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Development o f the world will happen against the background o f fierce competition o f the world and regional 
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our real opportunities" [5].
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XX ҒАСЫРДЫҢ 20-30 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ 
КІТАП БАСПАІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ

Аңдатпа
Макалада Қазакстанның XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы казак мемлекеттік баспасының негізін қалаған алаш 

зиялыларының көрнекті өкілдері туралы, олардың кітап баспа ісін ұйымдастырудағы аткарған үлкен істері карасты- 
рылады. Алаш зиялылары халыктың санасын оятып, агарту ісіне тартып, білімін көтеруде үлкен еңбек етті. Ғылымға 
да бетбұрыс жасалды. Қазактың ғылыми кітаптары да осы кезде белгілі бір жүйеге келіп шыға бастады. Халқының 
болашағы мен бақыты үшін күрескен үлт зиялыларының коммунистік идеологияны таратудағы мәдениеті мен 
әдебиетін дамыту бағытындағы шығарған күнды еңбектері, казак тілінде кітаптар басып шығару жолдары, кітап- 
баспа ісі арқылы жүргізген үлкен жұмыстары баяндалады.

Түйін сөздер: Автономия, интеллигенция, интеллектуал, интернационализм, ұлтшылдык, революция.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 20-30-х ГОДАХ XX ВЕКА 
В ОРГАНИЗАЦИИ КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

В статье рассматриваются видные представители казахской интеллигенции 20-30-х годов XX века, которые 
заложили основу казахского государственного издательства, также их деятельность в организации книжного 
издательского дела. Интеллигенция неустанно трудилась в пробуждении народного сознания, в просвещении народа 
и получении образования. Был сделан перелом и в науке. Казахские научные книги в этот период начали издаваться 
по определенной системе. В исследовании также рассматриваются ценные труды национальной интеллигенции, 
которая боролась за будущее и счастье своего народа, ценные книги, выпущенные для развития культуры и 
литературы ради распространения коммунистической идеологии, способы издательства книг на казахском языке, 
деятельность национальной интеллигенции в издательстве книг.

Ключевые слова: автономия, интеллигенция, интеллектуал, интернационализм, национализм, революция.
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ACTIVITY OF THE KAZAKH INTELLIGENTSIA IN THE 20-30 TH YEARS OF THE XX CENTURY
IN THE ORGANIZATION OF BOOK PRINTING

In this article are considered representatives of Kazakh intelligentsia of the 20-30 th years of the XX century who have 
laid the foundation of Kazakh state publishing house, also their activity in the organization of book publishing. The 
intelligentsia constantly worked in an awakening of national consciousness, in the education of the people. The change in 
science also had made in this period. The Kazakh scientific books during this period have begun to be published on the certain 
system. In a research valuable works of the national intellectuals which fought for the future and happiness of the people, the 
valuable books published for cultural development and literature for the sake of distribution of communistic ideology, ways of 
publishing house of books in Kazakh, activity of the national intellectuals in book publishing are also considered.

Keywords: autonomy, intelligentsia, intellectual person, internationalism, nationalism, revolution.

Қазақтың зиялы жетекшілері жергілікті халықтың үлтіііылдыгын пролетарлық идеяларымен бірікті- 
руге тырысты. Алаш қозғалысы Орталық Азия аймағындағы динамикалық жэне абыройлы қозғалыс бол- 
ды. Алаш Орданың қызметі мен саяси платформасы қазақ өлкесіне мэртебе бергісі келмеген орталықтың 
әрекетіне қарамастан, казақ Автономиясын құруға талпынды. Елде болып жатқан саяси үрдістердің мәні 
мен маңызын бұқарага түсіндіру, оқу-ағарту жүмыстарын жүргізу, халықты жаңа мемлекет қүруға 
жүмылдыру қазақ зиялыларының басты мақсатына айналған болатын. Олар бүқаралық саяси үйым 
арқылы халықтың саяси мүдделерін білдіруге жете сезініп, «Алаш» қозғалысының ұйытқы тобын құрды. 
Оның қүрамына: Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов т.б. енді. Бүкілресейлік саяси өмірге 
Ә.Бокейханов, А.Байтұрсынов, М.Шоқай,

Б.Қаратаев, Х.Досмұхамедовтардың қатысуы жаңа дэуірдің кәсіби саяси жетекшілері мен элитасын 
қалыптастырды. Қоғамның элеуметтік-саяси өміріндегі зиялы қауым жөніндегі талдаулар философиялық- 
патриотгық нұскауда «интеллигенция» ұғымын түсіндіруге бағытталған. Осы талдаулар нәтижесін пайда- 
лана отырып, біз «интеллектуал» терминін итальян ғалымы Норберто Боббио ұсынғандай саясат 
аумағында қолданған мазмұнды деп есептейміз. Қай кезде болмасын қоғам интеллигенцияға үміт артқан. 
Әсіресе, халықтың сана-сезімін оятып, ағарту ісін қолға алуда ел зиялылары жан аямай еңбек етіп, атына 
өшпес із қалдырған. Сондықтан, Елбасты Н.Э. Назарбаев: «Шығармашылық-ғылыми интеллигенцияның 
басын ауық-ауық косып еліміздің алдында тұрган келелі мәселелер төңірегінде ақылдасып отыру - менің 
жұмыс дағдыма айналған әдет», - деп зиялы қауымға үлкен сенім арткан болатын [1, б. 1 -2].

