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Абжанов Х.М. 
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ДВИЖЕНИЕ АЛАШ: ИДЕЯ И ДЕЛО 

 

В XX столетие казахское общество вступило с тревогой, большими 

сомнениями и запутанными проблемами, нежели надеждой на будущее, ибо во 

всех сферах жизни края обострились противоречия и трудности. Стал 

очевидным тот факт, что местная колониальная администрация нисколько не 

намерена реализовать функции и предназначения национальной 

государственности, окончательно ликвидированной в середине XIX века, а 

традиционный хозяйственно-культурный тип, слабо адаптированный к 

потребностям рыночных отношений, не выдержит конкуренции с  русским и 

иностранным капиталом, со стороны пользующимся односторонней 

поддержкой официального Петербурга. Подтвердились опасения Абылай хана 

и Бухар жырау, выдающихся личностей XVIII века, предупреждения поэтов 

XIX века Шортанбая и Дулата о том, что господство чужеземцев приведет к 

разрушению судеб людей и страны. 

Царская Россия, обрекшая казахский народ на ограбление и столь 

унизительное существование, сама переживала не лучшие времена своей 

истории. Ее культурно-экономическая отсталость – темнота и невежество 

безграмотной крестьянской массы, казнокрадство и коррумпированность 

управленческой и военной верхушки, техническая убогость материального 

производства – обнажились в ходе бесславной войны с Японией в 1904-1905 

годах. «На грани столетий, – писал один из лидеров русского либерализма  

А.Ф. Керенский, – все более широкие слои населения ощущали недовольство 

создавшимся положением и уповали на лучшее. Особое возмущение вызывала 

абсурдная политика русификации в районах с нерусским населением. И не 

потому вовсе, что население русских губерний свобода других народов 

заботила больше, чем своя, а потому, что власти в нерусских районах открыто 

глумились над элементарными понятиями свободы». 

Это был период нового передела мира. В недавнем прошлом советская 

историография рассматривала его как эпоху империализма. Причем главным 

аргументом и методологическим козырем служил известный ленинский труд,  

который заставил и ученых, и простых читателей страны Советов 

рассматривать империализм не иначе, как загнивающий, умирающий 

капитализм, канун социалистической революции, как реальный шанс 

освобождения народов Азии от колониального ига. Но жизнь оказалась богаче 

ленинской теории. Сегодня отчетливо видны промахи и несостоятельность 

материалистического понимания истории. Во-первых, Ленин недооценил или 

недопонимал содержание выводов и оценок своего учителя Маркса 

mailto:ata53@mail.ru
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относительно азиатского и национального способов производства, своеобразия 

и особенностей общественно-экономической ситуации на Востоке. Во-вторых, 

капитализм все еще жив, социализм канул в Лету. В-третьих, на просторах 

казахских степей начала ХХ века зародилось уникальное явление, которое 

начисто отвергло каноны материалистического понимания истории, 

связывающего поступательный прогресс с общественно-экономической 

формацией, классовой борьбой пролетариата, социалистической революцией. 

Дело в том, что в Казахстане, где родоплеменные отношения и общинное 

сознание преобладали над классовыми, а рабочие люди не составляли и 1% 

населения, где экономические и иные предпосылки социалистической 

революции вовсе отсутствовали, руководителем и гегемоном освободительного 

движения выступил прогрессивный авангард национальной интеллигенции, а 

не эксплуатируемые классы, как утверждали марксисты Запада и большевики 

России. Запад смотрел на мир глазами капитала, Восток – умудренного горьким 

опытом страдальца. 

Ответственность за судьбы бесправного казахского народа, к тому же 

заблудившегося в политических хитросплетениях, взял на себя Алаш. Под 

терминами «Алаш», «движение Алаш» мы подразумеваем национальную элиту, 

ее деятельность. На рубеже веков личностно-интеллектуальный потенциал 

этого движения составляли А. Бокейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов,  

Б. Кулманов, М. Тынышпаев, Ж. Акпаев, С. Лапин, Б. Каратаев и другие 

личности с мировым уровнем политической культуры, получившие блестящее 

профессиональное образование, вобравшие в себя лучшие нравственно-

этические ценности великой степи. Их миссию  подхватили Х. Досмухамедов, 

М. Жумабаев, С. Сейфуллин, Т. Рыскулов, С. Садвакасов, М. Ауезов,  

Ж. Аймауытов, М. Шокаев – новое поколение национальной интеллигенции. В 

начале 20-х годов К. Кеменгеров справедливо и убежденно писал, что  

А. Бокейханов как исследователь стоит в одном ряду с лучшими учеными 

Европы. Молодой алашордынец М. Ауезов позже вошел в плеяду классиков 

мировой литературы, С. Сейфуллин – младший современник А. Бокейханова и 

А. Байтурсынов – стал одним из основоположников метода социалистического 

реализма в казахской литературе. Здесь мы сознательно объединили в единую 

могучую кучку людей высокого долга, чьи классовые и политические симпатии 

не всегда и не во всем совпадали. Самое главное – на всех этапах жизни они 

оставались на передних рубежах борьбы за интересы и счастье родного народа, 

все свои интеллектуальные возможности посвятили делу служения родному 

краю. 

Разумеется, мы далеки от мысли идеализировать историю национальной 

интеллигенции начала XX века и ее деятельность. По свидетельству  

М. Дулатова, в любом регионе колониального Казахстана можно было 

встретить переводчика, пристава, тайного агента, волостного из числа казахов, 

рьяно служивших системе, погрязших в мздоимстве и взяточничестве, 

законченных карьеристов, активных соучастников эксплуатации простых 
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людей. Но не они находились в эпицентре исторического прогресса. 

Руководителей и активистов движения Алаш принято называть окығандар 

(образованные) и зиялылар (интеллектуалы). Их было немного. За последние 

30-40 лет существования самодержавия чуть более 100 казахов получили 

диплом о высшем образовании. В рядах членов партии «Алаш» состояло около 

1000 человек. Но они были лучшими из лучших. Вопреки классической 

колониальной политике «разделяй и властвуй», сопровождавшейся гонением, 

провокацией, ссылкой и тюремным заключением, широким использованием 

кнута и пряника, Алашская интеллигенция неуклонно преследовала великую 

цель – освобождение народа от гнета, достижение свободы. 

Конечно, в среде прогрессивно настроенной национальной интеллигенции 

не всегда царило согласие, взаимопонимание и единство. Что бы ни случилось, 

конфликты, взаимная обида не переросли в смертельную вражду. Если учесть, 

что время и среда деятельности той социальной общности таили в себе на 

порядок больше угроз и опасностей, чем сегодня, то невольно начинаешь 

осознавать культурно-нравственную ограниченность и профессиональную 

несостоятельность современных чиновников и окығандар, совершающих 

коррупционные, уголовно наказуемые деяния. И это в XXI веке, в условиях 

независимости, о которой мечтала Алашская интеллигенция. Стало быть, уроки 

и идеалы Отечественной истории начала XX века до сих пор чужды и не пошли 

впрок для определенной части госслужащих, управленцев. 

С первых дней борьбы за национальное освобождение и интеллектуального 

поиска путей вхождения в число передовых народов мира лидеры Алаш 

приветствовали плюрализм мнений. Так, уже в годы первой буржуазно-

демократической революции в России общественно-политическая жизнь 

казахского социума знала панисламистов и западников. Позже жаркие 

дискуссии развернулись вокруг инициативы Б. Каратаева по переводу казахов к 

оседло-урбанистической культуре. Не всегда совпадали позиции журнала 

«Айкап», газет «Казах», «Тиршилик», «Бирлик туы», «Уш жуз», «Сарыарка». 

За аналогичными фактами нам следует усматривать напряженную 

интеллектуальную и практическую деятельность как движения Алаш, так и 

других отрядов и групп национальной интеллигенции, нежели их 

противостояние и разобщенность. Алашовцы, говоря словами А. Байтурсынова, 

придерживались принципа – быть не похожими на лебедя, рака да щуку. «Дело 

надо делать без суеты, обдуманно», писал он в 1912 году. Многие идеи и 

выводы алашской интеллигенции созвучны сегодняшним дням строительства 

независимого Казахстана. 

Национальная идея начала XX века, рожденная в муках и мобилизовавшая 

казахскую интеллигенцию на великие свершения, составившая основы ее 

общественно-политического, творческого совершенствования, созревала под 

влиянием трех факторов и причин. Во-первых, кризисом всей системы 

жизнеобеспечения традиционного общества, что поставило под сомнение 

дальнейшую судьбу и исторические перспективы казахского народа, глубоко 
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волновало лучшие умы степи. Во-вторых, ростом потенциала либерализма в 

России, до предела охваченной противоречивыми тенденциями и переменами. 

В-третьих, расширением географии и масштабов национально-

освободительного движения и пробуждением национального самосознания 

колониальных народов. 

Цель и задачи казахской национальной идеи приобрели конкретные 

очертания в годы первой русской революции. Схватки между партиями и 

общественно-политическими течениями метрополии по вопросам 

государственного строя и демократии, стачки и восстания против 

самодержавия и социально-экономического неравенства заставили задуматься 

как национальную интеллигенцию, так и народные массы, служили призывом к 

действию, стали школой возмужания. Значение тех лет А. Бокейханов раскрыл 

следующим образом: «Вся степь была вовлечена в сферу политики и захвачена 

потоком освободительного движения. Началась оживленная переписка о 

нуждах киргизского народа. Указ 17 апреля о веротерпимости еще более 

приподнял настроение. Весной 1905 года, с наступлением привольной жизни, в 

степи на летних стоянках начались съезды, на которых обсуждались местные 

нужды и нужды всей киргизской народности. Все больше степные ярмарки 

этого года стали ареной киргизских политических съездов, где киргизы 

обсуждали и подписывали, поданные потом на Высочайшее имя, петиции. На 

этих же съездах были избраны делегаты, уполномоченные лично подать эти 

петиции. Религиозные и земельные вопросы стояли у киргиз впереди вопросов 

политической свободы». Политико-интеллектуальный перелом 1905 года 

подчеркнул в свое время и С. Сейфуллин. 

Все же главным и основным детерминатором национальной идеи служил 

казахский фактор: многовековая история народа, духовно-культурная связь и 

преемственность поколений от Асан кайгы до Абая, богатая устная 

историология степи. Было чем гордиться и за что бороться. Безусловно, 

глубокий след в исторической памяти народа оставили восстания под 

предводительством С. Датова, И. Тайманова и М. Утемисова, К. Касымова,  

Ж. Нурмухамедова. Но они носили локальный характер, по известным 

причинам изначально были обречены. Теперь на первый план вышло иного 

рода действо: просветительство, утверждение приоритета либерально-

демократических ценностей, выбор эволюционного пути развития, которые 

благодаря активной социальной практике интеллигенции увенчались 

рождением качественно новой политической мысли, охватившей все регионы 

края, организационным развитием, попыткой создать общенациональную 

партию. В этой связи огромное значение имели принятие Каркаралинской 

петиции (июнь 1905 года) и съезд казахской интеллигенции пяти областей, 

состоявшийся в городе Орал (декабрь 1905 года). Они дали толчок процессу 

формирования политической культуры, способствовавшей утверждению 

национальной идеи в общественном сознании, к тому же дезориентированном 

под прессом колониальной эксплуатации и идеологии. Подобные акции 



8 

 

проводились и в последующем. По мнению академика К. Нурпеисова, на съезде 

в городе Орал лидеры и активисты движения Алаш предприняли попытку 

создать общенациональную политическую партию кадетского образца, а не 

казахский филиал кадетской партии. Что касается Каркаралинской петиции, то 

в этом важном документе, подготовленном А. Бокейхановым, А. Байтур-

сыновым и Ж. Акпаевым, сформулированы экономические, духовно-

культурные, социальные и первые политические (предоставление земских прав, 

осуждение русификаторской политики) требования российскому 

правительству. Спустя 18 лет в статье по случаю 50-летия А. Байтурсынова 

молодой ученый М. Ауэзов писал, что Каркаралинская петиция поднимала 

жгучие проблемы казахского общества, получила поддержку степных казахов, 

положила начало пробуждению масс. 

Постижению смысла и назначения национальной идеи способствовало 

избрание известных казахских деятелей в Государственную Думу России I и II 

созывов. Сдвиги в политической культуре населения края и другие 

объективные тенденции вывели, в конце концов, к судьбоносному рубежу с 

высоким познавательным и интеллектуальным потенциалом. Во-первых, 

родилась актуальная для казахского народа национальная идея, во-вторых, она 

оказалась универсальной прогрессивной идеей для всего колониального 

Востока. Великая степь, обогатившая мировую цивилизацию творениями аль-

Фараби и Х.А. Яссави, Шокана и Курмангазы, еще раз продемонстрировала 

интеллектуальное благородство и лидерство. 

Не одно поколение мыслителей и интеллектуалов билось над вопросом о 

механизмах и путях гармонизации интересов, целей, взаимотношений людей, 

разных по статусу, социальному положению, титулатуре, уровню доходов, 

людей, являющихся членами одного общества. Сплав аксиологического 

единства этнической общности во всем многообразии жизни называется в 

данном случае национальной идеей. Именно она призвана стоять на страже 

особенностей и самобытности этноса, указать главное направление 

исторической перспективы. Словом, на национальной идее сфокусированы 

судьбы народа, будущее социума. Движение Алаш велико потому, что 

предложило единственно верную национальную идею начала XX века. 

Поскольку суть и миссия национальной идеи состоит в определении 

этносоконсолидирующей цели, движущего фактора прогресса, центрального 

вопроса повестки дня, то все черты и свойства этой фундаментальной и 

глобальной мысли выражены формулой «Оян, казах!» («Проснись, казах!»). 

Это не лозунг и даже не сборник стихов М. Дулатова. «Оян, казах!» – 

объективный итог, миг пророчества и озарения, эффективно раскрывающий 

потенциал народа, координаты времени, пространства и действия во имя 

прогресса и самосохранения. К моменту рождения классической национальной 

идеи казахское население, задавленное жестокой эксплуатацией и произволом, 

вытесненное на обочину рыночных отношений, с трудом понимало что хорошо, 

что плохо в идеологии и практике русской колонизации края. 
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Пробужденный народ начинает различать зерно от плевел, истинных 

патриотов от сатрапов. И делает свой выбор. В годы нового революционного 

подьема пробуждение Азии привлекло внимание всех либеральных и 

радикальных сил России. Главное произведение М. Дулатова, ставшее 

прототипом и знаковым символом национальной идеи, поистине всенародной 

книгой, вызвало гнев царской администрации. Автор подвергся тюремному 

заключению, книга изымалась из обращения. Коммунисты во главе страны 

Советов тоже ненавидели книгу «Оян, казах!» и ее автора. Уже этот факт, 

сохранившийся как до, так и после октябрьского переворота 1917 года, 

разоблачает скрытый расчет и недоброе намерение власть придержащих. 

Национальная идея «Оян, казах!» подобно установок надписи в честь 

Кюльтегина и норм «Жеты жаргы» обобщила итоги и уроки казахской истории 

периода независимости и в составе российской империи, вскрыла последствия 

насильного нарушения естественно-исторического хода развития социума, 

разбудила гордость и ответственность каждого за настоящее и будущее, за 

родной язык и культуру, за воспитание и обучение молодежи. 

Лидеры движения Алаш не превращали в догму содержание и форму, 

направления деятельности и концепцию национальной идеи. Ее каждое 

положение и тезис, намеченный рубеж они теоретически обосновали, 

творчески обновляли. Широкое распространение получили книги А. Байтур-

сынова «Маса», «Кырык мысал», произведения А. Бокейханова и других 

авторов, написанные в духе «Оян, казах!». Журнал «Айкап», газета «Казах», 

казахские книги тех лет внесли неоценимый вклад в распространение 

национальной идеи, в создание единого информационного поля, делу 

обеспечения общенациональной сплоченности. Так, газета «Казах» 

пользовалась большой популярностью в степи, проникла «во все уголки и 

отдаленные захолустья... края». На ее страницах печатались статьи писателей, 

юристов, врачей, учителей, учащейся молодежи по животрепещущим темам 

жизни народа. «Такое видное участие со стороны видных интеллигентов и 

всеобщее сочувственное отношение народа к газете радует нас,- говорится в 

одной корреспонденции по поводу первой годовщины газеты «Казах»,- ибо это 

показывает, что мы еще не окончательно погибший народ, что мы можем еще 

надеяться на светлую будущность свою». 

Алашовцы, действуя в полном соответствии с запросами времени, с учетом 

изменений в жизни империи и колониального края, в мировых отношениях, 

завоевали сердце и разум своего народа. Проблемы просвещения, образования, 

земли, переселенцев, этноса, религии, женщин и детей, власти, справедливости, 

языка вначале поднимались ими с позиций социализации казахов, а к моменту 

наивысшего обострения кризиса и крушения империи они увязывались с 

решением конкретных задач создания суверенного государства. Короче, 

перелом в общественном сознании и политической культуре позволил найти 

национальную идею, которая в свою очередь предопределила судьбы 

миллионов. 
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События 1916 года являются главным итогом и венцом национальной идеи 

«Оян, казах!». Они свидетельствуют об окончательном пробуждении великой 

Степи. Вместе с тем следует подчеркнуть, что вооруженное выступление не 

входило в планы движения Алаш – сторонника обустройства общества на 

либерально-демократических принципах, и не является сознательным выбором 

казахского народа, искренно желавшего благополучного исхода войны России 

против Германии. Национально – освободительное восстание 1916 года 

вспыхнуло как протест царскому указу от 25 июня, олицетворяющего собой 

имперские амбиции, высокомерное отношение метрополии к колониальным 

народам. Через 70 лет история опять повторилась. Если события 1916 года 

ускорили крах самодержавия, то антиказахское решение московских вождей по 

замене Д. Кунаева стало причиной декабрьского восстания 1986 года в 

Казахстане, подвело черту под 74-летним существованием советского 

тоталитаризма. Итак, сложившая в крае летом и осенью 1916 года новая 

ситуация заложила предпосылки и условия рождения новой национальной 

идеи. Если от революции 1905-1907 годов до «Оян, казах!» движение Алаш 

отделяло несколько лет, то путь к новой национальной идее оказался коротким. 

Бурные процессы начала 1917 года открыли новую полосу в интеллектуальной 

истории Казахстана. 

Практическая работа по определению новой национальной идеи началась с 

победой февральской буржуазно-демократической революции в России. 

Свержение монархии привело в движение весь колониальный край от 

Семиречья до Омска, от Алтая до Каспия. Это было проявлением действий 

«Оян, казах!», с одной стороны, выдвинуло на арену борьбы новые 

политические силы – с другой. В те дни А. Бокейханов, М. Дулатов, М. Шокаев 

писали: «Наступило утро свободы. С божьей помощью заветное желание 

исполнилось. Еще вчера мы были рабы, теперь все равные... Правительство, 

державшее народ в многовековом рабстве и унижении, рухнуло безвозвратно!». 

На передних рубежах поиска адекватной реалиям дня национальной идеи 

стояли сторонники Временного правительства, приверженцы большевизма, 

панисламисты, пантюркисты и, конечно же, организаторы движения Алаш. 

Каждый из них обосновал свою модель переустройства казахского социума. 

Интеллектуальное напряжение достигло своего апогея на первом 

общеказахском съезде (июнь 1917 г.). 

