқындап, тұңғиықтан сәулелі жарыққа 
жол ашты. Сөйтіп екеуі де қазақ ой-
танымына теңдесі жоқ ғаламат қозғау 
салып, ұлы өзгерістер өрісіне бет 
бұрғызды. 

Бұл не, жәй ғана кездейсоқтық па, 
болмаса кезеңіне тап келген уақыт 
үндестігі ме?..

Жоқ! Мұнда терең тамырлы мән жа-
тыр. Өйткені, қазақ қоғамдық ой-сана-
сының қос алыбы, қос өнерпаз қоғам-
дық дамудың әр деңгейінде өмір сүр-
генімен, үнемі ойы үндес, жүрегі тілдеc 
келіп отырғаны талассыз шындық. Тіпті 
екеуінің тасқа басылған сөздерінің бір 
мезгілде жарық көруінде де белгілі бір 
тылсым сырға толған құпиялық бардай. 
Ол қандай құдіреттің күші, ол жағы 
бізге беймәлім.

Абай мен Ахметтің шығармашы-
лық, санаткерлік іс-әрекеттерінің уақыт 
кезеңі әркелкі екенін жоғарыда атап 
өттік. Дегенмен, іштей қабысып жатқан 
үндестікті, ой-сана сабақтастығын, ал-
масып жатқан сарындастықты аңғару 
да, сезіну де аса қиын емес. Бірақ бір 
ғана мақалада сан қырлы тұлғалардың 
бүкіл болмысындағы үндестікті зерде-
леп шығу қиын-ақ. Сондықтан біз екі-
ақ нәрсеге назар аударғымыз келеді. 
Бірі алғашқысын соңғысының тануы 
мен танытуы, екіншісі екеуіне ортақ 
тақырыптағы мысал, аудармалары-
на назар салу. Өзге қырлары келесі 
әңгімелердің өзегі болмақ. 

Иә, өркениетті елдердің озық қа-
сиет терін ардақтап «Тіл ұзартпақ бол-
ған Абай да, өркениеттің империялық 
құлқын танып, қасқайып қарсы тұрған 
Ахмет те өз уақытының ұлдары, зама-
нының перзенттері. Сонда үндестік 
қайда, сарындастық неде? Бұл белгілер 
басқасын былай қойғанда, ең алдымен 
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екеуінің де мезгіл межесінде қа лып 
қоймай, заманаға ой оздырған өнер-
паздықтарында. Бұл тұрғыдан алғанда, 
әсіресе Абай орны бөлек-ақ. Шәкәрім: 

 Кім жалғыз бұл жалғанда есті жалғыз,
 Мұңдасар болмаған соң бір сыңары,
 Жалтақтап жалғыз Абай өткен жоқ па,
 Қазақтан табылды ма соның пары? –

деп текке айтпаса керек-ті. Өйткені 
Абай заманы ұлы ақынды еріксіз «қар-
тайтып, қайғы ойлатып, арманын ұл-
ғайтып, ашуын ашыған у, ойын кермек 
еткен» кер заман болатын.

Еңді олардың әлгі айтқан таным 
тамырластығына ой жүгіртейік. Сон-
да Абай зарын, ақын заманын Ахаң-
ның қалай ұққаны таныла кетеді. 
Жалпақ қазақтан ой да, сөз де, өнер 
де оздырған ұлы Абай өз кезеңінен 
гөрі кейінгі ұрпаққа кеңінен танылды, 
жарқырап ашылды. Неге? Негесі, сол 
жазушы Асқар Сүлейменовтің сөзімен 
айтқанда: «Ұлы Абай ұлы оқырманды 
тәрбиеледі, сол ұлы оқырманнан ұлы 
қайраткерлер, ұлы ақындар шықты». 
Яғни, ақынның ұлылығы сонда − өз 
тұстасы емес, өзінен кейінгі ұрпақтың 
қажетіне жарап, қанатын кеңге жайды-
рып, биікке серметті. Әрі өксікке толы 
өкініш, әрі шексіз қуаныш. Өкініштісі 
өз заманының ұқпағаны, «керекті керек 
деп білмегені» (Шәкәрім). Қуаныш-
тысы кейінгінің ұғына отырып, ұлыдан 
ұлағат түйгені. 

Бұған нақты дәлелді Ахметтің өз 
басынан айқын көреміз. Қазақ бас-
пасөзінде Абай аты алғаш Мәшһүр-
Жүсіп аузынан аталса (Дала уәләяты. 
№48, 1889), онан соң орыс оқырмандары 
Әлихан Бөкейханов арқылы таныса, 
Абайды алғаш қазақ оқырмандарына кең 
көлемде, толығынан таныстырған Ахаң 
− Ахмет Байтұрсынов еді. Бұны кезінде 
бүтін қазақ зиялылары мойындаған. 
Мәселен, М. Дулатов 1914 жылы жазған 
«Абай» атты мақаласында: «1904 жылы 
июнь жұлдызының басында Омскіге 

барғанымда Абай өлеңдерінің жазба-
сын алғаш Ахмет Байтұрсыновтан 
көр дім. Сонда Байтұрсынов айтты: 
«Естуім ше, Абай өз өлеңдерінің басы-
лып шығуын қаламайды һәм бастыруға 
ешкімге рұқсат бермейді екен, күз Қар-
қаралы қаласына барамын, сонда әдейі 
бұрылып Абайға сәлем беремін, таны-
самын, һәм өлеңдерін бастыру жайын 
сөйлесемін», − деп. Ахметке Абай-
ды кө руге нәсіп болмады. Абай өмірі 
күзге жет пей, сол июннің 23-інде опат 
болды».  

Міне, осынау көкірегіңде піскен ұлы 
арманын Ахмет 1913 жылы жүзеге асы-
рып, «Қазақ» газеті жарық көрісімен 
оның 39, 41, 43 сандарында үлкен 
мақа  ла жариялады. «Қазақтың бас 
ақыны» атты зерделі зерттеу еңбекке 
пара   пар мақаласында алғаш peт Абай 
ақын  дығына танымдық талдау жа-
сап, ғылыми түрде жан-жақты баға 
берді. Ұлы ақынның өлеңдеріндегі сөз 
өрнегін, нәзік те сыршыл иірімдерін, 
сөз астарындағы «мағыналы, маңызды» 
ой салмағын терең түйсініп, ақындық 
құдіретінің бар болмысын жарқырата 
аша білді. Әрқайсысы дәуір жүгін 
арқалаған ақынның сөз сиқырына 
тәнті болып, Абайдың өнер әлемінің 
сыр-сипатына терең бойлай алды. 
«Абай сөздері, − деп жазады Ах-
мет, − жалпы адамның түсінуіне ауыр 
рас, бірақ ол ауырлық Абайдың айта 
алмағанынан болған кемшілік емес, 
оқушылардың түсінерлік дәрежеге жете 
алмағандығынан болатын кемшілік».

Көріп отырғанымыздай, Ахаң Абай -
дың сөз өнеріндегі тіл арқылы беріл ген 
ой-таным мән-мағынасының қанша-
лықты салмақты екендігін тап басып 
танығандығын аңғару қиын емес. Ах-
мет бұдан әрі «Абай сөзі заманындағы 
ақындардың сөзінен оқшау, үздік, 
артық. Ол оқшаулық, артықтық басқа 
ақындардан Абайдың сөзінде ғана емес, 
өзінде де болған» деген қорытынды жа-
сайды. Бұл сөздер – жоғарыда айтқан 
Абайдың заманынан озық тұрған тұлға, 
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кейінгіге ғана шешілген «жұмбақ жан» 
екендігінің нақты көрінісі, бұлтартпас 
дәлелі. Және де бұл пікірді алғаш 
айтқан, Ұлы ақынды жан-жүрегімен 
ұға білген Ахаң.

Ахмет түсінігіндегі Абай ақынның 
шеберлік сыры неде? Ахметтің өз 
сөзімен пайымдасақ, «Сөз жазатын 
адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы ке-
рек. Сөздің шырайлы, ажарлы болуына 
ойдың шеберлігі керек. Ұнамды, орын-
ды, дәмді болуына білім керек. Абайда 
осы үшеуі де болған». Ендеше ақынға 
тән қасиеттің бәрін бойына жинақтаған 
Абай ақындығының табысы да, табиғи 
ерекшелігі де әлгі Ахаң айтқан үш 
белгіден күш алады. Осы арқылы Ахмет 
Байтұрсынов Абай шығармашылығын 
қазақ өлең өлкесіндегі мүлде жаңа 
кезең, тың сөз, өзгеше өрісті де, желісті 
үрдіс екенін аңғартады. Ахаңның 
«Абайда қазақ баласы тегіс танып, тегіс 
білуі керек», − деген өсиеті – аса зор 
әлеуметтік мәнге ие, абайтануды әрбір 
қазақ ұлына міндет еткен терең таным.

Ахмет Абай өлеңдерімен ерте 
танысқан. Сөз етіп отырған мақалада 
ол: «1903 жылы қолыма Абай сөздері 
жазылған дәптер түсті» − деп жаза-
ды. Ақындықта өзін сынап, көкейіне 

көп нәрсе түйіп жүрген азамат «қолға 
түскен дәптерді» ыждахаттап, ойлана 
оқып, терең түйсінуге ұмтылған. «Сөз 
аз, мағынасы көп терең өлең үлгілері, 
ұлы ақынның құбылысты «түбірін, та-
мырын, ішкі сырын, қасиетін тереңдей 
жазатыны, сөзінің бәрі халыққа тіреліп, 
оқушылардың біліміне сын болып жа-
татыны оны қатты қызықтырған. Міне 
сол тұстан бастап ол Абай үлгісінен 
үйренуге ден қояды. Ахмет − ақын 
Абай өлеңінің нәріне тұщынып қана 
қоймай, қастерлі өнер − «Сөз сарасы» 
өлеңді Абайша қастерлеуге байлам жа-
сайды.

Осы тұста қос тұлға шығармашы-
лы ғының екінші бір қыры − мысал 
ау дармаларындағы үндестікке на зар 
аударған жөн. Егер Ахмет Байтұрсы-
новтың алғашқы жинағы «Қырық мы-
сал» 1909 жылы Петербургте басылып 
шығып, оған 1901−1904 жылғы мысал-
дары енгенін өз сөзінен бағамдасақ. Ол 
Абай аударған мысалдарымен таныс 
бола жүріп, Крыловты аударуға ниет-
тенген. XIX ғасырдың екінші жарты-
сынан бастап қазақ ақын-жазушылары 
мысалды көптеп аудара бастады. Өз 
заманының ділгір мәселелерін арқау 
ет кен ұлы мысалшыны қазақ тілінде 
сөйлетуге қатты көңіл бөлді. Мұның 
ішінде көп аударғандары Абай − 12, 
Көбеев − 37, Өтетілеуов − 12 мысал 
ау дарған. Әрине, бұлардың аудару 
тәсілі, тәржімә түрі, шеберлік қырлары 
әрқилы, әр деңгейде екендігі белгілі.

Ахмет Крыловтан 41 мысал ауда-
рып, оны негізінен бір жинаққа топтас-
тырып, белгілі жүйеге, желіге түсірген. 
Ах мет аудармасындағы Абай дәстүрін, 
керісінше Ахмет жаңашылдығын, жым-
дасып кеткен үндестікті қалай аңғаруға, 
пайымдауға болады? Мұның куәгері − 
қос ақында қосарланып жатқан Крылов 
мысалдары. 

Абай көңіл бөлген «Өгіз бен бақа», 
«Қарға мен түлкі», «Жарлы бай», «Ала 
қойлар», «Сорлы болған мұжық», 
«Бұлбұл мен есек», «Емен мен шілік» 

 

 

Өмірханның мақаласына: 

 

 
Абай Құнанбайұлы
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Руханият
мысалдарының Ахмет тәржімасында 
кездесуі тегіннен тегін емес. Әділіне 
жүгінер болсақ, бұлардағы айырым екі 
ақынның көздеген мақсаттарында жат-
са керек. Мәселен, Абай мысалдардағы 
ғибратшылдыққа және олардың поэзия-
лық көркемдігіне басты мән берген. Ал 
Ахмет болса мысалдарға неғұрлым 
саяси-әлеуметтік мән-мағына беруге 
тырысып баққан. Ол Крылов мысал-
дарындағы өмірден алынған шынайы 
шындық пен сана оятар ойға мән 
беріп, «ойға ой қоса» шындықты арт-
тыра түсіп, уақыт мінберінен айтылар 
өзіндік пікірін шым-шымдап кіріктіріп 
отырған.

Ахмет Крылов мысалдарының Бе-
линский жіктеген үш тобына да назар 
аударса, Абай көбінесе екінші топтағы 
мысалдарға көңіл бөлген. Белинскийдің 
пікірінше бұл топтағы мысалдар-
да «өсиетшілік бағыт ақындықпен 
шар пы сып отырған». Яғни, Абайды 
поэти калық көркемдігі жоғары мы-
салдар тәнті еткен. Өз жанынан мы-
сал жазбаған Абайдың түп нұсқаға 
неғұрлым жақын болуын көздеуі де 
осының бір дәлелі болса керек-ті. Бір 
ғана деталь. Крыловта қорытынды 
мораль жеке-дара берілмейді, Абайда 
да дәл солай. Ал Ахметте керісінше. 
Ол мысалдың екінші бөлігінде үнемі 
алғашқыдағы ой-пікірді тұжырымдап, 
түйіндеп отырады. Абай мен Ахмет 
ау дар маларындағы ерекшелік тек мән-
мазмұн жағынан ғана емес, сыртқы 
құры лымы жағынан көзге түседі. 
М.Әуезов тің Абай аудармалары ішінен 
«Қарға мен Түлкіні» және «Бұлбұл 
мен Есекті» нағыз Абай аудармасы деп 
танығаны белгілі. «Қарға мен Түлкі» 
мысалының түпнұсқасында мораль 
шығарманың басында айтылып, со-
дан кейін барып оқиға баяндалады. 
Абай мұны жеті буынмен, алты жолмен 
дәлме-дәл берді: 

Жұрт біледі, күледі, 
Сұрқия тілдің жаманын,

Қошаметшілдің амалын.
Сонда да олар қайда жоқ,
Ептеп айтса ересің,
Артынан өкінсең де пайда жоқ.

Ахметте бұл жоқ. Ол айтар түйін-
ді кейінге сақтаған. Крылов нұсқа-
сында қарғаны аяудан гөрі оның 
аңқаулығына деген келемеж басым. 
Абайда түпнұсқадағы осы бір қасиет 
то лық сақталған. Ахметте ұлағатты 
ой өзге бағытқа бой ұрып, өзгеше тұ-
жырымдалған. Түпнұсқадағы мораль ға 
мүлде кереғар ойға меңзейді.

 Жұрт едік аңқау өскен қазақ болып,
 Далада кең сахара көшіп-қонып,
 Алдаған залымдардың тіліне еріп,
 Жүрмесек жарар еді мазақ болып, −

деп ой аңғарының негізі қайда 
жатқанын анық сездіреді. Крылов пен 
Абайда «Түлкі» − әрі жағымпаз, әрі 
келемежшіл қу. Ахаңның «Түлкісі» 
− жағымпаз, қу ғана емес, аңқаудың 
аузындағысын жұлып жейтін залым.

Зерттеуші А.С. Выготский Крылов-
тың осы мысалы туралы В. Кеневичтен 

Ахмет Байтұрсынұлы
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алынған мынадай бір дерек келтіреді, 
Крылов осындағы түлкіні граф Хвас-
товпен арақатынасына байланысты 
өз бейнесі етіп жасаған. Әдетте Кры-
лов Хвастовқа өз мысалдарын оқыған 
соң, оның мақтауын алып, сосын 
графтан қарызға ақша сұрап алады 
екен. Крыловтағы әдемі сөйлейтін, 
келемежшіл қу түлкінің сүйкімдірек 
шығуының бір ұшығы осында жат-
са керек. Ал, Ахмет Крылов пен Абай 
ұсынған желіге өзге мән-мағына, кең 
мазмұн беріп, жаңаша баян етеді. По-
тебня «мысал әр кезде жаңғырып, 
үнемі жаңа қолданыс тауып отыра-
ды» − деп жазған болатын. Ендеше 
әр дәуірде өмір сүрген сөз шеберлері, 
қай мысалында болса да өзіндік 
қолтаңбасын қалдырған. Мұның өзі 
көбіне шығармашылықпен айналыса-
тын адамның дарын талантымен бірге 
өмір сүрген уақытына тәуелділіктен 
туындаса керек. Абай түпнұсқаға 
жақын болуды көздесе, ол Крыловтай 
өзге жұрттағы биік көркем өнер туын-
дысын үлгі етпек мақсатты ұстанған. 
«Ақын Абайдың Крыловты дәл беруі 
иықтастығын көрсетеді» деген Әуезов 
пікірі осыны меңзейді.

Абайдың, классикалық үлгідегі ау-
дармаларымен жақсы таныс Ахмет 
алдыңғы екі ақынға еш ұқсатпай жа-
зып, төл туынды жасауды көздеген. 
Сондықтан да түпнұсқадан да, Абай 
үлгісінен де формалық тұрғыдан 
алшақтыққа бой ұрған.

Әрине, Крылов мысалдарын түп-
нұсқаға балауымыздың өзі оның өзіне 
дейінгі мысалшыларға еш ұқсатпай жа-
зып шығуында. Сонау Эзоптан баста-
латын мысал жанрына Федр, Крыловқа 
дейінгі орыс ақындары Тредяковский, 
Сумароков, Дмитриевтер де қалам 
сілтеген.

Аударма әдебиеті − төл әдебиет ту-
ындысы, соның қазынасына қосылған 
үлес деп қарайтын болсақ, Крылов 
мысалдары бізге қосылған мол мұра. 

Оның шығармалары халқымыздың 
ой-санасын өрбітуге, жалпы өмірге де-
ген көзқарасын қалыптастыруға азды-
көпті әсер еткені даусыз. Бұл ретте 
оны туған халқының тілінде сөйлеткен 
Абай мен Ахмет сіңірген еңбек ұлан-
ғайыр.

Бір кезде Пушкин «Бірде бір фран-
цуз Лафонтеннен (француз мысалшы-
сы – Ө. Ә.) жоғары қоюға жүрегі дауа-
ламайды, бірақ меніңше біз Крыловты 
одан жоғары қоя аламыз. Бұл екеуі өз 
елінің сүйіктісі болып қалады. Лафон-
тен мен Крылов екі халықтың рухының 
өкілдері» − деп орыс мысалшысының 
еңбегін жоғары бағалаған еді. Ал 
Крылов өз кезегінде 167 мысал жазса, 
соның 28-ін Лафонгеннен аударған. 
Ендеше біз де қазақ өмірінің, оның 
тұрмыс тіршілігінің шындығын, мінез-
құлқының бар болмысын жарқырата 
ашып отандастарына өз кезеңіне сай 
ой тастаған Ахаң мысалшылдығын 
Крыловпен де, Абаймен де қатар қоюға 
қақылымыз. 

Ұлы Абайдан кейін Крылов мы-
салдарынан ой асылын теріп, өз 
халқының наным-түсінігіне ыңғайлы 
етіп аударып, өзінің төл туындысын-
дай қабылдатқан бірден-бір тәржімашы 
Ахаң − Ахмет Байтұрсынов.

Ол ұлы ұстазы Абай дәстүрін жал-
ғастыра отырып, саяси-әлеуметтік 
та  қырыпқа баса назар аударды. Сөй-
тіп өз мысал аудармаларында Россия 
империясының отаршылдық саяса ты-
ның бет-пердесін сыпырып, әдебиет ке 
жаңа сарын − азатшылдық сары нын 
әкелді. Абай дәстүрін берік тұтын ған 
мысалдарынан өз жолын айқын даған 
ақынның болашақ жігерлі, күрес-
керлік сарындағы поэзиясының ұшқы-
нын аңғарамыз. «Маса» атты 1911 
жылы Орынборда басылып шыққан 
жинағынан біз Абай үлгі-өнегесін бой-
ына сіңірген нағыз ақынды, өзінің төл 
туындысымен мәңгі өлмес отты жыр-
лар жазған ақынды танимыз.
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Бауыржан ЖАҚЫП

АБАЙ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ  
КӨРКЕМДІК КӨКЖИЕГІ 

Аңдатпа. Үстіміздегі жылы туғанына 175 жыл толып отырған қазақ халқының ұлы ақыны Абайдың 
өлеңдері мен философиялық пікірлері рухани әлемімізді байытып келеді. Абайтану ғылымының басында 
тұрған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Райымжан Марсеков, Мұхтар Әуезов 
сынды Алаш арыстары ұлы ойшыл мұрасы халқымыздың сарқылмайтын асыл қазынасы екендігін атап 
көрсеткен болатын. Бұл толғамдар бүгін де өз маңызын жоғалтпағаны ақиқат. 

Bauyrzhan ZHAKYP
THE ARTISTIC HORIZONS OF ABAI’S POETRY
Abstract. The poems and philosophical thoughts of the great Kazakh poet Abay, who turns 175 this year, enrich 

our spiritual world. Alikhan Bukeikhanov, Akhmet Baitursynov, Mirzhakyp Dulatov, Raiymzhan Marsekov, Mukhtar 
Auezov, who stood at the forefront of Abay studies, noted that the legacy of the great thinker is an inexhaustible 
treasure of our people. It is true that these thoughts are still valid today.