Қазақ зиялыларының көрнекті өкілі - А.Байтүрсынов үлтымыздың бас баспагері болды. «Қазақ» газеті- 
нің редакторы бола жүріп, ол баспагер ретінде мол тәжірибе жинады. Сөйтіп, қазак кітабының түңғыш 
Мемлекеттік баспасының шаңырағын өз қолымен көтеріп, қазақ халқын руханн мүрамен сусындатгы. 
А.Байтүрсынов қазақтың мандайына біткен біртуар үлдарының бірі еді. Оның ғалымдығы, дарындылығы, 
мемлекеттік қызметте жүріп, үлт тағдырын ойлауы, үлттық рухта жазылған еңбектері қазақ халқының 
басына қандай күн туса да мацызын жоймайды деп есептейміз. Ол Қазақ Автономиялы Республикасы 
Оқу Ағарту Халық комиссары, одан кейін комиссариат жанындағы ғылыми-әдеби комиссияның төрағасы 
әрі Қазақ Өлкесі Тоңкеріс комитетінің мүшесі, қазақ өлкелік зерттеу қоғамының кұрметті төрағасы, 
Бүкілресейлік Орталық Атқару комитетінің мүшесі ретінде қызметте болып, қазақ мемлекеттік баспасы- 
ның негізін қалады. 1919 жылы ¥лттар ісі жөніндегі Халық комиссариаты қазақ бөлімі бөкей бөлімшесі 
баспаханасымен Ордадан болашақ астана Орынборға көшірілді. Осылайша күн тэртібінде Орынборда кітап 
баспасын ашу мәселесі тұрды. Өлкенің мэдени қызметкерлерінің біріккен мәжілісі шақырылып, оған 
Тоңкеріс комитетінің мүшелері: А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Түнғаншин қатысады. Мэжіліс 
А.Байтұрсыновтың төрағалығымен өтеді. Онда Төңкеріс комитетінің үнін жэне кітап шығару ісі жөнінде 
мәселе қаралып, тиісті қаулы қабылданады. Газет шығару жөніндегі қүжатгың орыс тіліндегі түпнұсқасын

М.Мамажанов кітабында: «Постановили: По обмене мнениями единогласно постоновлено: немедлен
но выпустить официальный орган Киргизского Рев. комитета и местного комитета секции киргиз 
Оренбургского губкома Р.К.П под названием «Ушкун», т.е «Искры». При чем для управления газетным 
делом избирается ред. коллегия из следующих 5 лиц:
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1. Халила Исенбаева
2. Ишмухамеда Бегалиева
3. Таминдара Сафиева
4. Амиргалия Менешева
5. Бернияза Кулиева» [2, б. 72].
«Ұшқын» газеті бір жылдай шығып тұрған соң, оның аты «Еңбек туы», «Еңбекші қазақ», 

«Социалистік Қазакстан» болып өзгертілді. Ол казіргі «Егемен Қазақстан» газеті. Төңкеріс комитетінің 
каулысын жүзеге асыру мақсатымен Орынбор газетімен бірге қазақ тілінде кітаптар басып шығаруды 
кызу түрде колға алған А. Байтүрсынов көптеген қиыншылықтарды шешіп отырды. Әсіресе Орынбор 
баспаханаларында бір кезде өзі тірнектеп жинаған қаріптердің жоғалып кетуі жанға қатты батты. Сөйтіп 
жаңа баспаның полиграфиялық негізін кұру, тақырыптық жоспарын жасау сияқты бүкіл ауыртпалық 
А.Байтұрсыновтың мойнына түсті. Өзі алты жыл бойы шығарған «Қазақ» газетінің баспахана құрал- 
жабдыктарын I армия штабтары иемденіп алғанын біледі.

А.Байтүрсыновтың табандылық көрсетуімен, ол құрал-жабдықтар Төңкеріс комитетінің карауына 
қайтарылып беріледі. А.Байтүрсыновтың күш шығаруымен Ақтөбе, Қазан қалаларындағы баспахана- 
лардан кағаз, карім гер. бояулар жеткізіліп түрды. Төңкеріс комитетінің полиграфия бөлімінің меңгерушісі 
кызметін аткарған К.Акуловтың 1919 ж. 17 қарашада әскери Төңкеріс комитетінің төрағасы 
С.Пестковскийдің атына жолдаған хатында: «Полиграфия бөлімі баспаханалардың жүмысын аныктау, 
оларда қанша кағаз барын білу үшін Ақбүлақ поселкесіне жэне Ақтөбе қаласының техник-машинист 
П.В. Шпагин жолдасты, сондай-ак А.Байтүрсынов жолдас тапсырыс берген мүсылман қаріптерін кабыл- 
дап алу үшін Қазан қаласына мүсылман каріптерін теруші Усман Хусайынүлы Дашкин жолдасты іссапар- 
ға жіберу туралы сіздің жарлық беруіңізді сүрайды», деп жазылған [3,73 б.]. Орынбордың өзінде тақы- 
рыбы мен жанры жағынан бай қазақ кітаптарын шығарумен қатар, мүндай кітаптар Москвада да шығып 
түрды. А.Байтұрсынов казақтын «23 жоқтау» жинағын қүрастырып, «Ер Сайын» жырын бір ізге салып, 
Мәскеуден шығарады. Ал, қазақ зиялыларының ұйымдастыруымен Петербургте шығып түрған «Серке» 
газетінде Міржақып Дулатовтың тырнақалды өлеңдері жарияланады. Оның «Біздің максатымыз» деген 
мақаласынан кейін газет жабылып, редакторы жауапқа тартылады. Сөйтіп, отарлық бұғауындағы казак- 
тьщ мұңын жоктаған М.Дулатовтың күрескерлік бағыты басталады. 1914 жылы 19 мамырда Орынбор 
губернаторына жоғары баспасөз басқармасының берген бұйрығы бойынша М.Дулатов «Қазақ» газетінің 
екінші жауапты редакторлыгына тағайындалады. «Еңбекші қазақ», «Ауыл тілі» газеттерінде әдеби хатшы 
кызметін аткарып қазак баспасөзіне айтарлыктай үлес косады. М. Дулатов Қызылордадағы баспа ісін 
жандандырып, «Мемлекет баспасының» казақ бөлімін басқарды. Ол ұлттык библиографияның негізін 
калап, Қызылорда каласында екі бөлімнен түратын «Қазак кітаптарының корсеткішін» (1926-1927 жж.) 
кұрастырады. Көрсеткіштің 2 бөлімі «Жаңа мектеп» журналына қосымша ретінде Қазмембаспадан 1927 
жылы араб карпімен жарық көреді. Көрсеткіш, ҚР ¥лтты қ кітапханасының сирек кездесетін кітаптар 
корында сактаулы түр. Көрсеткішті кұрастырушы жазған алғы сөзінде: «Біз осы көрсеткіште төңкерістен 
бастап, бүл күнге шейін басылып шыккан қазак кітаптарын тізіп отырмыз. Кітаптың қайда, кашан басыл- 
ғаны, кім шығарғаны. көлемі, беті, баспасөз жүзінде сыналғаны болса, сол сындардың қысқаша қорытын- 
дылары жазылды. М.Дулатов көрсеткішінің бірінші бөлімінде: 1917-1926 жылдардың 1-ші карашасына 
дейін жарык көрген 273 кітап пен 12 мерзімдік баспасөз қамтылған. Көрсеткіш:

- оку кітаптары, кұралдары;
- тэрбие-оқу эдістері;
- саяси-ағарту эдебиеті;
- халык әдебиеті;
- кесте әдебиеті,
- заң әдебиеті;
- ереже, қаулы-карарлар;
- косымша кітаптар;
- жастар, әйелдер козғалысы;
-білім эдебиеті;
- Ленин кітапханасы;
- мерзімді әдебиет бөлімдерінен түрады.
Көрсеткіштің екінші бөлімінде: 1926-1927 жылдарға дейін Қызылорда, Ташкент, Мәскеу жэне баска 

калаларда қазақ тілінде шыккан 212 кітап кірген. Көрсеткіштің екінші бөліміндегі «Баскармадан» деген 
алғы сөзінде тиражы 2000-нан артық болса да, ол кітаптардың сирек басылымға айналып үлгергені 
айтылған.
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М.Дулатов көрсеткіштің оқырмандарға арналған сөз басында өз ойларын былай тұжырымдаған: 
«Қазақ даласының үшы-киыры жоқ кеңдігі, елінің тараулығы, қатынас жолдарының нашарлығы, қалалы 
жерлерде казақтың аздығы, бэрінде бірдей кітап дүкендерінің бола бермеуі бүл күнге шейін қазақша 
кітаптардың ел арасына дұрыс тарауына кедергі болып келді. Оның үстіне елде қандай кітаптар басылып 
жатқанын, олардың мазмұнын, бағасын, қайдан аларын, қалай алдырарын білмей келді. Осы жағынан 
жөн сілтеп, жеңілдік келтіру ниетімен біз осы көрсеткішті шығарып отырмыз. Кітаптың қайда, кашан 
басылғаны, кім шығарғаны, көлемі, бағасы көрсетілді. Баспасөз жүзінде сынапғандары болса, сол 
сындардың қысқаша корытындылары да жазылды. Кей кітаптардың кыскаша мазмүны да көрсетілді. 
Бэрінің бірдей мазмүнын баяндауға көрсеткіш аса үлкейіп кететін болды. Содан тартындық. Сонымен 
бірге сатылымда жоқ, таралып біткен кітаптарды автордың енгізуі күптарлық іс еді. Бүлай етуіміздің 
мәнісі - ондай кітаптардың элі де окушыға керегі болса, қайта басылуына тілек білдірер, соған қарай 
кайтадан басылатын болар дедік. Көрсеткішке газет-журналдар да мекен-жайымен коса енген. Бүл 
көрсеткішке Қазақстан мемлекеттік баспасы (Орынбор, Қызылорда) мүның күншығыс бөлімі (Ташкент- 
тегі жэне Мәскеудегі Орталық баспа) шыгарған кітаптардың бэрі де кірді. Көзге көрінбей, қолға түспей 
қалған бірлі-жарым кітап болуы мүмкін. Бірак ондайлар көп бола қоймаса керек». Мектептер, кітапхана- 
лар, мекемелер, үйымдар, қызметкерлер, оқушы жастар, жай адамдар бүл көрсеткіштен қандай кітаптар 
басылып шыкканын көрген соң жер-жердегі «Білім» дүкендерінен керегін алдырып отырар деп сенеміз» 
[4. б. 83].

Қазіргі кезде қазақ зиялыларына сүрлеу жолды сол XX ғ. 20-30 жылдары зиялылар салып кетті десек 
кателеспейміз, өйткені олар халықтың санасын оятып, ағарту ісіне тартып, білімін көтеруде үлкен еңбек 
етті. Ғылымға да бетбүрыс жасады. Қазақтың ғылыми кітаптары да осы кезде белгілі бір жүйеге келіп 
шыға бастады. XIX ғасырдың өзінде-ак ғылыми кітаптар көбінесе Қазан типографиялық баспасынан 
шығып түратын. Енді казақгың өз жерінде ұлттык баспа ісін казак зиялыларының колға алуы үлкен 
бастама еді. Бүл іс мемлекетгік саясаттың бір бағыты болып,1920 жылы қазан айында колға алынып, 
бекемделді. Осы 1920 жылдың 4-12 казанда Қазақ АКСР Кеңесінің Күрылтай съезі өтіп, «Ағарту 
комиссариатының іс-шараларын үйымдастыру қажет», - деген мэселе қояды [5, 113 б.]. Осылайша 
мемлекет механизміне бүл жүмыс енген-нен кейін, оны іс жүзінде жүзеге асыру үшін осы жылдың 3 
карашасында Қазак Орталык Атқару Комитеті баспаның кұкыктары мен міндетгері аныкталған «Ұлттық 
баспа күру туралы» ереже кабылдайды. Онда «Бір орталықтан идеялык басшылык жасау жэне әдеби- 
лагерьлік ісі мен үгіт-насихат кызметін іске асыру жергілікті орындарға әдебиеттер мен акпараттык 
байланыстар бөлінісін реттеу максатында кұрылады» [6, 6.26]. Сөйтіп, Қазақстанда ресми баспа үйымы 
күрылады. Баспа редколлегия қүрамына қазактың айтулы зиялы-лары: А.Байтүрсынов, Ә.Бөкейханов, 
Х.Болғанбаев, С.Сэдуакасов, Ж.Аймауытов кіреді.