Таким образом, летом 1917 года идею «Оян, казах!», изменившую за 

короткий исторический срок идейно-политическое миропонимание коренного 

этноса, сменила новая национальная идея – «Казахская автономия». С ее 

провозглашением закончилась полоса насильного отчуждения казахского 

народа от исполнительной, законодательной и судебной власти на 

исторической родине. Трансформация новой идеи от де-юре к де-факто 

произошла на втором общеказахском съезде в декабре 1917 года. Ибо захват 

центральной власти большевиками еще более ускорил необходимость 

практической реализации идеи «Казахская автономия». Лидеры Алаш спешили 
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воспользоваться программным положением большевиков о том, что каждый 

народ имеет право на самоопределение, вплоть до создания самостоятельного 

государства. Доказательством приоритета и торжества идеи «Казахской 

автономии» являются возникновение казахских комитетов, итоги выборов в 

Учредительное собрание, произведения Ш. Кудайбердиева, Ж. Аймауытова,  

М. Жумабаева, С. Торайгырова, М. Ауэзова. Предостаточно и других фактов. 

Все эти моменты получили системное и объективное отражение в таком 

классическом документе, как программа партии «Алаш». В ее десяти разделах 

дано ясное представление о формах государства, свободе на местах, основных 

правах, религиозном деле, правосудии и суде, защите страны, налоге, о 

рабочих, науке, обучении знанию, земельном вопросе. «Области, населенные 

казахами, объединятся в целое, будут самоуправляться и станут одним из 

членов Федерации Российской Республики, – подчеркивается в Программе. – 

Казахская автономия, если удастся, будет пока вместе с дружественными 

народами». 

Иначе говоря, выработка адекватной национальной идеи открыла широкие 

перспективы для освобождения духа и социального прогресса, этим самым 

интеллектуалы и идеологи Алашского движения вписали яркие страницы новой 

истории казахского общества. По накопленному опыту, организационному 

развитию, интеллектуальному потенциалу ни одна политическая сила или 

течение дооктябрьского Казахстана не может сравниться с движением Алаш. 

Совершенно был прав М. Дулатов, утверждая на четвертом году Советской 

власти: «Первая волна образованных казахов разве не была 

националистической? До февральской революции ни один казах не состоял в 

политической партии европейского тип Сказки тех, кто глагольствует о своем 

членстве в коммунистической партии с доисторических времен, с 1905 года, не 

воспринимаются нашими ушами. Нет казахского секрета, не знакомого нам». 

Самое ценное из наследия движения Алаш, как нам представляется, это – 

преданность и жертвенность ради интересов народа, национальной идеи, это – 

умение со знанием дела вычленить текущие, очередные и перспективные 

задачи дня. 

Однако наши обобщающие выводы не имеют ничего общего с идеализацией 

прошлого Алаша, с безудержным восхвалением итогов и уроков его 

деятельности. Следует вещи называть своими именами. Так, например, не 

совсем безупречна позиция А. Бокейханова в отношении Туркестана. И 

накануне, и после второго общеказахского съезда он выступал против 

объединения Алашской автономии и Туркестанского мухтарията. «Реализовать 

государственные дела нелегко, – писал он. – Наш народ испытывает нехватку 

специалистов, большинство казахов неграмотны; в Туркестане темнота 

населения и отсутствие специалистов десять раз хуже. Если казахи составят 

единую автономию с Туркестаном, то получим арбу автономии, которую тянут 

верблюд и осел. На такой арбе далеко не уедем». Сторонники А. Бокейханова 

взяли верх. Объединение автономий не состоялось. В этом кроется, на наш 
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взгляд, одна из причин поражения Алашского движения. 

Есть и другие, не менее значимые факторы. Лидеры Алаша с первых дней 

возникновения движения жили и работали в самых нищенских условиях. 

Журнал «Айкап» перестал выходить уже в 1915 году – трудности военного 

времени, нехватка средств оказались непреодолимым барьером. Финансовые 

трудности были хорошо знакомы и издателям газеты «Казах». 

Интеллектуальная элита колониального края фактически не испытывала 

внимания и поддержку со стороны национальной буржуазии. Ибо она была 

слаба и малочисленна. Незавершенность формирования казахской буржуазии 

является одной из основных причин запоздалого появления партии «Алаш». 

Национальные идеи, выдвинутые движением Алаш, не нашли понимания и 

поддержку в среде русского либерализма. Даже в критические периоды для 

империи Комитет членов Учредительного собрания, Омское правительство, 

Верховный правитель России адмирал Колчак отвергли идею Казахской 

автономии. Большевики, затеяв политическую игру ради выигрыша времени, в 

конце концов, объявили Алашскую автономию вне закона. Иноэтническое 

население Казахстана, за исключением отдельных представителей, оставалось 

безучастным к судьбам национальной идеи и движения Алаш. Алашская 

автономия не располагала военно-техническими и экономическими ресурсами 

для защиты суверенитета и независимости. 

Казахская автономия как национальная идея прошла через горнилу 

испытаний. Большевики, хотя и расправились с движением Алаш, вынуждены 

были считаться с его блестящей идеей. Они поняли, что статус 

государственного образования казахов теперь не может быть ниже автономии. 

И эту куцую автономию казахов объявили на 3-м году Советской власти. 

Звездный час национальной идеи «Казахская автономия» пробил 16 декабря 

1991 года. «В начале XX века задачу выработки казахской национальной идеи 

взяла на себя духовно-интеллектуальная элита, – подчеркивается в книге Н. 

Назарбаева «В потоке истории». – Трагической оказалась и личная судьба 

великих казахов-государственников начала столетия. Но уроки национального 

мужества и интеллектуальной зрелости не забыты». 

 

ӘОЖ 323:94 (574) 

Асылбек М-А.Х. 

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Алматы қ. 

 

АЛАШТЫҢ КӚСЕМІ ӘЛИХАН БӚКЕЙХАННЫҢ 

САЯСИ КӚЗҚАРАСЫ ЖӚНІНДЕ 

 

1. Біздің заманауи тҥсінігімізде, қазақ ҧлттық интеллигенциясының 

қалыптасуы ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде 

болды. Бҧл ҥрдіс бірқатар әлеуметтік-экономикалық, мәдени және саяси 

факторлардың кері ықпалынан әлсіз жҥрді. Олардың ішінде ең елеулісі 
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Қазақстанның экономикалық артта қалуы, яғни кӛшпелі және жартылай 

кӛшпелі шаруашылық, артта қалған егін шаруашылығы, ӛндіріс, кӛлік, сауда 

салаларының кем дамуы,  халқы 50 мыңнан асатын тҧрғыны бар қалалардың 

жоқтығы және т.б. Дегенмен, темір жолдар салынды, тау-кен ӛнеркәсібі, 

қалаларда кішігірім тамақ және жеңіл кәсіпорындар пайда болды. 

Бҧл жағдай ӛз кезегінде Қазақстанның мәдени арта қалушылығына да 

әсерін тигізді. 1897 ж. санақ мәліметтеріне жҥгінсек, Орта Азия мен Қазақстан 

халқының сауаттылық деңгейі тек 6%-ды (еркектерде – 10%, әйелдерде – 3%) 

ал мҧсылман халқында – 6,7%. Қазақтар арасында бҧл кӛрсеткіш одан да тӛмен 

– 2,7%-ды болды, оның ішінде Орал облысында – 4,9%, Ақмола – 3,4%, 

Торғай– 3,2%,  Семей– 2,9%, Жетісу– 1,8%, Сырдария – 1,3%-ды қҧрады [1]. 

Қазақстандағы әлеуметтік қатынастарда қазақ шаруалары, қоныс аударған 

шаруалар мен казактар басым болды.  Қазақтардың басым кӛпшілігі мал 

шаруашылығының артта қалған тҥрлерімен айналысты олар бай, орта және 

кедей жарлы – батрактарға жіктелген-ді. 1917 ж. Қазан революциясына дейін 

қалыптасып ҥлгермеген ҧлттық буржуазия әлжуаз және жалтақ әлеуметтік кҥш 

болды, оның ӛкілдері  негізінен отаршылдық әкімшілікте қызметтегі 

шенеуніктер, мҧғалімдер және т.б. болды. Капиталистік қатынастардың ене 

бастауы нәтижесінде жҧмысшы кадрлар қалыптаса бастады, олардың саны 100 

мыңға жуық болды, бірақ ҧлттық жҧмысшы кадрлары аз болды, олар негізінен 

тау-кен кәсіпорындары мен темір жолда істеді. 

Белгілі ғалым П.Г. Галузоның пайымдауынша, Ресейдің отары – Қазақстан 

капитализмнің ӛзінен емес, оның аймақтарда әлсіз, нашар дамымауынан зардап 

шекті, ол патшалық Ресейдің тауар ӛткізу рыногі және метрополияның 

ӛнеркәсібі дамыған орталықтарының шикізат кӛздеріне айналды. Осыдан 

ҧлттық, саяси және әлеуметтік езгіге қарсы азат ету кҥресінің әлсіздігі 

туындады. Мҧнын бәрі қазақ халқының саяси артта қалуына, ӛз қҧқықтары мен 

ҧлт-азаттық кҥресте, әлеуметтік-экономикалық және саяси прогресс ҥшін 

кҥресте еңжарлық танытуына алып келді. Ал қазақ таптары, әлеуметтік топтары 

мен қабаттары 1905 ж. дейін саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар, 

кәсіподақтар және т.б. қҧра алмады. 

2. Қазақстандағы ҧлттық интеллигенциясының қалыптасуы осындай 

жағдайда жҥрді, оның әлеуметтік қҧрамы мен саяси кӛзқарастары біркелкі 

болмады. Бҧл проблема бҥгінгі «Алаш» қозғалысының 95 жылдығына 

байланысты ӛзекті болып тҧр,  сол себептен біз осы «Алаш» қозғалысы 

басшыларының, ең бастысы Әлихан Бӛкейханның саяси кӛзқарастарына 

байланысты ӛз пікірлерімізді білдіргіміз келіп отыр.  Ӛйткені,  «Алаш» 

тарихының кӛптеген басты мәселелері Мәскеудегі Д.А. Аманжолова, біздің 

жерлестеріміз марқҧм академик, т.ғ.д., профессор К.Н. Нҥрпейіс, т.ғ.д., 

профессор М. Қойгелдиев және олардың шәкірттері мен ізбасарларының 

арқасында кең тҥрде баяндалып жҥр [2]. «Алаш» басшыларының саяси 

кӛзқарастары бҧрындары да қарастырылғанымен, менің ойымша, әлі де толық, 

жеке зерттеуді талап етеді.    
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Осыған байланысты «Алаш» қозғалысының кӛрнекті зерттеушісі Мәмбет 

Қойгелдиев ХХ ғ. басындағы ҧлттық-демократиялық интеллигенцияның тарихи 

кӛзқарасының қалыптасуына ерекше назар аударғанын айтқан жӛн. Мысалы: 

«олар ӛткен тарихты қызықтаудан, оны әсірелеуден алыс, керісінше оған 

шындық тҧрғыдан дәл баға беруге тырысты», – деп жазды. Қисыны келгенде 

айта кетейік: біздің жас тарихшыларға осы жетпейді, кӛбінесе олар бір жақты, 

әсірелеп, не «әшкерелеп», объективті кӛзқарастан алыс кетіп қалады. 

Сондықтан М. Қойгелдиев: «Қазақ тарихын терең білген, оған байланысты ӛз 

пікірі, бағасы болған Ә. Бӛкейхан ҧлттық мешеуліктің тҥп тамырын халықты 

билеушілердің надандығы мен ел бірлігінің жоқтығынан кӛрді», – деді.  

Ә. Бӛкейхан: «Бҧрынғы хан болсын, би болсын, әділдіктен жырақ болған, дәл 

осы кҥнгі атқа мінген ӛздеріңдей», – деп, қазақ қоғамындағы әлеуметтік 

жіктелістің барын да, әлеуметтік әділеттіліктің жоғын да басып кӛрсеткен [3].  

3. Қазақстан ҧлттық интеллигенциясы топтары ӛкілдерінің саяси кӛзқарас-

тары мен қызметтерін зерттегенде, тарих пен мәдениеттің жалпы адамзаттық 

ҥдерістеріне талдау жасауда, тиімді қолданылуы мҥмкін ӛркениеттік 

методологиялық принциптерге ғана емес, сондай-ақ, әлем сияқты кӛне, бірақ 

әркезде жаңа, таптық, партиялық принципке де сҥйену қажет, деп ойлаймыз.  

Ӛйткені белгілі бір саяси партияның немесе қоғамдық, ҧлттық және басқа да 

қозғалыстардың, белгілі бір саяси, мемлекеттік, болмаса қоғамдық қайраткердің 

кімдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси және ҧлттық мҥдделерін білдіріп, 

қорғағанын анықтау ӛте маңызды.  Бірақ, бҧл жерде объективтілікті сақтап, 

тҧлға  ретінде оларды бір-біріне қарсы қоймай, керісінше олардың ортақ тарихи 

даму жолындағы еңбегін, ал біздің проблемамызға талдау жасауда, 

әрқайсысының қазақ халқының әлеуметтік, саяси және мәдени-экономикалық 

прогресіне қосқан ҥлестерін ашу қажет. 

4. Жоғарыда атап ӛткендей, ХХ ғасырдың басында Қазақстанның ҧлттық 

интеллигенциясы біртекті болмады, біздің пікірімізше, ол ӛзінің саяси 

бағыттары мен әлеуметтік негіздері бойынша ҥш топқа бӛлінді: 

демократиялық– Алаш қозғалысының белгілі зерттеушісі – т.ғ.д., профессор 

Д.А. Аманжолова бҧл топты либералдық-демократиялық деп анықтайды [4].  

Бҧл пікірге де қосылуға болады – оның ӛкілдері Санкт-Петербург, Мәскеу және 

Ресейдің басқа да орталықтарында жоғары білім алған, кӛпшілігінде 

отаршылық әкімшілікте қызмет еткен және дәрігер, мҧғалім, адвокат және т.б. 

ретінде жҧмыс істеген, сҧлтан, би, бай және ауқатты қазақ шаруалары 

отбасыларынан шыққандар болды.  Ресей демократиялық идеалдары және 

Батыс еуропалық прогрессивті ойларының ықпалымен тәрбиеленген, басқа 

топтарға қарағанда, саны жағынан кӛп және жақсы ҧйымдасқан бҧл топ 

«Алаш» партиясының негізін қҧрады.  Бҧл топты Ә. Бӛкейхан «Батысшылдар» 

деп атайды. 

Ҧлттық интеллигенцияның демократиялық тобының танылған кӛсемі сӛзсіз 

ірі ғалым (экономист, орман маманы), қазақ ӛмірі, тҧрмысының, мәдениеті мен 

тарихының білгірі, тӛре – Шыңғыс нәсілінен тарайтын Бӛкей ханның ҧрпағы 
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болып табылады, ол Санкт-Петербургте білім алған – сол жерде Императорлық 

Орман институтын 1894 ж. бітірген [5]. Одан бӛлек ҧлттық-демократиялық 

зиялылар қауымы ақын, жазушы А. Байтҧрсынов, жол қатынастары инженері 

М. Тынышпаев, заңгерлер – М. Шоқай мен Ж. Ақпаев, ақын М. Дулатов, 

дәрігер Х. Досмҧхамедов және басқаларынан тҧрды. 

Ҧлттық интеллигенцияның екінші тобы Тҥркияны бағыт еткен мҧсылман-

дық қозғалыс ӛкілдерінен тҧрды, осы ҥшін оларды Ә. Бӛкейханов түркіфилдер 

деп атады [6]. Бҧл топқа тек молдалар, имам, қожалар ғана емес, демократия-

лық бостандық ҥшін, бірінші кезекте ар бостандығы және патшалық Ресейдің 

отарлық езгісіне, оның қазақтарды орыстандыру мен кҥштеп шоқындыру 

саясатына қарсы кҥрескен ҧлттық интеллигенция ӛкілдері де кірді. 1897 ж. 

халық санағы мәліметі бойынша, христиандықты (православие) қабылдаған 

қазақтардың саны барлығы 660, ал 1911 ж. – 2659 адамды қҧраған [7]. 

Аталған екі топ та Ресей империясының отарлық саясатына қарсы кҥресте, 

демократиялық бостандық, қазақтарды ҧлттық езгіден азат ету ҥшін кҥресте 

тығыз байланыста болды. Бҧл топтар 1917 ж. Ақпан тӛңкерісінен соң ерекше 

белсенділік танытты. 

ХХ ғ. басында ҧлттық интеллигенция арасында осы екі топтың (ҥшіншісі 

туралы тӛменде айтамыз) болғандығы Алаш лидері Әлихан Бӛкейханның да, 

сонымен қатар белгілі тарихшылар мен сол жылдардағы саяси оқиғалардың 

белсенді қатысушыларының, большевиктер С. Асфендияров пен Т. Рысқҧлов-

тың сӛздерімен де расталады. 

Осы кезеңде (ХІХ ғ. аяғы – ХХ ғ. басы) қазақ ҧлт-азаттық қозғалысы, соның 

ішінде қазақ ҧлттық интеллигенциясының қызметі ӛзінше ҥлкен саяси бағытқа 

айнала бастады. Мҧның ҥстіне, Ә. Бӛкейханның пікірінше, қазақ зиялы 

қауымының ортасында саяси кӛзқарастар біртекті болмаған. Бір жағынан, бҧл 

«еуропалық мәдениетке сенетін, бақытқа жетуді Батыс мәдениетінің жемістерін 

жҥзеге асырудан кӛретін және діни мәселелерді басты емес дей санайтын 

интеллигенция болып табылды... Екінші жағынан, шығыстық ортодоксия мен 

ҧлттық-діни ерекшелік рухында айқындықта тәрбиеленген интеллигенция да 

жарыққа шықты». Орыс зиялы қауымымен салыстыра отырып, Ә. Бӛкейхан 

бірінші бағытты «Батыстықтар» деп, екіншісін «Тҥркіфилдер мен пан-

исламизмді жақтаушылар» деп атады. Қазақ қоғамындағы тҥркіфилдік кӛңіл-

кҥйлердің басым ықпалын ол қазақтардың патша ӛкіметі отарлық саясатына 

теріс қарауының салдары, соның нәтижесінде Батыс білімі мен мәдениетіне 

деген кҥдігі мен бҧқарасының саяси мәселелерге деген енжарлығынан, – деп 

тҥсінді.  

Әлихан Бӛкейханның пікірінше, жақын уақытта қазақ интеллигенциясында 

екі негізгі саяси бағытты ҧстанған саяси партиялар пайда болады. Оның бірі, 

мҧсылман-татар партиясы, екіншісі – оппозициялық орыс партиялары, оның 

ішінде халық бостандығы (кадеттер) партиясы [8]. 

Қазақ интеллигенциясының ҧлт-азаттық қозғалыстардағы рӛлін, оның 

қалыптасуы мен Қазан революциясына дейінгі және онан кейінгі іс-әрекетін 
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анықтаудың бҥгінгі таңда ӛзектілігі артып отырғаны сӛзсіз. Қазақстан тарих 

ғылымында кӛпке дейін мына тӛмендегі пікір ҥстем болды: Қазан 

революциясына дейін ҧлттық интеллигенцияның саны жағынан аз болды, ол 

«орыс патшалығы мен жергілікті жартылай-феодалдардың қазақ еңбекшілерін 

езуіне кӛмектесті... басым кӛпшілігінде халықтың қалың бҧқарасына жат және 

жау еді», ҧлттық интеллигенцияның қалыптасуының басталуы мен даму ҥрдісі 

ХХ ғ. басындағы революциялық оқиғалар кезінде болған-ды [9]. 