Бауыржан ЖАКЫП
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПОЭЗИИ АБАЯ
Аннотация. Стихи и философские мысли великого казахского поэта Абая, которому в этом году ис-

полняется 175 лет, обогащают наш духовный мир. Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып 
Дулатов, Райымжан Марсеков, Мухтар Ауэзов, стоявшие в авангарде абаеведения, отметили, что наследие 
великого мыслителя - неиссякаемое сокровище нашего народа. Верно утверждение, что эти мысли актуаль-
ны и сегодня.
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Қазақ халқының ұлы ақыны Абайдың 
туғанына 175 жыл толып отыр. Абайды 
қайыра оқып, оның тұңғиық ойларына 
қайта үңілу арқылы біз өзіміздің ру-
хани әлемімізді байытқан үстіне бай-
ытып келеміз. Абай поэзиясы қазақ 
халқының ешқашан сарқылмайтын 
бай, асыл қазынасы екендігіне өткен 
ғасырдың басында Алаш арыстары 
әлдеқашан көз жеткізген. Абайтану 
ғылымының басында тұрған Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Райымжан Мар-
секов, Мұхтар Әуезов тағы басқа 
ардақтыларымыздың қай-қайсысы 
да ұлы ақын шығармашылығының 
басты құндылығын ашып көрсетіп 
берді. Сонау 1913 жылы «Қазақтың 
бас ақыны» атты мақаласында Ах-
мет Байтұрсынов: «Абай өлең жақсы 
болуға керек шарттардың бәрін білген. 
Сондықтан өлеңі қай тарапынан да 
болса толық» [1, 301], – деп жазған 
еді. Міржақып Дулатов болса – 1914 
жылы Абайдың дүниеден озғанына 
10 жыл өткенде жазған «Абай» атты 
мақаласында: «Әдебиетіміздің негізіне 
қаланған бірінші кірпіш Абай сөзі, 
Абай аты боларға керек. Абайға шейін 
қазақта қолға алып оқырлық, шын 
мағынасында қазақ әдебиеті дерлік 
бірнәрсе болған жоқ еді. Абайдың 
бізге қымбаттығы да сол. Бәлки мұнан 
кейін Абайдан үздік артық ақындар, 
жазушылар шығар, бірақ ең жоғарғы 
ардақты орын Абайдікі, қазақ халқына 
сәуле беріп, алғашқы атқан жарық 
жұлдыз – Абай» [2], – дейді. 1915 жылы 
Нұрғали, Нәзипа Құлжановтардың 
ұйымдастыруымен Семей қаласында 
әдеби кеш өтеді. Сонда жасаған ба-
яндамасында Алаш ардақтыларының 
бірі Райымжан Марсеков Абай 
шығармашылығын былай бағалайды: 
«Біздің қазақ әдебиетінің осы кезге 
шейінгісін үш дәуірге бөлуге болады: 
бірінші дәуірі – ескі замандағы қазақ 
арасына жазу таралмай тұрғандағы 
кез... Енді әдебиеттің екінші дәуірі 

келеді. Бұл екінші дәуірі жазудың 
халық арасына көбірек таралған за-
ман... Түрлі-түрлі кітаптар таралып, тіл 
кітапшаға айналып, ескі сөздер жазбаға 
түсіп, жақсы сөзге жұрт жаман көзбен 
қарап, кітапшаны үлгі қыла бастаған...

Өстіп әдебиетіміз төмендеп, тіл 
болса кедейленіп бара жатқан уақытта 
ардақты Абай шығады. Қазақ әдебиетін 
көркейтіп, түрлендіріп, сөз қадірі кетіп 
бара жатқан уақытта сыртына өң беріп, 
ішіне жел кіргізіп, сөз қадірін танытқан 
осы Абай болды. ...Абай марқұмнан 
бері қазақ әдебиетінің үшінші дәуірі 
басталды» [3].

Айтылғанына ғасырға жуық уа қыт 
өтсе де Алаш ардақтыларының Абай 
шы ғармашылығы туралы осы толғам-
дары дәл бүгінгідей ақиқат десек 
қателеспеспіз.

Абай шын мәнінде көненің барша 
інжу-жәуhарларынан нәр алған, қазақ 
әдебиетіндегі жаңалықтың басы болған 
Тұлға екендігін оның жазғандары 
дәлелдеп береді. Абайды әр оқығанда, 
оның өлеңдерінен әр адам өз өміріне 
қатысты, бүгінгі қоғамдағы болып 
жатқан өзгерістерге тікелей байла-
нысты, жаңа бір жұмбақты ашады. 
Кеше оқығанда байқамаған бір ойдың 
шешуін бүгін немесе ертең табамыз. 
Абай ғұламалығының сыры да сонда 
жатыр. Осының бәрі Абай поэзиясының 
көркемдігінен бастау алады.

Абай есімін, шығармашылығын 
әлемге әйгілеген академик М.О.Әуезов: 
«...ақын халқының бүкіл рухани қа-
тынасын терең көркемдік-сын шыл-
дықпен қайта қарап, өзінің ақын-
дық жаңа программасын ұсынды. 
...Абай бірде-бір өлең жолында ха лық 
творчествосының қалыптасқан дәс-
түрлі сөз жүйесі мен ақындық ой-
бітімін қаз-қалпында ала салмайды. 
Абай ауыз әдебиетіндегі сөздерді де, 
образ жүйесін де, стиль тәсілдерін 
де тереңдетіп, жаңа ой, сезімдермен 
толық тырады, оның өлеңдерінде өзге-
ше бір идеялар мен жан сезімдері 
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жүреді... [4, 15]. Ол өзіне дейінгі ди-
дак тикалық, уағыз поэзиясының ка-
нон дарын бұзды...» [4, 16] – деп жа-
зыпты. Абайдың әдебиетіміздегі жаңа-
шыл дықтың басы екендігі, көр кем дік 
көкжиегінің мүлдем соны шымыл-
дығын ашқандығы тарихи даусыз 
хақиқат екендігі дәлел тілемейді.

Абай шығармаларының көркем
дігінің басты өлшемдерінің бірі – 
ақын ойларының жаңалығында.

Бұрын-соңды айтылмаған тың ой-
лар – Абай парасаты биіктігінің айғағы. 
Ал сол ойлардың бәрі – адамзаттың 
ғасырлар бойғы биік мұраттарымен ұш-
тасып жатса, ол Абайдың қазақ санасын 
шыңға алып шығатын ғажайыптығы.

Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек,
Жылытқан тұлабойды ыстық жүрек.
Тоқтаулылық, талапты шыдамдылық –
Бұл – қайраттан шығады, білсең керек.
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек. [5, 95].

Міне, бұл елден ерек, жұрттан 
оқшау биік, парасат иесі болуға нұсқар 
жол. Абай айтқан «ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұстаған» азаматтары-
мыз көбейсе, ұлтымызды ұшпаққа 
шығаратын да сол жандар екеніне 
іштей мойын ұсынасың.

Жарқ етпес қара көңілің не қылса да,
Аспанда ай менен күн шағылса да.
Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ,
Саған жар менен артық табылса да – 
[5, 108].

 Ғашықтық дертін дәл осыдан артық 
асыра айту мүмкін емес те сияқты. 
Өйткені мұнда шын ғашық адам сана-
сынан құйылып түскен ой сәулелері 
бар. Абай жыры сонысымен де нұрлы, 
сонысымен де құнды.

Балалық өлді білдің бе?
Жігіттікке келдің бе?
Жігіттік өтті, көрдің бе?
Кәрілікке көндің бе?
Кім біледі, сен кәпір,

Баяндыдан сөндің бе?
Баянсызға төндің бе?
Әлде айналып, кім білер,
Боталы түйе секілді
Қорадан шықпай, өлдің бе? [5, 175]. 

Абайдың осы бір замансауал тас-
тай отырып айтқан ойының салмағы 
ше? Бүкіл адам ғұмырын дәл осылай-
ша он жол өлеңге сыйғызып беруге 
Абай ойының ғана дәрмені жетпек. Бұл 
бұрын болмаған, айтылмаған тың ой 
екендігіне шүбә келтіре алмайсыз.

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес,
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-күлмес.
«Мені» мен менікінің айырылғанын
«Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес 
[5, 178], –

алдыңғы мысалымыздағы ой бұрын-
ғыдан да тереңдей түседі, енді адам 
дүниеден озғаннан кейінгі «жан» мен 
«тәннің» бөлінуі туралы, адам рухының 
өлместігі туралы ойды Абайдай дәл, 
Абайдай нақ айтқан ақынды кездестіре 
алмайсыз. Абай ойларының алуан 
иірімдері әр оқушыны өз тереңіне тар-
тады. Оған сүңгіген сайын өз ақыл-
санаңның жаңаша бір оймен молығып, 
рухани жан-дүниеңнің байығандығын 
байқасаң, ол құдайдың берген мол 
несібесі деп білу керек.

Абай поэзиясының көркемдігінің 
тағы бір қыры – оның бейнелілігі, 
образдылығы.

...Жарқ-жұрқ етіп екеуі айқасады,
Жеке батыр шыққандай қан майданға,
Біреуі – көк, біреуі – жер тағысы
Адам үшін батысып қызыл қанға.
Қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл,
Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға... [5, 18].

Немесе

Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы,
Аласы аз қара көзі нұр жайнайды.
Жіңішке қара қасы сызып қойған
Бір жаңа ұқсатамын туған айды.
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Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын,
Ақша жүз, алқызыл бет тіл байлайды.
Аузын ашса, көрінер кірсіз тісі,
Сықылды қолмен тізген, іш қайнайды.
Сөйлесе, сөзі әдепті һәм мағыналы,
Күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды, 
[5, 20] – 

болып кете береді.
Ал «Аттың сынын» да Абайдай 

өлең сөзге түсірген ақын жоқ. Кейін 
Абай мектебінен нәр алған Мағжан 
ақын Абайдың ғашықтық лирика-
сын дамытуға құлаш ұрса, Ілияс ақын 
Абайдың бейнелілік қырын мол сіңір ген 
алапат жырларын жазды, әрі оны эпи-
калық кең тыныстылыққа ұластырды.

«Абайдың «Аттың сыны» де-
ген өлеңін оқығанда көз алдыңа сол 
жақсы аттың өзі тұрғандай пішіні 
келіп елестейтіні – жақсы атқа бітетін 
мүше лердің бірін қалдырмай жазған-
дықтан...» [1, 303], – деп көрсетіпті Ах-
мет Байтұрсынов.

Шын мәнінде:

Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ,
Қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ.
Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды,
Ой желке, үңірейген болса сағақ.

Теке мұрын, салпы ерін, ұзын тісті,
Қабырғалы, жоталы, болса күшті.
Ойынды еті бөп-бөлек, омыраулы,
Тояттаған бүркіттей салқы төсті [5, 44], –

деп кете беретін өлең жолдарынан 
жүйрік атқа тән қасиеттің бәрін көресің.

Алдыңғы келтірген мысалдары-
мыз дың бірінде Аңшылықтың сырына 
қанығып, бүркіт салғандағы сәттерді 
елестетсек, екінші өлеңде қазақтың 
қаса сұлуының бейнесін көргендей 
боласың.

Абай өлеңдерінің бейнелілігі он-
дағы көркемдік құралдардың мол қол-
да ны  луынан аңғарылады. Ұлы ақын 
жырларында теңеу мен эпитеттің ме-
тафора, метонимияның, синекдоханың, 
аллитерация мен ассонанстың, гипер-
бола мен литотаның, басқа да бейне-

леу құралдарының сан алуан үздік 
мысалдарын тауып көрсетуге әбден 
болады. Соның бәрі тек Абайдың өз 
жан-дүниесінен төгіліп түскендігімен 
де бағалы.

Жаңағы мысалдарда біз жанды 
дүние образына қанықсақ, енді бір 
шоғыр өлеңдерде Абайдың жансызды 
жандыға айналдыратын шеберлігінің 
де куәсі боламыз.

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.
Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,
Басқан жері сықырлап келіп қалды [5,71].

Немесе

«Қалың ағаш жапырағы
Сыбдырласып өзді-өзі» [5, 74],
«Тау жаңғырып, ән қосып,
Үрген ит пен айтаққа» [5, 74],

«Күлімсіреп аспан тұр,
Жерге ойлантып әрнені» [5, 151], – 

деген сияқты өлең жолдарынан «кәрі 
құда – қыс» бейнесін, «жан біткен жа-
пырақ» келбетін, «ән қосқан тау» тұл-
ғасын, «күлімсіреген аспан» кейпін та-
нимыз. Бұл Абай ұлылығын асқақтата, 
аспандата түсетін бейнелі жолдар.

Абай поэзиясының мазмұнындағы, 
идеясындағы, тілі мен стиліндегі көр-
кемдік белгілердің әрқайсысын да 
жеке-жеке алып талдап, таразылап 
көр сету керек-ақ. Ең бастысы Абай 
поэ зия сының көркемдік көкжиегі 
соншалықты әсем де әуезді, кең әрі 
шексіз болып көрінеді маған.

Абайдың дүниеден өткеніне 10 
жыл толған кезінде (яғни, 1914 жылы) 
Міржа қып Дулатов: «Егер Абай қазақ-
тан өзге образды жұрттардың бірінің 
ақыны болса сегіздегі баласынан 
сексендегі шалына шейін түгел аты-
на қанық, сөзімен таныс болар еді, 
елі туғанына сүйініп, өлгеніне тегіс 
күйінер еді. Опатына 10, 25, 50, 100 
жыл толған сайын бүтін жұрт ескеріп, 
матбуғаты қайнап, есімін мәңгіге шейін 
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қалдыруға өшпес белгілер орнатып, 
құрметіне неше түрлі ізгі жайлар ашар 
еді. Не шара!..» [2], – деп күйіне келіп, 
«Біз бүгін ардақты ақынымыз марқұм 
Абайдың рухына дұға қылып, қараңғы 
заманда шырақ жаққан басшымыздың 
есімі, құрметі, терең мағыналы асыл сөз 
атадан – балаға, немереден – шөбереге 
үзілмей сақталуын тілейміз. Зәредей 
шүбә етпейміз, Абайдың өлген күнінен 
қанша алыстасақ, рухани сонша жақын-
дармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық 
ағарар, өнер-білімге қанар, сол күндерде 
Абай құрметі күннен-күнге артылар. 
«Бірінші ақынымыз» деп қабіріне 
халқы жиі-жиі зиярат етер, халық 
пен Абай арасы күшті махаббатпен 
жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, 
бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар...» 
[2] – деп ұрпаққа үміт арта кеткен екен. 
Сол арыстарымыздың айтқаны келді, 

арманы орындалды. Тәуелсіздігіміздің 
арқасында Абай әлем әдебиетінен де 
өз орнын алып отыр. Абайды бұдан 
да зор ұлықтайтын күндер алда. Сол 
үміттің ақталғандығының, арманның 
орындалғанының көрінісі – Абай 
хакім рухын ел болып ұлықтап, аты-
на қала, аудан, көше, әуежай, мек-
теп бергендігіміз, кітаптарын әлем 
тілдеріне аударып, шығармаларын на-
сихат етуіміз, өлеңдерін бүкіл халық 
болып жатқа оқып, әндерін шырқап, 
күйлерін шертуіміз, қабіріне тағзым 
етіп, әруағына құран бағыштауымыз, 
оның өсиетіне құлақ асуымыз. Бұл ша-
руалар – болар елдің балалары жасар 
өнегелі іс. Мен соған Абай ауылында 
туған перзент ретінде шын қуанамын.
Бұл тарапта атқарылар іс әлі де алда.
Абай тойы, халық тойы, ел тойы, руха-
ният тойы құтты болсын!
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Батырлық – тәуекел мен 
адалдық есебінен шығуға тиіс. 
Тәуекел кейде ақылды да ақтап 
алады. Ал, ақылсыз тәуекел 
ешкімді де ақтай алмайды.

Бауыржан Момышұлы



Алғашқы «Айқаптың» авторы

Сералин Мұхаметжан  
(1872-1929) 

Жазушы, журналист. Троицк медресесінде оқып, Қостанай 
қаласындағы орыс-қазақ училищесін бітірген. «Айқап» бетінде 
жарияланған мақалалары: «Біздің бұрынғы һәм қазіргі халіміз», 
«Диханшылық», «Келешек заманымыздың қамы», «Қытай қазақ-
тарының бас адамдары қақында», «Ескі жыр», «Жер әңгімесі», 
«Петербургтегі кеңес туралы ойға келген пікірлер», «Біздің 
дертіміз», «Отырықшы болған қазақтар туралы», «Қазақ қа-
рын дастарымызға», «Қазаққа тарих керек пе?», «Мәржани», 
«Емле мәселесі», «Роман жарысы туралы». Бұлардан басқа әр 
жылдың бірінші санында «Шаһар Троицк...» деп басталатын 
көлемді мақалалары жарыққа шықты. Мақалаларына «М.С.», 
«Мыс» деп қол қойған. Ә. Фердоусидің атақты «Шахнама» 
эпопеясының бір тарауы «Рустем Зухраб» дастаны мен В.А. Жу-
ковскийдің орыс тіліндегі нұсқасынан аударып, «Айқап» журна-
лында көлемді алғысөзбен бастырды.



114 3(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Руханият
About the author: Estonian jurist and historian, the professor of 
Tallinn University.

Автор туралы: Эстония құқықтанушысы және тарихшы, Тал
лин университетінің профессоры.

Об авторе: эстонский правовед и историк, профессор Тал
линского университета.

Peeter JÄRVELAID 

About the author: Chief specialist of the legal department of legal 
work sector of AlFarabi KazNU, senior lecturer of Law faculty.

Автор туралы: әлФараби атындағы ҚазҰУ заң бөлімі құқықтық 
жұмыстар басқармасының бас маманы, заң факультетінің аға 
оқытушысы.

Об авторе: главный специалист юридического отдела управле
ния правовой работы КазНУ имени альФараби, старший пре
подаватель юридического факультета.

POLITICAL AND LEGAL VIEWS  
OF ABAY KUNANBAYULY

Abstract. In the article, the author conducts a comprehensive analysis of human rights, the law on state power, 
to his political and legal views in the works of Abay Kunanbayev. He also claims that in the 21st century in the Great 
Steppe, the works of Great Abai did not lose their scientific value.

Пеэтер ЯРВЕЛАЙД, Айжан МОЛДАГАЛИЕВА 
АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Аңдатпа. Мақалада автор Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы адам құқықтары, құқық және 

мемлекеттік билік туралы оның саяси-құқықтық көзқарастарына жан-жақты талдау жүргізеді. Сондай-ақ, 
21 ғасырдағы Ұлы Дала елінде Ұлы Абай шығармаларының ғылыми құндылығының жойылмағандығын 
баяндайды. 

Пеэтер ЯРВЕЛАЙД, Айжан МОЛДАГАЛИЕВА 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБАЯ КУНАНБАЙУЛЫ
Аннотация. В статье авторы проводят всесторонний анализ прав человека, закона и государственной 

власти, политические и правовые взгляды в произведениях Абая Кунанбайулы. Утверждает, что в 21 веке в 
Великой степи работы Великого Абая не потеряли своей научной ценности.

Aizhan 
MOLDAGALIYEVA
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The message of the President of the 
Republic of Kazakhstan Kassym-Zhomart 
Tokaev to the people of Kazakhstan 
“Cons truc tive public dialogue is the basis 
of stability and prosperity of Kazakhstan” 
leads to new achievements of a sovereign 
country, which has become part of the world 
community. This historical document, 
paving the way for a new historical stage, 
has a great importance in the history of 
independence. The President noted in a 
message aimed at improving the state that 
this year we are celebrating the 1150th 
anniversary of Al-Farabi and the 175th 
anniversary of Abai Kunanbayev, and 
delighted the people that the anniversary of 
the two great scientists will be celebrated 
at UNESCO level, secondly, he instructed 
to popularize the moral life and valuable 
works of these great people in the revival 
of historical consciousness, so as not to 
celebrate these anniversaries in vain [1].

In addition, K.K. Tokaev in his 
article “Abai and Kazakhstan in the 21st 
Century” writes:“The concept of the head 
of state “A state that hears the voice of 
the people”was developed with the aim 
of creating a fair society:“A constructive 
dialogue between the state and society 
strengthens trust in the state. Members of 
the government, including ministers and 
governors, should take into account the 
proposals and wishes of citizens when 
making decisions on issues of state and 
public importance”, that means this is the 
only condition for the formation of a just 
society, which Abai spoke about [2].

Kassym-Zhomart Kemeluly conducted 
a comprehensive analysis of the significance 
of the works of Abay for all mankind and 
gave a constructive idea that his ideas 
should become the core of the national idea, 
a model of national identity. He came to the 
conclusion that the 175th anniversary of the 
teacher of the nation is not for celebration, 
but for our spiritual development.

Since the activities of the university 
are aimed at training and educating young 
people, we consider this article of the 

President as a great responsibility and task, 
especially in the field of education. It is no 
secret that the problem of preserving the 
mentality, language and spiritual values of 
the Kazakh people is more acute than ever.

President K. Tokaev emphasized 
the problem of the humanization 
of Kazakhstani society through the 
teachings of Abai. “Abai’s concept of 
“Full Man”should, in fact, become the 
basis of any sphere of our life, public 
administration and education, business 
and family institutions,” he said.

At the same time, a legitimate question 
arises: how do we imagine and teach 
the young generation learn Abai’s deep 
thoughts and feelings. “What is the level 
of knowledge and recognition of Abai? 
Could we pass on the poet’s spiritual 
heritage to the younger generation? Could 
we pass it on to future generations as one 
of our invaluable values for the future? 
” such questions make the intelligentsia 
think now.

We need to work with teachers, 
educational institutions, and the ministry 
to develop and implement a general 
concept of teaching Abai’s heritage from 
kindergarten to high school. According 
to this concept, we need programs based 
on state standards. Not only philologists, 
but also teachers, psychologists, lawyers, 
philosophers, sociologists, information 
technology specialists should participate 
in the development of the concept.

For modern Kazakhstan, it is obvious 
that the teachings of Abai should be taught 
as the main principle of education of the 
younger generation of our sovereign 
country. To do this, we must strive to bring 
the great heritage of wisdom and lessons to 
the heart of the Kazakh people, turn it into 
a textbook of the whole nation. It is clear 
that the formation of our national identity 
begins, first of all, with kindergarten and 
school, with education and upbringing. At 
the same time, first of all, it is necessary 
to conduct social surveys, monitoring 
and other work among schoolchildren 
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and students to determine how much they 
know about the life and work of Abai, 
their values   [3].