Қазак зиялыларының тағы бір көрнекті өкілі Х.Досмұхамедов 1923 ж. Орта Азия мемлекеттік баспа 
алкасының мүшесі, кейіннен Қазак мемлекеттік баспасының Шығыс бөлімін басқарып, ал 1924-1925 
жылдары Қазак ғылыми баспа комиссиясы төрағасының орынбасары болып тағайындалады. Баспа ісін 
үйымдастыруда казак зиялы кауымы үлы Абайды үмытқан жоқ. 1922 ж. Ташкентте Абайдың «Тандамалы 
өлендері» жарык көрді. «Абай» кітабының бірінші баспасы оқушыларға киын тиюші еді. Қазақ емлесі 
дүрыстап жазылмағандыктан, жаңылыс басылған сөздері көп болғандықтан, мэнісін айырып any киын 
еді», - деп атап көрсетті жинак редакторы [7, 6.105, 349]. Абай өлендері тұңғыш рет ғылыми сараланып, 
хронологиялык жүйемен жарияланды. Сөйтіп халык арасына акын өлендері кең тарап, халкымыз Абай 
шығармашылығымен терең таныс болды. Білім комиссиясы мектеп окулыктары мен ғылыми-эдеби 
кітаптарды шығаруда авторлардың жасаған кітаптарын тексерістен өткізіп, оның халык үшін жарамды- 
лыгын нактылауға тырыскан. Бүл жөнінде Х.Досмұхамедовтың 1922 жылы жасалған баяндамасында: 
«Комиссия жиылып жатқан халык әдебиетінен Ә.Диваев материалдары түзеліп, тергеліп, түстелді. Көбі 
тіркеліп, дүрысталып кайта көшірілді. Жазбасы өте нашар, танылмайтын, бір азғана бөлегі көшірілмей, 
тексерілмей түр. Көшірілгендердің көбі қаралып, баспаға даярланды. Жетісудан жиылған материалдар 
түстеліп, нөмірленіп тіркелді. Бүлардың тізілген жинағы жаңадан шыккан «Наука и просвещение» деген 
журналының бірінші нөмірінде басылды. Комиссиядағы жиылып жаткан халык эдебиеті тым көп. 
Жиылғанда бүлар ретсіз, жолсыз, калай болса солай жиылған. Көбінің жазбасы өте нашар. Бүларды 
тергеп, тексеріп, анықтау киын жүмыс. Сондықтан, бүларды дүрыстап, баспаға даярлауга комиссияға бүл 
күйде көп уакыт керек.

Х.Досмүхамедов Білім комиссиясының сынынан: А.Байтұрсыновтың «Әліппесінің», «Тіл күралы», 
«Баяншы», М.Дулатовтың «Есеп кұралы», И.Токтыбаевтың «Жағрафиясы», «Түркістан» кітабы, 
Басығаринның «Күн күркіреумен найзағай не нәрсе?», Х.Досмүхамедовтың «Табиғи тану», «Жануарлар»,
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П.Ғалымжановтың 1921 жылғы күнтізбесі, Ә.Диваевтың «Қарақыпшақ Қобыланды», «Қамбар батыр», 
«Мырза Едіге батыр» жалпы саны 7 кітабы Абай мен Ыбырайдың таңцамалы өлеңдері өтіп, осы кітап- 
тардың 12-сі 1922 жылы баспадан шығатынын атап өтеді.

Х.Досмұхамедұлы халық ауыз эдебиетінің асыл қазыналарын жинауға ат салысып, олардың жеке кітап 
болып басылуына да бар көмегін көрсетті. Ол 1924 жылы Орынбор қаласында өткен казак білімпаздары- 
ның съезінде сөйлеген сөзінде ауыз эдебиетін жию шараларына байланысты даму жобасын ұсынады. Өзі 
де тарихи жырларды, халық жадында қалған деректерді жинастырумен айналысады. Ол 1923 жылы 
«Кенесары-Наурызбай» атты жыр жинағын жариялайды. Осы жыр арқылы қазақ тарихында белгілі адам- 
дардың атын халыкка жеткізеді. Ауыз эдебиетінің негізінде «Исатай мен Махамбет» пен «Аламан» 
жинағын да шығарады. Бұл ғылым саласы жетістіктерінің бірі болды.

Ресейден тыс жердегі шет аймақтардағы баспа ісінің негізгі максаты - шығыс кеңестік республикалары 
мен автономиялық облыстардың еңбекшілері үшін ана тілінде кітаптарды басып шығару болды. Орталық 
баспа 1922 жылы «Күншығыс» баспасы туралы қаулы қабылдау аркасында баспа ісі алға дамып жатты. 
1923 жылы «Күншығыс» баспасы жанынан Н.Төреқұлүлы «Темірқазық» журналын ұйымдастырып, 
редакторы өзі болды. Журналда негізінен эдеби-мэдени мақалалар жарық көреді. Н. Төреқұлов Қоқан 
депутаттар кеңесінде жұмыс істей жүріп, «Халық» газетін құрады. Түркістан Компартиясының органы 
«Инқилоб» (Революция) журналын да шығарады. Осындай басылымдардың редколлегия мүшесі болып, 
редакторлық етіп, аударма істерін қадағалайды, өзі де мақалалар жазады. Н.Төреқұловтың шығармашы- 
лығы аркасында журналистика саласы да дами түседі. Жоғарыда аталған баспасөзден басқа «Акиқат», 
«Білім ошағы», «Түрікмен елі» т.б журналдар Түркістаннан шалғай жерлерге (Қашғар, Қүлжа, Еділ бойы, 
Бұқар, Хиуа т.б) тарай бастайды. Ол кезде ірі қалаларда қазақ, орыс, өзбек тілдерінде газеттер шығып 
тұратын. 1919 жылы қазан айында өлкелік комитет жанындағы Мүсылман бюросы аудармамен оны 
редакциялау саиасын бакылайтын редакциялық апқа қүрып, оның төрағасы етіп Н.Төреқүловты тағайын- 
дайды. Осы жылы оның редакторлығымен өзбек тілінде комсомол жарғысы мен бағдарламасы жарық 
көреді. КСРО халықтарының жазуын латыншаға көшіру жөніндегі орталық комиссиясының мүшесі 
Н.Төреқүлов лингвист ретінде өзбек тілінің оқулықтарын жасауға белсене қатысады. 1922 жылы қазан 
айында Н.Төреқүлов Мәскеуге, РК(б)П орталык комитетіне шақырылып, «КСРО халыктары Орталық 
баспасы» баскармасының торағасы қызметіне тағайындалып, оны 1928 жылдың ортасына дейін басқар- 
ды. Осы қызметте оның үйымдастырушылық жэне журналистік кабілеті айқын корінеді. Ол орыс жэне 
КСРО түркі халыктарыньщ тіліндегі көптеген кітаптарды редакциялады. Жекелеген басылымдар оньщ 
апғы созімен жарык көрді. Белгілі тэжік жазушысы Садриддин Айнидің Бүқар революциясының тарихы- 
на арналған «Бухара инқилобчилари» кітабы Н.Төрекұловтың колемді алғы сөзімен жарияланды. Мүнда 
ол мәселені терең білетінін аңғартып, Бүхар оқиғаларына тарихи жэне саяси бағасын берді [8, б. 30]. 
Н.Төреқүлов КСРО Орталық атқару комитетінің жанындағы орталық баспа басқармасының төрағасы 
ретіндегі өз кызметінің жаңа кеңестік мемлекетке үлттық мэдениеттерді дамытудағы маңызын жақсы 
түсінген. Ортапык баспаның бес жылдығына арналып 1928 жылы маусымда өткен мерекелік мэжілісте 
оның басшысы ризашылықпен былай дейді: «Ортапық баспа эр түрлі үлттардың сан миллиондаған 
бұқарасының кеңес мэдениетінен сусындауына жол салып берді, өзі қүрылған қысқа мерзімде бірде-бір 
елде болып көрмеген кітап өнімдері базасын жасай алды. Бес жылда ол оқулық, ғылыми-бүқаралык, 
қоғамдык-саяси, көркем, ауыл шаруашылык жэне баска әдебиетгің 59959713 данасын 50-ден астам үлт 
тілдерінде шығарды. Кітап өндірісін жасау, нығайту жэне дамыту ісімен катар орталык баспа ұлттық 
мерзімді басы-лымдар үйымдастырып, оларды жақсарту және тарату мэселелеріне байыпты көңіл бөліп 
келеді. Қазіргі кезде ол 12 тілде 21 мерзімді басылым шығарып отырғанын айтсақ та жеткілікті. Оның 
Одак халықтары үшін айрықша көмекші оқулық базасын жасау, ұлт тілдерінде» орасан зор көлемде 
көрнекі қүралдар, яғни артта қалған бүқараны мэдениетке тартудың бүкіл материапды жасау ісіндегі 
рөлінің де маңызы бүдан кем емес. Орталық баспаның барлық кітап өнімдерінде оқулықтардың үлесі 
бәрінен мол жэне бүл салада да оның Одақтың түрлі халықтары үшін арнайы эдебиет шығаруда жаңа жол 
салуына тура келді, өйткені патшалық замандағы оқулықтар үлттар үшін мүлдем жарамсыз болатын. Ол 
латын әліпбиі негізінде түркі-татар тілдерінде әліппелер, оқулықтар жэне басқа эдебиет шығару жөнінде, 
сондай-ақ Орталық баспа шығаратын татар газет-журналдарын латыншаға көшіруде көп жүмыс 
жүргізеді» [9, 6.37].