Алайда, бҧл кӛзқарас жалғыз емес еді, әсіресе Қазақстан тарих ғылымының 

алғашқы қалыптасу кезеңдерінде әртҥрлі кӛзқарастар пайда бола бастады. 

Мәселен, әйгілі мемлекет қайраткері және ғалым Т. Рысқҧлов: ҧлттық 

интеллигенцияның ӛкілдері «Қазақстанды патша ӛкіметі басқарған кезде пайда 

болып, орыс және мҧсылман мәдениеттері оң ықпалымен қалыптасты», – деп 

баса айтты. Ол Ш. Уәлиханов пен Ы. Алтынсаринды ерекше атап кӛрсетті. 

Кӛрнекті қазақ тарихшы-ғалымы С. Асфендияровтың еңбектерінде ҧлттық 

интеллигенцияның қалыптасуының басталуы ХІХ ғ. деп кӛрсетіледі [10].  

С. Асфендияров ӛзінің еңбегінде саяси кӛзқарасы бойынша қазақ 

интеллигенциясы бір лагерге жатпады. Оның бір бӛлігі, негізінен мҧғалімдер, 

кӛпшілікпен байланысты болған жәдидтік және пантҥрік қозғалысына 

қосылды. Келесі бӛлігі, зиялылардың беткі қаймағы, орыс мектебін бітіргендер, 

орыс буржуазиясы мен орыс буржуазиясының интеллигенциясына бетбҧрды 

[11]. С. Асфендияров қазақ интеллигенциясының ХІХ ғасырдың соңымен ХХ 

ғасырдың басында прогрессивті рӛлін мойындаған еді. Дегенмен, бҧл 

интеллигенцияның бойына тән ерекшелігі ретінде, оның саяси әлсіздігін, қалың 

бҧқарадан алыстығын, байланысы жоқтығын атап кӛрсетті, бҧл 

интеллигенцияның ҧстанымын ҧлттық-реформашыл, – деп бағалады. 

Ҥшінші, әлсіз, әрі аз ҧлттық зиялылар тобын, кӛбінесе қазақ кедей 

шаруаларынан шыққандар қҧрады және олар социалистік бағыттағы кӛзқараста 

болды. Бҧл топтың ӛкілдеріне: Әліби Жангелдин, Тҧрар Рысқҧлов, Кӛлбай 

Тӛгісов, Сәкен Сейфуллин және тағы басқалар жатты, 1917 ж. ақпаннан кейін 

ӛздерінің ҧйымдарын, баспа органдарын және т.б. қҧра бастады. Бҧл топ 1917 

ж. Қазаннан кейін Орталықтан, Кеңес ҥкіметінің, оның әскерлерінің 

қолдауымен «Алаш» қозғалысына қарсы кҥресті кҥшейтті, сонымен қатар, бҧл 

топты Ташкент, Орынбор, Омбы және Қазақстанға жақын орналасқан басқа ірі 

қалаларда орнаған жергілікті кеңестері мен әскери кҥштері де батыл қолдады 

[12].  

5. Ҧлт-азаттық қозғалыстың басшысы демократиялық зиялыларының 

кӛсемі, «Алаш» партиясы шиеленіскен саяси жағдайда жетекшісі – Әлихан 

Бӛкейханның саяси кӛзқарастары осындай ортамен шиеленіскен жағдайда 

қалыптасып, ӛзгеріп, дамып отырды. Біз Ә. Бӛкейханның саяси кӛзқарастары 

ішінен анағҧрлым ірі мәселелерге қысқаша талдау жасаумен шектелеміз, атап 

айтқанда: қазақ халқының ӛзін-ӛзі билеуі, яғни саяси билік туралы (қазақ 

халқын басқару); аграрлық мәселе туралы; шіркеудің мемлекеттен бӛлінуі және 

т.б. Біз бҧл жерде Ә. Бӛкейханның массондық қозғалысқа мҥше болуы туралы 
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мәселені әдейі аттап ӛтеміз, бірақ осы мәселемен арнайы айналысқан 

ғалымдардың оның бҧл қозғалысқа қатысқаны жӛнінде біраз дәйекті 

мәліметтері бар екенін де жоққа шығармаймыз [13]. 

6. Ә. Бӛкейханның саяси кӛзқарастары қазақ халқының ҧлттық мҥдделеріне, 

Ресей мен оның отары – Қазақстандағы саяси жағдайдың ӛзгеруіне 

байланысты, ресейлік саяси ӛлшемдермен қарағанда, біршама эволюцияға 

ҧшырағанын айрықша атап ӛту қажет, оның ӛз сеніміне берік марксшіл – 

социал-демократтан (1905 ж. дейін) конституциялық-демократиялық партия 

арқылы (1905 ж. бастап 1917 ж. дейін) социал-революциялық (эсерлік) 

ҧстанымдарға дейін жҥріп ӛтуін айқын кӛреміз. Осы орайда В.И. Лениннің «24 

сағат ішінде кез келген арнайы мәселе бойынша ҥгіт тәсілін ӛзгертуге болады..., 

ал 24 сағатта ғана емес, 24 айда болса да ӛз кӛзқарастарын... тек ешқандай да 

тірегі жоқ адамдар ғана ӛзгерте алады», –  деген сӛздерін еске тҥсіру орынды 

[14]. Санкт-Петербургте оқыған жылдары (1894-1898) жас Ә. Бӛкейхан 

студенттік қозғалысқа белсенді қатысып, «Казахи о русских до 1917 года» 

кітапта жазылғандай, «радикалды революционер және социалист», – болып 

табылды [15]. Кадеттік «Наша жизнь» газеті 1906 ж. Ә. Бӛкейханның 

Мемлекеттік Дума мҥшелігіне ӛтуінен соң, ол туралы: «Орман институтының 

студенті кезінде ол әрқашанда әсіре солшылдарға қосылатын» және «марксизм 

туралы таластардың қызған шақтарында экономикалық материализм тезистерін 

ӛте табанды тҥрде қорғайтын», – деп жазды [16]. Астаналық орталарда ол 

марксизм теориясының тамаша білгірі ретінде танылды. Бҧл жӛнінде Ә. Бӛкей-

ханның Омбы қаласында халықшылдардың, эсерлердің және марксистердің 

қатысуымен шыққан «Степной край» газетінің редакциясында жҧмыс істеуі де 

куәлік етеді. Ә. Бӛкейхан газетте «марксистік бағытты ҧстанды және сӛзсіз 

оның жарқын, тіпті бірден-бір, жарқын дем берушісі болды», – деп жазды  

С.П. Швецов [17]. 

1905-1907 жж. революция қарсаңында Ә. Бӛкейхан бҧрынғы кӛзқарастарын 

қайта сараптап, жаңа бағытқа кӛшті. Табанды марксист, Ресейдің байтақ 

далаларында социализм қҧру ойына шын берілгенімен, бҧл саяси бағыттың 

қазақтар ҥшін утопия – қиял екеніне кӛзі жетті. Ӛз халқының ӛткен тарихын, 

мәдениетін, тҧрмысын, саяси, әлеуметтік-экономикалық қҧрылысын зерделей 

келіп, ол «социализмді жеке бір алынған елде қҧру» жалпы мҥмкін, бірақ тек 

қазақ даласында емес», – деген шешімге келеді. «Киргизы» еңбегінде ол: 

«қазақтардың шаруашылық ӛмірі қазіргі тҧрақ орнын ҥнемі ауыстырып, ӛз 

малдарымен тебіндік пен суат іздеу ҥшін ӛзгертіп отыратын жартылай жабайы 

кӛшпелінің жҧпыны экономикасының қарапайым тҥріне сыймайды. Бҧрынғы 

таза бақташылық шаруашылық бірте-бірте аралас егіншілік-бақташылық тҥріне 

орын беруде», – деп жазды. Ә. Бӛкейхан қазақ халқы біртіндеп аралас 

малшылық-егіншілік шаруашылық тҥріне ӛтетінін болжады. Бҧл жағдайда, 

отырықшылыққа ӛту, оның пікірінше, «егіншіліктің дамуы ҥшін қолайлы 

табиғи-тарихи жағдайлары мен экономикалық конъюнктурасы» бар жерлерде 

анағҧрлым тез орын алады, және, сәйкесінше, «топырағы нашар, жауын-шашын 
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тапшы және рынок орталықтарынан алыс, егіншіліктің едәуір дәрежеде дамуы 

мҥмкін емес» жерлерде, отырықшылыққа ӛту орын ала алмайды, – деп санады. 

Осы және басқа да маңызды факторларды (дәстҥрлі ӛмір салты, мәдениет 

деңгейі және т.б.) ескере отырып, ол қазақтар капитализмнің осы кезеңін 

интенсивсіз, сырттан кҥштеп араласусыз, табиғи, эволюция жолымен ӛтуі 

керек, олай болмаса, бҧл қазақтар ҥшін қасіретті болуы мҥмкін, – деген 

шешімге келеді. Ағылшын ғалымдарының пікірінше, осы себепті ол «қызу 

және сӛзсіз ҧлтшыл» болып қала отырып, «оңшыл опортунистерге келді және 

тіпті орыс конституциялық демократтарға қосылды» [18]. Ә. Бӛкейханның 

оңшыл опортунистерге ӛтуі туралы қосымша мәліметтер жоқ. Оның орыс 

кадеттеріне ӛтуіне байланысты айтсақ, ол ӛздері пайда болған алғашқы 

кҥндерден бастап, Ресейдің ықпалды саяси ҧйымына айналған орыс 

конституциялық демократтарына тек қосылып қана қойған жоқ, оның аз санды 

қоғамдық қайраткерлерінің бірі болды, ресейлік тҥкпірде осы партияның 

негізін жасап, оның Орталық комитетінің мҥшелігіне дейін кӛтеріле алды. 

Ресейдің кадет партиясы жетекшілерінің бірі бола отырып, ӛзінің саяси 

қызметінде, әлеуметтік әділеттік, еңбекші халықтың мҥдделерін қорғау 

идеалдарына адалдығын сақтады, отарлық езгінің жойылуы, демократиялық 

бостандық салтанаты ҥшін кҥресті. Оның марксизмге, социал-демократияға 

деген іш тартуы әлі де сақталды, бҧл жӛнінде Ә. Бӛкейханның «Қазақ» 

газетінде жариялаған (1913,  № 26) герман социал-демократиялық партиясының 

жетекшісі Август Бебельге арнаған некрологы айқын кӛрсетеді.Онда ол  

А. Бебельдің жҧмысшы табының мҥдделерін қорғаудағы қызметіне ерекше 

сҥйсінеді, оның Германияның социал-демократтық партиясының кӛсемі ретінде 

істеген еңбегін кҥмәнсіз жоғары бағалап келіп, ӛз сӛзін былай аяқтайды: «Егер 

дҥниеге келсең, Бебель сияқты бол, Бебель сияқты ӛмір сҥр!». Бҧның бәрі   

Ә. Бӛкейханның оның ой-ӛрісінің және саяси ҧстанымының кеңдігін кӛрсетеді, 

сондықтан оған, тіпті конституциялық демократ болса да, қатаң шектеу қоюға 

болмайды. Ол ҥшін ең маңызды мақсат – демократиялық бостандық қана емес, 

ең бастысы –қазақ халқын отарлау саясатынан азат ету болды. Бҧл оның 

ізгілікті ҧстанымы, ол мҧндай қасиетті Омск техникалық училищесінде оқып 

жҥргенде (1886-1890 жж.)  бойына сіңірді, болыстық биліктің жалқаулығы мен 

сараңдығын және халықтың мҥддесіне немқҧрайлылығын, молданың – 

білімсіздігін ӛмір бойы қатаң сынап ӛтті, бҧл оның – саяси қызметін ӛзгелерден 

ерекшеледі [19].Міне сондықтан, Ә. Бӛкейхан кадет партиясында шамамен 12 

жыл болғанымен, кӛптеген мәселелерде оның кӛзқарастары бҧл партияның 

ҧстанымымен сәйкес келмей, тіпті қайшы болды. Кадеттер жерге жеке меншік 

болуын қолдады, езілген халықтарға автономия берілуіне, діннің мемлекеттен 

бӛлек болуына қарсы болды. Міне сондықтан Ә. Бӛкейхан 1917 ж. шілдеде 

кадет партиясынан шықты, ҧлттық-демократиялық – «Алаш» партиясын қҧруға 

кірісті. Партия бағдарламасының негізіне 1917 ж. 21-28 шілдеде Орынборда 

ӛткен Бҥкілқазақтық съезд қарарлары алынды [20]. «Қазақ» газеті «Алаш» 

партиясы бағдарламасының жобасы жарияланды, оған Ә. Бӛкейхан бастаған 
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жеті партия басшылары қол қойды [21]. Партия бағдарламасының жобасын 

кадеттерден ерекше болып, кӛп ҧстанымы эсерлерге, біраз жері социал-

демократтарға, оның ішінде меньшевиктерге жақын болды. Тҥптеп келгенде, 

«Алаштың» бағдарламалық бағыттары жалпыдемократиялық шеңберден 

әлдеқайда әрі шығып, қазақ халқының қалың бҧқарасы мҥдделеріне сай, ҧлтты 

ӛзін-ӛзі билеуі, әлеуметтік және саяси прогресс мақсаттарын кӛздеген-ді.    

7. Ә. Бӛкейхан бҥкіл ҧлт-азаттық қозғалыстың басты міндеттерінің бірі –

Ресей Федеративтик демократиялық Республикасының қҧрамындағы Ҧлттық-

территориялық автономия қҧрып, қазақтардың ӛзін-ӛзі басқару қҧқығын 

қамтамасыз ету, – деп санады. Ол бҧл автономияны қҧруда жергілікті 

жерлердегі ҥлкен қиыншылықтарды бастан кешірді. Атап айтқанда, Қазан 

революциясы, кеңес ҥкіметінің орнауы, кӛп ҧзамай азаматтық соғысының 

басталуы, сонымен қатар қазақ халқының кең және бір-бірінен алшақ жатқан 

территорияда шашыраңқы орналасуы кедергі келтірді. Отырықшы жерлерде 

казактар және қоныс аударған шаруалар, олардың поселкелері, село-

деревнялары, станицалары және қалалары болды. Бҧл жағдай кӛптеген 

территориялық-әкімшілік бӛлініске алып келді. Қазақстан территориясы ҥш 

генерал губернаторлыққа бӛлінген-ді (Дала, Тҥркістан және Орынбор), ал 

Бӛкей Ордасы (немесе Ішкі орда) Астрахань губернаторлығына, ал Маңғысшы 

уезі – Каспий бойы облысына бағынды. Ҧлттық-территориялық автономияны 

қҧру қажеттілігін дәлелдей келіп, Ә. Бӛкейхан мҧндай жер жағдайына 

қарап,жеке-жеке автономиялар қҧрылуы мҥмкін, – деп ойлады. 1) Ішкі Ордада; 

2) Тҥркістан ӛлкесіндегі қазақтар ҥшін; 3) Далалық ӛлкедегі қазақтар ҥшін. 

Тҥркістан ӛлкесіндегі қазақтардың Далалық ӛлкедегі қазақтармен бірігуі 

қиынға тҥсетіндігін ӛзінше, алдын-ала болжап білген жӛн, – деп санады, себебі: 

тҥркістандықтар діншіл, мәдениеті артта қалған және кадрлары аз, тіпті жоқтың 

қасы, Тҥркістан ӛлкесінің Далалық облыстармен салыстырғанда, ҧлттық 

мамандардың жетіспеуі автономияны басқаруда кӛптеген қиындықтар 

туғызатындығын атап кӛрсетті. «Қазақ Тҥркістанмен бір автономия болса, 

автономия арбасына тҥйе мен есекті пар жеккен болады. Бҧл арбаға мініп, біз 

қайда барамыз?» – деп еді ол [22].  

Ә. Бӛкейханның Алаш-Орда ҥкіметінің басшысы ретінде мәжбҥрсізден, 

Сібір автономияшыларынан, Самарадағы Комуч, Уфадағы Директория, 

«біріңғай және бӛлінбейтін Ресей ҥшін» кҥрескен Колчактан да демеу іздеді, 

оның негізгі себебі: әсіресе саяси және әлеуметтік жағынан жіктеліп кеткен 

қазақтардың басы бірікпей, бытыраңқы болуы; соның нәтижесінде ҧлт-азаттық 

қозғалыстың әлсіздігі; Кеңес ҥкіметінің кҥшті әскерінің қарама-қарсы тҧруы 

болды [22]. Қазақтардың ҧлттық-территориялық автономиясы қҧрылуына 

большевиктер қарсы болған жоқ, бірақ олар ҧлттық автономия тек Кеңес 

ӛкіметі негізінде болуы керек, –  деп санады. «Алаш»  қозғалысына қатысушы 

Ә. Бӛкейхан ӛзі: «Кеңес ҥкіметін мойындаймын, бірақ сҥймеймін», – деді. 

Маркс ілімін жақсы игерген Ә. Бӛкейхан қазақ қоғамындағы әлеуметік 

жіктелуді, соның нәтижесінде жҥретін таптар тартысын тҥсіне де, кӛре де 
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білген. Мысалы, ол «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналы арасында 

отырықшылыққа кӛшу мәселесіне байланысты жҥрген пікір таласқа қарай 

былай деген: «Баймын, мықтымын деп атқа мінген жақсылар шӛп шабатын 

жерге, егін жайға, жаз қонысқа, қыс тебінге зорлық қылады, кемшілікте жҥрген 

бейшара сорлы жҧрт бҧл жақсылардың тепкісінде қор болғанша, орыс беретін 

он бес десятина болса да алайық деп, мҧжық болатындай сҧрап отыр», – деп 

жазған еді. Міне сондықтан ол: «Байлықты... жҧртты тонап, момынды жылатып 

іздеген мырзаларды» «қысты кҥні ҥңгірде жатып аз аяғын сорған аюға» 

теңегені де рас. Дегенмен Ә. Бӛкейхан Ақпан тӛңкерісінен кейін болшевик-

терше таптық кҥресті кҥн тәртібіне қойған жоқ, қазақ ҧлт-азаттық қозғалысы 

алдына бҥкіл ҧлтты біріктіретін жалпы демократиялық мақсаттарға сай 

нақтылы міндеттерді алға тартты [23]. Бірақ ол қазақ қоғамының, оның ҧлт-

азаттық қозғалысының әлсіздігін кӛргендіктен, оның себептерін де алдын ала 

болжап, біліп отырды, бҧл жағдайдың бастысы деп, ол: «Жҧрттың берекесі 

кетуге тҥптен себеп болған нәрсе – қазақта бірліктің жоқтығы», – деп басып 

кӛрсетті [24].  