Elbasy Nursultan Nazarbayev writes in 
his ideological and semantic article “The 
Seven Facets of the Great Steppe”: “It is 
known that the historical process in the 
mass consciousness is mainly personified. 
Many peoples are deservedly proud of 
the names of great ancestors who have 
become peculiar ambassadors of their 
countries. For example, such world-
famous personalities of bygone eras as 
Tutankhamun, Confucius, Alexander the 
Great, Shakespeare, Goethe, Pushkin and 
George Washington are today invaluable 
symbolic capital for “their states”, 
contributing to their effective promotion 
on the international arena. The great steppe 
also gave rise to a galaxy of prominent 
figures. Among them are such large-scale 
figures as al-Farabi and Yassaui, Kul-
Tegin and Beibars, Tauke and Abylai, 
Kenesary and Abai and many others” 
[4]. In this article, N.A. Nazarbayev sets 
an example for today’s generation of the 
Great Steppe – the leadership of the heroes 
of the nation in governing the country and 
their knowledge of scientific studies.

Abai is the national pride of the 
Kazakh people, a progressive democrat of 
his time, a teacher, a deep thinker, a public 
figure, an ideal person who can serve as an 
example for modern Kazakhstani readers. 
Today, the works of Abai are the main 
instrument of popular education, morality 
and wisdom for the young generation.

Scholars studying the heritage of Abai 
represent Abai in a new light as a lawyer. 
Abai is an example of justice. We know 
our poet as an individual thinker who was 
able to instill in the Kazakh people the 
idea of creating a Kazakh state and pass 
it on to future generations who deeply 
studied the realities of the era in which he 
lived, talked about the social situation and 
needs of their country.

Abai, who knew the history of the past, 
the traditions of his ancestors, weighed 

and dismantled the written and unwritten 
laws of the steppe: “This power is not 
available to every chosen person in our 
Kazakh people. For this, it is necessary 
that the people who came to power read 
and understand the former “The Shining 
Path of Kasim Khan”, “The Ancient Path 
of Yessim Khan”, “The Seven Charters” 
by Az-Tauke Khan [5].

To the president of the country, that is, 
according to Abai, the person who came 
to power in article 41 of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan sets the 
following requirements: “A citizen of the 
Republic by birth who is at least forty 
years old, fluent in the state language, 
living in the Republic of Kazakhstan 
may be elected in Kazakhstan for the last 
fifteen years and having higher education. 
The constitutional law may establish 
additional requirements for candidates 
for the President of the Republic”. Also, 
the legal status of the President was 
determined in the Law of the Republic of 
Kazakhstan “On the President”, adopted 
on December 26, 1995. The legal status 
of political officials is the Law of the 
Republic of Kazakhstan “On Public 
Service”, the Law “On the Judicial System 
and the Status of Judges of the Republic of 
Kazakhstan” [8], the Law of the Republic 
of Kazakhstan “On the Parliament of the 
Republic of Kazakhstan and its Deputies” 
dated October 16, 1995 N 2529.

Article 1 of the Constitution also 
States that “The Republic of Kazakhstan 
proclaims itself as a democratic, secular, 
legal and social state whose highest values 
are a person, his life, rights, and freedoms”.

The rule of law state is characterized 
by the rule of law, high force of law, 
recognition of the rights and freedoms of 
citizens, and its guarantee by the state.

The only sign of the rule of law is the 
separation of the branches of state power, 
i.e. the legislative (Parliament), Executive 
(government) and judicial power.

In Abai’s works, there is no specific 
term or concept of “legal state”. But 
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his thoughts on this issue can be clearly 
seen that the issues raised are related to 
the principles of the rule of law. About 
Abai’s political and legal thought about 
the “Legal state”, we can say that this is a 
topic that is subject to research.

In the works of great thinkers, the 
Supreme body (Parliament) that issued 
the law is recognized as the highest 
authority and sees with confidence that 
the laws adopted by it play an effective 
role in regulating relations. Abai proposes 
to increase the rule of law in the rule of 
law in all spheres of society, requires 
the improvement of democracy, power 
and responsibility of state bodies to the 
individual and the people as a whole. 
“If I had the power, I would cut out the 
tongue of anyone who says that man is 
incorrigible”(“the thirty-seventh word”). 
Abai, based on scientific foundations, 
taking into account all the opinions of the 
people, looks with confidence at the fact 
that the adopted law in a legal state plays 
an unlimited role in changing society, in 
further development. To date, the demand 
of today confirms the idea that Abai has 
shown in real social practice. This should 
be proof of Abai’s foresight.

Abai pays special attention to the 
creation of a professional Parliament – one 
of the main requirements of the idea of the 
rule of law. According to the thinker, the 
country’s thriving growth from elections 
and the formation of a professional 
Parliament in the state does not raise 
doubts that the government should be 
the highest body, based on all effective 
popular demands. According to Abai,”... 
chiefs should be elected from among 
men who have had at least some Russian 
education, however little.” (“third word”).

One of the topical issues of the idea 
of the rule of law is the human right and 
its effective protection by the state. In this 
regard, Abai pays special attention to this 
issue in his writings. He is a proponent 
of the idea of natural law based on the 
balance of individuals. Abai explains the 

idea of natural equality of man as: “Man 
should be a friend to man. For everything 
in this life- birth, upbringing, satisfaction, 
hunger, sorrow and grief, the form of his 
body, the way in which he comes into this 
world and departs it- are common to all” 
(“the thirty-fourth word”).

Abai demands that in the democratic 
systems of the state, first of all, human 
rights are not infringed. In his opinion, 
in the practical implementation of the 
principles of the Imperial, colonial 
policy of “divide and rule”, as a result 
of inciting unrest of the Russian state 
among the Kazakh people, committed by 
a gross violation of human rights, a gross 
violation of the law, without any kind of 
sins, bringing to justice individuals is an 
inveterate lawlessness.

In the political and legal worldview 
of Abai in a legal state, it is necessary to 
endow individual human rights officials, 
an exceptional category of persons 
without exception with pure, versatile 
knowledge and the ability to defend the 
interests of the people and national honor. 
He categorically opposed the service of 
a semi-nomadic person in state bodies. 
Convinced that young people who took 
knowledge for the sake of wealth do not 
protect national interests, he warns against 
a sharp rise in national nihilists. The verse 
that was written a hundred years ago by 
Abai “Сhildren of many Kazakhs study 
in a boarding school” seems to be written 
now. The poet demands that state officials 
be ahead of bureaucracy, mentality, 
civilizational qualities, and recognize as 
the main criterion that they have deep and 
versatile spiritual wealth, thoughts, and 
knowledge.

He believes that helping his people, 
state, and nation is the main duty of young 
people who are striving for knowledge.

In the works of the famous Kazakh 
public figure, poet, publicist, the first 
reformer of the Kazakh alphabet, 
educator, teacher Akhmet Baitursynov in 
the early XX century, there are ideas that 
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correspond to the principles of the rule of 
law. He emphasized the need not to make 
mistakes in elections in a state governed by 
the rule of law, especially in the formation 
of the legislative Supreme body – the 
Parliament. To participate in elections and 
vote only for the honor of your own person 
or your brothers or relatives, this does not 
apply to citizenship. According to Akhmet 
Baitursynov, “this is not an election, but 
only a dispute or trade”.

On the issue of public participation 
in elections and voting, he writes: “Why 
do people worry if there is no difference 
between the election of a useful person and 
the choice of a loss-making person?... That 
is, to choose your loved one and it seems 
that this is the goal. Elections were given 
for the people, if everyone is elected for 
the people, then the elections were correct 
in their meaning. And if the election did 

not look like a benefit or disadvantage 
for the people, and the candidate was 
elected “for the sake of their relatives and 
friends”, then this is not an election”. In 
the article “Once again about the people’s 
court”, the Kazakh thinker, who believes 
that the most important manifestation 
of democracy is elections, concluded: 
“elections are the will to self”.

In the process of establishing the rule 
of law in Kazakhstan, advanced models 
of historical consciousness and political 
culture of the Kazakh nation should 
serve. During the historical development 
of the Kazakh ethnic group, various 
laws were constantly applied in order to 
regulate and improve public relations. 
Various thinkers of the Kazakh ethnic 
group expressed useful thoughts and 
ideas about the need to establish legal 
force in the country.
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Рахима НҮРИДЕН

«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНІҢ ДІН 
МӘСЕЛЕЛЕРІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ РУХ КӨРІНІСІ 

Аңдатпа. Мақалада ұлттық баспасөздің қарлығашы «Қазақ» газетіндегі дін тақырыбының көтерілуі сөз 
болады. Басылымға саяси және шығармашылық басшылық жасап, жол нұсқаған Алаш ардақтылары Ахмет 
Байтұрсыновтың, Әлихан Бөкейхановтың, Міржақып Дулатовтың және басқа қайраткерлердің сол кезеңнің 
рухани өміріне қатысты ой-пікірлері мен көзқарастары талданады, тіл мен діл, дін, мектеп жайына қатысты 
жарияланымдары ой елегінен өткізіледі. 

Rakhima NURIDEN
MANIFESTATION OF THE NATIONAL SPIRIT IN THE RELIGIOUS THEME OF THE 

KAZAKH NEWSPAPER
Abstract. The article examines the coverage of religious topics in the newspaper «Kazakh», the first national 

press. The publication analyzes the views and opinions of the leaders of Alash Akhmet Baitursynov, Alikhan 
Bukeikhanov, Mirzhakip Dulatov and other figures about the spiritual life of that period, examines their publications 
on the state of language and mentality, religion and school.

Рахима НУРИДЕН
ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА В РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕМАТИКЕ ГАЗЕТЫ «КА-

ЗАХ».
Аннотация. В статье рассматривается освещение религиозной тематики в газете «Казах», первой ла-

сточке национальной печати.  В публикации анализируются взгляды и мнения деятелей  Алаша Ахмета Бай-
турсынова, Алихана Букейханова, Миржакыпа Дулатова и других деятелей о духовной жизни того периода, 
исследуются их публикации о состоянии  языка и менталитете, религии и школы.
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Замансөз
Өткен ғасырдың басында ұлттық 

азат ойдың көшбастаушысы болған 
«Қазақ» 1913 жылғы алғашқы санында 
газет ашудың, баспасөздің қажеттілігін 
оқырманына түсіндіре келіп, Милләд 
халын ойымызға алып, қызмет етуді 
мойнымызға алып, арнаған бір ісіміз, 
Құдай сәтін салып, аумин деп қол 
жайып, «әуп» деп күш қосып, «Алла» 
деп іске кіріселік, – деген сөздермен 
жаңа бір жұмысты бастап еді. Мұның 
өзі «Қазақты» шығарған Ахаң (Ах-
мет Байтұрсынұлы) мен Жахаңның 
(Міржақып Дулатұлы) шариғатты ұс-
тан баса да, дін жолын алдыға қойып, 
Алланың барлығына шәк келтір мей-
тіндігін аңғартады. Оған Алаш аза-
мат тарының газет бетінде шыққан 
мақалалары куәлікке жүре алады.

Өз дәуірінің беделді баспасөзі са-
налған «Қазақ» газеті бетінде Ах-
мет Байтұрсыновтың қоғамдық және 
мәдени мүдде-қажеттілікті батыл сөз 
еткен материалдары жиі басылған. 
Тіл, мектеп туралы сөз қозғаса дінді де 
қатар айтып отырады.

«Бастауыш мектеп» деген мақа ла-
сында Петербургте болатын мұсылман 
кеңесінде мектеп мәселесінің қара-
луы на байланысты алдын ала қазаққа 
қандай мектеп керек екендігін аңда-
татын пікірді газет арқылы білдіреді. 
Онда Патша үкіметіне керегі өз қарама-
ғындағылардың бәрі бір тілде, бір 
дінде, бір жазуда болса, ал әр халыққа 
керегі өз діні, тілі, жазуы екендігін, 
оны сақтау үшін бастауыш мектептен 
бастап миссионерлік пікірден, саясат-
тан алыс болып, қазақтың дінін, тілін, 
жазуын қорғау керектігін тура айтып, 
батыл ой білдіреді. Қазақ дінге нашар 
күйден өткен, енді қазақты басқа дінге 
ауыстырам деу құр әурешілік. Қазақты 
діннен айыруға болмаса, жазуынан да 
айыруға болмайтынына кепілдік береді. 

Араб әрпі ислам дінімен бірге келіп, 
қазаққа орнаған. Дінмен байласқан 
жазу дін жоғалмай жоғалмайды, – дей 
келе, газета, журнал, кітап шығып, 

жылдан жылға ілгерілеп келе жатқанда 
қазақ тілі жоғалмас деп үміт артады. 
Бастауыш мектеп қандай болу керек 
деген проблемаларға тоқтала келіп, ав-
тор оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, 
есеп, жағрафия, шаруашылық кәсіп, 
жаратылыс жайлы нәрселер кілең қазақ 
тілінде үйретілуге тиіс деп қорытынды 
жасайды. Тілі қазақша шығып, дінінің 
мұсылман екендігін білген балаға есейе 
келе осының бәрі негіз болатындығын 
айтады. 

А. Байтұрсынов «Мектеп керектері» 
деген мақаласында Петербургтегі мек-
теп мәселесін қарап жатқандарға ана 
тілінде оқытамыз деген пікірдің жақ-
пайтынын, көлденең тартатын дәлел-
дері – қазақта ана тілінде оқу кітаптары 
жоқ деп, бірден орысша оқытуды құп-
тай тындардың болатынын алдын ала 
ескертеді. Сондай сөздер болмас үшін 
ана тілінде кітаптар бар деп айтуға 
жарарлық болуымыз керек деген ес-
кер туі аяқсыз қалмағандығын газет тің 
1915 жылғы 30 маусымда жарық көр ген 
«Жаңа кітап» деген айдармен беріл ген 
«Пайғамбар заманы» кітабына жазыл-
ған М. Дулатұлының рецензиясынан 
көре міз. Бұл жаңа кітаптың тілі сұлу, 
түсінікті, қазақшасы айқын, бастауыш 
мектептің соңғы жылына арналған. 
Мек тепте кітап жеткіліксіз болып тұр-
ған кезде шыққан бұл басылым тек 
бала ларға ғана емес, Пайғамбар зама-
ны ның тарихынан хабарсыз әркімге 
қажет кітап.

Кітаптың авторы – Мәннен Тұрған-
байұлы, бастырушысы Қалжан Қоңы-
ратбайұлы. Екеуі де «Ғалия» медресесін 
бітіргендер. Сол жылдары біраз қазақша 
кітаптардьң шыққандығы туралы газет-
те хабарландырулар бар. Оның ішінде 
«Иман ҺӘМ намаз», «Құран құралы», 
«Иман-иғтикәд» сияқты діни кітаптар 
бар. Дегенмен де оқу кітаптарының 
жетіспейтіндігі күн тәртібінен түспейді. 
Оның бірнеше себептері бар екендігін 
мысалға келтіреді.

Қазаққа басшы керек, – деген бір 
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авторға «Қазақ»: «Жұрттың қорлы-
ғына шыдаған кісі жұртқа ие болмай 
қоймайды. Пайғамбарымыз Мұхам-
медті (с.ғ.с) жұрт ұрды, соқты. Тіліменен 
балағаттады. Ол бәріне де шыдады, 
жеңді. Шыдам – ең күшті қару» деп 
жауап қайтарады. Шыдамдылықтың 
үлгісін А. Байтұрсыновтың өзі де 
ісімен көрсете білді. Газет бетінде 
басыл ған коғамның әлеуметтік, саяси 
өміріне қатысты кейбір материалдар ел 
билеушілердің озбырлығын, парақор-
лығын әшкерелеген мақалалар ресми 
орындардың наразылығын тудырып, 
олар газет редакциясын үнемі бақылау-
ға алып, тінтулер жүргізіп отырған. 
Губернатор мен жандарм бастығы 
Ахмет Байтұрсыновты бірнеше рет 
жауапқа тартып, айып салған. Мыса-
лы, «Қазақ» газетінің 1914 жылғы 80-
ші санында Ахмет Байтұрсынов жазған 
бас мақалада Қазақ аймағын басқару 
ережелері қатты сыналғаны үшін Орын-
бор губернаторы Сухомлинов редактор-
ды 150 сом штраф төлеу немесе үш айға 
тұтқындау туралы шешім қабылдайды. 
150 сом төлеу газет тағдыры үшін 
ауырлыққа түсетін болғандықтан 
А.Бай тұрсынов денсаулығының нашар-
лы ғына қарамастан полицияға өзі ба-
рып, айып төлеуден бас тартатынын, 
түрмеде отыруға дайын екендігін айта-
ды. 20 октябрьде ол түрмеге алынады. 
Бұл жағдай туралы хабар тарасымен-ақ 
газет оқушылары ақша жинап, айыпты 
төлеп, 5 күннен кейін А. Байтұрсыновты 
түрмеден босатып алады. Сөйтіп, 1916 
жылы да газет 300 сом айып төлеген. 
Солардың бәрін де газет оқушылары, 
тілектестері көтерген. Олар Байтұр-
сыновты тұтқынға алғызбай, басы-
лымды жаптырмай, аса ізгі мінездер 
танытқан [60]. Газет оқушыларының, 
тілектестерінің осы ізгі ниеттерінің 
өзі Құран қағидаларын білген адамдар 
арқылы жүзеге асып отырды. Алғашқы 
шыққан жылының соңында-ақ оның 
3000-нан астам жаздырып алушысы 
болған, ал жабылар алдында өзінің бас-

паханасы, кітапханасы жұмыс істеген 
және тиражы 8 мыңға жеткен газеттің 
бұл жетістігін бүкіл исі мұсылманның 
игі ісі деп бағалауға болады.

Дін тақырыбына байланысты 
М.Дулатұлының «Хазірет сұлтан», 
«Торғайдағы мұсылманша оқу», «Ме-
дресе Ғалия» сияқты газет бетіне 
шық қан мақалаларын, «Оян қазақ» 
жинағына кірген дін жайындағы өлең-
дерін атауға болады. Оның қай-қайсы 
болса да заманға үн қосқан сауатты 
шығарма екендігінде дау жоқ. Мұның 
ішінде оқырманына мол мағлұмат 
бере тін танымдық-тарихи «Хазірет 
сұл тан» мақаласының шоқтығы биік. 
Бұл қазірге дейін маңызын жоймаған 
мәңгілік шығарма. Көсемсөзшінің 
көрегендігі де алдындағыға бой созып, 
көре білуінде. Дүниелік оқуға, ағарту 
ісін дамытуға шақырғанда Дулатов 
қалың көпшілікті үркітіп алмау үшін 
діни оқуды қатар ұстайды. Ақиреттік 
пайда үшін мұсылманша оқып, дінді 
та нысаң, орысша оқып, өмірлік қажет-
теріңе қол жеткіз деген ойларды 
білдіріп отырады.

Автор «Хазірет сұлтанның» мекені-
не қалай барғанын баяндай келе, одан 
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әрі тарихқа жүгінеді. 1397 жылы әулие-
нің басына атақты Әмір Темір келіп, зор 
мешіт салдырып, белгі орнаттырады. 
Осы күнгі мешіт белгі сол. Нақты де-
ректерге сүйене отырып, тарихи шолу 
жасаған автордың бұл мақаласында 
көптеген пайдалы пікірлер кездеседі.

Мешітті көзімен көрген М. Дулатов 
оны егжей-тегжейлі сипаттай келіп, 
Тайқазан туралы да мағлұмат береді. 
Осы мешіттің ішіне қойылған қазақ 
хандарының қашан опат болып, қандай 
жағдайда қаза тапқаны жазылған. Өзі 
көзімен көрген мешітті тек қызықтап 
қана қоймайды, сол уақытта әр жері жа-
рылып, бұзылуға шақ тұрғанын айтады. 
1910 жылы Түркістан шейхтары мешітті 
жөндетеміз деп көп ақша жинап алып, 
оны өз қалталарына салып алады. Неба-
ры 12 мың сомды көрсетіп Козловский 
деген инженерді алдырып, мешіттің 
бұзылған жерлерін түзеттіре бастаған 
екен. Осы жерде автордың фактілерді 
нақты қолданғандығын, журналистік 
зерттеу тәжірибесінің бар екендігіне 
көз жеткіземіз. Жиылған ақшаның 
көбі қожалардың қалталарында қалып, 
мешіт ақырында жөндеусіз қалады. 
Осыған кінәлі көптеген қожалардың 
аттары аталады. Бұл мешітке қожалар 
ие болып тұрғанда қанша миллиондап 
ақша жиналса да, оның пайдасы шама-
лы екендігін, сондықтан оны түзетуді 
археологиялық қоғамдардың біріне 
тапсыру керек деген пікірін білдіреді. 
Әйтпесе, Қожа Ахмет Яссауи мешітінің 
орнында үйіліп бір оба томпайып 
қалуы ғажап емес деген қорқынышын 
да жасырмайды. Халқына жаны аши-
тын осындай Алаш азаматтарының 
арқасында мұндай рухани құндылықтар 
біздің заманымызға жетті. Әсіресе, өз 
қолымыз өз аузымызға жеткеннен кейін 
Түркістан қаласы жаңғырды, адам та-
нымастай өзгерді. Кесенеге көп көңіл 
бөлініп, қазір халықтың имандылық 
іздеп барар мекеніне айналды. Кезінде 
М. Дулатұлы көтерген мәселелерді «Еге-
мен Қазақстан» газетінің 2006 жылғы 25 

қаңтарда шыққан санында «Қожа Ах-
мет Яссауи кесенесі» деген мақаладан 
да кездестіреміз. «Үкіметтік шаралар-
дан бөлек жергілікті тұрғындардан 
жиналған 12 мың сомға асхана бөлмесі 
мен кесенеге әрлеу жұмыстары жүр-
гізілді. 1910 жылы жүргізілген бұл 
жұмыстан бір жыл өткен соң Түркістан 
генерал-губернаторлығы арнайы ко-
миссия шығарып, кесенені тиянақты 
жөндеуден өткізу үшін 100 мың сом-
ның жұмыс көлемін анықтайды. Бұл 
жерде әңгіме қалпына келтіру емес, тек 
қана жөндеу жұмыстары туралы болып 
отырғандығын атап айту керек. Сол 
кездің ақша бағамында бұл қомақты 
қаржы еді. Әйтсе де бірінші дүние-
жүзілік соғыс зардабы аталған шара-
ларды іске асыруға мүмкіндік бермеді. 
Бұл кезеңде жөндеу жұмыстарының 
ғылыми негіздемесіз тұрпайы техно-
логиямен жүргізілгендігін көреміз. 
Мысалы, қабырғаның сыртқы бедеріне 
еуропалық үлгідегі кірпіш қаланып, 
әрлеудің стилін бұзды, өрнектер 
әктеудің астында қалды, тіпті орталық 
бөлмедегі сәндік плиталар алынып 
тасталды» деп жазады қазіргі ав-
тор. М.Дулатұлы келтірген фактідегі 
жиналған мол ақша қолды болып кет-
пегенде кесенені толық жөндеу мүмкін 
болады екен. Қазіргі күні Қожа Ах-
мет Яссауи кесенесі «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында қамқорлыққа 
алынды.