1926 жылы Н.Төреқұловтың «Жат сөздер» атты тамаша туындысы Мәскеуден шығады. «Еңбекші 
казак» газеті бүл жөнінде былай деп жазды: «Нэзір жолдас кітапшасында түрлі дәлелдер келтіріп, казак 
тілі жат сөздің қүлағына қалай ен салып алатынын, тілді қапай таза сақтауын түсіндіреді. Кітап дәлелді,
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түсінікті жэне дер кезінде жазылған. Қазақ тілін ардактағысы келген, өз тілін дүрысгаіысы келген адам, 
тіл бетіне секпіл салып, аттарын бұзғысы келмеген адам Нэзір кітабын окып ойлану керек...» [10].

Қазір Қазакстанда қазақ тілінің тағдыры не болатыны туралы айтылып, Тіл саясаты белсенді жүріп 
жат-кан кезде Н.Төреқұловтың бүл пайымдамасы маңызын жойған жоқ деп санаймыз.

Баспа ісі саласы бойынша мамандар даярлау мақсатымен 1925 ж. Ұлттық полиграфия мамандарын 
дайындау үшін кәсіби мектеп ашылады. «Орталық баспа» 50 тілде әдебиеттер шығарады. Академик 
М.Қозыбаев атап көрсеткендей, мәдениет тарихын зерттеген уақытта кейбір методологиялық мәселелерге 
көңіл бөлу керек. Үлы революция кезінде В.И. Ленин ескі интеллегенцияның білімін, өнерін, талабын, 
үйым-дастырушылық қабілетін социалистік қоғамды құру ісіне пайдалануға шақырған. Ал бүл кезең 1925 
жылға дейін созылды. Ф.И. Голощекин қазақ сахарасына келгеннен кейін ескі интеллегецияның бэріне 
бірдей, оның ішінде Кеңес үкіметің орнатуға аса зор үлес қосқан С.Сейфуллинге шейін үлтшыл айдарын 
тақты, қу-далау басталды. Қазақ социалистік мәдениетінің іргетасын қалауға жан-тэнін сала кіріскен, 
В.И. Лениннен мандат алып, қазақ ревкомының құрамасына кірген А.Байтүрсыновтың, оның 
шэкірттерінің соңына Ф.И. Голощекин күндіз шам алып түсті [11, б. 36-37]. Осындай күрделі жағдайда 
да казақ ғыльімы дамыды, оған баспа ісінің ұйымдастырылуы мен қазақ зиялылыларының атқарған істері 
мысап бола аЛалды.

Ғылыми көпшілік бағыттағы мақалалар қазақ баспасөз беттерінде де жарияланып түрды. Олардың 
қазіргі кезде маңызы зор, өйткені тарихтың «ақтандақ» беттерін ашуға көмектесуде. Қазан төңкерісінен 
кейін қазақтарға қарсы большевиктер тарапынан «басып алу саясаты» жүргізілгендігі қазіргі кезде 
дәлелденуде. Юган кезінде үл і шыл. байшыл, алашордашыл деп жала жабылған «Сарыарқа», «Қазақ», 
«Бірлік туы», «Жас азамат», «Алаш», «Ұран», «Абай» сияқты газеттердің тарихынан толық білуге бола- 
ды. Сарыарқа» газеті 1917-1918 жылдары Семей қаласында шығып түрды. Оныңжауапты шығарушысы, 
алаштың өкілі - Х.Ғаббасүлы болды. Бұл басылымға басқаларға қарағанда көп дүниесін жариялаған 
Ж.Аймауытұлы еді. Жазушының «Сарыарқа» газетінің бірінші нөмірінде «Сарыарқаның сәлемі» деген 
өлеңі, екінші нөмірінде «Түр. бүкара, жиыл кедей, ұмтыл жастар!», үшінші нөмірінде «Партия» деген 
мақаласы мен «Ғашықтық» (Абайша), «Жынды», «Айна» атты қысқа әңгімелері мен оқшау сөздері 
жарияланған. Ж.Аймауьітұлы тамаша ақын, дарынды жазушы, ойшыл публицист болды. 1917 жылы 
Ақпан төңкерісі нәтижефінде патша өкіметі құлағаннан кейін алғашқылардың бірі болып, «Сарыарқа» 
газетінде «Түр, бүқара, жиыл кедей», ұмтыл жастар!» деген мақаласында: «Жасыратын қылық жоқ- 
бостандық, тендік күштіге, жемқорға келген тендік емес, бүл өзі қалың бүқараға кедейге келген тендік, 
қолы жете алмай жүргендерге берілген бостан-дық» [12, б. 36-37], - деп жар салған. Ж.Аймауытүлы 
«Партия» деген мақаласында «басқа жұрттың партиясының негізгі мақсаты қай жолмен болсын, 
түрмысын ондауга тырысу, ал қазақтың партиясы бұл партияларға үқсамайды, өйткені қазақ тұрмысын 
түзеуге партия болмайды, бүл бір; байлар, күштілер бірыңгай, жүмысшы кедейлер бірыңгай одақтаса 
алмайды, бүл екі; партияшылар көптің қамыц ойламайды, өз басының билігі, атагы, мақгаі іуы үшін 
таласады - бүл үш. Ендеше қазақтың партиясы өзге жүргтан огаш мақсаты, шегі, тілеуі қиғаш, тегіс 
партия», - деп тұжырым жасайды [12, 36-37 б.].і