8. Ә. Бӛкейханның саяси кӛзқарасында аграрлық мәселеге  шын мәнінде 

ерекше кӛңіл бӛлінді, ол жерге жеке меншікті жойып, қауымдық пайдалануға 

беруді, мемлекет  меншігі деп жариялауды ҧсынды. Қазақстандағы Ресейдің 

ішкі аймақтарынан шаруалардың кӛші-қоны ӛрістегеніне, әсіресе Оңтҥстік 

Орал мен Қиыр Шығысты байланыстырған Ҧлы Сібір магистралі салынған соң, 

бҧл қоныс аудару кҥшейе тҥсуіне байланысты, Ә. Бӛкейхан былай деп жазды: 

«Жерді ата-бабасының қанымен келген ӛз жеке меншігі санайтын қазақтар, 

орыс билігіне ӛткенде, мемлекет олардың жеке меншігіндегі жерлерді тартып 

алады, – деп ойламаған да еді. Бірақ орыс ҥкіметі ешбір себепсіз, кҥштінің 

қҧқығына сай, барлық қазақ жерлерін патша мемлекетінің меншігі деп 

жариялай салған заңдар қабылдады. Осының нәтижесінде Қазақ даласына 

қоныс аудару кҥшейді, Қҧнарлы жер телімдері сол келгендерге берілді, ал 

жарамсыз жерлер қазақтарға қалды. Бюрократиялық жолмен енгізілген Дала 

ережесі халықтың шынайы мҥдделерін ескерген де жоқ, билік ӛзінің заңды 

қҧрметтемейтінін кӛрсетті, заңның орнына ӛзім білетіндікті, жеке тҧлғаның 

қҧқығын менсінбеуді, әкімгершілік зорлықты пайдаланды... Қазақтардың 

рухани және экономикалық мҥдделерін кемсітіп қарады, бҧқараның 

надандығын әдейі, жасанды тҥрде қолдап, сақтай тҥсті – осының бәрі халықты 

кедейленуге..., оның мәдениетін тоқырауға ҧшыратты», – деп жазды [25]. 

Ә. Бӛкейхан мынаған ерекше ден қойды, қазаққа жерді жеке меншікке бӛліп 

берсе, башқҧрт шаруалары секілді орыс мҧжықтарына жерді сатып, жерсіз 

қалып, кедей-жарлы-батрак болады. Ә. Бӛкейхан қазақтың жеріне қоныс 

аударушыларды орналастыруды тоқтату керектігін және сондай-ақ қазақтардың 

әлі келмеген қоныс аударушылардың жеріне орналасуын ҧсынды [26]. Сондай-

ақ, Ә. Бӛкейхан аграрлық мәселеде кадеттерден алыс тҧрды және де эсерлермен 

бірге, ерекше социал-демократтарға жақын болды.  

9. Ә. Бӛкейханның саяси кӛзқарасы жалпыдемократиялық бостандықтың 
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қамтамасыз етілуді, әсіресе жиналыс, митингілер ӛткізуді, қоғамдастықтар 

ҧйымдастыру, сӛз, баспасӛз бостандығы, жариялылық, жеке тҧлғалар 

дербестігіне қол сҧғушылықтың болмауы, олардың қҧқықтарының тапталмауы, 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқарушылықты (земство) енгізу, сот реформаларын 

жҥргізу, шіркеудің мемлекеттен бӛлек болуы, әйел теңдігі және т.б. сынды 

ҧстанымдарды қамтыды.  

Ә. Бӛкейхан білім және ғылымды дамытуға, жҧмысшылар мәселесіне 

ерекше назар аударды. Ол, «Алаш» партиясы жҧмысшылар мәселесі бойынша 

социал-демократ-меншевиктердің ҧстанымдарын қҧптайды, – деді және әділ 

заңдардың негізінде жҧмысшылар мҥддесін қорғайтындығын ерекше атап 

кӛрсетті. Ә. Бӛкейхан тегін білім беру, ана тілінде оқыту, қазақ тілінде 

мектептер және университеттер ашу, оқу орындарының ӛзін-ӛзі билеп, 

автономиялы болуын қолдады және биліктің араласуына қарсы болды, ал 

оқытушы-профессорларды сайлау және т.б. ҧсыныстар жасады.   

Сонымен, Ә. Бӛкейханның саяси кӛзқарастарына жасалған қысқаша талдау 

кӛрсетіп отырғандай, Алаш партиясының жетекшісі, «Алаш-Орда» ҥкіметінің 

басшысы және ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының ҧлт-азаттық 

қозғалысының кӛшбасшысы Ә. Бӛкейхан кең дҥниетанымдық кӛзқарасқа ие 

болғанын кӛреміз, оның саяси кӛзқарастары социал-демократтардың да, 

әсерлердің де, тіпті кадеттердің де шектеулі ҧстанымдарынан партиялық 

кӛзқарастарының тар шеңберінен асып тҥсіп, ӛзіне тән ерекшеліктеріне ие 

екенін кӛреміз. Оның саяси кӛзқарасы мен бағдарламасы  қазақ халқының 

ҧлттық мҥдделерін терең кӛрсетті, шын мәнінде халықтың қалың топтарының 

кӛсемі, шынайы демократ бола білді. Туған халқының Ҧлы перзенті, оның 

арман еткен кокейкесті мәселелері ҥшін жан аямай кҥрескен кӛшбасшы еді. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА АВТОНОМИИ АЛАШ: 

ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 

Казахская элита, возглавившая движение Алаш, на протяжении всей своей 

истории достаточно трезво оценивала социополитическую ситуацию внутри 

национального общества, а также собственные организационные, 

политические, финансовые и другие возможности. Именно этим объясняется 

тот факт, что вплоть до октября 1917 года она не ставила вопрос о 

национальной государственности в практическую плоскость, как и вообще 

никогда не имела сепаратистских или автаркистских целей и установок. 
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Вообще, стройной теоретически проработанной автономистской программы 

изначально у лидеров движения не было. Их представления о типе 

национально-государственного образования казахов, его месте в рамках 

евразийского геополитического пространства, объединяемого Российской 

империей и после ее развала, полномочиях и статусе складывались по мере 

развития политической ситуации и под ее воздействием. При этом основные 

требования оставались неизменными и касались справедливого 

землеустройства с учетом специфики кочевого, полукочевого и полуоседлого в 

большинстве своем казахского хозяйства, местного самоуправления на базе 

традиционных инструментов регулирования общественных отношений, 

гарантий сохранения и развития культурной самобытности, свободы 

вероисповедания.  

Развитие движения Алаш в условиях революций 1917 г. и Гражданской 

войны связано с центральным в его деятельности в контексте модернизации 

казахского общества  вопросом – о государственности. Сразу после падения 

самодержавия в феврале 1917 г. повсеместно были созданы казахские комитеты 

как органы национального самоуправления.  Организованные ими областные, а 

затем общеказахский съезд 21-28 июля 1917 г. в Оренбурге высказались в 

поддержку новой демократической власти. Выдвинутое на последнем съезде 

требование областной территориально-национальной автономии в рамках 

Российской демократической федерации отражало влияние центробежных сил, 

разбуженных по всей стране, но в какие-либо конкретные действия и формы не 

переросло. Однако вскоре лидер Алаш А. Букейханов вышел из 

общероссийской партии кадетов (партия народной свободы), несмотря на 

избрание в состав ее ЦК, и одним из главных мотивов в принятии данного 

решения было то, что «партия кадетов против национальной автономии. Эта 

позиция безусловного главы автономистов не была тогда подкреплена 

конкретными шагами в сторону реализации идеи. На I областном Сибирском 

съезде 8-17 октября 1917 г. в Томске он заявил: «Самоопределение мы хотим 

получить вместе с Сибирью». Съезд высказался за включение в автономную 

Сибирь «всего Киргизского края при свободном на то волеизъявлении 

населяющего эти пределы населения» [1]. Надо сказать, что еще с 

дореволюционных времен и на протяжении 1917-1918 гг. сохранялась тесная 

связь казахских националистов с сибирскими областниками, обусловленная как 

объективными причинами, так и политическим прагматизмом названных сил. 

Один из наиболее авторитетных представителей сибирского областничества 

Г. Потанин, которого казахи называли «аксакалом со святой душой», много лет 

посвятивший изучению быта, традиций, фольклора и обычаев казахов, верно, 

подметил реализм «вождей киргизского народа», которые не решались на 

образование автономии. Их стремление войти в состав Сибирской автономии 

рассматривалось как подготовительный этап в направлении государственности, 

по мере преодоления политической и культурной отсталости нации. 

Оптимальной формой государственного устройства для них выступала «не 
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родственная автономия, а автономия, привязанная к земле», обеспечивающая 

мирное сожительство разных народов [2].   

После октября 1917 г. естественный ход преобразования движения в партию 

был нарушен, и вслед за опубликованием 21 ноября проекта программы партии 

Алаш и II всеказахского съезда (5-13 декабря 1917 г., Оренбург), принявшего 

решение образовать автономию и избравшего правительство (Алаш-Орда), его 

организационные структуры из протопартийных превратились в 

протогосударственные. О.В. Волобуев правомерно называет большинство 

национальных партий России этого периода автономистскими или 

этнорегиональными, если судить по их цели в вопросе о государственности, а 

провозглашенную в 1917 г. казахскую партию Алаш протопартией, но вряд ли 

ее можно отнести к чисто либеральной [3, с. 288].  

Между тем съезд высказался за демократическую федеративную Россию с 

президентским правлением и включение в ее состав казахской автономии 

наравне с другими народностями, обеспечение национального равноправия, 

организацию судопроизводства на родном языке «сообразно обычаю», 

прогрессивный подоходный налог, отделение церкви от государства. 

Автономия должна была объединить области, «представляющие сплошную 

территорию с господствующим населением казак-киргизским единого 

происхождения, единой культуры, истории и единого языка» [4].   

Таким образом, здесь черты будущего национально-государственного 

образования выступают достаточно четко, и столь же определенным, с 

выделением наиболее важных признаков, стало понимание нации как 

достаточно консолидированной этнической общности. Характерно в то же 

время, что образование автономии мотивировалось стремлением защитить 

народ в условиях анархии и разворачивающейся гражданской войны и было 

естественной реакцией самосохранения в обстановке всеобщего развала 

государственных институтов и потери управляемости как в центре, так и на 

местах. Те же явления наблюдались и на территориях казачьего 

самоуправления, да и во всех регионах России, которая к середине 1918 г. 

получила более 20 различного рода правительств и автономий. Алашординцы в 

конце 1917 г. продемонстрировали реализм, осмотрительность и гибкость, 

стремление конституционным путем выйти из кризиса и намеревались 

провозгласить автономию на основе легитимного национального 

учредительного собрания с последующим утверждением  ее конституции 

Всероссийским Учредительным собранием. Симптоматично, что Букейханов на 

съезде «горячо доказывал, что при современных условиях социальной жизни и 

состояния культуры и просвещения среди киргиз обособиться им политически 

и взять самостоятельный курс чисто автономного управления было бы 

нецелесообразно и неблагоразумно». При этом газета «Казах» вскоре указывала 

в статье «Что является основой государственности»: «1) наличие отдельной 

территории, 2) наличие на ней населения, 3) власть, управляющая страной» [5, 

с. 41].  Трезвое понимание того, что именно наличие последнего фактора 



25 

 

является наиболее проблематичным, обусловило осторожность действий 

алашординцев. 

Оказавшись между белыми и красными, словно между молотом и 

наковальней, движение Алаш, как и национальные движения многих народов 

России, во время гражданской войны не получило признания ни от одной из 

основных противоборствующих сторон. Тем не менее,  курс на легитимное 

решение проблемы, конструктивное взаимодействие с центром, динамично 

менявшим как расположение и лидеров (Москва - В.И. Ленин и И.В. Сталин, 

Самара - Комитет членов Учредительного Собрания (Комуч) и В.К. Вольский, 

Омск - Временное Сибирское правительство и П.В. Вологодский, затем 

Временное Всероссийское правительство и А.В. Колчак), так и отношение к 

вопросу о типе государственного устройства России, автономисты 

последовательно отстаивали при всех обстоятельствах. При этом они проявляли 

достаточную гибкость, предлагая самые разнообразные варианты 

взаимоотношений с центром - от признания власти Советов при сохранении в 

крае земского самоуправления на переговорах с Лениным и Сталиным до 

договорных отношений с Комучем или Сибирской автономией, а затем 

включения в состав последней и даже утверждения должности 

Главноуполномоченного Всероссийского Временного правительства Колчака 

по Алаш-Орде на правах генерал-губернатора или с правами статс-секретаря 

Индии.  

Так, алашординцы добились принятия решения об организации 

национального суда на территории своей автономии, организованного на 

принципах буржуазного права с учетом основ обычного права казахов. 

Комиссия колчаковского правительства 9 августа 1919 г. заслушала 

представителей Алаш-Орды Таначева, Джантюрина и Турлыбаева по проблеме 

степени и размеров децентрализации управления, возможных форм будущих 

автономных областей и характера представительных органов. В отличие от 

1917 года, автономистские планы движения Алаш теперь приобрели ясность и 

уже не связывались с региональной автономией Сибири, а носили чисто 

национальный характер и предполагали политическую консолидацию казахов в 

рамках единого государственного образования. 

Важные свидетельства эволюции программы и тактики Алаш в вопросе об 

автономии дают события лета-осени 1918 г. На предварительном 

Государственном совещании в Челябинске 23 августа 1918 г. Чокаев, в 

частности, заявил: «… киргизский народ без всякого давления, без всяких 

угроз исполняет постановления Алаш-Орды. В то время, когда Алаш-Орда не 

могла фактически вступить на путь реальных действий, рядом с войсками 

Уральского правительства действовал ее отдел ―Уильский Оляят‖…» [6, с. 137-

138]. 

На Уфимском совещании 8-23 сентября 1918 г. мусульманская фракция 

насчитывала 18 человек. Делегации Алаш-Орды и автономии Туркестана 

возглавляли А. Букейханов и М. Чокаев, присутствовали также члены Алаш Г. 
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и И. Алибековы, С. Дощанов, В. Таначев, Д. и Х. Досмухамедовы и др. 

Букейханов 12 сентября выступил от имени казахских и среднеазиатских 

автономистов с принципиальным для понимания эволюции взглядов 

алашординцев заявлением: «Мы — инородцы старой самодержавной России, 

примкнули к демократической части России, республиканской России, мы 

ждали, чаяли, что надежды на народовластие будут осуществлены 

Всероссийским Учредительным собранием, избранным свободно на основах 

всеобщего избирательного права, но наши мечты оказались разбитыми, как и 

мечты всех демократов России. …Вот в этих обстоятельствах создаются 

областные правительства, которые совершенно необходимы; если бы не 

создались областные правительства, в освобождающейся от большевиков 

России совершенно нельзя было бы ею управлять.  

…Те организации, от имени которых я выступаю, не являются 

представителями сепаратизма, а они мыслят, что они составляют часть единой 

России, что автономные области в концерте мировых держав не могут играть 

никакой роли, если бы они захотели создать какое-нибудь маленькое 

сепаратное государство. Мы едины с демократической федеративной 

республикой Россией, мы мыслим себя только частью единой России. … 

Россия федеративная, демократическая, единая, и мы пойдем с русским 

народом, чтобы создать великую, счастливую Россию» [7].  

Особенно важно выделить еще одно событие в Уфе. Руководство Алаш уже 

в ходе совещаний предприняло самостоятельные шаги по организации 

управления на территории края. 11 сентября в Уфе состоялось экстренное 

заседание Алаш-Орды под председательством Букейханова, обсудившее 

проблемы местного самоуправления в Алаш. В нем участвовали члены Алаш-

Орды Д. и Х. Досмухамедовы, А. Беремжанов, А. Ермеков, В. Таначев, М. 

Тыныпшаев. Заседание объявило Алаш-Орду единственным органом 

управления на территории автономии. Местное самоуправление 

обеспечивалось через органы земского и городского самоуправления на 

основании законов Временного правительства 1917 г. и решений комиссаров 

Алаш-Орды. Правительство Уильского Оляята было упразднено. «Ввиду 

военного времени и слабого развития путей сообщения» для управления 

Букеевской ордой, Уильским Оляятом, Мангышлакским уездом Закаспийской 

области, Актюбинским и Иргизским уездами Тургайской области создавалось 

западное отделение Алаш-Орды. Букейханов добился структурирования Алаш-

Орды, Уильский Оляят стал ее составной частью, а не самостоятельным 

юридическим образованием.  

Чем было вызвано такое решение? Очевидно, что Букейханов хорошо 

понимал большую опасность организационного разделения автономии под 

началом двух структур, одна из которых (Оляят во главе с Д.Досмухамедовым) 

наглядно демонстрировала автаркистские тенденции. Это заметили и 

представители Комуча. Алаш-Орда, расположившись в г. Алаш (Заречная 

слободка г. Семипалатинска), изначально и до конца своей деятельности 
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воплощала и осуществляла функции центральной автономной власти на 

контролируемой территории. Западное отделение (западная часть) Алаш-Орды 

было создано на основе образованного по инициативе Ж. Досмухамедова 

Уильского Оляята в сентябре 1918 г. Это позволяло консолидировать и 

координировать действия автономистов на огромной территории, разделенной 

фронтами, обеспечить единство представительства на переговорах с «белыми» 

и «красными». 

 Кроме того, сентябрьское решение 1918 г. о создании западной части 

автономии и его управленческих структур способствовало утверждению 

демократических принципов формирования и функций Алаш-Орды, 

принципиальному отказу от попыток создания местных режимов личной 

власти, которые отчетливо проявились в позиции Ж. Досмухамедова. 

Последний, как известно, включился в политическую деятельность достаточно 

поздно. В отличие от лидеров Алаш он не имел опыта партийного 

строительства и межпартийного взаимодействия, участия в избирательных  и 

парламентских процедурах, значимой социально-культурной практики 

(многолетняя и серьезная журналистика, литература, просвещение и 

образование, наука), не получил широкой известности и популярности за 

пределами родной области. Вероятно, именно поэтому он выбрал базой родной 

Жамбейты, где мог успешно овладеть ситуацией и представлять Западный 

Казахстан. 

Распространившееся в последнее время употребление терминов «восточная 

Алаш-Орда», «восточный филиал Алаш-Орды» и т.п. [8] неправомерны, 

поскольку на деле в г.Алаш располагалось и действовало полномочное и 

легитимное правительства автономии Алаш – Алаш-Орда во главе с А.Н. 

Букейхановым, а в Уральской области в силу объективных сложностей 

военного времени находилась западная часть правительства со своими 

управленческими структурами, подчинявшаяся центральной автономной 

власти. Это было признано и Ж. Досмухамедовым, и всеми участниками 

политического процесса. Таким образом, уже в краткосрочной истории Алаш 

реализовался первый опыт легитимного и коллегиального утверждения 

современных для начала XX века демократических государственных 

институтов, связанный с отказом от попыток реконструировать архаичный 

псевдомонархический режим в территориально ограниченном локусе. 

Итак, даже в период Гражданской войны, когда объективно 

демократические институты и формы сводятся к минимуму, Алаш-Орда 

выдержала экзамен на политическую зрелость. Прежде всего, необходимо еще 

раз подчеркнуть: А.Н. Букейханов и его ближайшие сторонники обеспечили 

единство территории и политического устройства автономии Алаш, убедив 

руководство Уильского Оляята в необходимости организационно-политической 

консолидации в условиях войны. Это имело принципиальное значение не 

только для взаимодействия с разнообразными политическими и военными 

партнерами на пространствах распавшейся империи, но и для обеспечения 
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социально-политического и культурного единства Казахстана. Восточного 

отделения Алаш-Орды не было. Западное отделение Алаш-Орды находилось в 

ведении и подчинении общеказахского правительства автономии, 

дислоцировавшегося в бывшей Заречной слободке Семипалатинска, которая 

получила славное имя Алаш.  