Әлихан Бөкейхановтың діни тақы-
рыптарға қалам тербеуі аударма арқылы 
жүзеге асты. Н. Маркестен аударылған 
Қыр баласы деген бүркеншек атпен 
жариялаған Құрбан қия, Сұлтан Сәли 
Ескі Қырым сөзінен «Пайғамбарға хат» 
деген шығармалар дін жайынан баян-
далады. Осындай шығармалар Әлихан 
қаламынан жатық аударылып, жеңіл 
оқылады. Ол оқырманға да жақын 
тақы рып. Оқушы көңілінен шығатын 
тақы рыптарды таңдап алуы кездейсоқ 
емес. Мысалы, «Пайғамбарға хатта» 
көп әйел алушылыққа қарсы болған 
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татар әйелдері әділдік іздеп, пайғам-
барға арызданып хат жазып, оны сауыс-
қанның құйрығына байлап жібереді. Ал 
құсадан ауырған тағы бір келіншекке 
әулие де, әмбие де жар болмай, құдыққа 
құлап өлгелі жатқанда, көзіне Әзірейіл 
періште көрініп, көкке алып кетеді. 
Мұндай оқиғалар қазақ қоғамына да 
тән еді. Құрбан қия, Сұлтан Сәли аудар-
маларында Исламның құндылықтары 
жайлы айтылады. Л.Н. Толстойдан ау-
дар ған «Жұмыртқадай бидай» әңгімесі 
діни аңыз желісінде құрылған тәрбиелік 
мәні бар шығарма. Бұрын неге мұндай 
бидай шыққан? Енді неге шықпайды? 
Бұл, бір. Немересі екі таяқпен 
сүйретіліп келгенде, атасы таяқсыз, өз 
аяғымен келді. Атасының көзі шоқтай 
жайнайды, тісі түгел, пышақтай өткір, 
сөзі анық, бойы қунақ, кескіні жақсы, 
пішіні түзу. Бұл неден мұнша екі түрлі 
болады? Бұл әңгіменің қорытындысы 
– бұрынғылар өз табан ақы, маңдай 
теріне жалынған. Құдай көрсеткен 
хақ жолмен жүрген. Адал адамның 
қашанда жүзі жарқын, ісі ақ. Ендігі 
адамның іздегені жамандық, қылығы 
арамзалық. Міне, екі түрлі болуының 
себебі осы.

1900 жылы «Дала уалаятының газе-
тінде» «Сурат кофеханасы», 1913 жылы 
«Қазақта» «Дін таласы» деген атпен 
жарияланған әңгіменің түпнұсқасын 
француздан алып, орысшаға аударған 
Лев Толстой болса, қазақшалаған Әли-
хан. Аударма саласы қазақ баспасө-
зінде ХІХ ғасырдың соңында Абай, 
Ыбы рай арқылы жандана бастады.
Әсіресе, Л.Н. Толстой шығармалары 
қазақ үшін таптырмас қазына болып, 
ұғы мы мызға тез сіңді. Соның бірі ау-
дарма саласындағы таңдаулы туын-
ды Л.Н.Толстойдың «Діндер таласы» 
әңгімесі қазақ баспасөзінде әр кезеңде 
бірнеше рет жарияланды. Кейін бұл ау-
дарма бір ғасырға жуық уақыт өткенде 
«Ислам әлемі» журналында басылды. 
Аударма діндер таласы түрінде өрбіп, 
шындыққа жетіп отырады.

Бұл еңбектің өміршеңдігі сонда – қай 
қоғамда болса да оқырман өзіне қажет 
жауапты таба алатындығында. Әлихан 
діндерді халыққа дұрыс түсіндіру 
мақсатында осы әңгімені таңдап алып, 
«Қазақ» газетінің алғашқы сандарына 
берудегі мақсаты – бостандық, теңдік, 
туысқандық сияқты таза пікірді он 
сегізінші ғасырда Франция жұртының 
саяси ерлері майданға шығарса, оның 
тамыры одан әрі екендігін айтады. 
Осы үш түрдің бәрі біздің Шариғаттан 
(Құраннан), Інжілден, Будда оқуынан, 
Л.Н. Толстой философиясынан табы-
ла тын дығын тілге тиек етеді. Осы 
әңгі мені XX ғасыр басында әңгімелеп 
отырған автор өз атынан мына пікір-
лерді қосады: «Басқалар да Толстой 
көзімен қараса, осы күнгі Балқанда 
судай ағып, төгіліп жатқан қанға орын 
болмас еді». Діндер таласы қандай 
жағдайға әкелетінін білгендіктен бірі 
жазып, біреуі оны таңдап аударып 
отырған бұл шығарма қазіргі күні де 
көңіл аударуға лайық. Діни таластың, 
діни түсінбеушіліктің ақыры неге 
әкелетіні ХХІ ғасырдың да басты про-
блемасы болып отыр.

«Алаш зиялылары «Қазақтың» бе-
ташар санында «Дін таласы» арқылы 
өздерінің ақиқатқа, тазалыққа, теңдікке 
адалдығын аңғартты. Осы газет діні 
бөлек болса да, ділі таза қаншама адам 
туралы (мысалы: Потанин, Семенов, 
Мечников, Скалозубов, Обнинский, 
Жан Жорес, Геловани, Риканов, Гла-
дич, Дзюбинский, Волков, Виноградов, 
Шишкин, т.б.) пікір білдірген». 

Ал, Ә. Бөкейхановтың «Қазақ» газе  
тінің 1915 жылғы 126-129 сандарында 
жарияланған әдеби сын-зерттеу са ла-
сындағы елеулі еңбегі – «Қара Қып шақ 
Қобыланды» монографиялық очер-
кінде Ислам тарихына байланысты 
ой лар айтылады. Сондай-ақ Әлихан 
Бөкей ханның «Григорий Николаевич 
Потанин» деген атпен жарияланған 
екі мақаласының біріншісінде «Тәңір» 
сөзінің шығу төркініне, олардың мон-
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ғол, қазақ тілдеріндегі түпкі мағына-
ларына назар аударады. Потанин жаз-
басындағы үш ақ киіз үй, ақбоз ат және 
Шыңғыс ханның жерленуі туралы аңыз 
бен қазақтың Ақбозат, Жетіқарақшы 
ертегісін салыстыра отырып, аңыз, са-
рын ортақтастығы туралы пікір түйеді. 
Екінші мақалада Інжіл, Тәурат, Құран 
жөніндегі Әлихан білімінің тереңдігін 
көреміз. 

Ә. Бөкейхановтың «Рамазан айы 
жақындау тақырыпты» деген мақаласы 
Жиенғали Тілепбергеновтың «Зекет, 
пітір сияқты құдайы садақаларды бір 
жерге жинақтап, мектеп-медресе ашып, 
ғылым жолына жұмсауға жол бар ма? – 
деп редакцияға жазған сауалына орай 
осы пікірді толықтыра түседі.

Жыл он екі айдың ішіндегі ең қа-
дірлісі Рамазан жақындаған себепті 
оның артықшылығын замана, адамшыл-
дық, ұлтшылық істері жағынан түсін-
діреді. «Алла Тағала Құран Кәрімде 
өздеріңнің сүйген нәрселерің мен мал-
дарыңды шығармай тұрып, ізгілік, 
жақ сылық деген нәрсеге жетісе алмай-
сыңдар деп бүтін адам баласын шын 
көңілімен ұлт ісіне қызмет етуге қызық-
тырады. Егер ұлт ісінің керегі болмаса, 
ол ұлт ісіне мұндай уәжіп ҺӘМ зекет 
сияқтыларды ең сүйген малдарынан 
беріңдер деп қызықтырмас еді», – де-
ген ойлары арқылы садақа шығару бір 
кісінің ғана емес, бүтін ұлт ісі екендігін 
Құран сөзімен дәлелдейді. Сондай-
ақ бірнеше тармақтан тұратын Құран 
Кәрімде баян етілген садақа орында-
рын ашып көрсеткен. Мұндай пайдалы 
пікірді Ә. Бөкейханов дер кезінде, ке-
рек уақытында оқырман ойына салып 
отыр.

Ж. Тілепбергеновтің осы сауалы-
на бірнеше автордан хаттар келіп, 
бәрінің ойы бір арнаға тоғысқандықтан 
басқарма Жүсіпбек Аймауытовтың 
ғана пікірін келтіреді, онда автор Құран 
Кәрімде садақаның берілетін орын-
дарын белгілеген аяттарды көрсетеді. 
Олай болса, Құран сөзі – Құран дәлелін 

нәпсіге олжа қылмай ұстау керек. 
Мұндай озат ойлар, пайдалы пікірлер 
қазақтың басын қосып, игі істер жасауы-
на мұрындық та бола білді. Әсіресе 1916 
жылғы Патшаның июнь жарлығына 
орай Қыр баласы «Құдайдың жазғанын, 
патшаның жарлығын екі етпеңіздер» 
деп жазады. Ондағы ойы – қазақты 
бір емес бірнеше қырғыннан сақтап 
қалу. Оған көнбегендер қандай халде 
екендігін түсіндіреді. Ендігі мақсат – 
әскерге алынған қазақ балаларының 
аман-саулығын ойлау, жағдайын жа-
сау. Ондай мәліметтерді осы кезеңдегі 
газет бетіндегі мақалалардан білуге 
болады. Қазақтан жұмыскер жалдауға 
болмайтын нәрсе емес, бірақ олар-
ды ренжітпей, кем ұстап, шетқақпай 
қылмай әуенімен жұмсау керек, сон-
да ғана қазақ жұмысқа барар деді 
М.Дулатов. Қазақтарды ренжітпей 
ұстау үшін өз арасынан ақсақал сай-
лансын, тілмаштары болуымен қатар 
намаз оқу секілді құлшылықтарынан 
тыйылмасын, қажет болса араларынан 
молда сайласын, ішетін тағамдарының 
ішінде шошқа еті болмасын, өз арала-
рынан аспазшы сайланып қойылсын 
деген көптеген шарттар қойылды. Осы 
шарттардың өзінен-ақ қазақ баласына 
қандай жағдайда да бес уақыт намазын 
оқуына, халал ас жеуіне қатты көңіл 
бөлінгендігін байқаймыз. Қару-жарақ 
асынып жауға шабуға лайық қазақ ба-
ласы патша жарлығына қауқары жет-
пей қара жұмысқа кете барды. Алайда 
Әлихан сияқты көшбастаушысы бар 
елдің балалары сұраусыз қалмады. 
Қара жұмысқа барған жерлерінен ха-
барларын алып тұрды. «Жігіттердің 
амандық хабарлары» деген мақалада 
тамақтың жақсы екендігін, молда, 
аспазшы, мал союшы бар екендігін 
жазады. Ағаштан намазхана да салды-
рып жатқандығынан хабардар етеді. 
Газеттегі мақалалардан өзге соғыстың 
қара жұмысына алынған жігіттерді 
іздеп барып олардың мұң-мұқтажына 
құлақ асқан да, үлкендік ақыл-кеңесін 
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беріп, дем берген де Ә.Бөкейхан еді. 
Сендер жақсы көрші мысалында – өрт 
сөндіруге шақырылып отырсыңдар. 
Олай болса, қолдан келгенше көршілік, 
жақындық хақын өтеңдер. Ал мұндай 
насихаттың түп-төркіні қайда жатқанын 
жас та болса қазақ баласының жүрегі 
сезеді. Туыстық, көрші хақысы, 
адамдардың бір-біріне қиналған сәтте 
көмек етуі мұсылманның басты па-
рызы екендігі оның рухани биік діни 
танымының арқасында қалыптасады. 
Ондай қасиет қазақ баласына ананың 
ақ сүтімен тарайды. Сұңғыла Әлекең 
соны меңзеп отыр.

 Газет басқармасы өзінің ұстанған 
бағытын, жазатын мәселелерін оқу-
шы ға үнемі айтып отырады. Қазақ ту-
ралы мәселелердің ең зорының ішінде 
муфтилікті де бөле-жара көрсетеді. Бұл 
жөнінде Ә. Бөкейхан 1914 жылы га-
зет бетінде жарияланған «Мұсылман 
сиезі» деген атпен берген бірнеше 
мақаласында айтады. Екі жылдан кейін 
осы тақырыпқа қайта оралып, «Ашық 
хат» мақаласында Мемлекеттік Думада 
қазақ жұртынан оның сөзін сөйлейтін 
депутат жоқтығын, үлкеніне қол жетпе-
се де, кішісі болсын деп бюроға Сырда-
рия мен Торғай қазақтары өзін бар деп 
отырғанын жазады. Онда көтерілетін 
рухани мәселе – муфтилік. Мұнда Ақ-
мола мен Семей, Орал, Торғай қазақ-
тары Орынбор муфтилігіне қосыламыз, 
ал Түркістаннан мұсылман сьезіне 
барғандар өз алдына муфтилік құрамыз 
дейді. Құр қосыламыз, я ашамыз деген 
ұзын сонар бір жоспар. Қайсысы болса 
да қазақ тұрмысына келтіретін кедергісі 
бар, – деген пікірін айтады. 

1913 жылы Түрік баласының 
«Қа зақта мүфтилік мәселесі» және 
«Бөкейліктердің мүфтилікке қалуы» 
деген екі мақаласы жарияланған. Осы 
бүркеншек есім М. Дулатұлының аты 
деген пікірлер бар. 

Қазақтың белгілі зиялылары Рай-
ымжан Мәрсеков пен Ғұмар Қараш 
«Қазаққа мүфтилік керек пе?» деген 

тақырып аясында өз ойларын білдірген. 
Сонымен қатар Ғұмар Қараштың жер 
мәселесімен қатар қазақтың өз алды-
на мүфтилік құруы, Ислам діні тура-
лы жазған пікірлерін де айрықша атап 
өткен орынды. Қазақтың көрнекті ақы-
ны, діни қайраткер Ғұмар Қараштың 
есімі кезінде жалпақ түркі жұртына 
мәлім болған. Қырқыншы жылдардың 
аяқ шенінен бастап, Алаш қозғалысына 
қатысқаны, әрі көрнекті дін иесі болғаны 
үшін Ғұмардың шығармаларын зерттеу-
ге, тіпті атын атауға тыйым салынған. 
Ресейдегі мұсылман қауымы үшін озат 
ой-пікірдің ортасы болған «Тәржіман», 
«Уақыт», «Фикер», «Шора» тәрізді 
жур налдарға үзбей мақала жарияла-
ды. Әйел құқығы, неке туралы, ислам 
дінінің маңызы туралы мақалалары 
сол кездегі қоғам дертін қозғады. Татар 
тілінде дін жайлы көптеген мақалалары 
басылды. Ұлтымыздың «Қазақстан», 
«Дұрыстық жолы» сияқты газеттері 
мен «Мұғалім» журналын шығаруға 
атсалысқан. Сондай-ақ таза қазақ 
тілінде имам әл-Ғазали бәйітін ау-
дарды. Дінге жетік болуына байла-
нысты Ғ. Қараш өз шығармаларында 
Құран, шариғат қағидаларын молынан 
пайдаланған. Діннің тек ахирет үшін 
емес, бұл дүниедегі беретін жемістерін 
де түсіндіріп, халқын жақсылыққа 
үндей білген қаламгер. Оның сол 
кездегі басылымдардағы өткір ойлары 
оны діни реформатор дәрежесіне дейін 
көтерді.

«Қазақ» газетінің 1914 жылғы 
№65 санында қазақ ұлты үшін жеке 
мүфтилік керектігін білдірген Аманжол 
Әлімбаев деген автордың ашық хатын 
да айтуға болады. 

«Қазақ» газетінде бұлармен қатар ел 
ішіндегі тілшілер де дін, мешіт, медресе 
салдыру тақырыптарына байланысты 
өз ойларын білдіріп отырған. Мұның 
қатарында «Мединеде қазақ балалары 
үшін медресе ашу мәселесі», Ахмет-
бек Салықовтың газетте 1916 жылы 
№174 санында жарияланған дәрісін, 
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Замансөз
«Ішкі хабарлар» айдарымен берілген 
«Дін еркіндігі туралы», Ғабдолла Еш-
мұ хаммедұғлының 1917 жылдың 24 
шілдесіндегі «Есеп беремін» мақаласын 
атап өткен жөн. Соңғысында сонау 
«Айқапта» көтерілген проблеманы айта 
отырып, Медине қаласында қазақ бала-
лары үшін медресе салу мәселесі, оған 
қазақтың байларынан қаражат жинау 
ісі әңгіме болды.

А.Салықовтың Орынбор қаласын-
дағы медреседе «Ислам және басқа 
діндегілер туралы» деген тақырыпта 
баяндама жасағаны туралы шағын ха-
бар да «Қазақ» газетінде басылған.

«Қазақта» XX ғасыр басындағы 
қазақ елінің дінді қалай тұтынғаны 
турасындағы хабарлар мен мақалалар 
біршама ұшырасады. Мысалы, 1914 жы-
лы №46 санындағы «Қытай жеріндегі 
қазақтар» деген мақалада: «Мектеп, 
медресе жоқ, бес мың үйге бір мұғалім, 
бір мектеп жоқ» дей келіп, «Молда кел-
се, алты айға төрт жүз-бес жүз сом ақы 
беріп, Ислам дінін үйретерлік болса, 
жоқтан гөрі ол да тәуір» деп қажетті 
мәлімет айтылады.

Жоғарыдағы аталмыш жылдың 16 
қаңтарында авторы көрсетілмеген «Жер 
жұмысына дін жұмысын қыстырмалау» 
(«Уақыт» газетінде жазылған пікірлер) 
деген мақалада қазақты отырықшы етуді 
патша үкіметі христиан діні арқылы 
жүзеге асыруды мақсат етіп отырғанын 
әшкерелеп жазады. Сөйтіп қазақты 
өзіне тәуелді етуді ойлап отырғанын ай-
тады. Мақала иесі 1893 жылдың өзінде 
қазақ ішінде шоқынып кеткен адамдар 
болғанын жазып, ол жөнінде мысал-
дар келтіреді. «Ондай мүсәпірлер жар-
лыдан шығады. Жоқшылықтың зары-
нан неге де болса көнетін шарасыздар 
жарлылыққа айналса, айналдырушы 
көбейетіні шексіз» деп автор түйінді 
ойлар жасайды. Автордың бұл пікірі 
елімізде соңғы жылдары қаптап кеткен 
қазіргі миссионерлердің іс-әрекетімен 
соншалықты сәйкес келетінін де айт-
пай кетпеуге болмас. Бұл тұрғыдан 

алғанда «Жер жұмысына дін жұмысын 
қыстырмалау» мақаласы өзінің әлі де 
өзекті шығарма екендігін таныта алады.

«Қазақ» газетінің шығуының өзін 
«Газета деген керек нәрсе ғой. Ендігі 
заманда дүнияның қаруы, діннің тіреуі 
осы» деп бағалапты Қылышбаев деген 
автор.

Жиырмасыншы ғасырдың басын-
да ел қамы үшін күрескен қазақ 
зиялыларының бірі Халел Досмұха ме-
дов 1931 жылы ОГПУ (Біріккен мемле-
кеттік саяси басқарма) тергеушілеріне 
берген жауабында «Қазақ» газеті ту-
ралы былай дейді: 1913 жылы А. Бай-
тұрсынов пен М. Дулатов ұлттық-демо-
кратиялық бағыттағы «Қазақ» газетін 
шығара бастады. Олар өздерінің төңі-
регіне мұғалімдердің айтарлықтай бөлі-
гін, Орынбор мен Уфа қалаларының 
медреселерінде оқитын шәкірттерді 
топтастыра білді.

Орта және жоғары білімді қазақ 
зиялыларының басым көпшілігі «Қа-
заққа» ерді. Бөкейханов «Қазақтың» 
басты жетекшісі болды, оның платфор-
масын анықтауға атсалысты... «Қа-
зақ» газеті бірінші орыс революция-
сы оятқан қазақ халқының белгілі 
қауымын ұйымдастыратын және оған 
басшылық жасайтын орталыққа айнал-
ды. Газет қазақтың саяси өмірі жөнінен 
маңызды мақалалар беріп тұрды, 
көптеген көкейкесті мәселелер бойын-
ша пікірталастар ұйымдастырды және 
сол кездегі қоғамдық ойды бір арнаға 
бағыттаушы болды. 

«Қазақ» газеті осынау өз ғұмыры-
ның ішінде барша қазақ зиялыларын 
ортақ мақсат жолында топтастыра алды, 
тынымсыз соғылған қоңырау сынды 
халықтың қалғи бастаған рухын оятып, 
мыңдаған зерделі жасты тәуелсіздік 
туының астына жинай білді. Қазақ 
тарихындағы ең алғашқы ірі қоғамдық 
ұйым: ұлттық-демократиялық «Алаш» 
партиясының ұйымдасуына ұйытқы 
болған да осы газет. Заман аударылып-
төңкеріле бастаған тұста Қазақ елін 
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аласапыраннан аман-есен алып шығып, 
автономиялық мемлекет мәртебесіне 
жеткізуді мұрат тұтқан Алашорда үкі-
метінің үні болған да осы газет. Амал 
не, сөз жүзінде езілген ұлттар құқы-
ғын мойындауды жария еткенімен, іс 
жүзінде мүлде басқа принципті басшы-
лыққа алған Кеңес үкіметінің қаһарына 
қарсы тұру мүмкін болмай қалды.