1917 жылдың ақпан революциясынан кейін, Ресейде қос өкімет орнап, шайқас жүріп жатқан кезде, 
большевиктер Ресей мен Шығыстың Мүсылман еңбекшілеріне арнап «Бірлік туы» газетінің бірінші 
нөмірінде: «Уақытты өткізіп алмандар, гасырлар бойы жерлеріңізді жаулап алып келгендерді серпіп тас- 
таңыздар. Ендігі жерде күлге айналған жерлеріңізді олардың тонауына жол бермеңіздер. Түрмыс-тіріпі- 
ліктеріңізді сіздер өздеріңіздің салт-дэстүрлеріңізге сай, қалау-ықтиярларыңызға орай күруға тиіссіздер», 
- деп жар салды [13, 38 б.].

Алаш қайраткерлерінің бірі - Қошке Кемеңгерұлының негізгі мамандыгы дэрігер болса да, тіл білімі, 
журналистика, тарих, әдебиетгану гылымдарына үлес қосқан. Ол өз шығармаларында қазақ халқына 
қатысты өзекті мэселелерді көтерді. «Тұгқынның ойы». «Отаршылдықтың үсқындары», «Қанды толқын» 
эңгімелері отаршылдықты эшкереледі. 1924 жылы Мэскеудің «Күншыгыс» баспасынан жарық көрген 
«Қазақ тарихынан» еңбегінің де үл і тарихынан алар орны ерекше. Кітаптың алгы сөзінде Ғ.Тогжанұлы: 
«Біздің қазақ элі кітапқа кедей. Әсіресе, қазақ тарихына жазылган кітаптар жоқ. Міне, қолдарыңыздагы 
кітапша, қазақ баспасөзінда қазақтың саяси тарихы тұрмысынан жазылган түңгыш кітап деуге болады. 
Кітапшаның ішіндегі жазылган сөздің үзын-ырғасы қазақтың кысқаша саяси тарихы десе», М.Әуезов: 
«қазақ тарихын білгісі келгендер Халелдің «Исатай-Махамбеті» мен Қошкенің «Қазак тарихынан» деген 
еңбектерін қарасын» [14, 11 б.], - дейді. Қаламгер осы кітабының IV тарауын XIX ғасырдың екінші 
жартысы мен XX гасырдың басындагы эдебиетке арнаган. Мүида патша үкіметінің шоқындыру саясаты- 
на қарсы шыққан XIX ғасырдың екінші жартысындагы Шоқан, Абай, Ыбырай туралы, XX гасырдың
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басындағы ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері туралы біраз мағлұмат береді. Осы кездегі казақ 
халкының мэдениеті, рухани байлығы сөз болады. «Қазақ тарихынан» деген еңбегінде казақ халқының 
егемендік, бостандық жолындағы күресінен мысал келтіре отырып, Кенесары үш жүздің баласын түгел 
санады. «Ата қаны муздамаған, еркіншілігі сөн-беген ел бар ма?» деп сөз тастады», деп жазды. Мұнан 
эрі автор Кенесарыға мынадай үлкен рухты «Қақпанды құра білмеген шапқызады» деген сөз салады. 
«Құдайдың кең даласында жүріп, шенге қызығып бағынғанша-ақ қазамен өлсек болмай ма?» Өз 
замандастары да туралы ой толғап, «Әдебиетке келсек. А.Байтұрсынов пен М.Дулатовтан басқа орыс 
школдарынан шыққан азаматгардың қазақ тілінде жазған әдеби кітаптары болмады. Қазақ елінің эр 
түрлі тұрмыстыц жүмбақтарына кездесіп, даң болып іүрган кезінде «Қырық мысал» мен «Оян, қазақ» 
дей ксліп. элеумет жұмбақтарын шешкендіктен қазақ бүл екі кітапты үлгі орнында үстап. мысал орнында 
айтатын болады», - дейді Қошке «Маса» мен «Қырық мысал» жөнінде [14, 52-53 б.]. Бүл айтылғандардан 
шығатын түйін: Қ.Кемеңгерүлы эдебиет тарихына кімдерді енгізу керектігін білген білікті әдебиетші. Ол 
көрнекті ақын-жазушылардың ғана есімін атап, олардың әдебиетке қосқан еңбегін эділ бағалады. 
К.Ксмеигерүлы 1920 жылдары әдеби сынға белсене араласты. Оның «Көркем эдебиет туралы» көлемді 
мақаласы әдеби сынға арналған. Ол қазақ әдебиетінің арғы-бергі тарихына талдау жасайды. 1920 ж. 
мерзімді басылым беттерінде

Қ.Кемеңгерұлының мұралары эділ бағасын алғанмен, 30 ж. оны айыптай бастады. Бұл жылдары қазақ 
зиялылары мұраларыпыц бір жақты бағаланғаны белгілі. Халқының болашағы мен бақыты үшін күрескен 
Алаш зиялыларының еңбектеріне «ұлтшылдық» деген айдар тағылып, санадан өшіріліп, тарих саласынан 
алынып тасталды.