Особые заслуги имеет демократическое движение Алаш в формировании в 

Казахстане фундамента местного самоуправления в формате земства, 

отстаивании передовых форм и структур судопроизводства, сочетавшего 

мировой и национальный опыт, а также толерантного отношения ко всем 

этническим и конфессиональным группам. Колоссальное значение имеют 

уроки участия в демократических процедурах и институциях до и после 

революции, а также история переговорных процессов, которые вели алаш-

ординцы на протяжении всей истории с разными политическими акторами. 

Вовлечение в боевые действия показало умение быстро учиться военному делу, 

проявлять стойкость и мужество, принимать тактически и стратегически 

верные решения на переломе борьбы «красных» и «белых». Сила Алаш – и в 

достойном (в сложившихся обстоятельствах) «выходе» из войны с 

последующим включением во всесторонние преобразования в Казахстане. 

Подчеркнем: никто, кроме алаш-ординцев, не мог и не смог представлять 

коренные интересы казахского общества – именно с ними должны были 

считаться и «белые», и «красные».  

Советская власть в лице алашординцев нашла единственно возможных и 

приемлемых, пусть временно, как, впрочем, и во всех других национальных 

регионах, партнеров для стабилизации послевоенной обстановки и организации 

нового административно-территориального, социально-политического, 

правового, культурного порядка. Попытки компромисса разных социальных 

сил, поиск рычагов для социально-экономических и прочих преобразований в 

самобытных этнокультурных регионах велись  с обеих сторон, обнаруживая 

порой полярные представления о путях и средствах достижения прогресса и 

самой его сущности.  

Следует подчеркнуть, что представители Алаш сыграли исключительную 

роль в формировании советской автономии в Казахстане в 1920 г., 

определении ее административно-территориальных границ, становлении 

многих организационно-педагогических и содержательных основ системы 

образования и просвещения, культурном прогрессе общества в целом. 

Потерпев политическое поражение и организационно распавшись, движение 

Алаш в условиях образования КАССР и интенсивных социально-

экономических, политических и культурных преобразований 

модифицировалось в действиях конкретных его представителей, привлеченных 

советской властью в органы управления и партийные структуры разных 

уровней. Сохраняя к тому же громадный идейно-нравственный и социальный 

авторитет, они и опосредованно продолжали влиять на казахскую элиту, 

вовлеченную РКП(б) в советское нациестроительство и не принадлежавшую к 
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Алаш.  

Идея-фикс, владевшая умами и сердцами алашординцев, - национальная 

государственность – продолжала определять политическое поведение 

националов. Еще до образования СССР, когда КАССР уже почти два года 

функционировала в составе Российской федерации, в апреле 1922 г., один из 

представителей Алаш Р. Марсеков (1889-1939), отвечая на вопрос анкеты 

Семипалатинской губЧК для служащих советских учреждений: «С какой 

областью политики Советской власти не согласен?» - написал следующее. 

«Кирреспублике не представлено   права на заключение торговых договоров с 

соседними государствами». Далее он добавлял: «Украинская республика имеет 

право на заключение торговых договоров с соседними государствами, и она 

этим правом уже воспользовалась, а Кирреспублика, как член федерации, 

такого права не имеет» [9, с. 1-7].  

Образование КАССР было принципиально важным для настоящего и 

будущего казахской государственности. Понимая это, алашординцы всемерно 

участвовали в ее становлении, добиваясь максимально возможной реализации 

этнополитической организации, использования заложенного в автономистский 

проект потенциала социально-экономической и культурной модернизации 

казахского общества. Представители образованной части общества, в т.ч. 

деятели Алаш имевшие опыт взаимодействия с разными идейно-

политическими силами и организационными структурами в экстремальных 

условиях революции и Гражданской войны, в новых обстоятельствах чутко 

реагировали на динамику этнополитического развития постимперского 

пространства. Вряд ли Марсеков не понимал, что Украина формально-

юридически тогда являлась отдельным государством, - скорее, он отчетливо 

осознавал укрепление объединительных тенденций и реальную власть РКП(б) 

как мотора образования новой великой державы. Примерка советских 

стандартов лояльности для алашординцев оказалась неудачной. Они не смогли 

продиктовать свои условия «портному», и лишь немногие, да и то на 

непродолжительное время, с напряжением втиснули свои оригинальные и 

самодостаточные характеры в жесткие рамки предписаний власти. Она же, в 

свою очередь, еще не могла отказаться от услуг ненадежных интеллигентов. 

Более того, этнокультурное своеобразие и разнообразие не только элиты, но и в 

целом  национальных общностей бывшей империи вынуждало «портного» так 

или иначе модифицировать лекала, по которым выполнялись социально-

инженерные проекты в автономиях. 

Советская идеология и политическая практика тесно связали этничность с 

административными образованиями. Формы политического самоопределения 

народов СССР в определенной степени содействовали институционализации 

этнических общностей, давая импульс форсированной перестройке 

этносоциальных структур и отношений, обновлению и интеграции 

национальных политических элит в общесоюзную систему устройства власти. 

Но заданная центром иерархия этнических территорий и их регламентация 
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отнюдь не означали подчинение пересекающихся и пластичных социально-

культурных пространств жизнедеятельности народов «матрешечному» каркасу. 

Мощный демократический потенциал, созданный в начале прошлого 

столетия при непосредственном и самом активном участии Алаш, оказался 

востребован и чрезвычайно полезен с началом 4-й за XX век революции на 

просторах Евразии, породившей на месте СССР новые государства. 

Невозможно отрицать объективную историческую преемственность поколений, 

культурных и политических институтов, социальных практик и хозяйственных 

взаимосвязей – даже если эта преемственность, проявляющаяся подчас в 

неожиданных, противоречивых и неосознаваемых  формах, нами отрицается 

или не замечается. Точно также нельзя отрицать позитивный итог и результат 

деятельности Алаш, в т.ч. Алаш-Орды, исходя исключительно из 

вынужденного признания ими условий победителя в 1920 году и расправы 

сталинского режима с национальной элитой и интеллигенцией. Мы не имеем 

права забывать бесчисленные трагедии «простых» людей, пострадавших от 

этого режима. Меж тем сегодня история Алаш – одна из самых прочных и 

вдохновляющих опор для социального оптимизма и  укрепления демократии. 
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Ахметжанова Ф.Р. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

 

ҚҦДАЙБЕРГЕН ҚУАНҦЛЫ ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ 

ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ 

 

1933 жылы автономиялы Республикамыздың Халық Комиссарлар Кеңесінің 

жанынан мемлекеттік терминология Комиссиясы (Мемтерминком) қҧрылады. 

Осы комиссияның қҧрылуына себепкер болған Қ. Жҧбанов оның тҧңғыш 

тӛрағасы болып бекітілді [1]. Осы кезеңнен бастап Қазақстанда терминология 

мәселелері жҥйелі тҥрде зерттеле бастады.  

1935 жылы енгізілген мәдениет саласы қызметкерлерінің бҥкілқазақстандық 

съезі ашылар қарсаңында Қ. Жҧбановтың жетекшілігімен мемлекеттік 

терминология комиссиясы бюллетенінің тӛрт саны жарық кӛрді. Бҧл тӛртеуінде 

жария болған 17 зерттеу мақаланың тең жартысы термин мәселесіне 

бағышталған. Емле, әліппе, әріп жӛніндегі мақалалардың ӛзінде термин сӛзге 

тоқталып кеткен.  

Бюллетеннің І-санында терминология мен орфографияға қатысты бірнеше 

материал басылған. Олардың қайсібірінің қазақша-орысша нҧсқасы қатар 

беріледі де, қайсібіреуі ана тілінде ғана жарияланған. Мҧның мынадай 

себептері болған сияқты. Біріншіден, саяси мәні ерекше сауаттылық әлемінде 

жасалып жатқан мҧндай шаралардың деңгейін бҥкілодақтық дәрежеге кӛтеру 

болса, екіншіден, айтулы ғҧламалардың, партия-кеңес қызметкерлерінің және 

оқу-ағарту ісіндегі мамандардың мағлҧматының кеңеюіне жол ашу. Қалайда 

сол кезеңнің талабынан қарағанда, материалдардың осындай тәртіппен берілуі 

ӛзін-ӛзі ақтады деп ойлаймыз. Мысалы, алғашқы санының ӛзінде «Қазақ 

әдебиет тілінің терминдері туралы» /Термины казахского литературного языка/ 

деген атпен мақала екі тілде берілсе, 2-санында «Терминдердің спецификасы 

жӛнінде» /О специфике слов-терминов»/, «Қазақ тілі орфографиясы мен 

алфавитіндегі ӛзгерістер жӛнінде жоба»/ «Проект изменений орфографии и 

алфавита казахского языка» / сияқты орыс тіліндегі мақалалар, сондай-ақ қазақ 

тілінде жазылған «Математика терминдері жӛнінде», «Физика терминдері 

жайынан» тәрізді мақалалар басылған. Аталған дҥниелердің авторы – 

Қ.Жҧбанов. Ал «Теріс жазуға емле себепші болмасын» /К. Бегалинҧлы/, «Қосар 

ма, дара ма?» /Жҧбанҧлы Қҧдайберген/ және «Қазақ тілінің емлесі мен 

әліппесіне кіргізілетін ӛзгерістердің жобасы» дейтін материалдар қазақ тілінде 

басылыпты.  

3-санында ӛткен 2-санда жарияланған «О специфике слов терминов» деген 

мақаланың қазақшасын беріпті.  

Бюллетеннің соңғы 4-санындағы материалдар тек қана қазақша. Олар: 

«Қазақ тілінің емлесін ӛзгерту жайы», «Емле әріппені ӛзгерту, дҧрыстау 

жӛніндегі Жоба», «Әріп, емле, термин мәселелеріндегі негізгі таяныш-тірегіміз 
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не болуы жӛн?», «Терминдер туралы».  

Сонда бюллетеннің тӛрт санында жарияланған ғылыми мақалалардың 

термин мәселесін тікелей сӛз ететіні соның жеті-сегізі. Басқалары терминді 

орфография мен алфавитке байланысты әңгіме етеді. Алайда сӛзіміздің басында 

ескерткеніміздей, осы мақалалардың ӛзінде-ақ кӛптеген мәселелердің басы 

ашылып, жазуымызда жҥйе бола бастады. Кӛптеген термин сӛздері ретке 

келтіріліп оны қолдану, қабылдау, тіпті жасау принциптері айқындала тҥскені 

мәлім.  

Мемлекеттік терминология комиссиясының бҧл басылымындағы тағы бір 

кӛңіл қоюға тҧрарлық бір мәселе бар. Ол мынау:  

Басылымның әрбір санында комиссияда қаралған, талқыланған термин 

сӛздер тізімі жарияланып отырған. Бҧл мәселенің дер кезінде шешім тауып, 

қабылдануына септігін тигізген шара деп тҥсінеміз.  

Бюллетеннің алғашқы санының ӛзінде алдымен қазақ әдеби тілінің 

терминологиясын жан-жақты әңгімелеп, оның жасалу, қалыптасу, даму және 

қолданылу ӛрісі жайында нақты мағлҧмат нҧсқау беріп алған соң, «Социал-

экономик пәндерінің терминдері» мен «Математика терминдерінің орысша-

қазақша сӛздігі» берілгені осыны ҧйымдастырушы адамдардың білігін 

танытқандай.  

Ал екінші санда «Физика терминдері» мен «Ботаника терминдері», 

ҥшіншісінде «Математика терминдерінің жалғасын», тӛртіншісінде «Физика 

терминдерінің жалғасын» жариялап ҥлгеріпті. Сонда, байқап қарасақ, сол 

кездің ӛзінде-ақ біздің ғылыми мекемелер мен маман адамдар кезеңінің тілек-

талабына сай ел мҧқтажын ӛтейтін мәселелерді қоғам талқысына кешікпей 

салып, кӛпшілік назарын аудара білген.  

Қ. Жҧбанов «Қазақ әдебиет тілінің терминдері жайында» деп атаған 

мақаласында сол кезеңнің саяси-әлеуметтік болмысына бойлап, тіл 

мәселесіндегі неше алуан қҧбылыстарға тоқтайды.  

Кезінде Ахмет Байтҧрсынов қазақ тілінің ғылым мен білім қажетіне 

жарарлық қазынасын сарапқа салып, теңдесі жоқ терминдік жҥйені жасап, 

қалыптастырғанын білеміз. Сӛйтіп ол ӛзінің тілге деген оң кӛзқарасынан 

таймай, ҧлт мәдениетінің хан тәңіріндей болып, ӛз ҧлтына, ӛз тіліне деген ҧлы 

махаббатын сӛндірмеген кҥйі дҥниеден ӛтті. Тілдегі, әсіресе терминжасамдағы 

ол ҧстанған бағыттың басты шарты әуелі ана тілінің бар байлығын іске жарату 

болатын, шеттен келген қандай сӛз, қандай аталым болса да, оның тіл 

заңдылығын қабылдап, кіріге кетуі қадағаланатын [2].  

30- жылдардың екінші жартысында осы басты байламға кҥрделі ӛзгерістер 

енгізілді. Ол орыс тілінен және сол тіл арқылы келген интернационалдық 

терминдерге қатысты болды. Онда ӛз тіліміздің емес, әлгі кірме терминдердің 

ӛзгертілмей айтылуы мен жазылуы қатты қадағаланды. Сӛйтіп ана тіліміздің 

табиғи болмысынан тыс, жат заңдылық кҥштеп енгізілді. Термин жасау 

ҧстанымдарының алғашқы жобасын жасаған проф. Қ.Жҧбанов екені даусыз. 

Алайда осы ҧстанымды тҥзу барысында ғалым ӛз еркінен тыс қатаң тапсырма 
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торына тҥсіп қалған сынды. Ӛйткені қазақ тілі заңдылықтарын бір білсе, осы 

адам дейтін ғҧламаның ӛзге тілдік кірмелерді бҧлжытпай алайық деуінде 

амалсыздық байқалады. Әйтсе де Мемлекеттік терминология комиссиясы 

жҧмысының айрықша болғанын атап ӛту керек. Қазақ халқының тарихында 

бҧрын-соңды болып кӛрмеген жаңалықтар мен оны білдіретін жаңа ҧғым, 

тҥсінік, қҧбылыстардың бәрін тіл деректерімен дәлелдеп отырарлық термин 

сӛздер қалыптаса бастады. Оқу, білім, ӛнер, ғылым, мәдениет, экономиканың 

қай-қайсысында да халық ҧғымына жаңа сӛздер қалыптаса бастады. Оның 

әрқайсысының терминологиялық жҥйесін жасау ҥшін сауатты, білікті мамандар 

даярлау мәселесі кҥн тәртібінде тҧрды.  

«Атаулар сӛздігі» (Қызылорда, 1931) осындай мҧқтаждықты сәл де болса 

ӛтеу жолындағы алғашқы әрекет еді. Бҧл – Қазақстан Оқу комиссариаты Білім 

кеңесінің жетекшілігімен жасалған сӛздік. Білім кеңесі сол кездегі бірінші 

кезекте тҧрған мәселе ретінде осы пән атауларын жинап, тез арада 

жҧртшылыққа ҧсынды.  

1935 жылы ӛткен мәдениет қайраткерлерінің Бҥкілқазақстандық съезінің 

кҥн тәртібінде қаралған негізгі мәселелерінің бірі – орфография мен 

терминология мәселесі болды.  

Съездің алды-артында қауырт жҥргізілген осы тектес жҧмыстар нәтижесі 

іле-шала 1936 жылы терминологиялық сӛздік кҥйінде «Қазақ тілі терминдері» 

деген атпен жҧрт қолына тиді. Қ.Жҧбанов жалпы редакциясымен «Қазақстан» 

баспасынан жарық кӛрген бҧл сӛздіктегі терминдер негізінен ҥш саланы 

/әлеуметтік-экономика, физика мен метематика/ қамтыған. Жинақталған 

терминдер саны онша кӛп бола қоймағанымен, бҧл қазақ терминологиясын сол 

кезеңнің талап-тілегіне орай ғылыми арнаға тҥсіріп, оның әлеуметтік мәні бар 

мәселе екенін кӛрсеткен игі іс ретінде танылды.  

Сӛздікте ҥкімет қаулысымен бірге Мемлекеттік терминология комиссиясы 

басшылыққа алатын қазақ әдеби тілі терминология комиссиясы басшылыққа 

алатын қазақ әдеби тілі терминологиясының он тармақтан тҧратын 

ҧстанымдары берілді [3]. Бҧл қҧжат терминологтар алдына мынадай талаптар 

қойды:  

Бірінші шарт бойынша, әдеби тілдерінің кӛбіне ортақ совет, теория, 

практика, тенденция, медицина, хирургия, климат, абсолютный, конкретный 

т.с.с. халықаралық сипаты бар терминдерді сол тҥпнҧсқадағы қалпынша қазақ 

тіліне аудармай алу; екінші шарт бойынша, әдеби тілдер тәжірибесінде 

аударылып алынып жҥрген производство, труд, деньги, корень, стебель, 

мышцы, деление, умножение тәрізді халықаралық терминдерді аудару керек. 

Ал состав, клетка, слет сияқты қазақ тілінде баламасы жоқ немесе терминнің 

қазақша нҧсқасы бастапқы мағынадан ауытқитын болса, онда оны аудармай 

алған жӛн, делінеді.  

Ҥшіншіден, әртҥрлі ғылым салаларына ортақ терминдер болуы мҥмкін. 

Мысалы, тҥбір термині математика, ботаника және лингвистикада кездеседі. 

Бҧларды сол бірыңғай тҥрде қалыптастыру керек.  
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Тӛртіншіден, әрқилы жағдайда әр алуан мағынаны білдіретін продукт 

(ӛндіріс ӛнімі және азық-тҥлік мағынасында) сияқтылар бір пәнде термин 

ретінде алынсын да, екіншіде жай сӛз ретінде аударылсын.  

Бесіншіден, халықаралық терминдер орысшада қалай алынса, қазақшада да 

солай алынады. Егер ол сӛздерді таңбалайтын кейбір әріптер жетіспесе, қазақ 

алфавитінің бар мҥмкіндігі пайдаланылатын болсын.  

Алтыншы тармақ бойынша, аударуға келетін терминдерді аударғанда оның 

ғылыми мәні дәл берілуін қадағалау қажет. Аудару кезінде қазақ тілінің 

грамматикалық ерекшеліктері қатаң сақталуы тиіс. Кӛпбҧрышты – 

многоугольник, тәжірибе – практика тәрізді терминдерді тҥсініксіз ететін 

жасанды сӛзжасамға ҥйір болмаған жӛн.  

Жетінші тармақта былай деп кӛрсетіледі. Есім және есімденген етістік 

тҥріндегі халықаралық (интернационал) терминдер сол тҥрінде алынсын. Ал –

изация, -ификация жҧрнақтарымен келетін машинизация, электрификиция, 

объективизация сӛздеріне қазақ жҧрнақтары жалғанып алынсын 

(машиналандыру, электрлендіру, объективтендіру).  

Сегізінші тармақта халықаралық терминология тәжірибесінде қолданылып 

жҥрген кейбір –ист, -изм тәрізді суффикстер мен ре-, анти-, контр- тәрізді сӛз 

алды  қосымшаларының қазақ тілінде баламасы жоқ болғандықтан, термин 

сӛздермен бірге бҧлар да қабылдансын, басқа қосымшалардың бәрін де қазақша 

тҥрінде алу керек.  