Алайда, «Қазақ» газеті өзіне жүк-
телген міндетті орындап, мақсатына 
жетіп үлгерген еді. Оның тәуелсіз ел 
болуға шақырған үні ұрпақтан ұрпаққа 
жаңғырып жететін үзілмейтін ұлы 
сарынға ұласқан. «Қазақ» газеті, – 
деп жазды Мұхтар Әуезов 1923 жылы 
«Шолпан» журналында, – ...ел дертінің 
себебін ұғып, емін біліп, енді қазақты 
оятып, күшін бір жерге жинап, пат-
ша саясатына қарсылық ойлап, құрғақ 
уайымнан да, бос сөзден де іске қарай 
аяқ басамыз деп талап қыла бастаған 
уақытқа келді. Бұл тұтынған жолында 
«Қазақ» газеті өз міндетін дөп атқарды.

Мұндай газет жұрттың бәрін бір 
қалыпты ойлауға көшіруді мақсат еткен 
Кеңес өкіметіне ұнамауы түсінікті еді. 
Жаңа қоғамның қырағы сақшылары 
ұлттық тәуелсіздікке, рухани тәрбиеге 
үндеген газеттің барлық санын жетпіс 
жыл бойы ешкімнің назары түспейтін 
қапаста ұстап-ақ келді. Бірақ, «Қазақ» 
газеті қаққан тәуелсіздік қоңырауының 
сарыны ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, 
азаттықты аңсаған азаматтар рухын 
шыңдаумен болды. Бізді бүгінгі дербес 
ел болуға жеткізіп отырған да сол рух. 

ХХ ғасырдың басында дүниеге 
келіп, сол кездегі қазақ қоғамының са-
налуан мәселесіне араласқан «Қазақ» 
газеті рухани құндылықтарды насихат-
тауда үлгі көрсетті. Сонымен, «Қазақ» 
газетінің рухани құндылықтар туралы 
жарық көрген мақалаларды сараптау-
дан мынадай ой түюге болады: 

– дін ұлттың рухани күші ретінде 
бағаланады; 

– діні мықты ел болу үшін жастарды 
оқыту; 

– жастарды оқытуға ауқаттылардың 
жәрдем жасауы; 

– жеке муфтилік мәселесі; 
– миссионерлікті әшкерелейді.
ХХ ғасырдың басында дүниеге ке-

ліп, сол кездегі қазақ қоғамының са-
налуан мәселесіне араласқан «Айқап» 
журналы мен «Қазақ» газеті рухани 
құн дылықтарды насихаттауда үлгі 
көр сетті. Біз өз зерттеуімізде бұл ба-
сылымдардың кітап болып шыққан 
түрін пайдаландық. Бұл кітаптардың 
«еліміздің рухани өмірінде, отандық 
қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар са-
ласында қандай олжа болғанын айтып 
жатудың өзі артық. Олардан қаншама 
ғалымдар өз салалары бойынша құнды 
мәліметтер алып, отандық ғылым көк-
жиегін кеңейтуге пайдалануда. Ал сол 
кітаптар аталған басылымдар жария-
ланымдарының үштін бірін ғана 
қамтығанын екінің бірі біле бермейді» 
– деген пікір өзекті. Болашақта руха-
ни құндылықтар жайлы осы басылым-
дарда жарияланған бізге әлі беймәлім 
мақалалар мұрағаттардан табылуы 
да мүмкін. Әзірге қолымыздағы бар-
ды қанағат тұттық. Қазіргі қазақ 
әдебиетінде шығармашылықтары бір-
не ше бағытқа жіктелетін қазақ қалам-
гер лерінің тап күресі басталғанға 
дейін қалыптасқан жазу үлгісі болды. 
Олар дың ұстаған кітаптары Құран, 
оқы ғандары медресе, діні Ислам 
болғандықтан жазғандары да рухани 
тұрғыдан бай, өнегелі болып келетін. 
Кеңестік кезең бәрінің күлін көкке 
ұшырып, рухани бай мұрамыздан ай-
ыру үшін түрлі әдіс-айла ойлап тауып, 
бұқаралық ақпарат құралдарын да өз 
дегенімен жүргізді.
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Өмірзақ ОЗҒАНБАЕВ

ҚАЗАҚ ЖЕРІНІҢ ТҰТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ  
НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВ

Аңдатпа. Автор мақаласында Қазақстан жерінің территориялық тұтастығына қатысты Алаш 
арыстарының ерлікке пара-пар әрекеттерін тілге тиек ете отырып, солардың қатарындағы Нәзір 
Төреқұловтың еңбегіне ерекше тоқталады. Оның Маңғыстау өңірін Қазақстан териториясында қалуына жол 
ашқан ісін тарихи деректермен айғақтайды.

Ozganbaev OMIRZAK
INTEGRALITY OF KAZAKHSTAN LAND AND NAZIR TUREKULOV
Abstract. In the article, the author emphasizes the titanic and heroic works of the Alash leaders in relation 

to the territorial integrality of the land of Kazakhstan, and also pays special attention to the Nazir Torekulov’s 
work. Historical data indicate that the Mangistau Territory remained on the territory of Kazakhstan thanks to his 
persistence.

Озганбаев ОМИРЗАК
ЦЕЛОСТНОСТЬ КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛИ И НАЗИР ТОРЕКУЛОВ
Аннотация. В статье автор подчеркивает титанические, подобные  героизму, труды  деятелей Алаша 

по отношению к территориальной целостности земли Казахстана, а также уделяет особое внимание работе 
Назира Торекулова. Исторические данные свидетельствуют о том, что благодаря его  настойчивости Манги-
стауский край остался на территории Казахстана.
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Өмірзақ ОЗҒАНБАЕВ. Қазақ жерінің тұтастығы және  Нәзір Төреқұлов

Қазақ жері өткен ғасырларда өзінің 
географиялық орналасу қолайлылығы 
мен жерасты байлығының молдығымен 
талайлы тарихтың алаңына айналды. 
Бағзы тарихында «жеті жұрт келіп, жеті 
жұрт кеткен жер» делінетін Маңғыстау 
қашанда жатжұрттықтардың көкейін 
тескен көзқұртына айналып келді. 

Алдымен патша өкіметінің айтқан-
ға көнбеген, айдауға жүрмеген тентек-
терді елден жырақтап, оқшау қалдыру 
арқылы азаптайтын меңіреу нүктесі 
ретінде таңдалған Маңғыстауға кейін-
нен қорғаныс мақсатында бекіністер 
салы нып, жерасты қазба байлығын 
зерт теу үшін экспедициялар жіберілді. 
Пат ша өкіметінің шектен шыққан оспа-
дар лығы мен өктемдігі киелі Маңғыс-
тауды атажұрты санайтын жергілікті 
халық тың ашу-ызасын тудырды. Қа-
жет ті жерінде жер-су атау-ларын та-
ныс ты рып, картаға түсіруіне жалда-
малы түрде қызмет еткен қазақтар 
патшалық өкіметтің саяси ниет-пейіліне 
қарсы оқтын-оқтын бас көтеріп, дала 
ұлдарының тарпаң мінезін танытып 
қойып жүрді. Бұл баскөтерулер 19 
ғасырда Маңғыстаудағы әйгілі Иса 
Тіленбайұлы мен Досан Тәжіұлы бас-
таған көтеріліске ұласқаны баршаға 
мәлім. 

Патша өкіметінің қарулы от-
рядын талқан қылып, оңайлықпен 
берілмеген дала батырларының ерлігі 
патша өкіметін басқаша қимылдап, 
өзгеше шешім шығаруға мәжбүр етті. 
Бұған дейінгі тарихында әр аймаққа 
телінген Маңғыстау патша өкіметін 
біраз алаңдаушылыққа салған 1870 
жылғы Иса-Досан көтерілісінен соң 
Орынбор облысынан бөлініп алынып, 
Дағыстандағы әскери үкіметке, патша 
ағзамның туысы Романовтың қарауына 
берілді. Кейінірек Закавказьяға, одан 
орталығы Ашхабад қаласы болып са-
налатын Закаспий облысына телінді. 
Маңғыстаудың талайлы тарихындағы 
ауыр жылдардың бірі осы болды. 
Сыртқы күштердің әсерімен туған 

ел – қалың қазақ ортасынан ажырап, 
жатқа бағынды. Арнасынан ауытқыған 
адасқақ ғұмыр жарты ғасырға, яғни елу 
жылға тарта уақытқа созылды. Киелі 
де қазыналы Маңғыстаудың қазақ кар-
тасынан бөлініп алынып, өзге елдерге 
қосылуы талай елім деген ердің жан 
жарасына айналғаны сөзсіз. 

Қазақ тарихынан белгілі халқы мыз-
дың арасынан бас көтерген жалынды, 
білімді, намысты, көзі ашық арыстай аза-
маттарын баудай түсіріп отап жатырған 
алмағайып заманда Маңғыстауды ара-
шалап қалудың қиындығы айтпаса да 
түсінікті. Бірақ, халқымыздың арлы 
азаматтары өз тағдырлары қыл үстінде 
тұрса да «баспақ түгіл бас қайғы» 
деп бұқпантайлаған жоқ, ақтық демі 
қалғанша әділет үшін, ел-жер бүтіндігі 
үшін айқасып өтті. Өз елін, жерін сүй-
ген халықшылдығы, отаншылдығы 
үшін кінәлі атанып, жазықсыз «Халық 
жауы» деген желеумен қынадай қы-
рыл ған аға буынның жанкештілігі мен 
қайраткерлігін, күрескерлігі мен туған 
елге деген шексіз сүйіспеншілігін қазақ 
тарихы, қазақ ұрпақтары мәңгі қастер 
тұтып, құрметпен атайтын болады. 

Тәуелсіздік алған елімізде бүгін-
де Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұ-
ма баев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мір-
жа қып Дулатов, Жүсіпбек Аймауы-
тов, Сұлтанбек Қожанов, Халел жә не 
Жаһанша Досмұхаммедовтер, Әли-
хан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, 
Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақа-
сов, Мұхаметжан Тынышпаев, Нәзір 
Төреқұлов секілді жүздеген азамат тар-
дың есімдері зор ықыласпен аталады. 
Тәуелсіздік заманының жаңа буыны 
халық үшін шейіт кеткен бабалардың 
рухын мәңгі биік ұстайтыны анық. Бұл 
аталған арыстардың қай-қайсысы да ұлт 
үшін ұмытылмастай ұстынды істерімен 
танылды десек, солардың бірі – Нәзір 
Төреқұлов. Күллі қазақ үшін киелі 
Түркістан топырағында туылған Нәзір 
өзінің білімділігімен, біліктілігімен не-
бары 45 жасына дейін-ақ көрнекті мем-
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лекет және қоғам қайраткері, ғалым 
дәрежесіне дейін көтерілді. 

Тарихтың ақтаңдақ беттерін ауда-
рып отырсақ, Нәзір 26 жасында ре-
дактор, 27 жасында ревком төрағасы, 
комиссар, 30 жасында бүкіл Кеңес 
Одағы бойынша орталық баспа төраға-
сы, Түркістан Коммунистік партия сы 
Орталық комитетінің жауапты хат-
шысы, Түркістан Атқару Комитеті-
нің төрағасы болып қысқа өмірін ірі 
қадамдармен аттап өтеді. Осы қарқын-
мен келіп, 36 жасында КСРО-ның 
күрделі, жұмбағын ішіне бүккен Сауд 
Арабиясы Корольдігіндегі төтенше 
елші және өкілетті министр бола-
ды. Ислам дінін берік тұтынуымен 
Кеңес Одағына мүлдем қарама-қар сы 
ұстанымдағы Сауд Арабиясы Король-
дігінде елші болудың қиындығы айт-
паса да түсінікті. Мүлде екі сенім, 
екі көзқарас, саяси және қоғамдық-
әлеуметтік тұрғыда екі бағыттағы 
елдердің арасына дәнекер болуға саяси 
сұңғылалық, бесаспап білімділік, сыр-
баз іскерлік қажет болатын. 

Қазақтың алымды азаматы осы 
қиындықтарды еңсеріп, тіпті өзін ше-
бер елші ретінде мойындатты. Өзіне 
жүктелген міндеттерді сарабдалдықпен 
жүзеге асырып, Кеңес Одағының 
беделін өсірді, екі елдің арасында жақсы 
қарым-қатынастың алтын көпіріне ай-
налды. Жер жаһанға аты мәшһүр ай-
бынды Кеңес Одағының атынан елші 
болудың міндеті де қат-қабат. Нәзір 
Кеңес Одағының сауда-экономикалық, 
саяси мүдделерін табанды қорғап, екі 
елдің ымыралы қатынасы үшін қажетті 
ақпараттарды шұғыл ыңғайластыра 
орындау арқылы түрлі кездесу, келіс-
сөздерді жетік жүзеге асырып отырды. 
Англияның Араб Федерациясын құру 
мақсатында Недж қаласында шекара 
жағалай бекіністер салып, осы төңіректе 
сауда жасау құқын иеленуге тырысқан 
Британ үкіметінің өктемдігіне Н.Төре-
құловтың ханзада Фейсалмен Сауд 
Арабиясы мен Кеңес Одағы арасында 

бензин, керосин, ағаш, ұн, мата, қант, 
күкірт тәрізді тауарлар алмасу секілді 
маңызды құжатқа қол қоюы тежеу бол-
ды. Іскерлігімен, адалдығы, білімділігі 
Нәзірді Сауд Арабиясы Королдігінің 
беделді тұлғаларының алдында абы-
ройға бөледі. Король Әбдел Әзиз Әл-
Сауд бастаған Арабияның ірі саяси 
қайраткерлері, ықпалды байлары мен 
ғалымдары, сондай-ақ Кеңес Одағының 
іс басындағылар Нәзір Төреқұловтың 
дипломатиялық іскерлігін жоғары 
бағалады. Сегіз жыл мәмілегер, білікті 
елші болған Нәзір өзімен әріптес 
елшілерден өре мен өнеге жағынан биік 
тұрып, екі жыл дуайен болды. 

Сауд Арабиясында елші болуы 
Нәзірдің талантын жан-жақты аша 
түсті, қажылыққа да барды, тіл үйренді, 
халық алдындағы азаматтық тұлғасы 
да еңселене, сомдала түсті. Мұның 
сыртында елде жүргенде атқарған 
жаңа түрік әліпбиін енгізуге атсалы-
суы, «Еркін дала» атты жасырын ұйым 
құруы, Құрбан айт күндерін мерекелік 
демалыс күндері деп жариялауы, Вла-
димир Ильич Лениннің қабылдауында 
болып, автономиялы елдердің ана 
тілдеріне мемлекеттік тіл мәртебесін 
беру туралы ұсыныс көтеруі, ғылым са-
ласында «Жат сөздер», «Ұлт мәселесі 
және мектеп», «Қазақ-қырғыз үшін 
жаңа әліпби» еңбектерінде, көптеген 
мақалаларында емле, әліпби, термино-
логия жүйесін ғылыми негізде талда-
уы, әдеби шығармаларға пікір білді-
руі, ғылыми нақты дерек-дәйек термен 
суарылған ислам діні, Түркіс тан 
тарихы, жәдитшілдік туралы мақа-
лаларының жарық көруі, Орталық Ба-
спа басқармасының төрағасы болған 
жылдары қуғын-сүргінге ұшыраған 
қандастары Ахмет Байтұрсынов пен 
Мағжан Жұмабаевты, қандас әрі ру-
хани ағасы Әлихан Бөкейхановты 
қамқорлап, көмек қолын созды. 

Біріне үмітті іні, біріне арқалы аға, 
замандас ретінде танылды. Әңгімелі бо-
лып үлгерген Ә. Бөкейхановты баспаға 
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қызметке алды, М. Жұмабаевты «Ақ 
жол» газетіне жұмысқа орналастыр-
ды, кейіннен Мәскеудегі Жоғары 
әдебиет және өнер институтына түсуіне 
көмектесті. Олардың шығармаларының 
алғаш «Темірқазық» баспасында, кейін 
жинақ боп шығуына қолдау көрсетті. 
Ол – коммунист, батыс пен шығыстың 
мәдениетін бойына сіңірген көрнекті 
қайраткер, бірақ қайда жүрсе де діні 
мен діліне берік мұсылман болды. Бұл 
жағдай оны өмірінде біраз тығырыққа 
тіреді. 

Ислам дінінің болашағы үшін 
алаңдап, қазақ халқының иманнан қол 
үзіп қалуынан қорықты. Шамасының 
келгенінше дінге қорған болуға ты-
рысты. Бұл жолы ол тағы да маңызды 
декретке қол қойып, мұсылмандарға 
ыңғайлы болуы үшін демалысты жек-
сенбіден жұмаға ауыстырды, Құр-
бан айт күндерін мереке деп жария-
лады. «Дәруіш» деген атпен баспа 
беттерінде ислам дінін жақтап жазған 
мақалалары жарық көрді. «Ислам 
мен коммунизм пәлсапасын әмбеге 
ұғындырмақта бір ғана өлшем болса 
керек. Ол – имандылық, имандылық 
һәм имандылық! Мәскеуде тақуа боп 
күн кешірмектің жолын таппай өзім 
де қапалымын. Ахуалым әуелгідей 
емес, мұның себебін терең қиялға шо-
мып дөп тапқандаймын. Сол сәтте бір 
келеңсіз көрініс көзіме іліне кеткені. 
Ол немене десеңіз? Ол – иманнан 
жұрдай бола бастағанымыз» деп 
күйіне қапаланады ол. Мұндай ірі іс, 
кесек сөздер Нәзірдің биік болмы-
сын қалыптастырумен бірге, Кеңес 
Одағы билігінің үрейін, қызғанышын 
туғызды. Нәзірдің мұсылман елінде зор 
құрметке бөленуі, қажылыққа баруы, 
қазақ тағдыры сынға түскен сәттерде 
ұлтын сүйген жүрекпен батыл үн қатуы 
кеңесшілдердің көзқарасымен ішінара 
кереғар шарпысып қалып жатқан 
тұстар болды. Осы көзқарас, осы 
көреалмаушылық 1937 жылы Нәзірдей 
біртуар азаматтың түбіне жетті, яғни 

осы жылы қараша айының 3-де ұлы 
азаматқа кесілген жаза – ату жазасы 
жүзеге асырылды. Сауд Арабиясынан 
«ең әділетті, адал адамды атқаны үшін 
бұл мемлекетпен қатынасты үземіз» 
деген хат келген. Сөйтіп, 39 жыл бойы 
екі ел арасында дипломатиялық бай-
ланыс үзілген. Нәзірге ерекше құрмет-
ықыластың дәлеліндей Сауд Арабия-
сында оның атына алаң, көше берілді. 

Нәзірге қанды жазаны жүзеге асыр-
ған жер әр халықтың бас көтерер 
ерлерін баудай отап, қынадай қырған 
қаралы жер сол кезеңнің өзінде тұр-
ғындар арасында «Бутовский поли-
гон» деп аталған. Мұның себебі – 
түнде құпия әкелінген тұтқындарды 
таң атқанға дейін атқан мылтық дау-
сы үзілмейтіндігіне қатысты. Түрме де 
тұтқындарды қинап-азаптаудың жан-
түршігерлік 52 тәсілі қолданылған. 
Осынша азаптардан соң әбден қал-
жыраған, соңында өмірін оқ қиған 
арыстардың жансыз денесін орман-
ды алқаптағы Коммунарка зираты-
на жерлеген. Жерлеген деген сөз 
де келіңкіремейді. Әйтеуір бетін 
жасырған. Бұл зиратта 11 мемлекеттен 
әкелінген 60 ұлттың өкілі жатыр десек, 
мұнда біздің Сұлтанбек Қожанов, Тұрар 
Рысқұлов, Нәзір Төреқұлов сынды ба-
уырларымыз бар. Мәскеуге арнайы 
шақыртылып атылып, Коммунарка зи-
ратына жерленген монғолиялық 35 ми-
нистр мен олардың орынбасарларына 
Моңғолия ескерткіш қойып, үлкен са-
уапты іс жасады. Бұл өз билігі өзіндегі, 
тәуелсіз Қазақстан азаматтарына үлгі 
боларлық іс. Бірақ, бұл тұрғыда біздің 
жағдай мүмкіндігіміз жеткенмен, 
құнтымыздың жетпей жатырғандығын 
жасыруға болмайды. 

Нәзірдің қазақ мемлекеті, қазақ 
халқы үшін жасаған сан алуан ғибратты 
істерінің ішінде Маңғыстау облы-
сы, осы киелі түбектің тұрғындары 
қашанда құрметпен еске алып жүретін 
ерлікке тең үлкен ісі бар. Ол жоғарыда 
айтылғандай елу жылдай арнасы-
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нан адасып, әркімге бір телінген 
Маңғыстауды біржолата қазақ карта-
сына қосып, қазақ шекарасына енгізуге 
ықпал етуі. 