Сталин басқарған жоғары билік революцияға дейінгі қазақ зиялы қауымына, оның ішінде 
Ә.Бөкейхановқа сенімсіздік танытып, қоғамдық қызметін шектеп отырды. Соған қарамастан 1922-1927 
жылдары Мәскеуде ол «КСРО халықтары ортапық баспасында» эдеби қызметкер бола жүріп, өз елінің 
рухани өсуіне елеулі үлес қоса білді. 1927 ж. 1 қазанда «штатгың қысқартылуына байланысты», ал шын 
мэнінде БК(б)П Орталық Комитетіндегі қызметкерлердің нұсқауы бойынша қызметтен босатылған 
Ә.Бөкейхановқа мынадай мінезде-ме жазылған: «Орталық баспада жүргізілген өзінің ғылыми жэне әдеби 
қызметі кезінде Ә.Н. Бөкейханов қазақтардың тілін, шаруашылығын жэне тұрмысып өте терең білгенді- 
гімен қатар, өзіне жүктелген міндет-терге үлкен адамгершілікпен қарайтынын танытты» [15].

1925 жылы саяси билікке Ф.И. Голощекин келгеннен кейінгі уақытта республикада жер мәселесі шие- 
ленісе бастады. Оған себеп ескі патшалық биліктүсында көп зардап шеккен қазақ бүкарасынын мүддесін 
есепке алудың орнына, отарлық биліктің қолдауына сүйене отырып, отарлаудың жаңа кезеңін ашуды 
көздеген жаңа басшылықтың өктем саясаты болатын. Ғасырлар бойы өз шешімін таппай келген жер 
мәселесі Қазақстанда революциядан кейінгі алғашқы кезенде үлттық принцип негізінде шешілуі толык 
мүмкін еді. Кезінде патша үкіметі күшпен тартып алған қүнарлы жерлерді өз иелеріне қайтарып, ішкі 
Ресейден көшіп келіп қоныстанушылар легіне шек қою, т.с.с. Осы эділдікті мойындай отырып, V Өлкелік 
партия конференциясы (1925 ж. желтоқсанда) жер мәселесін арнайы қарап, өз қарарында «Жерге орналас- 
тыру саласында ең алдымен байырғы халық, әсіресе олардың отырықшыланып жатқаны жөнінде міндет 
қойылатын болсын» деп көрсетті. Бүл шешім іске аспай қалды. 1926 жылы 26 ақпанда Бүкілресейлік 
Ортапық Атқару Комитеті Қазақстандағы басшылықпен көп кеңесіп жатпай-ақ Өлкелік партия 
конференциясына бекітілген жерге орналастыру шарапарын жоққа шығаратын арнайы қаулы қабылдады. 
Орталықтың қолдауына сүйенген ГолощекинУІ Өлкелік партия конференциясында Қазақстанда жерге 
орналастыру процесін ұлттық негізде емес, таптық негізде жүргізу туралы шешім қабылдатады. Бүл іс 
жүзінде жаңадан қоныс аударып келгендерге жол ашу еді. Конференция шешімін сол кездегі республика 
егіншілік халық комиссары Ж.Сүлтанбеков переселен чиновниктерінің колынан шыққан, отаршылдық 
рухтағы кұжат есебінде бағалады. Н.Нүрманов, С.Сэдуақасов сияқты қайраткерлер осы пікірде болды. 
Қазақ елінің басына төнген қауіпті тура түсінген. Ә.Бөкейханов осы кезде жаңадан отарлау саясатына жол 
бермеу үшін қазақтарға қажет жер нормасын анықтау мақсатында КСРО Ғылым Академиясы жанынан 
профессор С.П. Швецов бастаған экспедицияны құру ісіне белсенділік танытып, оныц қүрамына өзі де 
енеді. Қазакстанда жаца қоныстанушыларға жарайтын артық жер жок екенін ғылыми түрғыда дэлелдей 
білген комиссияныц жасаған түжырымдары мен ұсыныстары Ф.Голощекин мен орталыктағы басшылар- 
ға үнамағыны даусыз. Міне, осы кезде комиссияның жұмысы толық аяқталмай 1926 жылы 
«Ә.Бөкейханов контрреволюциялық қызмет жүргізді» деген желеумен Мемлекеттік өкілеттілік басқару 
орган қызметкерлері Актобеде түткыліа алады да, Мэскеуге Бутырка абақтысына жіберіп, 15 күннен 
кейін шығарып жіберуге мәжбүр болады. 1927 ж. одақтық егіншілік комиссариатында ол профессор 
С.П. Швецов үсынған жер нормасын қорғап сөз сөйлеп, отаршыл пиғылдағы шенеуніктерді әшкерелеп
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сынға алады. Қоныс аудару бағытын қолданған профессор Верещагинге жауап созінде: «Профессор 
Верещагин бурында казақтардың жерін тартып әперіп, орыс помещиктері мүддесін қолданған еді. Егер ол 
айтқандай, Тула шаруалары шынымен де жерге мұктаж болса, біз, қазақтар олармен Верещагин сияқты- 
лар арқылы емес, тікелей келіссөз жүргізуді қалаймыз. РКФСР Егіншілік комиссариаты ұсынып отырған 
жер нормасы қазақтарды канағаттандыра алмайды, өйткені ол көбірек артык жер шығаруды көздейді. 
Сондықтанда бүл нормалар болашақта Қазақстанда жаңа отарлау саясатын жүргізуге бағытталған» 
[16]. Бүл бар өмірін өз халқының жаркын болашағы үшін күреске арнаған үлкен жүректі адамның, 
саясаткердің ашықта ашына айтқан соңғы сөздерінің бірі еді. Алашордалык кайраткерлерге қарсы 1928 ж. 
басталып кеткен сот процестері Ә.Бөкейханов пен оның пікірлес серіктерін саяси өмірден біржола 
ығыстырып тастаған болатын. Эрине, казак жерін Алаш автономиясына біріктіру оңайға түспейді.