Тоғызыншы тармақта қысқартылған сӛздер туралы айтылады: авто, аэро, 

авиа т.б. қазақ сӛздерімен біріктіріп, автожол, автоқатынас, авиашана т.т. деп 

алынсын делінген.  

Оныншы тармақта ӛте маңызды мәселеге мән беріледі. Атап айтқанда, 

Қазан тӛңкерісінен бері, әсіресе орыс тілінің сӛз жасау тәжірибесінде 

қолданылып келе жатқан біріккен кҥрделі сӛздер мәселесі әңгіме болады. Саяси 

экономика (политэкономия), ауатком (райисполком), т.б. тәрізді жаңа тіркесім 

терминдер қазақ тілі заңдылығына орай жасалып, Мемтерминком бекіткен соң 

қолданысқа ендірілсін.  

Сонымен, ең алғаш тҥзіліп, басшылыққа ҧсынылған терминжасам 

ҧстанымдарының ӛзіндік сипаты осындай жетістіктермен қатар, кейбір 

кемшіліктерінің де болғанын жасырмау абзал.  

Алаш азаматтарының тастап кеткен ғажайып мҧрасы бҥгінгі таңда жалғасын 

тауып келе жатыр. Ӛмір сҧранысына ӛзінше жауап беруге тырысқан 

зерттеулердің қарасы қазір баршылық. Сондай ғалымдардың бірі – академик 

Ә.Т.Қайдар.  

Ол «Қазақ тілі терминологиясына жаңаша кӛзқарас» атты еңбегінде қазіргі 

жағдайды баяндай келе, ӛзіндік ҧстанымдарды жҥйелейді. Олардың қысқаша 

мазмҧны мынадай:  

1. Мемлекеттік тіл тірегі – терминологияға мемлекеттік қамқорлық; 

2. Терминжасам ісінде кӛрініс беріп жатқан бҧқаралық ҥрдістің жақсы 

ҥлгілерін орнықтыру;  
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3. Байырғы лексикалық байлығымызды сарқа пайдалану; 

4. Туысқан тҥркі тілдері тәжірибесін іске қосу; 

5. Интернационалдық терминдерді қазақ тілінің фономорфологиялық 

ерекшеліктеріне икемдеп алу;  

6. Орыс тілінен / жалпы славян тілдерінен / енген терминдік атауларды 

мҥмкіндік болғанша қазақшаға аударып қолдану, аударуға келмейтіндерін қазақ 

тілінің фономорфологиялық ерекшеліктеріне ҥйлестіре қабылдау.  

7. Салалық кҥрделі терминдер мен атауларды қазақ тілінің ӛз негізінде 

алғашқы әріптері мен буындары бойынша қысқартып пайдалануды заңдастыру;  

8. Кӛп жылғы тәжірибе арқылы қалыптасқан дәстҥр мен шарттылық 

заңдылығын мойындау;  

9. Лексикалық байлығымызды салалық жҥйе бойынша жіктеп, саралап 

пайдалану;  

10. Тіліміздегі ҧлттық және интернационалдық термин атаулардың сандық, 

сапалық салмағын табиғи қалпында сақтаудың жолдарын іздестіру; 

11. Терминдер мен атаулардың емлесін тіл заңына, жазу дәстҥріне сәйкес 

реттеу [4];  

Тәуелсіз еліміздің тҧңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев айтқандай, «Ӛткеннің 

ӛнегесі – бҥгінгінің баға жетпес байлығы». Біз бҥгінгі ҧлттық дамуымызға, 

Алаш қҧндылықтарына да осындай кӛзқараспен қарауымыз керек. Біз рухани 

дҥниеміздің мән-мағынасын жарқын тарихымыздың айрықша оқиғаларымен, 

тҧлғаларымен сабақтастықта зерделегеніміз абзал.  
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Национально-освободительное движение «Алаш», созданное в 1917 году, 

получило определенные исторические и политические оценки, но установление 
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его особой роли в казахском обществе в 20-30-е годы двадцатого столетия еще 

не завершено.  

В начале XX  века благодаря общественно-политической работе деятелей 

«Алаш» на историческую сцену вышла совершенно новая общественно-

политическая сила. Участвуя в общественно-политической борьбе, она 

разработала программу борьбы за политическое и социально-национальное 

равенство. Казахская интеллигенция, возглавляемая Алиханом Букейхановым, 

вступила в борьбу с царской властью совершенно новыми методами, используя 

силу слова и печати. Идеи Алаш – это опыт  пройденного исторического этапа, 

анализ ценностей народа, выдвижение цели  о национальной  

государственности с учетом веяний времени. Новой власти  была предложена 

цельно разработанная, с учетом политического фактора, социально-

экономических условий, культурных традиций стратегическая программа по 

развитию казахской государственности.  История показывает, любое 

пренебрежение, недочет, поверхностное отношение к национальным вопросам 

приводят к политическим взрывам.  В отношении Казахстана данный недочет 

вызвал социальные последствия для народа, выразившиеся в насильственном 

внедрении экономических реформ, в сломе традиций и культуры. Голод 30-х 

годов, можно рассматривать как последствия поражения программы реформ, 

предложенной руководителями движения «Алаш». Только власть, отвечающая 

внутренним запросам нации и проводящая целенаправленные реформы, может 

обеспечить развитие страны.  

Политическая жизнь в февральско-октябрьский период 1917 года была 

очень насыщенной, прошли 68 уездных, областных и общеказахских съездов, 

создавшие своим решением Казахские комитеты. Таким образом, 

специфической особенностью февральско-октябрьской ситуации в Казахстане 

стало  сложение  не двоевластия, а троевластия в лице органов Временного 

правительства, Советов и казахских комитетов. Влияние комитетов и Алаш на 

казахское население было очень существенным, что подтверждается данными 

по итогам выборов во Всероссийское Учредительное собрание. За них 

проголосовало: по Семиреченскому избирательному округу – 57,5% населения, 

по Степному – 85,6, по Тургайскому – 75, по Уральскому – 75% населения. 

Достижение столь высоких результатов объясняется  следующими факторами. 

Во-первых, чисто программными преимуществами перед остальными 

партиями: четкая национальная ориентация, включавшая в себя 

провозглашение в качестве приоритетной цели создание казахского 

национально-государственного образования в форме автономии, аграрные 

требования, продуманная судебная и образовательная реформы. 

Отсутствие мероприятий Временного правительства по выходу из 

социально-экономического кризиса дискредитировали его начальный авторитет 

среди местного населения. Идея казахских комитетов как органов 

национального самоуправления возникла еще до февральской революции и 

потому не являлась простым отголоском общероссийских политических 
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процессов 1917 года, в русле которых протекало формирование различных 

«революционных», «гражданских» и прочих комитетов, имевших иную 

направленность и спектр политического действия. Еще в 1913 году один из 

лидеров казахского демократического движения Ж. Сейдалин выступил с 

предложением о созыве всеказахского съезда представителей, на котором 

должны были быть обсуждены вопросы консолидации казахского народа и 

выработки общенациональной программы. Но в силу запрета царского 

правительства на проведение такого съезда он не состоялся. 

Исторически создание казахских комитетов было обусловлено 

образовавшимся вакуумом власти и необходимостью адаптации к новым 

политическим условиям существования казахского социума. Казахские 

комитеты рассматривали финансовые вопросы, находившиеся в ведении 

земских управ, фискальные и налоговые отношения, устанавливая свой 

контроль над сбором и расходованием поступающих от казахского населения 

сумм. Острые разногласия вызывало сохранение органов переселенческого 

управления, и продолжение игнорирования требований казахской части 

населения в области аграрных отношений. Деятельное участие приняли 

комитеты в обустройстве прибывших из Китая казахских беженцев. Они 

поднимали вопросы о возврате принадлежавшего ранее беженцам имущества, 

помогали в получении пособий, организовывали покупку и доставку 

продовольствия голодающему населению Семиреченской области. Казахские 

комитеты приняли активное участие в программе развития народного 

образования, взяв под свой контроль мероприятия по организации гимназий, 

мектебов, начальных школ при медресе для казахских детей, комплектования 

их учительскими кадрами. В целях просвещения народных масс в ряде 

областей были созданы культурно-просветительские общества. Не были 

обойдены их вниманием и вопросы здравоохранения. Вплоть до образования 

земского самоуправления казахские комитеты курировали больничное и 

страховое дело, медицинские и благотворительные учреждения, созданные на 

деньги, собранные с казахского населения. Комитеты активно сотрудничали и с 

другими комитетами, общественными движениями, создавали с ними коалиции 

и предпринимали совместные шаги, направленные на решение определенных 

локальных задач. Поддерживали казахские комитеты связи и с Советами. 

В свою очередь, отношение Временного правительства к казахским 

комитетам было неоднозначным. С одной стороны, казахские комитеты 

воспринимались как возможные проводники политики центральной власти на 

национальных окраинах. С другой стороны, Временное правительство 

пыталось не допустить появления центробежных устремлений. В этой связи в 

национальной политике Временного правительства доминировал последний 

принцип. Поэтому формирование казахских комитетов как органов 

национального самоуправления в условиях господствовавшего в общественном 

сознании имперского типа мышления неизбежно наталкивалось на 

противодействие определенной части бюрократического аппарата Временного 
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правительства на местах. При этом чиновниками по большей части 

высказывались опасения в неспособности местного  населения  самостоятельно 

справиться с проблемами государственного управления, мирным путем решать 

вопросы национально-территориального размежевания. 

Казахские комитеты не выдвигали перед собой задачи немедленного 

отделения и создания независимых государств, их требования ограничивались 

предоставлением национальной автономии, что подразумевало сохранение 

общего контроля и управления со стороны центра. Национальными 

структурами проводилась идея территориального размежевания на основе 

референдумов местных жителей. Создание казахских комитетов в качестве 

органов национального управления было объективным явлением в условиях 

роста национального самосознания, практического развала старой формы 

управления и неэффективности новой. Вставшая перед Казахстаном 

настоятельная задача создания собственной национальной государственности 

обусловила появление адекватной этому вызову идеи, которая была выдвинута 

и обоснована партией Алаш. В этой связи создание казахских комитетов и 

позже на их базе правительства Алаш-Орды стало первой попыткой 

демократического национально-государственного строительства в Казахстане. 

Многие представители Алаш вошли в состав местных органов Временного 

правительства и всемерно отстаивали завоевания Февраля, поддерживая 

демократические реформы новой власти. А. Букейханов являлся комиссаром 

правительства по Тургайской области, М. Тынышпаев – членом Туркестанского 

комитета, комиссаром по Семиреченской области.  

В февральско-октябрьский период газета «Казах» сумела сплотить вокруг 

себя значительную часть учительства и учащихся. Таким образом, возник 

центр, объединивший и руководивший тем слоем казахского населения, 

который был разбужен первой русской революцией. Газета давала руководящие 

статьи по политической жизни казахов, открывала дискуссии на своих 

страницах и была своеобразной копилкой политической мысли. 

Движение Алаш до середины 1917 года поддерживало идейные и 

организационные связи с партией кадетов, часть его представителей вступила в 

эту партию. Движение сблизилось также с работавшими в крае, главным 

образом в учреждениях Переселенческого управления, эсерами, что наложило 

глубокий отпечаток на позицию Алаш в земельном вопросе. После февральской 

революции под воздействием роста национально-освободительной борьбы в 

стране в Алаш произошел качественный сдвиг. 

Состоявшийся под его руководством I Всеказахский съезд (21-28 июля 1917 

года) в Оренбурге собрал представителей всех населенных казахами областей, 

входивших в разные административно-территориальные образования России. В 

решениях съезда было выдвинуто требование территориально-национальной 

автономии в рамках Российской демократической федерации. Одновременно 

произошел разрыв движения Алаш с кадетами. Издававшаяся в Троицке газета 

«Казах» в июне 1917 года, указывала, что ни одна из программ, существующих 
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в стране партий «не соответствует целям казахского общества» [1, с. 38]. 

Лидер движения Алаш А.Н. Букейханов в июле 1917 года заявил о выходе 

из партии кадетов. Одной из причин такого решения он назвал несогласие 

сохранить частную собственность на землю и унитарное государственное 

устройство. Кроме того, он выступал за отделение церкви от государства. По 

его инициативе на первом Всеказахском съезде было заявлено о намерении 

создать самостоятельную национальную партию. Ее организаторами и 

руководителями стали самые авторитетные представители казахской 

интеллигенции – А. Байтурсынов, М. Дулатов, Х. Досмухамедов и другие. В 

это же время Алаш усиливает связи с эсерами, игравшими ведущую роль в 

сибирском областничестве. Сблизившись с ними на основе признания 

федерации, лидеры Алаш вплоть до Октября не исключали возможности 

вхождения Казахстана в состав автономии Сибири. На первом Областном 

Сибирском съезде Букейханов заявил: «Самоопределение мы хотим получить 

вместе с Сибирью» [2, с. 41]. 

Сотрудничество Алаш с эсерами складывалось благодаря сходству взглядов 

на урегулирование аграрных противоречий в крае. При этом А. Букейханов 

вполне определенно высказался о программе большевиков по этому вопросу, 

подчеркнув «приемлемость для киргизов (казахов) формулы «вся земля всему 

трудовому народу», так как в степи никогда не существовало и не существует 

частной собственности», имея в виду те ее формы, которые были характерны 

для оседлого земледельческого населения европейской части страны [1, с. 13].  

5-13 декабря в Оренбурге прошел второй Общеказахский съезд,  

рассмотревший вопросы об образовании территориально-национальной 

автономии в рамках 6 областей Казахстана, Букеевской Орды, казахских уездов 

Самаркандской и Ферганской областей, смежных волостей Закаспийской 

области и Алтайской губернии. Казах-Киргизскую область назвали Алаш, 

Конституция должна была утверждаться Всероссийским Учредительным 

собранием.  

Правительство Алаш-Орды во главе с А. Букейхановым размещалось в 

Семипалатинске, партия стала представлять серьезную оппозицию 

большевикам, которые добивались установления диктатуры пролетариата. 

После съезда от имени руководства Алаш-Орды Х. Досмухамедов был 

направлен в Москву для переговоров с Совнаркомом по вопросам 

взаимоотношений «Алаш-Орды» с советской властью, закончившихся 

безрезультатно. В условиях начавшейся в крае гражданской войны и 

установления в Западном Казахстане белоказачьей диктатуры 

ХалелДосмухамедов возглавил Западное отделение Алаш-Орды. 

В процессе развернувшейся гражданской войны в большинстве районов 

Казахстана «Алаш-Орда» заключила союз с Дутовым в Оренбурге, вступила в 

тесный контакт с Временным сибирским правительством в Омске, с Комитетом 

Учредительного собрания (Комуч) в Самаре, укрепила связи с уральским, 

сибирским и семиреченским казачеством с целью совместной борьбы с 
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Советами. 

А. Байтурсынов писал: «Насколько понятна была киргизам Февральская 

революция, настолько же непонятной показалась им Октябрьская (социальная) 

революция... То, что вторая революция показалась... непонятной, объясняется 

просто: у киргизов нет... капитализма, нет характерной для промышленных 

районов классовой дифференциации» [3, с. 85]. 

Между тем объявивший себя верховным правителем Российской империи 

21 ноября 1918 года А.И. Колчак заявил о роспуске автономных образований и 

тем самым оттолкнул от себя национальных лидеров. 

Таким образом, ни новая, ни оппозиционная власти не желали признать 

национальную автономию. С приходом к власти большевиков борьба за 

национальное самоуправление не была снята с повестки дня, она лишь 

трансформировалась в новые формы. Руководители «Алаш-Орды» пытались 

установить договорные отношения с Советским правительством в рамках 

«Декларации прав народов России». Но шаги в этом направлении не оправдали 

надежд. Убедившись, что, оставаясь на платформе «Алаш-Орды», невозможно 

договориться с Советами, А. Байтурсынов в марте 1919 года решается перейти 

в лагерь своих недавних противников. Этот шаг А. Байтурсынова ускорил 

переход на сторону Советской власти других алашордынцев. 

В мае того же года А. Байтурсынов поехал в Москву на переговоры с 

большевистским руководством, надеясь в новом качестве добиться 

действительной автономии Казахстана. Учитывая его  огромный авторитет 

среди казахского народа, Советское российское правительство стремилось его 

привлечь на свою сторону. Вскоре после создания Кирревкома, 24 июля 1919 

года, В.И. Ленин подписал мандат о назначении А. Байтурсынова его членом. 

А. Байтурсынов продолжал оставаться последовательным в своей позиции. 

Работая в Казревкоме заместителем председателя Ревкома, заведуя отделами 

внутренних дел и социального обеспечения, он приложил немало усилий к 

прекращению в крае гражданской войны, достижению консенсуса в 

определении российско-казахских территориальных границ, принимал 

деятельное участие в выработке основополагающих документов о статусе 

национальной республики. Он выступал против классового подхода в 

организации выборов в местные и центральные органы власти. 

3 августа 1919 года в печатном органе Наркомнаца РСФСР в газете «Жизнь 

национальностей» А. Байтурсынов опубликовал статью «Революция и 

киргизы», где вскрывал негативные стороны деятельности большевиков в 

Казахстане, преследовавших старую интеллигенцию, отмечал о безуспешных 

попытках бывших алашордынцев установить с Советами взаимоуважительные 

отношения. 

10 июля 1919 года был образован Военно-Революционный Комитет по 

управлению Киргизским краем. Вопреки речам о праве нации на 

самоопределение Ленин и все последующие советские вожди закрепили в 

Конституции страны формулировку, загнавшую в прочные оковы саму идею 
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независимости народов национальных окраин бывшей царской России. Один 

этот факт уже создавал условия для возникновения национально-

освободительных движений в большевистской России. 

Между тем 10 декабря 1919 года в Кызыл-Куге члены партии Алаш приняли 

постановление о переходе на сторону Советов и начале боевых действий 

против белогвардейцев. Западное отделение Алаш-Орды было реорганизовано 

в Кызыл-Кугинский ревком, а ее военные формирования были направлены в 

район эмбинских нефтеразработок для борьбы с отступающими частями 

генерала Толстова. Заявили о своем признании Советской власти и 

руководители Восточного отделения во главе с А. Букейхановым. 

В ходе гражданской войны было принято постановление от 4 апреля 1919 

года о прекращении преследований и наказаний за контрреволюционную 

деятельность алашордынцев и других казахов, боровшихся против Советской 

власти. В ноябре была объявлена амнистия всем политическим противникам, 

признавшим Советскую власть до 20 декабря 1919 года, но отношения новых 

союзников были непростыми. В начале 1920 года в Семипалатинске был 

арестован А. Букейханов и ряд других активных деятелей Алаш-Орды по 

обвинению в сотрудничестве с белогвардейцами, и только вмешательство 

Казревкома и Семипалатинского ревкома,  заставили военные власти 

освободить их от ареста. Все активные участники антисоветского движения 

были отстранены от участия в политической жизни, а лидеры Западного 

отделения Ж. Досмухамедов, Х. Досмухамедов, И. Кошкинбаев, К. Жалелов и 

Б. Атшыбаев были высланы за пределы Казахстана. «Алаш-Орда» была 

ликвидирована, и вся полнота власти на территории Казахстана перешла в руки 

территориальных революционных комитетов. 

Находясь на советской партийной работы представители партии Алаш 

приняли активное участие в обсуждении насущных вопрос, связанных с 

национально-территориальным  размежеванием, определением столиц, 

выделением административных районов. 