1920 жылы 16 қазанда Түркістан Рес-
публикасы Орталық Атқару Комитеті 
Кеңесі төрағасы болып тұрған кезінде 
Нәзір Төреқұлов №341 декретке қол 
қояды. Маңғышлақ уезін және Крас-
новодск уезінің №№4-5 Адай болыс-
тарын этнографиялық құрамына және 
шаруашылық ерекшеліктеріне байла-
нысты Қырғыз Кеңестік Социалистік 
Республикасына беру туралы Нәзір қол 
қойған бұл құжат сыртқы күштердің 
әсе рімен атажұрттан, ағайыннан 
бөлініп, басқалардың қарамағында 
жүрген Маңғыстауды, ондағы халықты 
қазақ еліне, қазақ жеріне қосқан 
ең сәтті, бақытты, жұлдызды және 
Маңғыстау тағдырын шешкен тари-
хи маңызды құжат болды. Талай ел 
атажұртпен қауышты, талай ердің 
көкірегіндегі шер-шемені жадыраған 
қуанышқа ұласты. Сол кезеңде Нәзір 
Төреқұлов, Жалау Мыңбаев бастаған 
ел жанашырлары өз бастарын қатерге 
тіге отырып, аталмыш құжатқа қол 
қойып, іске асырмағанда Маңғыстау 
мәңгі жат елдің меншігінде кетер ме 
еді, кім білген?! Одан беріде жерінің 
асты табиғи қазынаға, үсті мәдени мұра 
мен табиғаттың тамаша туындылары-
на толы Маңғыстау даласының басына 
қара бұлт бірнеше рет үйірілді. Оны 
Қазақстаннан бөліп алып, Түрікмен 
ССР-ына қосу туралы бастамалар 
болмай қалған жоқ. Бірақ, киелі жер 
төсіндегі әруақты бабалардың, ел үшін 
оққа ұшқан Нәзірдей ағалардың рухы, 
тәуелсіздік таңында желкілдей өскен 
бүгінгі және болашақ буынның бақыты 
болар, Маңғыстау атажұрттан ажыраған 
жоқ, қалың қазақ Маңғыстаудай киелі 
өлкеден көз жазып, қол үзіп қалған 
жоқ. Бүгінде мұнайы мол Маңғыстау 
алдына зор мақсаттар қойып, әлем 
жұртына өзін танытқан тәуелсіз 
Қазақстанның іргелі өңірлерінің бірі. 

Индустриялық-инновациялық даму-
дың алып алаңына, алыстан аңсап 
келген ағайынның құтты қонысына 
айналды. Әуе жолы, темір жол, су 
жолы және құбырлар жолы үстінен 
шартарапқа тараған тоғыз жолдың 
торабы ретінде ел экономикасының 
күретамырына айналып тұр. Шаңырағы 
шаттыққа толып, төрінен берекесі 
тарқамаған тұтастықтың бастауын-
да ақ найзаның ұшымен, білектің 
күшімен Маңғыстауды мәңгі жерсінген 
бабаларымыздың қайраты, кешегі 
қабылан жүректі ағаларымыздың ер-
лігі, ел тізгінін қолына алған бүгінгі 
буынның білім-білігі тұр. 

Тәуелсіз де кең байтақ Қазақстанның 
оңтүстік-батыс бетінде орналасқан, 
жер көлемі жағынан республика-
да 7-орын алатын Маңғыстаудың 
болашағы мемлекетімізбен бірге да-
мып, бірге жетіле беретіндігіне сөз жоқ. 
Қазақта ел мен жер тағдыры талқыға 
түскен сәтте сурылып алға шығып, 
қайраттана қарсы тұрған, жалындай 
күрескен азаматтар жоқ емес. Олар 
қазақ тарихындағы мәңгі өшпейтін, 
әр жылдардағы ұрпақ аса құрметпен 
еске алып, мерейлене атар тұлғалар. 
Халқымыздың тағы бір айтулы ұлы 
Смағұл Сәдуақасов Семей облысы мен 
Қазақстанның солтүстік облыстарының 
тағдыры жіпке ілініп тұрған сәтте «14 
хатын» ұйымдастырып, мәселенің өткір 
қойылуы нәтижесінде ел тұтастығын 
сақтап қалған болса, беріректе оңтүстік 
өңірден Өзбекстанға жер беру әңгімесі 
көтерілгенде Жұмабек Тәшенов өрше-
лене қарсы тұрған еді. 

Маңғыстау өлкесі тұрғындарының 
қай кездегі буыны да Нәзір секілді 
қазақтың ұлтарақтай жерін қызғыштай 
қорып, жұртының жел жағына ық 
бола алған атпал азаматтарын шексіз 
ризашылықпен, асқан алғыспен 
еске алатын болады. Нәзір тура-
лы сөз қозғағанда, оның замандасы, 
жалын даған жастығын ел бірлігі мен 
бүтіндігіне, қазақтың жоғын жоқтап, 
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жоғалтқанын түгендеуге арнаған жер-
лесіміз Жалау Мыңбаев еске түседі. 
Бұл мәселе Жалау Мыңбаев Ка-
зАКСР ОАК төрағасы болған кезде 
жалғасты, Жалаудың өзі бас болып 
шекараны анықтауға жұмылып, әбден 
шегіне жетіп тұрған мәселе болатын. 
Нәзірдің жақсы ісін жайсаң Жалау кеп 
жалғастырды. Қазақ АКСР Орталық 
Атқару Комитеті төрағасы болған жыл-
дары оның Қазақстан мен Өзбекстан, 
Қазақстан мен Түрікменстан шекара-
сын бөліп-белгілеуде атына мініп, ше-
кара бөлінісінде өзі жүргені, шұрайлы, 
көрікті жерлерді қазақ еншісіне 
қарай ығыстырып, алып бергені сол 
кезеңдегі қазақ азаматтарының асқан 
отансүйгіштігін, ұлтжандылығын 
айғақтай түседі. Біз, яғни жазықсыз 
жапа шеккен ағалардың арманы 
болған азат күннің ұрпақтары, есіл 
ерлерді лайықтап бағалауға тиіспіз. 
Ақтау қаласынан Жалау Мыңбаевқа 
ескерткіш тұрғызылуын азамат 
рухының халқымен қайта қауышуы де-
сек, бүгін Нәзір Төреқұлов рухымен жа-
мырай табыстық деуге болады. Бүгінде 
осы бабалардың ерен еңбегі орынды 
бағаланып, тәуелсіздік жағдайында 
шекарасын бекемдеп алған Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың еңбегі ерекше. 

Қазақ халқын айдай әлемге паш 
етіп, әлемдік тұрғыда іскер елші 
атанған, Маңғыстау тарихында алтын 
әріппен жазуға тұрарлық ерен еңбегі 
бар Нәзір Төреқұловтың 120 жылдық 
мерейтойына маңғыстаулықтар ықы-
лас пен атсалысып отыр. Оның бір 

дәлелі бүгінгі ғылыми-теориялық кон-
ференция десек, облыстық тарихи-
өлкетану мұражайынан көрнекті мем-
лекет және қоғам қайраткері, ғалым, 
елші, қажы, репрессия құрбаны Нәзір 
Төреқұловқа арнап арнайы стенділер 
жасақталды, тәуелсіздік алған елімізде 
алғаш ашылған аудан – Мұнайлыда 
көше атын беру, облысымыздың ау-
дан, қалаларындағы оқу орындарын-
да, мәдениет мекемелерінде мәдени-
танымдық шаралар өткізулермен 
жалғасын таппақ. 

Кезінде Тайыр Мансұровтың, Темір-
бек Қожакеевтің, Бейбіт Қойшыбаев-
тың, Жолтай Әлмашұлының, Нұрмұхан 
Оразбектің т.б. бастамашылдығымен 
қолға алынып, іргетасы қаланған нәзір-
тану ғылымы бізді біраз жаңалықтарға 
қанықтырды. Бүгінде Алаш қайрат-
кер лері, өткен ғасыр басындағы Нәзір 
Төреқұлов сияқты қазақ зиялылары ту-
ралы қайта-қайта айтудағы мақсатымыз 
– олардың күрес мысалында елдік, 
ұлттық, мемлекетшілдік ұстанымды 
қоғамға жеткізу, ең алдымен жастардың 
тарихи санасын қалыптастыру, соған 
сәйкес тәрбие жұмыстарын жүргізу. 
Сауд Арабиясында «Нәзір Төреқұлов 
– Совет Одағының Сауд Арабиясы 
Әмірлігіндегі 1-ші Өкілетті Елшісі» 
атты кітаптың жарық көруін қазақ ұлын 
шетелдік саяси сахна мойындағаны 
деп білеміз. Өзгелер ұлықтаған ары-
сты өзіміз қалай құрметтесек те артық 
емес. Демек, ұрпаққа Нәзірді таны-
ту, оны лайықты ұлықтау ісі кең 
көлемде өз жалғасын таба беретініне  
сенемін.
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Аbout the author: Professor, Doctor of Political Sciences of the UNESCO 
Department, International Journalism and Mediain the Society, Faculty of 
Journalism, alFarabi KazNU.

Автор туралы: саяси ғылымдар докторы, әлФараби атындағы 
ҚазҰУ журналистика факультетінің ЮНЕСКО, халықаралық журна
листика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры. 

Об авторе: профессор, доктор политических наук кафедры ЮНЕ
СКО, международной журналистики и медиа в обществе факульте
та журналистики КазНУ им альФараби.

Аbout the author: student of Journalism Deparment  alFarabi KazNU.

Автор туралы: әлФараби атындағы ҚазҰУ журналистика 
факультетінің студенті.

Об авторе: студентка факультет журналистики КазНУ им. аль
Фараби.

BE SENSITIVE TO YOUR COUNTRY’S
CULTURAL AND POLITICAL BOUNDARIES… 

Abstract. Our long-time colleague and friend of the UNESCO, International Journaism and Public Relations 
Chair, Professor Michael Brown of University of Wyoming (UW) USA, kindly agreed to answer the questions. 
Professor has been cooperating with the Faculty of Journalism for several years. More than 20 our students did 
internships there, came to work on dissertations and scientific projects

Галия ИБРАЕВА, Диляра СУБХАНГУЛОВА
«ӨЗ ЕЛІҢНІҢ МӘДЕНИ ЖӘНЕ САЯСИ ШЕКАРАЛАРЫНА МҰҚИЯТ БОЛЫҢЫЗ»
Аңдатпа. Біздің ежелгі әріптесіміз және ЮНЕСКО кафедрасының досы, Халықаралық журналистика 

және қоғаммен байланыс, АҚШ-тың Вайоминг Университетінің профессоры Майкл Браун бірнеше жылдан 
бері журналистика факультетімен ынтымақтастықта. Вайоминг университетінде ҚазҰУ-дан 20-дан астам 
студенттер мен жас ғалымдар тағылымдамадан өтті.

Галия ИБРАЕВА, Диляра СУБХАНГУЛОВА
«БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К КУЛЬТУРНЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ВАШЕЙ 

СТРАНЫ»
Аннотация. Наш давний коллега и друг кафедры ЮНЕСКО,  международной журналистики и связей с 

общественностью профессор Майкл Браун из Университета Вайоминга (UW) США любезно согласился от-
ветить на вопросы. Профессор уже несколько лет сотрудничает с факультетом журналистики КазНУ им.аль-
Фараби, тогда как в Университете Вайоминга прошли стажировку более двадцати студентов, работали над 
диссертациями и научными проектами докторанты журфака КазНУ.

Galiya IBRAYEVA

Dilyara 
SUBKHANGULOVA
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– Why did you decide to work with 
Kazakhstan and local students?

– I decided to work with KazNU 
because I liked the people. The students 
were bright, the professors and others 
I met made me feel very welcome. My 
work with Kazakhstan was accidental and 
a gift. It was accidental because I had little 
awareness of Kazakhstan until a graduate 
student from al-Farabi Kazakh National 
University, Askhat Yerkimbay, studied 
at the University of Wyoming (UW). 
He introduced me to Kazakhstan and 
professors at KazNU. That introduction 
started an 8-year partnership of working 
with students and conducting research 
with professors. My work with Kazakhstan 
was a gift because I was introduced to very 
intelligent and interesting people, I have 
discovered good research opportunities 
and partners, and have enjoyed working 
with KazNU people for several years. 
I consider the people I work with in 
Kazakhstan my friends.

In 2017 Dr. Karlyga Myssayeva and 
I were invited to a conference sponsored 
by the US embassy to talk about the UW-
KazNU partnership. The US Ambassador 
specifically identified our partnership as 
one of the longest and most productive. 
Our partnership works for two reasons. 
First, both the UW and KazNU encourage 
and support international cooperation. Our 
institutions value our partnership. Second, 
we have developed personal connections 
between individuals. Institutional support 
is important, but the work is conducted 
by specific individuals who work well 
together. I have worked closely with 
several KazNU people including Dr. 
Karlyga Myssayeva, Dr. Galiya Ibrayeva, 
former student and teacher Mr. Askhat 
Yerkimbay, and recent PhD graduate 
Dr. Zarina Buyenbayeva. Our research 
collaborations have produced seven 
conference papers, including one awarded 
best paper from the Broadcasting Education 
Association. Five research publications 

have come from our collaborations.

– Tell us the most interesting case from 
your practice.

– While conducting research in 
Karaganda I visited the Dolinka Museum 
for the Commemoration of Political 
Repression. The museum is on the site 
of Karlag, a set of camps in the Soviet 
Gulag system. I learned that over 400,000 
Russian Germans went through the camp. 
My Russian German grandfather came 
to the US from the Saratov region of 
Russia in 1912 and relatives left behind 
in the Volga area disappeared. Some were 
likely sent to Kazakhstan and Karlag – 
so I discovered an unexpected personal 
connection to Kazakhstan. While at the 
museum we learned that the prisoners 
at Karlag produced a newspaper called 
Putevka, which was distributed throughout 
the camp system. Dr. Karlyga Myssayeva 
and I recently completed an analysis of 
this newspaper and our publication of 
the results will appear in a very good 
US academic journal called Journalism 
History this fall. The trip to Karlag was 
personal but also provided an opportunity 
for research.

Another interesting case came from the 
visit to UW in 2018 by KazNU graduate 
students. Wyoming has a strong Native 
American community. Dancers and 
singers from the Arapahoe and Shoshoni 
nations were performing on campus. This 
provided a very unique opportunity for the 
students to see Native Americans in their 
traditional dress performing traditional 
dances. At the end of the performance 
the Kazakh students met with the Native 
Americans and felt a connection to 
them. The students said much of the 
Native American performance seemed 
vaguely familiar and comfortable. It was 
a great experience for them. Recent DNA 
research shows that the Native American 
population came from the same Siberian 
people that went to Central Asia. So 
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maybe there was some truth in the Kazakh 
students’ connection to Native Americans.

– What is the difference between 
journalism students in the USA and 
CIS countries? What features have you 
identified for yourself?

– There are similarities and differences 
in students from the US and Kazakhstan. 
I work mostly with graduate students 
who are among the brightest and most 
committed students, so my ideas are shaped 
by these students. I find that both Kazakh 
and US students are equally intelligent and 
committed to their education. Both are 
curious and eager about their journalism 
futures, but Kazakhs are a bit more 
curious, and are more friendly and social in 
their interactions. Some of the differences 
reflect culture. US students are more likely 
to ask questions about, and challenge, 
cultural and political authorities. Our 
cultural traditions are more individualistic; 
our graduate education asks students 
to challenge what is known; and our 
political culture encourages criticism. In 
Kazakhstan people are more social than 
individualistic. Also, Kazakhstan has a 
long and diverse history with various 
civilizations that shape Central Asia. Most 
Americans don’t have this history in the 
US. Central Asian social traditions include 
diverse beliefs, and my sense is that these 
beliefs include a stronger respect for 
traditional cultural authority. In addition, 
Kazakh political structures don’t invite the 
same kind of criticism as those in the US. 
Students and journalists in each country 
must work within these cultural and 
political environments, and it is reflected 
in the students.

– Which universal advice is suitable for 
students, future journalists around the 
world?

– Offering universal advice is difficult 
because circumstances vary from country 
to country, but of course I have advice 

anyway. Kazakhstan is building its 
place in the international community 
and developing its international image. 
Journalism has a role in this development. 
Entering the international communication 
sphere requires an understanding of how 
journalism is conducted and how it is 
judged by the international community. 
So here are some thoughts:

- Study and learn the skills required to 
do journalism. Schooling and internships set 
the foundation. You want to display good 
journalistic skills to the rest of the world.

- Read/watch good journalists from 
around the world. Look for good role 
models. Following good journalists who 
do what you want to do will help you fit 
into an international setting.

- Be sensitive to your country’s cultural 
and political boundaries. When reporting 
on issues that may be controversial it 
is important to understand culture and 
politics, particularly if you need to explain 
the issue to an international audience.

- Stay within the law. The international 
community expects journalists to work 
within the law. Following the law offers some 
protection as journalists do difficult work.

- Be truthful with the facts. Facts never 
‘speak for themselves’ but are always 
processed. Use facts in a way that is honest 
and truthful.

- Do your work in an ethical way and 
be true to yourself and your profession. 
Professional and personal ethics are 
important. Professional ethics set 
expectations for journalists as they enter 
the international market, and personal 
ethics help guide the journalist regarding 
their own beliefs and communities.

– Can you tell us how our students 
studied, what difficulties they had 
to overcome in order to adapt to the 
university? How did you help them work 
in the library? What courses did they 
manage to listen to?

– Since 2012 about 20 KazNU 
Master’s students have participated in 
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a 10-day ‘research Internship’ designed 
specifically for KazNU graduate students. 
Our last visit included 9 KazNU students. 
We offered them three seminars in three 
days by three professors. The seminars 
provided an overview of research, a 
discussion of the role of theory in research, 
and methods for conducting research. 
Then students are trained to use the library 
system and given access to materials. UW 
has extensive on-site and remote access 
to scholarly material and students are 
encouraged to use this access to explore 
the topics of study for their master’s 
thesis. In addition, students are given time 
to explore the community and interact 
with people here. Most students also 
take a few days to explore other places 
in the US as they return to Kazakhstan. 
The experience provides students with 
an opportunity to gain valuable research 
experience and learn about America in a 
safe and comfortable community.

The students who visit for the short 
research internship adapt quite well. The 
students explore our community and 
engage in local events. Some don’t like the 
American food choices on our campus, but 
they eventually find what they like. Kazakh 
students who are here for a semester or 
more need some time to adjust but seem 
to do so quickly. When Mr. Yerkimbay 
was at UW he helped established a Central 
Asian Student Association (CASA) 
that provides support and community 
for Central Asian students. For Kazakh 
students who complete a degree at UW 
CASA provides valuable support and 
guidance. In addition, CASA hosts social 
gatherings for KazNU students and offer 
support as they explore our community. 

– What was your dream when you were 
25? Why did you choose radio as the 
main idea of your research? What are 
your plans for continuing research or 
publishing scientific journals?

– At 25 I completed a degree in 
broadcasting and expected to start a 

broadcasting career. Instead I was lured 
into the Uranium mining industry by the 
good money it offered. Later when the 
Uranium industry declined, I went to 
graduate school and started on the path 
to research and teaching. I studied radio, 
particularly radio history, because of a long 
interest radio broadcasting. I grew up in a 
small rural community where radio was a 
primary source of news and entertainment, 
and I was always listening. As a scholar 
and researcher, I am interested in how 
media technologies emerge and change 
the way we communicate. Radio was a 
very transformative technology when it 
emerged.

I am officially retired from the 
University of Wyoming as a teacher, but 
as Emeritus Professor I remain connected 
to the university with access to its 
resources, and I continue to be involved 
in research and publication. My research 
has changed, primarily because of my 
visits to Kazakhstan. My research now 
includes learning about Russian German 
history, particularly in Kazakhstan. 
I am on the board of directors of the 
American Historical Society of Germans 
from Russia (AHSGR) and recently was 
appointed editor of their journal. The 
journal publishes academic articles and 
general works about Russian Germans. 
AHSGR members are relatives of Russian 
Germans who left Russia before the 
Bolshevik revolution. They want to learn 
about their relatives who were exiled from 
Russia, about the Russian German history 
in Kazakhstan, and about the lives of 
Russian Germans who lived and continue 
to live in Kazakhstan. I hope to contribute 
to that knowledge.

– Thank you, Michael, we would like our 
personal relationships and ties with the 
university will only develop and become 
more fruitful. We wish you to create 
good relations with German diaspore in 
Kazakhstan, perfect in your work with 
our researchers, and success in the new 
scientific journal.
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Автор туралы: әлФараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті журналистика 
факультетінің деканы, ф.ғ.к., доцент.

Аbout the author: Dean of the Faculty of 
Journalism of alFarabi KazNU, Candidate of 
Philological Sciences, Associate Professor.

Об авторе: декан факультета журналистики 
КазНУ им. альФараби, кандидат филологи
ческих наук, доцент.

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ

ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ 
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ОЙШЫЛДАР 
МУЗЫКА АСПАПТАРЫ ТУРАЛЫ

Андатпа. Автор бұл зерттеу мақаласында Әбу Насыр әл-Фарабидің «Музыка туралы үлкен кітабында» 
аталған музыкалық аспаптар туралы ойларын негізге ала отырып, орта ғасырларда өмір сүрген ойшылдардың 
музыкалық аспаптар туралы деректеріне шолу жасайды.

Sagatbek MEDEUBEKULY
ABU NASYR AL-FARABI AND MEDIEVAL THINKERS ABOUT MUSICAL INSTRUMENTS
Abstract. In this research, the author examines the ideas about musical instruments of medieval thinkers, based 

on the reflections of Abu Nasyr al-Farabi about musical instruments contained in his «Big Book on Music».

Сағатбек МЕДЕУБЕУЛЫ
АБУ НАСЫР АЛЬ-ФАРАБИ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МЫСЛИТЕЛИ О МУЗЫКАЛЬНЫХ ИН-

СТРУМЕНТАХ
Аннотация. В данной исследовательской статье автор рассматривает представления о музыкальных ин-

струментах средневековых мыслителей, основываясь на размышления Абу Насыра аль-Фараби о музыкаль-
ных инструментах, содержащихся в его «Большой книге о музыке».
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Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ. Әбу Насыр әл-Фараби және ортағасырлық ойшылдар ...