Ә.Бөкейхановтың шығармашылық мүрасының маңызды бөлігін энциклопедиялық негізде орыс тілінде 
жарияланған ғылыми еңбектері, монографиялары қүрайды. Бүл еңбектердің сол кездегі атақты баспа- 
лардан шығуы ірі ғалымның мәртебесі мен күрметіне, эрі жүмыстың жогары деңгейде бағалануы куэ. 
Ә.Бөкейхановтың «Жалпы Сібір сиезі» деген макаласында: Съезде 207 өкіл болып, оның 9-ы казак ұлты- 
нан екенін, Торғай, Ақмола, һэм Семейдің орыс, қазағы бір каулыда болып, екі жағы да орыстан, казак- 
тан өкіл жіберіп, казақ үлтының өкілдеріне Сібір автономиясына қосылу тапсырылғанын айтады 
[17, 27 б.]. Ә.Бөкейханов «Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш - Баян сүлу» жырларын ел аузынан жазып 
алып, кітап етіп кұрастырып шығарады. «Қозы Көрпеш-Баян сүлу» кітабына жазган алғы сөзінде: 
«Қозы Көрпеш-Баян сүлудың» таралмаған жері жок десе де болады. Қозы Көрпеш-Баян Ертіс аяғы Тобыл 
татарында, Күншығыс Түркістаны тараншыда, Түркістанда, Сарыарқада, Алтайда, Үранқайда, Оралда, 
Башқүртга, Кавказда, Шешенде, Осетинде бар. Қозы Көрпеш-Баян біздің түрік баласының сүйген 
ертегісі. Норманға Фауст кандай болса, түрік баласына Қозы Көрпеш-Баян сондай», - деп жазды.

Атакты «Едіге» жырын жинап, баспадан шығарған Қ.Сәтбаев болды. Кезінде бүл жырды Шоқан 
жоғары бағалаған. Бүл жырдың отыздан аса нүскасы бар. Белгілі кітаптанушы Ә.Жиреншин: «Әзірге 
жырдың ең соңғы нұскасы 1927 ж. академик марқүм Қ.Сэтбаев Орынборда жазып алған варианты. Оны 
Ш.Уәлихановтың нұсқасымен салыстыра отырып дайындаған. Бүл кітаптың қүнды жері

Қ.Сәтбаев жазған көлемді кіріспесі. Онда казак халқының тарихы, ескі эдебиет мүрасы жайында 
бағалы пікірлер бар», - деп жазды [18, 93-94 б.]. Қ.Сәтбаев жазған «Ер Едіге» кітабындағы «Сөз басы- 
ның» гылыми талдауы терең, онда жырдың мазмүны, көркемдік деңгейі, шежіре жағынан қүндылығы 
сипатталады. Макалада Қ.Сэтбаев осы жыр бойынша Шоқанның атқарған еңбегін үмытпайды. Оны автор 
былай көрсетеді: «Едіге батырдың әңгімесін Шокан Уэлиханүлы бірінші рет 1841 жылы Аманқарағай 
округіндегі күрлеуіт кыпшақ табынан шыққан Жүмағүл дейтін ақынның аузынан естіпті. Осы Жұмағұл- 
дың сөздерін тагы да заты кыпшак Арыстанбай дейтін ақынның сөзімен салыстырып, экесі Шыңғыс пен 
Шокан екеуі орыс тіліне де аударған [19, 91 б.].

Қ.Сэтбаевтың Қопабай деген қарт жыраудың аузынан жазып алған нүсқасы, оған алғы сөзін жазып, 
оны 1927 жылы Мэскеуде араб қарпімен бастырған «Ер Едіге» жыры асыл қазынамызға айналған мүра 
деп білеміз.

Қорыта айтқанда, 20-30 жылдары казақ зиялы қауымы кітап баспа ісін ұйымдастыруда сапалы кызмет 
атқарған. Олар баспа ісінде негізгі іргелі, танымдық маңызы зор әдебиеттерді калыптастыру, шығару 
бағытында жүмыс істеді. Өздері де шығармашылық қызметін нығайтып, баспа ісін қолға алу арқылы 
қазақ халқы мэдени қүндылықтарды меңгеріп, білімін терендетсе екен деген ойда болды. Халыктың 
көкірегін оятып, тарихи санасын қалыптастыруда баспа ісі аркылы үлкен істерді жолға койды. Зиялы 
қауымның озі қай жағынан болса да ерекше болатын. Олар өздерінің жеке тұлғасымен де, ісімен де 
халыкқа өнеге көрсетті. Өздері еуропалық біліммен сусындағандықтан, сондай білім көкжиегіне халкы 
да жетсе екен деген тілекте болды. Ал ол тілек баспа ісі аркылы жүзеге асатынын түсінді. Сондыктан осы 
бағытта айтарлықтай жүмыс жасады.
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САУДА САЛАСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТЩ ДАМУЫ
(Қазақстанның Оңтүстік аймағы материалдары бойынша XIX ғ. 60 ж. -  XX ғ. 20 жж.)

Аңдатпа
Макалада автор Қазакстанның оңтүстік аймағындағы сауда саласындағы кәсіпкерліктің калыптасу кезендерін 

карастырған. Аймактағы сауда кәсіпкерлігі эр түрлі формада көрінді. Атап айтсак жеке адамның өзі сататын жеке 
(разносная торговля) сауда, тасымалдау (развозная) саудасы, керуен саудасы, жәрмеңкелік сауда, тұрғылыкты 
калалык базарлар, сауда үйлері, дүкен жэне сауда сәкілері жэне т.б. болды. Автор зерттеу барысында осы мәселе- 
лерді жүйелі карастырған. Сондай-ак, казак саудагерлерінің кәсіпкерлік кызметі де көрініс береді. Қарастырылып 
отырган кезенде, Сырдария облысы бойынша берілген сауда жэне патенттік куәліктерге карап, аймакта кәсіпкер 
кызметінің басым бөлігі сауда саласын камтыды деп басып айтуға болады, жэне бүл саладан мемлекетке 
айтарлыктай кіріс түсіп отырғандығы айтылған.

Түйін сөздер: кәсіпкерлік, сауда, жәрмеңке, тарих.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 
(по материалам Южного Казахстана 60-х гг. XIX в. -  20-х гг. XX в.)

В статье автор рассматривает этапы становления предпринимательства в сфере торговли в южноказахстанском 
регионе. В это время торговля в региональных торговых предприятиях проявилась в различных формах. В 
частности, физические лица продажи (разносная торговля), перевозки (развозная торговля), караванной торговли, 
ярмарочной торговли, по месту жительства, городские рынки, торговые дома, магазины, сәкілері и т.п. Также, как 
вид предпринимательской деятельности были торговцы людьми. В ходе исследования поднимаемые вопросы 
рассматривались системно.

Ключевые слова: предпринимательство, торговля, ярмарка, история.
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