3 февраля 1920 года под  влиянием алашовцев Казревком принял решение, в 

котором говорилось: «...муллы избирательных прав не лишаются... из 

чиновников, управителей и всякого рода служащих при царском режиме 

лишаются избирательных прав те управители, которые были назначены по 

усмотрению губернатора в порядке 70 статьи Степного положения, и те 

чиновники, служащие царского режима, которые зарекомендовали себя 

активными проводниками его политики, а также те, которые добивались 

избрания на советские должности путем подкупа...»[5, с. 16]. Не лишались 

избирательных прав также алашордынцы, которые перешли на сторону 

Советской власти до 20 декабря 1919 года. 

В этих условиях особенно остро ощущалось отсутствие единого партийного 

центра в Казахстане, который возглавил бы всю работу по советскому 

строительству. В то же время новая власть пыталась внедрить свои элементы 

управления,  на протяжение 1920 года по всему Казахстану под руководством 
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большевиков проходили местные съезды Советов. Где настоятельно 

указывалось, что предоставление советской автономии Казахстану является 

необходимым условием окончательного освобождения трудящихся от влияния 

национальной буржуазии. 

 Между тем, политическая ситуация в Казахстане была достаточно 

своеобразной. Пролетариат здесь был немногочисленным, крестьяне-

переселенцы в большинстве своем были обеспечены землей, большой процент 

населения составляло казачество, бывшее при царизме привилегированным 

сословием. Казахи в большинстве своем поддерживали партию «Алаш» и 

мусульманские политические организации. Большевики практически не 

обладали авторитетом на территории Казахстана.  

Становление казахской советской государственности и формирование 

территории проходило в дискуссионной обстановке. Постепенно, шаг за шагом 

А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Сералин, А. Ермеков доказывали на 

документальной основе истинные границы казахской народности. 

Идея присоединения к Казахстану Семиреченской и Сырдарьинской 

областей, входивших в состав Туркестана, возникла еще в период гражданской 

войны. Казахское население этих областей постоянно высказывалось за 

объединение с северными районами в одну республику. Это совпадало и с 

планами центральных властей, заинтересованных в расчленении Туркестанской 

республики для ослабления пантюркистских и панисламистских идей в 

Центральной Азии. В 1924 году Туркестанская АССР была упразднена и 

разделена на Узбекскую и Туркменскую республики, а чуть позже возникли 

Киргизская и Таджикская республики. 

Еще в мае 1920 года А. Ермеков в должности члена ЦентрисполкомаКазССР 

был командирован в Москву с докладом «О положении Казахского края 

вообще, и по вопросу о границах в особенности». Именно тогда, в процессе 

четырехмесячной кропотливой работы, А. Ермекову удалось добиться 

возвращения Казахстану ряда важных территорий, ранее переданных 

имперской Россией монастырям, скотопромышленникам, казачеству. Это 

побережье Каспия, принадлежавшее в то время Астраханской области, 

Акмолинская и Семипалатинская области (из ведения Сибкрая), 

Коростылевская степь (из ведения Алтайского края). 

Дискуссии вызвал вопрос об определении столицы автономии, в частности,  

Пестковский отмечал три варианта решения проблемы:  допустить возможность 

самостоятельного существования Оренбурга с оставшейся частью населения 

территории;  увеличить территорию Оренбургской губернии за счет 

прирезанных областей Киргизии; создать из Оренбурга и оставшейся части 

территории, прирезанной из Киргизии столицу и столичную губернию 

автономной Киргизии [6, с. 87]. 

Его оппоненты Коростелев А., Мартынов констатировали, что Оренбург 

совершенно не будет иметь влияния на степи в силу его удаленности, а также 

присоединение «Оренбурга к Киргизии» рассматривали как попытку создания 
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лоскутной республики… «крайне ненадежный тыл при нашем удалении на 

Восток» [6, с. 88]. 

Выступавшие на дискуссии Акулов, Лукашев, Михайлов, Филонов, 

Покровский, Фролов, Бройдо отмечали, что присоединение Оренбурга 

наиболее благополучно решит вопросы культурного развития края. 

А. Байтурсунов отмечал,  что край экономически привязан не только к 

Оренбургу, такими же центрами являются Омск, Верный, Семипалатинск, 

Уральск и т.д., и нет необходимости настаивать на присоединении Оренбурга, 

тем более в качестве столицы. И предложил окончательное решение этого 

вопроса оставить до созыва Всекиргизского съезда. Его противники 

оппонировали, что постоянным желанием казахской буржуазии и 

националистов является отторжение казахов от русских культурных центров и 

создание своих национальных центров. 

В результате полемики были приняты две резолюции: присоединить 

Оренбург с оставшейся частью Оренбургского и Орского уездов к автономной 

Киргизии с Оренбургом как столицу Киргизии; дать право Оренбургу снова 

выделиться, если столица будет перенесена из него в другое место. 

От голосования отказались представители казахского населения, в 

частности А. Байтурсунов заявил: «Мы, киргизы (казахи), воздерживаемся 

определять границы Киргизии до общекиргизского съезда и не участвуем в 

голосовании» [3, с. 87]. В результате голосования большинством голосов было 

решено объявить Оренбург столицей автономии. 

Менялись столицы, советская власть набирала силу и мощь, поставило на 

повестку дня  вопрос о разоблачении врагов.  

На пленуме Казкрайкома, посвященном итогам январского (1937 года) 

пленума ЦК ВКП(б), НаркомвнуделКазССРЗалин в своем выступлении сказал, 

что Ежов вызывал на доклад большинство начальников областных управлений 

НКВД Казахстана. Собственно с этого времени и начались в Казахстане 

массовые аресты, репрессии по сфабрикованным делам на якобы раскрытые и 

разоблаченные «антисоветские организации». 

Особые требования к Казахстану предъявлялись в части «разоблачения» 

националистических организаций. Казахстан в этом отношении «отставал» от 

других республик. «Националистические контрреволюционные организации» 

были «вскрыты» на Украине, в Белоруссии, Грузии, Азербайджане, Армении 

еще в конце 1936 г. В Казахстане «националистические организации» были 

«разоблачены» только летом 1937 года. 

Статьи, помещаемые в официальной «Правде», создавали атмосферу 

всеобщей подозрительности, недоверия к руководящим кадрам на местах, 

порождали обстановку, благоприятную для перестраховщиков и авантюристов. 

21 сентября 1937 года в «Правде» появилась статья «На поводу у буржуазных 

националистов». В статье указывалось, что ЦК КП(б) Казахстана запоздал с 

разоблачением и выкорчевыванием контрреволюционных националистов, что 

несмотря на сигналы со стороны коммунистов, ЦК КП(б) Казахстана и обкомы 
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недостаточно использовали эти сигналы для своевременного разоблачения 

врагов. Указывалось также, что в парторганизациях и в печати Казахстана 

недостаточно развернута самокритика, что мешало своевременному вскрытию 

и разоблачению контрреволюционных националистов. 

3-14 июля 1938 года состоялся II съезд Компартии Казахстана. После 

второго съезда массовых арестов руководящих партийных и советских 

работников уже не было, да и быть не могло, так как они были почти все 

арестованы за время с I до II съезда, то есть с июня 1937 года до июля 1938 

года.  

Еще раньше, с конца 20-х годов, начала проводиться политика вытеснения 

из госаппарата национальных кадров, которые большей частью как в аппарате 

управления высших органов власти, так и на местах состояли из 

представителей казахской интеллигенции. Основанием для репрессивных мер 

по отношению к дореволюционной чиновной интеллигенции, конечно же, было 

«нетрудовое, эксплуататорское происхождение». К тому же представители 

казахской интеллигенции, влившиеся в первые годы советской власти в 

структуру госаппарата, а также в сферу культуры, образования, народного 

здравоохранения, народного хозяйства и экономики Казахстана, были видными 

участниками партии «Алаш». С  1927 года началась критика творческой 

деятельности А. Байтурсынова,  в 1929 г. его  уволили  из университета и 

арестовали. 

Очень характерным для этого времени является письмо-жалоба студентов 

Средне-Азиатского Ленинского университета в Казкрайком ВКП(б). Документ 

был ответом на постановление партии «Об организации борьбы с байством и 

кулачеством и ликвидации его класса». Жалоба на  деятелей «Алаш», их детей 

и родственников, обучавшихся в Среднеазиатском университете, а также 

преподавателей Казахского педвуза в Ташкенте была организована некоторой 

частью студенчества. 

В жалобе указывалось: «…Воспитатели Ташкентского «Казпедвуза» тоже 

старые волки: Досмухамедов Х., Досмухамедов Д., Умаров Э., Ермеков А.; 

Байтамисов; А. Байтурсунов… Вышеуказанные старые волки имеют связи в 

Москве с Макжановым Алмаханом и в Кзыл-Орде с Миржакупом Ахметом; не 

продающиеся в Казахстане песни Макжанова продаются в нашем магазине 

"Знание" в Ташкенте, которым (магазином) заведует Досмухамедов Халиль… 

Поэтому мы находим меры, к которым необходимо приступить: 1) во всех 

учебных заведениях произвести строгий учетпроверку по социальному 

происхождению, в случае непролетарского происхождения таковых снимать с 

учения; 2) произвести чистку в Ташкентском педвузе от элементов, которые 

против революции; 3) до проведения чистки не выдавать этим элементам 

стипендии; 4) если нельзя поставить вопрос так, как мы ставим, то мы 

выдвигаем следующее: или мы учимся, дети пролетариата, или дети баев» [4, 

с.107]. Такого рода письма были не единичными, атмосфера подозрительности, 

поиск внутренних «врагов» являлись реалиями времени. 
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К концу 30-х годов благодаря открытым репрессиям тоталитарная система 

СССР стабилизировалась. Появилась послушная интеллигенция, целая армия 

верных режиму чиновников-управленцев, главным методом управления стал 

террор, коллегиальные принципы превратились в ширму, за которой 

скрывалась новая имперская система, в которой Казахстану вновь отводилась 

роль колонии. 
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ӘБДІҒАПАР ЖАНБОСЫНОВ  ЖӘНЕ  ҦРПАҚҚА 

ЖАСАЛЫНҒАН САЯСИ  ҚУҒЫН-СҤРГІН 

 

Ӛмір сҥріп отырған кезеңімізде біз теңдесіз орасан кҥрделі сҧраныстарымен 

сипатталатын жаңа уақыт жолағына кіреміз. Ӛткенге талдау жасай отырып, 

басты қҧндылығымыз тек тәуелсіздігімізбен ғана байланысты екеніне кӛзіміз 

жетеді. Кеңестік кезеңде табындырған мақсатты айлакерлік тәсілдерден таза, 

сапалы да кҥдіксіз ақиқат негізінде саралайтын кезеңге де қолымыз жетті. 

«Мемлекетті нығайту – бҧл биліктің ерекше міндеті емес, керісінше қоғамның 

интеллектуалдық элитасының, ӛнер және әдебиет қайраткерлерінің, ақырында, 

осы қоғамды қҧрайтын бҥкіл халықтың жан-жақты қҧрметті борышы». Ендеше 

мемлекеттілікті орнату ҥшін де, нығайту ҥшін де ең алдымен дара да батыл 

тҧлғалар қай кезең болмасын басты рӛл атқаруы заңды. Осы тҧрғыда 

тарихшылар алдында тҧрған тарихтың ақтаңдақ беттеріндегі тҧлғаларды 

халықпен қауыштыру міндеті кӛп жҥк артады.  

Әбдіғапар кім? Тоталитарлық кезеңде есімі атаусыз қалғанымен Кеңестік 

саясаттың ашық жҥргізген қуғын-сҥргініне байланысты оқиғаларда оның есімі 

неге ілесіп жҥрді? Ақиқаттың ақ таңының атуына байланысты бҧл сҧрақтарға 

жауап беру сәті келді. Барлық мәселелерді қамту бір мақалада мҥмкін еместігін 
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ескере отырып, Ә. Жанбосыновтың шыққан тегі мен қуғын-сҥргінге қатысты 

мәселе ғана қозғалады.   

Әбдіғапардың арғы тегі Қара Қыпшақ Қобыландыдан (15ғ.) басталып, бері 

Тілеулі батырға (18ғ.) жетіп, оның ҧлы-Нияз биге келіп тірелетінін, Нияз - 

Әбдіғапардың бесінші атасы екенін айқындайды. Нияз шамамен 1745 жылы 

туып, 1790 жылы дҥние салған.  

Нияз жасынан ӛте алғыр, сӛзге шешен болған. Қариялардың айтуына 

қарағанда 7-8 жасынан бастап ҥлкендер сӛзіне араласып, ерте билік айта 

бастаған. Кейін Торғай, Қараӛткел ӛлкесінде халық арасында жҥргізген әділ 

билігімен ҥлкен сый-қҧрметке ие болған. Соңғы ӛмірін Кӛкшетау маңайында 

ӛткізген.  Абылай ханның беделді билерінің бірі. Нияз жеті әйел алған, бірінші 

әйелінен Айдаралы, Байдалы туған. Айдаралы ҧрпақтары Арқалық ауданында, 

біразы Алматыда тҧрады. Абылай хан қайтыс болғаннан кейін, Нияз ығысып, 

Кӛкшетаудан Қараӛткел маңайына келеді.  

Осы аймақта біраз қоныстап, тағы бір әйел алады. Қараӛткел аймағын, 

негізінен, арғын рулары мекендейді екен, соны ескеріп Нияз балаларына: 

«Тілеулі аталары белгілеген» Торғай ӛзенінің бойын қоныстау керек екендігін 

айтады. Бірақ ӛзі бҧл мақсатты орындай алмайды. Нҧра ӛзенінің бойында, 

жайлауда (шамамен 1790 жылы) қайтыс болады. Ҧлдары Нияздың соңғы 

тілегін орындап, ӛзенге жақын, биіктеу тӛбе басына жерлейді. Нияздың ҧлдары 

Айдаралы мен Байдалы екеуі жылын берген соң, ауылды Тілеулі аталары 

таңдап алған Торғай ӛлкесіне кӛшірген. Жалпы алғанда Ақмола маңайында 

қыпшақтар біраз қоныс тепкен. Сол қыпшақтардан шыққан атақты адамдардың 

бірі – Қажымҧқан Мҧңайтпасҧлы Сарытерек болысында дҥниеге келген. Нияз 

тҧқымдарында да осындай кҥш иесі болған, ол Жабай батырдың жалғыз баласы 

– Жанғожа (1822-1862 жж.). Қойсан ана осы ҧлын мәпелеп ӛсірген. Бар ӛмірін 

осы бала ҥшін сарп еткен. Жанғожа әрі кҥшті, әрі білімді мырза болып ӛседі.  

Кӛп жылдар ел билеп, болыс болған, оның балалары Жанбосын мен 

Жалмағамбет те білімді болған. Екеуі де бір-екі жыл ауылдағы дін мектебінде 

оқыған. Жалмағамбет сол жылдары ашылған Торғай қаласындағы Алтынсарин 

мектебінде оқып, жақсы деген бағамен бітіреді. Ӛнерлі, домбыра тартып, кҥй 

шығарған. Нияз ҧрпағы ішіндегі сол кезеңдегі білімдісі, белсендісі – Жанбосын 

болған. Білімділігі мен әділеттілігі ҥшін оны бҥкіл Торғай ӛлкесі қошаметтеген. 

Торғай губернаторы оны сайлаудан ӛткізбей-ақ Қараторғайға болыс етіп 

тағайындаған. Жанбосын Торғай қаласына барып жҥргенде Алуамен (арғын 

Ақтас байдың қызы) танысады. Кейін әкесі қҧда тҥсіп ҥйлендіріп, отауын 

Ҥлкен Қарасуда тігеді. 1895 жылы кӛре алмастық салдарынан кейбір 

рубасылары Жанбосынға у бергізіп ӛлтіреді. Жанбосынның бес ҧлы болған, 

солардың ҥлкені Әбдіғапар дҥниеге 1870 жылы келген. Ол білімді, бойшаң, 

қарулы болған. Ал келесі балалары: Садуақас, Әбдікірар, Мақыш, кенжесі 

Жағыпар.  

1916 жылғы ҧлт-азаттық жолындағы Торғай-Ырғыз елінің ашық кҥресі 

Доғал Ҥрпек соғысымен 1917 жылдың 23 ақпанында аяқталды.   
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23-қаңтардағы соғысқа қатысқан жҥзбасы естелігінде: «... біз ордамызға 

келіп, бас аяғымызды жинап, тҥн бойы тыныс алдық. Патша әскерін таң ата 

Батпақарадан соғысуға аттандық. Кҥн шыға Батпақараға келгенімізде ишан 

Мырзаның мешітінде мекендеп жатқан патша әскерлері тобымен босып 

Торғайға бет алып жҥріп кетті. Патша әскерлерінен шығын кӛп болды. Ӛлген 

жараланғандарын 19 шанаға тиеп алып кетті. Келген 800-дей болса, тең 

жартысы ғана сау қайтты. Бізден 74 адам шығын болды. Патша әскерін жеңіп 

қайырған соң, хан ордасына келіп жиылдық. Батпақарадан босып кеткен елді 

орнына қондырдық. Ел қонысқа қонып, кӛңілі толып, патшаны жеңді деген осы 

деп қуанышқа бӛленді. Сарбаздар да қуанды... Осындай жеңіспен, 

тыныштықпен тҧрғанымызда марттың басында «патша қҧлады» деген хабарды 

естідік. Сонымен хан ордасынан сарбаз әскерлерін ӛз ауылдарына қайырды. 

Бірақ сарбаз ауылда да тобын жазбай хабарласып тҧрды».  

«Жағыпар мен Әмірбек басқарған 20 батырдың ерліктерін алтын әріппен 

жазу керек», – дейді Қабден Қалиҧлы. Кейін сҥйектерін алуға барғанда 22 

жасар Жағыпардың білегінде тек қылыштың бҥлдіргісі мен екінші қолында 

безбеннің темірі табылды. Осы тҧста Доғал сарбаздарының ерлігін 1986 жылғы 

Желтоқсан ызғарында алаңға шыққан жастарымыздың қайсар азаттық 

кҥресімен тағдырлас және оның заңды жалғасы іспеттес екендігі айтылады.  

Бҧл соғыста қайтыс болған Әбдіғапардың інісі Жағыпарды және 70 шақты ер-

азаматтарды ҥйлеріне жеткізеді, сонымен қатар жау әскерлері де кӛп шығынға 

ҧшырағынын, олар ӛліктерді 15 шақты шанаға тиеп алып кеткенінен кӛруге 

болады. Жазалаушы әскер Батпаққарада бір-екі кҥн болып, Торғай қаласына 

қайтуларына тура келді. Әскердің шығынын жасырып, бас штабқа «екі ат, екі 

адам ғана ӛлді. Әбдіғапар ханның ауылы да, ордасы да жойылды» деп 

хабарлады. Дәл осы кезең Ресейдегі ақпан тӛңкерісімен тура келіп, 1917 жылы 

наурыз айының 11-і кҥні патшаның қҧлағаны туралы хабар Қараторғайға келіп 

жетті.   

Кеңес ӛкіметінің алғашқы жылдары кӛтеріліс басшылары мен оған белсене 

қатысушылар тағдырлары тҥрлі жағдайларға душар болды. 