Әл-Фараби өмір сүрген заман да 
«қой үстіне боз торғай ұялаған» за-
ман болмағаны тарихтан белгілі. 
Орталық Азияда небір шайқастар 
мен ұрыстар, күштінің әлсізді басып 
алуы, әділетсіздік пен күш көрсетулер, 
жоқшылықтар пен қорғансыздықтар 
жүріп жатты. Сонымен қатар адам-
зат ақыл-ойы бұрын-соңды болмаған 
серпінмен биікке көтерілген тарихи 
кезең де болды. Әбу Насыр әл-Фараби, 
Ибн Сина, Бируни, әл-Хорезми 
секілді данышпан-ойшылдар өздеріне 
дейінгі көне мұралардан үйрене оты-
рып, солардың негізінде ғылыми ой-
лау жүйесінің жаңа бағытына түрен 
салды. Бұлардың еңбектеріне соңғы 
жүзжылдықтарда Шығыстың ғана 
емес Батыстың да музыка назариашы-
лары арқа сүйеп келе жатқандығын 
музыка зерттеушілер айрықша ай-
тады. Сол кезеңді терең зерттеген 
ғалым Е.Э. Бертельс: «дәл осы кезеңде 
ортаазиялық ғылым жергілікті ха-
лифат аумағында ғана емес, әлемдік 
ауқымда да бірінші орынға көтерілді» 
(1), – деп баға берген еді. Шындығында 
сол заманда биікке самғаған ғылыми 
ой жетістіктері кейінгі замандарда да, 
тіпті бүгінгі күнге дейін дүние жүзі 
ілімі мен біліміне алтын арқау болып 
келе жатқаны жасырын емес. Әйгілі 
ғалымдардың бірі Н.И. Конрад «Запад 
и Восток» деген кітабында орталық 
Азия ғұламаларының адамзаттық ақыл-
ой биігіне көтерілуінің алғы шартта-
рына назар аудара келе олардың екі 
бастаудан: біріншісі – өздерінің ежелгі 
дәуірінен, екіншісі – өздері өмір сүріп 
отырған заманнан сусындағанын атап 
өтеді. 

Міне, осындай құнарлы бұлақтар-
дан нәр алған әл-Фараби секілді ғұла-
ма дүниеге келген Отырар қаласы 
да Орталық Азиядағы білім мен ғы-
лым жетістіктері шоғырланған озық 
ойдың ордасы болған. Орта ғасыр-
дағы Орталық Азияда, оның ішінде 
Қазақ  стан аумағында жалғыз Оты-

рар қаласы өркендеген жоқ. Соны-
мен қатар Алмалық, Баласағұн, Сай-
рам, Сығнақ, Үзгенд, Баршынкент, 
Аш нас, Жент, Жаңакент (Янгикент), 
Зернуқ, Сауран, Яссы секілді қалалар-
да еркін ойлау үстемдік құрған дық тан, 
өнермен де, ғылыммен де айналы су ға 
шығармашылық бостандық берілген-
дік тен, білім мен ғылымның әр саласы, 
(математика, астрономия, геология, 
гидрология, тарих, медицина) оның 
ішін де музыка саласы да даму биігіне 
көтерілді. IX-X ғасырларда Орталық 
Азия және Қазақстан аумағында Әбу 
Насыр әл-Фараби (870-950) ғұламаның 
еңбегі ересен.

Әл-Фараби айтады: «...әуенді... қол-
дан ған адамдар іздеген шамасының 
анағұрлым кемел түріне жету үшін 
өздері шығарған немесе басқалардан 
алған өлеңнің (әуездің) әрбірін зерт-
теу және талдау қажеттігі туды. Адам 
түрі көбейіп, оның басына туған 
құбылыс-жағдайлар да алуан түрлі 
болғандықтан, бұл өнерді зерттеушілер 
мен ой елегіне салушылар да арта 
түсті. Оларға сыйлық беріліп, құрмет 
көрсетілді. Нәтижесінде бір-бірімен 
бәсекелескендер мен оны мақтаныш 
тұтқандар молайды. Біреуінде арты-
ғымен болған нәрсе екіншісінде жетіс-
пейді немесе әуелгісі жасай ал маған 
нәрсені кейінгісі орындайды, [өнердің] 
кемеліне жеткенше немесе оған 
жақындай түскенше осылай жалғаса 
бермек». (Әбу Насыр әлФараби». 
Музыка туралы үлкен кітап / ауд.: Ж. 
Сандыбаев. Алматы: «Колор», 2008. 59
бет.) 

Ғылыми танымның адамзаттық ке-
ңістігендегі қазақ ұлттық музыкалық 
ас паптану ғылымы дегенде алдымен әл-
Фарабидің есімі аталады. Ол іргетасын 
қалаған музыка назариасының негізін-
де пифагорлықтардың математикалық 
қа  ғи даттары жатқанымен, сандық 
тепе-теңдіктер назариасы ежелгі Азия 
жері нен Грецияға апарылғандығын 
және Пифагордың өзі Вавилонда бірне-
ше жыл өмір сүріп, сонда ғылыми 
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еңбектер жазғандығын және музыка на-
зариасын Азия жерінде меңгергеннен 
кейін өзімен бірге ала кетіп, өз елін де 
жалғастырғанын еш ғалым жоққа шы-
ғарған жоқ. Сол дәуірлерде әр елде, 
әр жерде және әр кезеңде жазылған 
трак таттарды салыстыра келіп, ғалым 
А.А. Семенов Орталық Азия аума-
ғында Иранда, Мавреннахрда, Хорезм-
де дүниеге келген музыка назариа-
ла рының бәрі де ежелгі Месопота-
мия өркениеті дәуірлерінен бастау 
алғандығын дәлелдейді. (2) Шығыстан 
бастау алған музыка ғылымы кейінгі 
ғасырларда Грецияда даму жолына 
түскен. Араға бірнеше ғасырлар салып 
бұл ғылымның даму желісі қайтадан 
Шығысқа ауысады. Міне, осы кезеңде 
музыка ғылымын шырқау биікке 
көтеріп, әлемді мойындатқан бірден бір 
тұлға – Әбу-Насыр әл-Фараби болатын.

Әбу-Насыр әл-Фараби – тегі түрк, 
қазақ топырағында дүниеге келген 
тұлға. Мұралары адамзатқа ортақ 
екен дігін мақтанышпен айта оты-
рып, туған жері, шыққан тегіне қарап 
біз оны өз туысымызға балаймыз да 
оның мұраларына ие болатын мұрагер 
екенді гімізді үлкен жауапкершілікпен 
сезінеміз. Әл-Фарабидің бізге қал-
дырған аса құнды мұрасы – «Музыка 
туралы үлкен кітабы». Онда музыката-
ну, оның ішінде музыкалық аспаптану 
ғылымының да негізін қалайды.

Әл-Фараби айтады: «.. Қай назариалық 
өнерде болмасын, адамның кемелдікке 
келуі үш жағдайға жетуі арқылы бо-
лады: біріншісі – оның (назариалық 
өнердің) негізін толық білу қабі лет-
тілігі; екіншісі – сол өнерде бар за-
тындар негіздерінен қажетті түрде 
шығатын ой-пікірлерді тұжырымдай 
білу қабілеттілігі; үшіншісі – басқа 
назариашылардың пікірін байқау, 
айтылған сөздің дұрысын табу және 
олардың арасында қателескендердің 
қатесін дұрыстай білу қабілеттілігі...» 
(Әбу Насыр әлФараби. Музыка тура
лы үлкен кітап / ауд.: Ж. Сандыбаев. 
Алматы: «Колор», 2008. 43бет.) 

Оның бұл саладағы ұлы еңбегін 
алдымен Шығыс, одан кейін Батыс 
елдері ғалымдары ғасырлар бойы ой-
ына ұстын, тіліне тиек етіп келеді. 
Фарабиден кейін де музыкалық аспап-
тану басқа ғалымдар тарапынан да 
сабақтастық тапқан еді. Уақыт жағынан 
оған жақыны Ибн Сина. Бұхара жанын-
дағы Афшане ауылында дүниеге кел-
ген ол – медицинаға, математикаға, 
физикаға, астрономияға және басқа да 
білім салаларына ой жүгіртіп, өзіндік 
қолтаңбасын қалдырды. Солардың 
ішін де музыка назариасына да зерттеу 
жүр гізді. «Шипагерлік кітабы» («Китаб 
уш-Шифа») деген энциклопедиясына 
«Музыка туралы трактаты» енген бола-
тын. Осы трактатта әл-Фараби секілді ол 
да музыка назариасын метематиканың 
бір бөлімі ретінде қарастырады. Оның 
«музыка туралы трактатында аспаптар 
туралы да айтқандары бар. Музыкалық 
аспаптанушылар айналып өтпейтін 
Ибн Сина қалдырған пікірлер бүгінгі 
күні де өзінің маңызын жоғалтпаған. 
Оның аспаптарды топ-тармаққа бөлуі 
де қызықты: плектрлі (біздің шертер 
секілді барбат, уд пен біздің домбыра 
тектес танбур) аспаптарға; шанақ-
жәшіктің бетіне көлденең тартылған 
ашық ішекті (біздің жетігенге ұқсас 
аспап – шахруд) аспаптарға; екі 
ашаның ортасына тартылған ішегі 
бар (біздің адырнаға ұқсас аспап 
– лира) аспаптарға және бұлардан 
басқа ішегін ысқымен ысып дыбыс 
шығаратын (біздің қобызға ұқсайтын 
рабаб) аспаптарға, сондай-ақ, дыбыс-
ты үрлеп шығаратын (біздің сыбызғы 
мен сырнайға ұқсас мизмар мен сурнай 
және византиялық органун) аспаптарға 
бөліп көреді. 

Әл-Фараби мен Ибн Синадан 
кейін музыкалық аспаптану ілімін 
Сафи ад-Дин сабақтастырған. Ол уд 
аспабы на тәжірибе жасау арқылы 
пер не әуез дерінің жүйесін жасайды. 
Бұл жаңа лығы оның әл-Фарабиден 
кейін үш ғасыр өткен соң жарық 



1413(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ. Әбу Насыр әл-Фараби және ортағасырлық ойшылдар ...

көрген «Қайырымдылық туралы ри-
салат» («Рисолатун аш Шарафийа» 
деген ең бегінде жазылды. Уд аспа-
бын егжей-тегжейлі зерттеген ол сол 
заманғы осы аспаптың тұрпатын дәл 
танытатын сызба үлгісін де берген. 
Шындығында, ІХ-Х ғасырлардан бас-
тап Орталық Азия елдерінде музыка 
туралы ғылым биікке көтерілгендігіне 
әлем ғалымдары ерекше мән береді. 
Әсіресе, олар ХІІ ғасырда Хорезмде 
жарық көрген Фахруддин ар-Разидің 
«Джами ул-улум», яғни «Ғылымдар 
жинағы» атты энциклопедиясының бір 
бөлімі тұтас музыкаға арналғандығын, 
ХІІІ ғасырда Сафи ад-Диннің музыка 
назариасы туралы зерттеулерін, ХІV 
ғасырда иран ғалымдары – аш-Ширази 
мен әл-Амулилердің музыка риса-
латтарын, ХV ғасырда Гератта өмір 
сүрген Әбдырахман Жәмидің және әл-
Құсайынның, Самарқанда өмір сүрген 
Әбділқадыр Марагидің музыка наза-
риасына арнаған еңбектерін жоғары 
бағалайды.

Жәләләддин Румиден бір аңыз: 
«Хазіреті Пайғамбарымыз Аллах Таға-
ладан өзіне берілген сырлар мен хик-
меттер дариясының бір тамшысын 
Хазіреті Әліге тапсырып:  – Бұл Сырды 
паш етуші болма, – деп ескерткен еді.
Хазіреті Әлі өзіне тапсырылған бұл 
аманатты (бір тамшыны) таси ал-
май қиналады. Елсіз иен далаға бет 
алып, сырларды сусыз бір құдыққа 
ақтарады. Уақыт өте келе әлгі құдық 
суға толып, тасып, жан-жағына жайы-
лады. Құдықтан тасыған су келе-келе 
көлшікке айналып, ол жерден қамыс 
өніп шығады. Шопанның бір ұлы бұл 
жайқалған қамыстан жел ескен кезде 
тамаша үн шыққанын байқайды да, 
біреуін кесіп алып, сыбызғы жасай-
ды. Бұл сыбызғыдан шыққан үннің 
өте әсерлі болғаны сонша, мұны 
естігендер әуеннің жағымдылығына 
әрі тартымдылығына тәнті болады. 
Естіген әуенмен бірге жылап, онымен 
бірге күле бастайды. Аз уақыт ішінде 
әлгі шопан жан-жақққа танылып, адам-
дар шопанның сыбызғысын тыңдау 
үшін ағылып келе бастайды. (Осман 

Нури Топбаш. Мәснәуи дариясынан 
Абылхаят тамшылары. – Алматы: Хик
мет, 2009, 17бет) 

Марага қаласында дүниеге келіп, 
1435 жылы дүние салған ғалым, му-
зыкант, ақын, суретші Әбдіқадыр 
Мараги соңына «Жәми әл-алхан 
(«Әуендер жинағы»), «Макасид әл-
алхан» («Әуеннің қызметі») және басқа 
да тақырыптарға арналған еңбектер 
қалдырған. Оның еңбектерінде Тимур 
империясының аумағында тұратын 
халықтар пайдаланған музыкалық 
аспаптар туралы да айтады. Ондай 
аспаптардың қатарында түрк танбу-
расы (домбыра), йатуган (жетіген), 
копуз-и озан (қобыз) да бар.

Әлішер Науаи (1441-1501) өз за-
мандасы Устод Құлмұхаммедтің уд 
аспабында, гиджакта және қобызда 
шебер ойнағанын айтады. Өзі де 
шығармаларында осы аспапты тілге 
тиек етіп отырады:

Соқие, май тұлаким арбада истар кұнглум,
Эй мұғанний, чола бошла ұкурур в құбуз.

Немесе:

Эй, қаландарваш муғанний, 
гар Навоий кұнглини

Истасанг хар лаһза беһол айламак, 
тузгил құбуз (3)

Дәл осы ғасырларда өз еңбектерін 
му зыка назариасы мен амалиаты-
на арнамаса да адамзат ақыл-ойы ның 
қазынасына өшпес мұра қосқан түркі-
та мырлас тұлғалардың қатарын дағы 
тарихқа аты мәлім Махмұд Қашқари, 
Жүсіп Баласағұн, Сүлеймен Бақырғани, 
Ахмет Игүнекилердің еңбектерінде 
му зыкаға және музыка аспаптары-
на қатысты мәліметтер жоқ емес. Ол 
мәлі меттер аспапты толық танытпа-
са да сол замандағы болмысынан ха-
бардар ететіні сөзсіз. Мысалы, Жүсіп 
Баласағұнның (XI ғ.) «Қалай бақытты 
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болу жөніндегі ғылым» атты дастанын-
да ұрмалы аспаптар жөнінде хабардар 
беретін мынадай жолдар бар:

«Күн күркіреді, бұл – қарауыл соққан 
барабан үні» (4).

Қарауыл соққан барабан үні күннің 
күркірегеніндей естіледі екен. Демек, 
оның шанағының үлкен болғаны. Үлкен 
болған соң да оның үні зор болады да 
ауа кеңістігіне күннің күркірі секілді 
тарайды. Осы ұрмалы-соқпалы аспап 
неден жасалды; қалай құрастырылды; 
дыбыс диапазоны қандай болды; 
сөздікте келтірілген «барабан» ата-
уы сол дәуірде дәл осы айтымында 
қолданылды ма деген секілді сұрақтарға 
жауап беру де аспаптану ғылымының 
қызықты тақырыптарының бірі. 

Барабанның дәл өзіне анықтама 
бермесе де басқа аспаптар атауларына 
қатысты қысқа анықтамаларды Махмұд 
Қашқаридің – «Дивани лұғат-ит-түрік» 
(XI ғ.) еңбегінен кездестіреміз. Назар 
аударыңыз: 

«BORҒUI-БОРҒУЙ – үрмелі керней; 
BUЧЫ-БҰЧЫ – сазы өзгеше бір 

әуезді аспап; 
ҚОҢРАҒU-ҚОҢРАҒУ – қоңырау; 
KYVRYK-КҮБҮРЫҚ – дабыл, да-

уыл  паз секілді музыкалық аспап (біз-
дің ше «күбі+ұрық», яғни, күбі тұр пат-
ты ұрып ойналатын аспап. Авт.)

ЧАҢ-ЧАҢ – шаң-жаң, әуен аспабы; 
(біздіңше шаңғауыз немесе шаңқобыз 
Авт.)

 JETIGEN-ИЕТІГЕН – жетіген; 
ҚОВUZ-ҚОБҰЗ – қобыз, ысқымен 

тартылатын ішекті аспап;
SЫВЫZҒU-CЫБЫЗҒҰ – сыбызғы 

(5). Бұлардың көбі бізге таныс музы-
калық аспаптар атаулары.

Қазақ аспаптану ғылымы айналып 
өтуге тиіс емес жәдігерлер түркі тілдес 
халықтарға түгел ортақ мұраларда мо-
лынан кездеседі. Әсіресе, ХVI–XVII 
ғасырларда Науаи, Фирдоуси, Сағди, 
Низами, Дехлеви, Жами секілді шайыр-
лар тудырған дастандардың оқиғасына 
сәйкес салынған миниатюраларда сол 
заманда ең мәшһүр музыкалық аспап-
тар бейнеленген. Мысалы, Әлішер 
Науаидің «Хамса» дастанында Дила-
рам ұстаған чанг (арфа сипаттас, әл-
Фарабиде мизаф, қазақтарда адыр-
на) аспабын ерекше суреттейді. Тіпті 
оның неден жасалғанына, оның үнінің 
ерекшелігіне ерекше мән бере сипат-
тайды. Дастанға қосымша ретінде 
са лын ған суреттерде чангтан басқа 
гиджак яки рубаб және дойра жиі 
ұшырасады. (1-сурет)

XV ғасырдан бізге жеткен айғақ-
тардың бірі – Әмір Хұсрау Дехлевидің 
«Хамсасына» салынған миниатю-
ра. Мұнда үш музыкант қатар тұрып 
көңілді музыка тартып тұр. (2-сурет)

Назар аударатын сәт – қолы бос 
музыканттың шапалақпен сүйемелдеп 
тұрғаны. Қос алақанды бір-біріне 
соғып, белгілі бір ырғақ шығару арқылы 
әуенді немесе биді сүйемелдеу дәстүрі 
туралы әл-Фараби өз еңбегінде ерекше 
айтқан болатын. Бұл сәтте адамның бос 
алақаны да музыкалық соқпалы аспап 
ролін атқаратынын көреміз. 

1-сурет – Аспапты ансамбль (музыканттар 
қолында чанг (адырна), най (сырнай), дойра 
(даңғыра). Сағдидің «Гүлістан» дастанына 
салынған миниатюрадан фрагмент. Бұқара, 

1567 жыл. Лондон. Британ музейі.
(кіт: 115 бетте 54 сурет.)
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Әл-Фараби айтады: «...Уақыт өте келе 
кейбір аспаптарды зерттеген кезде 
олардан дыбысты... басқа да жолмен 
шығаруға болатындығы анықталды. 
...жоғарыда айтылғандарға басқа да 
өнерлерді қосуға болады... мысалы 
шапалақпен соғу өнері [синаға әт-
тәсфиқ]... Бұлардың барлығы бел-
гілі бір деңгейлі әнге ереді де елік -
тейді, бірақ оған қарағанда же тік 
емес. ...Алақанды соғу өнеріне ... 
келер болсақ, ...ұзақтық [ләбс]пен 
созылымдық [имтидәт әс-саут]қасиет -
тері жоқ, соның нәтижесінде музы-
калық емес дыбыстар [саут] музы каға 
[нағма] айналады.» (Әбу Насыр әл
Фараби. Музыка туралы үлкен кітап /
ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор», 
2008. 6061бет.) 

XVI ғасырдың соңына таман са-
лын  ған «Самархандық миниатюра» 
деген атпен мәлім суретте музы калық 
аспаптардың жоғарыда аталған да-
рынан басқа түрлері бейнелен ген. 
Мұнда алдыңғы қатардағы музыкант-
тың қолында гиджак (әл-Фарабиде ра-
баб, қазақтарда қобыз), үшінші музы-
канттың қолында флейта (әл-Фарабиде 
мизмар немесе най, қазақтарда 
қоссырнай) анық көрінеді. (3-сурет) 

Фирдоусидің «Шахнама» дастанына 
арнайы салған Мұхаммед Мұрат есімді 
суретшінің миниатюраларынан сол 
заманнан бүгінгі күнге дейін пішінін 
өзгертпеген музыкалық аспаптардың 
кейпін көреміз. Мысалы, 1556 жылы 
салынған миниатюрада қазақтың даң-
ғырасы мен домбырасынан аумайтын 
аспаптар бейнеленген. (4-сурет)

XV ғасырда өмір сүрген түркі дүние-
сіне түгел ортақ ақынның бірі – Ахма-
дидің «Музыка аспаптарының айтысы» 
атты шығармасы да аспаптанушылар 
үшін аса құнды дүние. Бұл шығарманы 
әлемге әйгілі аспаптанушылардың тілге 
тиек етпегені кем де кем.

Онда мынадай оқиға баяндалады:
Түнде қаңырап қалған шарапхана-

да аспаптар бір-бірімен айтыса кетеді. 
Әрқайсысы өзінің артықшылығын ай-
тып және әріптесінің кемшілігін бетке 
басады. 

Тамбура (әл-Фарабиде танбур, 
қазақтарда домбыра) өзін «тілі тәтті 
құсқа» балайды. 

Уд (әл-Фарабиде уд, қазақтарда 
шертер) «өзге аспаптардың ішінде 
өзімнің атағым әлдеқайда зор» дейді. 

Чанг (әл-Фарабиде мизаф, қазақ-
тарда адырна) «мен тек патшамен ғана 
сырласамын» деп мақтанады. 

Кобуз (әл-Фарабиде рабаб, қа-
зақ  тарда қылқобыз) «махаббат 
бұлбұлымын» деп керіледі. 

Ятуган (әл-Фарабиде шаһруд, қа-
зақ тарда жетіген) өзін «махаббат 
ұшқыны лаулайтын жалынға» балайды. 

Гиджак (әл-Фарабиде рабаб, қа-
зақтарда қобыз) «мен қолымда садағы 

2-сурет – Аспапты ансамбль. 
Музыканттардың бірінің қолында най,  

(әл-Фарабиде әс-сибз, қазақтарда сыбызғы) 
екіншісінің қолында дойра (әл-Фарабиде 

даап, қазақтарда даңғыра).  
Герат. ХV ғасыр. Дублин
(кіт.: 112-бет, 53 -сурет)
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бар дәруішпін, қауіптімін» деп сес 
көрсетеді.

Рубаб – (әл-Фарабиде рабаб, 
қазақтарда қобыз) – «мен қарапайым-
мын, сондықтан, құрметтімін, шари-
ғатта маған тыйым салынса да мен 
тариғат жолындағы адамдармен бірге 
өмір сүремін. Менің сұлтандарға деген 
ешқандай көңілім жоқ» дейді.

Кунгура (әл-Фарабиде – конра-
гу, қазақтарда қоңырау) – «тәкәппар, 
менменшіл болсам да менің үнім нәзік, 
жұмсақ» деп ақталады. (6) 

Бұл айтылған поэтикалық сипатта-
маларда әр аспаптың өзіне тән қадыр- 
қасиеті мен мінез ерекшелігі елес 
береді. Ал енді бұлардың бірінің біріне 
таққан сындарынан олардың пішінінен 
де аздап хабардар боламыз:

Удқа «толық бөкселі, қисық мойын, 
қарны қапақ қожасың» деп мін тағады. 
Шындығында уд аспабының сырт пі-
ші ні осындай – шанағы кең. Мойны 
иілген. 

Чанг аспабына «басыңнан аяғыңа 
дейін қисықсың» дейді. Шындығында 
доғалы чанг пен тік бұрышты чангтің 
(арфаның-адырнаның) екеуінің де сұл-
басы бүкіш. 

Қобызды «бетіңе тері жапқан көн 
шарықсың (аяқ киім)» деп мінейді. Рас, 
қобыздың қобысының төмен жағын-
дағы шанағының бетіне көннен қақпақ 
тартылады.

Ятаганға «жатағансың, тіпті 
төсекте жатып та сөйлесе бересің» 
деп сын айтады. Шындығында «ятаган» 
сөзінің төркіні сол «жатаған» деген 
сипаттамадан туындаса керек. Бірақ, 
қазақтың жетігенінің атауының астары 
басқа мағынада түсіндіріліп жүр. Бәлки 
осы қазақы нұсқаның этимологиялық 
айқындамасы («жеті+ген» яғни «жеті 
+ саз») да дұрыс шығар. Десек те бұл 
аспапты тізенің үстіне жатқызып (жата-
ған) қойып тартатыны – шындық. Бұл 
аспап қазір де хакастарда «чатхан», 
қалмықтарда «жатға», туваларда «ча-
даган» деп аталады. Ортағасырлық 
шығармаларға салынған миниатюра-
ларда өзге де аспаптардың сұлбасын 
көруге болар еді. Әлі де терең талдап, 
бұл ескерткіштерді аспаптық-музыкаға, 
аспаптануға қатысты қарастырар бол-
сақ, мол дерекке, тың ойларға тап бо-
ларымыз хақ.

Қазақ музыка аспаптары дегенде 
ойға оралып, тілге тиек болатын тұл-

3-сурет – Гиджак (әл-Фарабиде рабаб, 
қазақтарда қобыз), флейта (әл-Фарабиде 

мизмар немесе най, қазақтарда қоссырнай) 
және әнші біріккен ансамбль. (Самарқандық 

миниатюра. XVII ғасыр.)
(кіт.: 115-бет, 55-сурет)

4-сурет – Танбур (әл-Фарабиде танбур, 
қазақтарда домбыра) және дойра (әл-

Фарабиде дуфф, қазақтарда даңғыра) ойнаған 
музыканттар. (Мұхаммед Мұрат Самарқанди 

салған миниатюра. 1556 жыл.)
(кіт.: 119-бет, 57-сурет)
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ғаның бірі – Қорқыт. Осы Қорқыт ата 
кітабында нақыл сөздер топтамасы 
бар. Сондағы «Қорқыт ата сөйлейді, 
тыңдап көрелік, не айтар екен» деген-
нен кейінгі нақылдардың ішінен мына-
дай жолдарды оқимыз: «Қыл қобызын 
арқалап, елден-елге, бектен-бекке жы-
рау кезер. Ер жомартын, ер бақылын 
жырау білер. Қарсы алдыңызда жолдан 
адастырмай, қобыз тартып жырлайтын 
жырау болсын, ей, ханым!» Мұнда 
айтылған қобыз жыраулардың аспабы 
болған деп түсінуге болады.

Қорқыт атаға байланысты туған 
өлеңдерде қобыздың неден жасалаты-
ны былай баяндалады:

...Қарағайдың діңінен \\
Қайырып алған 
Ақ қайыңның безінен\\ 
Қағып алған қобызым...\\ 
Өзегінен қара емен,
Ойып алған қобызым,
Қыл құйрығын тұлпардың 
Ішек қылған қобызым... (7).

Қазақ фольклорының тарихын 
жан-жақты зерттеген көрнекті ғалым 
Әуелбек Қоңыратбаевтың мына сөзі 
біздің тақырыбымызға сай айтыл ған-
дай: «Фараби мен Қорқыт заман дас 
болған. Екеуі де Орта Азия халық та-

рының өнер-біліміне зор үлес қосып, 
жаңалық ашқан. Фараби ғылым мен 
жазба дәстүрде көрінсе, Қорқыт күй 
мен жырдың алыбы, ауыз әдебиетінің 
үлкен өкілі болған. Мұның екеуі де 
Орта Азия Ренессансы үшін көрнекті 
тұлғалар...»

«... Бұл ретте алғанда жете таныл-
маған орта ғасыр ойшылдарының бірі – 
Қорқыт, – деп жазады Ә. Қоңыратбаев, – 
оның музыкалық, эпостық бай мұрасы. 
Бұл мұраға тек фольклор деп қарамай, 
Шығыс ренессансы тұрғысынан да ке-
луге тиіспіз. Өйткені, «Кітаби Қорқыт» 
жырлары, Қорқыттың күйшілік дәстүрі, 
Орта Азиядағы мәдени оянудың ІХ-Х 
ғасырдағы жарқын бір көрінісі болған 
еді. Қазақ халқы үшін оның эпостық 
жырлары мен музыкасы теңдесі жоқ 
жаңалық, үлкен прогресс болды...» (8). 

Шындығында, Қорқыт бүгінгі тіл-
мен айтсақ, алдымен үлкен музыкант. 
Қобыз тартудың үлгісін бұрынғыдан 
алып кейінгіге жалғастырушы. Одан 
кейін ол – аспап жасаушы шебер. Қор-
қыт, сондай-ақ – өз заманынан оза 
туған композитор да болса керек. Ұлт-
тық музыкалық аспаптану дегенде Қор-
қытты айналып өте алмайтынымыз 
сондықтан. 
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«Музыка», 1980. – С. 122.

8. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. – Алматы: «Ана тілі», 1991, 87-бет.
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Автор туралы: (нем. Heinrich Theodor Böll, 1917 — 
1985) — жазушы, аудармашы, Әдебиет саласы бой
ынша Нобель сыйлығының лауреаты (1972). 

Аbout the author: German writer, translator and 
screenwriter. Nobel Prize Laureate in Literature (1972).

Об авторе: немецкий писатель, переводчик и сце
нарист. Лауреат Нобелевской премии по литерату
ре (1972).

Генрих Теодор  БЁЛЛЬ

МӘЛІМЕТКЕ ІЛІКПЕГЕН МАХАББАТ

Аңдатпа. Автор шағын психологиялық туындысында қарапайым тіршіліктің үлкен сезіммен астасу-
ын шымыр жеткізеді.  Өмірдің шынайы шындығы мен қоғамның болмысын, адамдардың немкеттілігі мен 
жауапсыздығын қатар баяндай отырып, жеке адам басындағы нәзік сезімнің қалтарыста қала беретінін 
астарлы оймен аңғартады.

Heinrich Theodor BÖLL
LOVE WITHOUT DATA
Abstract. In this small psychological work, the author masterfully emphasizes the connection of ordinary 

life with great feelings. Simultaneously describing the realities of life and the character of society, insecurity and 
irresponsibility of people, it figuratively explains that the tender feelings of personality remain in the second plane.

Генрих Теодор  БЁЛЛЬ
НЕЗАМЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Аннотация. В своем небольшом психологическом произведении автор мастерски подчеркивает связь 

обычной жизни с большими чувствами. Одновременно описывая реалии жизни и характер общества, неуча-
стие и безответственность людей, он образно поясняет, что нежные чувства личности остаются на втором 
плане.
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Генрих Теодор  БЁЛЛЬ. Мәліметке ілікпеген махаббат

Олар менің аяқтарымды өйтіп-
бүйтіп ілдебайлап жамап-жасқады да, 
отырып атқаруға болатын жұмыс қа 
– жаңа көпірден өтетін жүргінші лер-
ді санауға белгіледі. Менің қожайын-
да рыма өздерінің іскерлігін өңкей 
дәлел  деп отыру қажет еді. Олар цифр 
тәрізді бостекі нәрседен еш дегбір ле-
рі қалмайтын, сондықтан болар, мен 
нәтижені салтанатты түрде жария ету 
үшін сағат механизмі іспеттес күбір-
леумен болатынмын, оларға неғұрлым 
көп цифр жарияласам, қуанғандарынан 
гүл жайнап сала беретін. Расында, 
олардың күн сайын разы күйге бөлене 
түсулеріне негіз жеткілікті еді, өйткені 
олардың жаңа көпірлерінен мыңдаған 
адамдар өтеді ғой...

Бірақ, сайып келгенде, олардың 
осынау санақ статистикалары түкке де 
тұрмайтын. Маған өкінішті, әйтсе де 
ақиқаты солай. Шынын айтсам, мен 
оларға ең тәуір жағымнан көрінгенім-
мен, сенімге тым берік ие емес едім. 
Мен кейде олардан бірнеше өткіншіні 
жасырып қалғаныма мәз болатын-
мын, ал баз-базда ондайлардың са-
нын бірден онға жеткізетінмін. Менің 
езуіме күлкі үйірілген күйде қалғуға 
да орайым келетін, өйткені олардың 
жаңа көпірлерінен күніне мыңдаған 
адамдар өтеді ғой... Төтесін айтсам, 
олардың бақыты менің қолымда. 
Мен әлденеге абдырасам, не болма-
са темекісіз қалсам, санауды мүлде 
доғарамын да, кешке қарай орташадан 
төмендеу әлдебір цифрды айта сала-
мын. Ал көңіл-күйім жеңіл, көтеріңкі 
халде болса, бес таңбалы санды айту-
дан да тайынбаймын! Олар мәліметті 
дем арасында менің қолымнан жұлып 
алып, көздері жайнап, ырза болған 
кейіпте бір-бірлерін және мені иықтан 
қақпалай бастайды. 

 Олардың ештеңені қаперлеріне ал-
майтынын айтсаңызшы! Тіпті табан 
астында әлгі сандарды пайызға шағып, 
оларды бөліп, көбейтуге кірісетінін 
қайтерсіз! Олар көпірден минөт бойы-

на одан он жыл барысында қанша адам 
өтетіндіктерін есептеп шығарады. Олар 
жарқын болашақты сүйеді, сол мұңды 
болғандығымен олардың барлық есеп-
тері ештеңе тұрмайды дерлік...

Ал көпірден Ол өткен кезде (бұл 
сәт күніне екі рет қайталанады) менің 
ішімде бірдеңе үзіліп кеткен сыңайлы 
болады. Ол аллеяға бұрылғанға дейін 
жүрегім тоқтап қалады дей беріңіз. 
Әрине, осы тұста қасымнан өткендердің 
баршасы менің мәліметіме кірмейді. 
Осынау екі минөт маған, тек маған ғана 
тиісілі, мен оларды ешкімнің тартып 
алуына ерік бермеймін. Ол кешке қарай 
өзінің балмұздақ сататын кафесінен 
оралған кезде, (мен оның сондай ка-
феде істейтінін біліп алған едім) менің 
цифрларды тынымсыз күбірлеуге тиісті 
еріндеріме қарамастан өтіп бара жа-
тады, ал мен Ол көзден таса болған 
кезде ғана есепке қайта кірісетінмін. 
Осынау орайы келген барлық еркектер 
мен әйелдер статистикалық мәңгіліктің 
бұлдыр көлеңкелі порымдары іспеттес 
деуге әбден болады.

 Мен Оны сүйемін, анығы осы. Бірақ 
Ол бұл турасында ештеңе білмейді, мен 
де оның сезбегенін қалар едім. Оның 
бұл тұрғыдан ештеңе білмегені абзал. 
Ол ештеңе сезбей-ақ өзінің кафесіне 
барып келе берсін, жеңіл ғана адым-
дап, бетінен талшық түспес шашын бір 
серпіп тастап, қолы ырзыққа кенелгей... 
Мен Оны сүйемін. Иә, айдан анығы осы 
– мен Оны сүйемін.

Жақында қожайындар мені тексерді 
де... Көпірдің екінші басында отырып 
өткен-кеткен мәшинелерді санайтын 
балаң жігіт маған дер кезінде ескертіп, 
екеуміз де тас түйін дайын отырдық. 
Мен тіпті электр есептегіштен де ширақ 
қимылдадым, білем...

Аға есептеушінің өзі көпірдің ана 
басына барып өткіншілерді санауға 
кірісті, сонсоң арада бір сағат өткеннен 
кейін өз санауының қорытындыларын 
менікімен салыстырды. Менің нәтижем 
бойынша оның цифрларынан бір-ақ 
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сан кем шықты. Тап осы кезде көпірден 
Ол өтіп бара жатқан еді, ал мен бол-
сам, Оның ешқашан да қайдағы бір 
пайыздардан көрініс беретін әлденеге 
айналғанына жол бермес едім. Менің 
Оның соңынан қарап, есепке ала 
алмайтындығымның өзінен жүрегім 
қанға бөккендей әсерде отырғаным 
санайтын бозбаланың ескерту жасаға-
нына ұлан-ғайыр ырзашылық білдіруге 
тиісті екенім де жөн ғой... Сайып кел-
генде, менің тағдырым қыл үстінде 
емес пе еді?

Аға есептеуші мені иығымнан қақты 
да, маған сенімді қызметкер әрі тамаша 
жігіт деген баға берді.

– Бір сағаттың ішінде бір-ақ адамға 
қателесу дегеніңіз түкке де тұрмайды, 
– деді ол. – Біз бәріміз де барлық 
есептеулерді белгілі бір түзетулермен 
жүргіземіз ғой. Мен сізді көлік-арба 

жағын санауға ауыстыруды сұрап 
көрейін.

Арбаларды санау жұмыстың оңайы 
емес пе? Бұл турасында мен арман-
дап та көрген жоқ едім. Көпірден күн 
ұзаққа жиырма-жиырма бестен артық 
арба өтпейді. Бұл дегеніңіз әр жарты 
сағат жобасында ойша келесі цифрды 
айтып қойып жайыңа отыра беруге бо-
лады деген сөз емес пе? Бұдан артық не 
рахат керек?!

Не айтары бар, арбаларға ауысу 
ғажап болар еді-ау! Оның үстіне ондай 
көлікке сағат төрт пен сегіз аралығында 
жалпы рұқсат жоқтығын ескерсек, 
көшеде әрі-бері қыдырыстап неме-
се әлгі кафеге барып Оған көз сүзіп 
отыруға мол мүмкіндік алар едім-ау! 
Бәлкім, Ол үйіне оралғанда шығарып 
та саламын ғой. Менің мәліметтеріме 
түспеген махаббатым-ай!..

Ешкімде іштей батыр болып 
тумайды, Батырлық та мі нез 
секілді өскен орта, көрген тәр-
бие ге байланысты қалып та сады. 

Бауыржан Момышұлы



1493(117)қыркүйек

3(117)
қыркүйек

2020

2020

Мұқағали МАҚАТАЕВ. Барлығы да менікі

Автор туралы: қазақтың аса көрнекті ақыны, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.

Аbout the author: Famous Kazakh poet, laureate of the 
State Prize of the Republic of Kazakhstan.

Об авторе: выдающийся казахский поэт, Лауреат госу
дарственной премии РК. 

Мұқағали МАҚАТАЕВ

БАРЛЫҒЫ ДА МЕНІКІ

Андатпа. Ақын баршаға  танымал  өлеңдерінде Отанды сүюге, ел  мен  жерді қастерлеуге, адамды 
қадірлеуге үндейді, өмірді сүюге шақырады. Адамның жан дүниесін жаулап алар сезім иірімдері  мен  санаға 
салмақ салар терең ойлары  кімді де болса бей-жай қалдырмайды. Өміршең өлеңдерімен оқырман санасын-
да үнемі жаңғырып келе жатқан ақиық ақынның жырлары халықаралық «Айқап» журналында тұңғыш рет 
жарияланып отыр.

Mukagali MAKATAEV
ALL IS MINE
Abstract. In his popular poems, the poet calls to love the Motherland, to respect the country and the land, to 

respect the people, to love life. No one is left indifferent to the deepest thoughts and emotions, able to subdue the 
soul of man. For the first time in the international magazine «Aikap» published poems of the poet, whose brilliant 
works live in the consciousness of readers,

Мукагали МАКАТАЕВ
ВСЕ МОЕ
Аннотация. В своих популярных стихах поэт призывает любить Родину, уважать страну и землю, ува-

жать людей, любить жизнь. Никого не оставляют равнодушным самые глубокие мысли и эмоции, способные 
покорить душу человека. Впервые в международном журнале «Айкап» опубликованы стихи поэта, чьи яр-
кие произведения незыблемо оживают в сознании читателей.
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БОЛАШАҚТЫҢ ЕЛШІСІМІН

Бұл өмірге келгеннен соң,
Елшісіндей шет елдің,
Миссиямды аяқтамай,
қалай ғана кетермін,
Халық деген патшама,
Немен жауап етермін!
Дәнекер боп жүргенімде,
Арасында екі елдің,
Мәміленің нәзік жібін
Үзіп алсам не етермін?!
Неде болса, нар тәуекел,
Нар тәуекел, көтердім!
Сағат сайын өзгеретін,
Мәміледен қатыбас,
Аулақ болам, жоламаймын,
айтқаныма татымас.
Дос елменен, достарға ұқсап,
Жасап бағам қатынас.
Түлкі кұйрық саясаттың,
Алтыны үшін, наны үшін,
Қасиетті достықтың, мен
Таптамаймын намысын.
Болашақтың елшісімін,
дипломат емеспін,
Мен баратын мемлекеттер,
Мені солай танысын.

ОТАН

Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем,
Мен оның құдіретті үнін сүйем.

Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған
Жаным менің,
Кеудемді жарып шық та,
Бозторғайы бол оның шырылдаған!

Отан!
Отан!
Бәрінен биік екен.
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.

Отанды сүймеуің де күйік екен,
Отанды сүйгенің де күйік екен

ТАУДАҒЫ КӨКТЕМ

Сай-саланы 
Аймалады,
Жоталардан жел есті.
Көк қарағай
Көп баладай
Күбір-күбір кеңесті.
Қасқа бұлақ
Тастан құлап
Бара жатыр шапқылап.
Шыңылдаған,
Сыбырлаған
Айқай тастар – саққұлақ.

***
Мен сені сағынғанда...
Мен сені сағынғанда,
Қарамай жауындарға, дауылдарға,
Қарсы қарап жүземін ағындарға,
Кеудемде қимылдаған жаным барда,
Мен сені сағынғанда,
Бір минут та қақым жоқ дамылдарға.

Мен сені қызғанамын,
Қызғаныштан мұз шайнап,
Тұз жаладым.
Шаңқылдап алдымнан шық,
Ана-қыран,
Алыстан келеді ұшып мұзбалағың.

Тәкаппар ең, өрлікке бола туған,
Жет тездеп,
Дауыл тұрғыз қанатыңнан.
Сен – мендік, мен – сендікпін, 

ана – қыран,
Қыранбыз, қырандардан 

жаратылған!

Сағыныштың сағымын жамылғанда,
Қарамай қара нөсер қағынғанға,
Саған ұшам,
Қалмайды сабыр жанда,
Мен сені сағынғанда, сағынғанда...
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ТОҚТА, БОТАМ!

Тоқта, ботам!
Атаң келеді артыңда!
Бұр мойныңды қалжыраған қарт ұлға.
Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын
Айырбастап ала алмай жүр алтынға.
Тоқта, ботам!
Атаң келеді артыңда!

Жүзе жүріп, жүз құбылған сағымда,
Жастық дейтін көктеменің шағында,
Өскен едік сенің анаң екеуміз
Осы қарттың мәпелеген бағында.

Қарттың бағын жайлайтынбыз 
иен тегін,

Тыңдайтынбыз алуан-алуан ертегін.
Жинап алып жүрер еді жарықтық
Күллі ауылдың елтеңі мен селтеңін.

Ей, болашақ!
Қарт келеді зиялы,
Кейімесін ата-қыран ұялы.
Сен сыйласаң, сәби шақтың бір сәтін,
Атаң саған ұзақ өмірін қияды.

Ақылына айырбаста күлкіңді,
Қайтесің сол күлкі дейтін шіркінді?!
Бейқам күліп өспеген соң өз басым,
Бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі...

Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда.
Дария шалқар даналығын ал, тыңда!
Сенің сәби сәттеріңнің мысқалып
Айырбастап таба алмай жүр алтынға.
Тоқта, ботам! 
Атаң келеді артыңда!

ПАЙ, ПАЙ, ӨМІР!

Пай, пай, Өмір!
Өтесің-ау бір күні.
Тыясың-ау қуанышты, күлкіні.
Өмір деген – бір жарқ еткен найзағай,
Өмір деген – көк аспанның күркірі.

Пай, пай, Өмір,
Өтесің-ау бір күні!
Болмағандай, жүрмегендей сенде біз,
Кетеміз-ау, әй, кетеміз... пендеміз.
Ұрпақтарға береміз де кезекті,
Біз кетеміз.
Кету үшін келгеміз.

Өмір деген – бұйым емес қолдағы,
Өмір дейтін – ұлы бекет жолдағы.
Қаның кеуіп қаталаған кезіңде
Сусыныңды қандырсаң бір болғаны.

Мына күн де, мына аспан да, дала анау,
Бәрі бізден, бәрі бізден қалады-ау!
Өмір дейтін – тағатсыз бір қозғалыс,
Өмір дейтін – өлемін деп қарамау.
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