Әбдіғапар Уақытша ҥкіметке қарсы еместігін хат арқылы Торғай әкімдеріне 

білдірді. 1918 жылы наурыз айында Әбдіғапар мен Аманкелді Орынборда ӛткен 

Торғай облысының I-Кеңестер мәжілісіне қатысты. Ол кеңестік саясатты 

даурығып қолдамады және алаш партиясы қҧрамына да кірмеді.  

1918-1919 жж. билік қолдан-қолға ӛтіп жатқан кезеңде жергілікті кеңес 

ӛкіметінің басқару органдарын қҧруға қатысқан Аманкелді Торғай уезінің 

әскери комиссары болып тҧрғанда 1919 жылы қаза болды. Бҧл ӛлімге 

байланысты дау, талас-тартыстың арты 30-жылдары саяси қуғын-сҥргін мен 

жазалауға ҧласты. Осы оқиғаға қатысы бар деп. 

 Сол кезде Торғайда болған Алашорда мҥшелерінің, олардың ішінде 

кейіннен кеңес ӛкіметіне қызметке кіріп, кейбір қазақ автономиясының халық 

комиссарлары дәрежесіне және басқа да лауазымды қызметтеріне дейін 

кӛтерілген А. Кенжин, Ә. Байділдин, К. Тоқтабаев, С. Қаратілеуов және басқа 
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да кӛптеген адамдардың қайғылы тағдыры куә. Бҧл айып Алашорданың Торғай 

тобының басшылары М. Дулатов, М. Есполов, және басқаларының тіптен  

А. Иманов қаза болардан бҧрын Ә. Жанкелдинмен бірге келіссӛзге Москваға 

кеткен А. Байтҧрсыновтың да соңына тҥсті. А. Иманов ӛлімі Торғай 

кӛтерілісінің ел сайлаған басшылысы Әбдіғапар Жанбосынов тағдырына да 

тікелей әсер етті.  

Ақпан тӛңкерісінен кейін уақытша ҥкімет пен кеңестер билігін қостаушылар 

тап кҥресі ӛршіп тҧрған жағдайда екі айырылғаны мәлім. Бҧл Әбдіғапар мен 

Аманкелді арасына да сызат тҥсірді. Бҧған бҧрынғы шыққан қҧжаттық 

жинақтар мен естеліктерде кӛтеріліс кезінде талан-таражға тҥскен мал-мҥлкін 

иелеріне қайтарып беру мәселесі жӛніндегі келіспеушіліктер туралы мәліметтер 

берілген. Бҧл да екі тҧлғаның тап кҥресі жағдайында бір-бірінен алшақтап 

кетуіне себеп болды ма, қаншалықты шындыққа жақын? Екіншіден, сол кездері 

ақтармен одақтас болып, Колчак, Дутов, Анненков және шығыс майданындағы 

Кеңес ӛкіметіне қарсы басқа да кҥштермен қарым-қатынаста болған 

Алашорданың қимылы да бҧған әсер етті.  

1918 жылы қарашаның бас кезінде Уфа Директориясының қаулысымен 

Алашорда автономиясының таратылуы алаштың Торғай тобын да Кеңес 

ӛкіметін мойындауға мәжбҥр етті. Ӛз әскер жасағымен Торғайға келген 

алаштықтар (М.Дулатов, М. Есполов, А. Омаров т.б.) әскери комиссар  

А. Имановпен қатар қызмет етсе де, оған сенімсіздікпен қарағаны мәлім. Ал 

олардың А. Имановты тҧтқындап, Л. Таран отрядын қарусыздандыру және т.б. 

азамат соғысының айқын кӛрінісі. Кеңестік саясатты қолдаған А. Имановқа 

Алашорданың Торғай отрядының әскери трибуналы ӛлім жазасын шығаруы, 

оның  орындалуы. Аумалы-тӛкпелі алмағайып уақытта ақ пен қызыл болып 

қарсыласқан бҧқараның осы оқиғасы Әбдіғаппардың 1916 жылы кӛтерілістегі 

орнын ҧзақ жылдар бойы ҧмыт қалдыруға, оны реакциялық тҧлға етіп 

кӛрсетуге алып келді.  

1919 жылы Кеңес ӛкіметі қалпына келген соң арнайы тӛтенше комиссия 

қҧрылып, А. Иманов ӛлімінің, Торғайдағы тӛңкерістің жәй-жапсары 

тексеріледі. Әртҥрлі қауесет, кҥдікпен Ә. Жанбосынов 1919 жылдың желтоқсан 

айында (кейбір деректер бойынша 25-қарашада) тҧтқындалып, оны 

Батпаққарадан әкеткен Ш. Қаратаев бастаған 30 адамы бар әскери отряд Зәуре 

Қопасы деген жерде сотсыз атып кетеді.  

1928-1930 жылдары «Торғай ісіне»  қатысты кінәлі деген желеумен кӛптеген 

адамдар жазаға тартылды. Олардың ең бастысы А. Байтҧрсынов, М. Дулатов, С. 

Кәдірбаев, А. Юсупов, Ә. Байділдин, Ғ. Бірімжанов, М. Есполов және олардың 

жақын серіктері еді. Бҧларға  А. Иманов ӛлімі мен Торғайда кеңеске қарсы 

тӛңкеріс жасады деген айыпқа қоса кеңес ӛкіметіне қарсы кҥрес жҥргізді деген 

кінә тағылды. Алғашында аман қалса да, 1916ж. кӛтеріліс пен Торғай 

Алашордасына қатысы бар С. Қаратілеуов, Т. Жаманмҧрынов, А. Кенжин және 

басқалары 1937-1938жж. атылып кетті.  

Сӛйтіп Әбдіғапар есімі осылайша кӛлеңкеде қалып, саяси қҧралға айналды. 
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1916 жылғы ҧлт-азаттық кӛтерілісіне қатысқандар 13-14 жылдан кейін қайтадан 

саяси кҥрес алаңына тартылуға мәжбҥр болды. 1928 жылғы байлар мен 

жартылай феодалдар дегендердің (кеңестік атау) мал-мҥлкін тәркілеу 

науқанынан басталған шаруаларға қарсы қысым 1929-1931 жылдары шырқау 

шегіне жетіп, Қазақстанда жаппай шаруа кӛтерілістері мен наразылықтарын 

тудырғаны мәлім. Заңсыздық пен шектен шыққан қысымға ең алғаш болып 

қарсы кӛтерілген Торғай ӛңірінің шаруалары еді. Бҧрынғы Торғай уезінің 

кӛлемінде Батпаққара, Торғай және Наурызым аудандарында болып ӛткен бҧл 

кӛтерілістің негізгі ҧйытқысы 1916 жылғы кӛтеріліске қатысушылар, оның 

сарбаздары дәстҥрін жадында сақтағандар еді. Ол ел арасында «Сарбаздар 

кӛтерілісі» деп аталады. Кӛтерілістің негізгі ошағы Батпаққара ауданы болды. 

Шаруалар 1929 жылы 2 қарашада аудан орталығын басып алып, бір апта бойы 

билік етті. Ӛз кеңесін қҧрып, ауылдық кеңестер орнына ҥштік басқару жҥйесін 

енгізу туралы шешім шығарады. Ол ҥштік әкімшілік және әскери басқару 

міндетін атқаратын болды. Халық жиналысын шақыру белгіленіп, оның 

басшылығына 1916 ж. кӛтеріліс сарбазы Омар Бармақовты ҧсынады. Жалпы 

ОГПУ-дің тергеу қҧжаттарында, партия-кеңес ҧйымдары мәліметтерінде 

«кӛтерілісті ҧйымдастырушылар және басқарушылар Алашорданың, бҧрынғы 

ханы Әбдіғапардың туысқандары» деп кӛрсетілді. Әрине бҧл шындықтан аулақ 

еді. Қалай болғанда да, жаппай террорға қарсы кӛтерілген шаруалар арасында 

бҧрынғы сарбаздар да, оларға ӛкшелес кейінгі ауыл жастары да бар болатын. 

Кӛтеріліс басылған соң 530 адам жауапқа тартылып, 115 адам атылып кетті, 

170-і 2 жылдан 10 жылға дейін бас еркінен айырылды. 17 адам шартты тҥрде 

сотталып, 194 адам байлардың ықпалына тҥскен, бірақ кӛтерілісте белсенді 

қимыл кӛрсетпеген деген қорытынды бойынша босатылған.  

Әбдіғапардың «халық жауы» атануы ҧрпақтарына тауқымет әкелді: Ҥлкен 

ҧлы – Қали 1931-1935 жылдар аралығында Карлагта отырды, тҥрмеден кейін 

Ресейге қашып куғын-сҥргінге  ҧшыраудан қҧтылады, бірақ оның тағдыр 

жолында Ҧлы Отан соғысы майданына қатысу тҧр еді, ол 1945 жылы майданда 

қаза табады. 

Екінші баласы – Рҥстем 1918-1920 жж. азамат соғысы кезінде  

Ә. Жанкелдиннің ықпалында болып, Самарада қызыл командир курсын В. 

Чапаевпен бірге бітірген болатын. Кеңес ӛкіметі жылдары әскери және әртҥрлі 

кеңестік басшылық қызметтерде, Қызыл әскердің интернационалдық 

отрядында барлаушылар тобын басқарып, кейін кеңес қызметінде белсенді 

жҧмыс атқарса да, 1937 жылы «халық жауы» желеуімен ҧсталып, атылып кетті. 

Ахмет Байтҧрсынов 1937-жылғы 8-қазанында қайта ҧсталғанда, Рҥстем де бірге 

қамалады. Рҥстем мен Кәтездің ҥйіне тінту жҥргізілгенде Ахмет Байтҧрсы-

новтың «Мәдениет тарихы» деген қалың қолжазба кітабының тығулы жатқаны 

анықталады. Қызылдар оны ӛртеумен ғана шектелмейді, «саяси сенімсіз» 

адамның «қауіпті» шығармасын жасырғаны ҥшін Кеңес ҥкіметіне дҧшпандық 

кӛзқараста деп таниды. Әрі сол кезде Ахмет Байтҧрсыновтың қазақ халқына 

арнаған ҥндеу хатын Рҥстемнің кӛшіріп таратқаны туралы да «қылмысы» 
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белгілі болады.   

Ал Рҥстемнің баласы – Едіге университетте студенттік кҥндердің ӛзінде 

аңдуда болған, оның зайыбы Алма Бозтайқызының айтуы бойынша: «Едігені 

хан тҧқымы, нағашысы ҧлтшыл» деп кінәлаған, ҥйлерінде әке-шешесінің 

суретін сақтауға тиым салған. Назар – 1929 жылы оққа ҧшса, Мырзағали 

қуғында жҥріп, Ӛзбекстанда қайтыс болды, ал Қызыл Армия командирі болған 

Мағзҧм 1929 жылы тҥрмеге қамалып, бір жылдан соң атылды.  

Қазақ тарихының тоталитарлық кезеңі саналы тҥрде басын қатерге тігіп, 

тәуекелге бел буып, ел мҥддесін ту ғып кӛтерген Әбдіғапардың шын келбетін 

таныстыруға мҥмкіндік бермеді. Оның 1919 жылы тергеусіз, сотсыз атылу 

себебі, оған қатысты айыпкерлер де сҧралмады. Жабулы қазан жабулы кҥйінде 

қалды. Әбдіғапар ханның ҧрпағына тӛнген қауіп алғаш рет 1929 жылы Назарды 

ӛлтіруден басталғаннан 1941 жылы Рҥстем атылғанша жҥргізілген. Алайда, 

атып-асу, қуғын-сҥргіннің қандайы да Әбдіғапар ханның әулетін тҥп 

тамырымен қҧрта алмады. Оның ҧрпағы жайқалған бәйтеректің бҧтағындай 

ӛсіп-ӛніп, қанатын кеңге жайды.  

Зерттеушілердің міндеті азаттық кӛтерілісінің ақтаңдақ беттерінің 

ашылуына, дара тҧлғалардың тарихымыздан ӛз орындарын алуға қызмет ету. 

Адамзаттың адал жолына жетелей отырып, сақтаған ҧлттық рухтың туын 

биік ҧстаған ата-бабаларға бас имеуге қҧқымыз жоқ! 
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ИСТОРИЯ АЛАШ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Рубеж ХХ-XXI веков ознаменовался на евразийском пространстве сначала 

парадом суверенитетов, а затем процессами интеграции постсоветских 

государств в Евразийский союз, если первое событие прошло относительно 

быстро, то второе идет непросто, даже тяжело. Становление новых незави-

симых государств сопровождалось информационным вакуумом, от которого в 

первую очередь пострадала научная интеллигенция и сфера образования, но и 

появлением негативных оценок «колониального» прошлого страны и активным 

возвеличиванием национальной истории, а в некоторых случаях созданием 

совершенно новой истории с удлинением хронологических рамок в несколько 

веков и тысячелетий. Вадим Кожинов, известный публицист сказал: 

«Бессмысленно пытаться превознести свой народ, свое государство, свою 

историю удлинением существования их во времени» [1, c. 59]. 

Одной из тенденций, наблюдаемой ныне попытка внести коррективы в 

содержание, в наименование, в расстановку исторических событий, имеющих как 

мировой, так и региональный характер. Человеческое честолюбие характерно не 

только для одиночек, но и для целого народа. Вместе с тем, если процессы 

политико-экономического притяжения развиваются мелкими шажками, то 

вопросы объединения научной сферы, особенно исторической тормозятся 

различными подходами и оценками событий давно ушедших лет [2]. 

К сожалению, в казахстанской исторической науке существуют разночтения 

по многим проблемам, в том числе и достаточно острым. Исторические 
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события нашими историками рассматриваются через призму единичных 

смысловых дискретов с опорой на теоретико-методологические основы, 

которые, по мнению данного исследователя, являются теоретически верными. 

Такой научный подход искусственно сужает исследовательское поле и 

отрывает его от глобальной, мировой истории. Вероятно, одной из причин 

июньского заседания Межведомственной рабочей группы под руководством М. 

Тажина в 2013 году и послужила тенденция искусственно сужаемого 

исторического пространства прошлого Казахстана. Характерным признаком 

нынешнего состояния отечественной истории является внутренняя 

трансформация исторической науки, поиск инновационных подходов и 

разработка методологического инструментария.  

Одной из интересных научных проблем является история Алаш, 

характерным признаком которой является ее многоплановость и масштабность, 

как в историко-описательном плане, так и хронологическом. История Алаш 

затрагивает следующие вопросы и направления, как: 

– вопросы переселенческой политики, аграрная реформа П. Столыпина и их 

последствия, ввиду частого обращения и попыток решить столь актуальнейший 

вопрос, защитить интересы казахского народа, о чем свидетельствует цитата из 

работы А. Букейханова «Считая землю своей собственностью, приобретенной 

кровью отцов, киргизы, при вступлении в русское подданство, не подумали, что 

государство позволит себе посягнуть на частную собственность; между тем, 

русское правительство создало законы, по которым без всякой мотивировки, 

просто по праву сильного, все киргизские земли признаются государственной 

собственностью, последствием чего создалось переселенческое движение в 

киргизской степи, и самые лучшие участки земли перешли к переселенцам, а 

худшие остались за киргизами…» [3, с. 76]; 

– казахская и русская интеллигенция, взаимодействие и взаимовлияние, 

создание научных обществ и участие в них будущих алашординцев, 

формирование этнополитического актива Казахстана; 

– становление казахской оппозиции, первая русская революция, Каркара-

линская петиция, Государственная Дума, петиционное движение и процессы 

самоидентификации казахского общества; 

– казахская периодическая печать и культурно-образовательная линия как 

составляющие части национального движения, основные направления развития 

периодики: проблемы и темы, обращения и призывы, выступления казахской 

депутации - вклад в развитие политической культуры казахского народа; 

– национально-освободительное движение 1916 года и деятельность нацио-

налов в условиях вооруженного выступления казахов, поддержка инициатив 

национальной интеллигенции в защиту казахского народа думскими 

фракциями трудовиков, меньшевиков, кадетов, мусульман, выступления А. 

Керенского, М. Джафарова; 

– областные казахские съезды и их роль в национальной консолидации в 

период февральской революции, I Всеказахский съезд и определение 
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приоритетных позиций Алаш по общественно-политическим и социально-

экономическим проблемам; 

– противостояние: Алаш – Алаш Орда: советская власть и белогвардейское 

движение, территориально-национальная автономия казахского народа и 

проблемы политической ориентации, взаимоотношения Алаш Орды и партии 

«Уш жуз», «Основные положения о границах культурной автономии 

национальностей Сибири» Временного Сибирского правительства, Алаш-

ординцы - члены Комуча, ликвидация автономии Алаш Орда Всероссийским 

правительством; 

– Советская федерация – Казахская АССР и представители Алаш, упраздне-

ние партии Алаш и участие алашординцев в образовании КАССР, остракизм, 

предание забвению выдающихся сыновей Алаш, место и роль национальной 

интеллигенции в истории Казахстана, Алаш в контексте современных научных 

представлений и актуальных задач развития Казахстана, историческое значение 

и вклад национальной интеллигенции в историю государственного 

строительства Республики Казахстан. 

К сожалению, не все сюжетные линии, указанные выше привлекают 

современных исследователей, за исключением признанных специалистов – 

алашоведов Х. Абжанова, М. Асылбекова, К. Нурпеисова, М. Койгельдиева 

(занимавшихся и занимающихся разработкой данной проблематики с т.н. 

периода гласности), Е. Сыдыкова, С. Смагуловой, С. Аккулыулы и др., из 

российских специалистов это конечно Д. Аманжолова.  

М. Койгельдиевым проводится целенаправленная работа по введению в 

научный оборот архивных источников, ранее носивших гриф секретности, это 

тяжелый труд, требующий дотошности, скрупулезности, объективной 

взвешенности каждого исторического слова, однако до сих пор не все 

документы еще доступны, о чем неоднократно говорил исследователь [4]. 

Значительную работу ведет С. Смагулова, анализируя историю сложных 

взаимоотношений двух казахских партий Алаш и Уш жуз, вводя в научный 

оборот материалы газеты «Казах» [5]. 

Целенаправленная работа проводится семипалатинскими историками и 

архивистами, вскрывшими глубокий пласт региональной документалистики по 

истории Алаш [6]. 

Особый статус имеют работы Д. Аманжоловой, ввиду доступности автору 

архивных материалов Российской федерации, особо ценных и значимых, что 

позволяет исследователю представлять более масштабную картину истории 

Алаш во взаимосвязи и взаимодействии с политическими партиями и 

движениями, белогвардейскими и советскими органами, проанализировать 

основные направления программной модернизации, трансформации 

Казахстана, предложенной алашевцами [7]. В задачи автора не входит 

историографический анализ работ казахстанских и российских исследователей, 

их достаточно много, ракурс статьи направлен на постановочные задачи 

проблемы алашоведения. Автор хотела бы обратить внимание на проблемы, 
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которые сейчас существуют в алашоведении.  

Следует отметить, что сегодня мы имеем множество защищенных 

диссертаций, написанных монографий, опубликованных статей. Не отмечая 

содержательную сторону, выделим черты, характерные для них и в целом для 

казахстанской исторической науки. На первый план выходит региональная 

история с опорой на местные архивные документы, доступные, менее 

затратные, алашская тематика отражена через персоналистику, историческую 

портретотизацию, реконструкцию ранних этапов биографии алашских 

деятелей, наблюдается структурный отрыв от всемирной истории, 

ограниченность рамками казахстанской территории, некоторый трагический 

надрыв и пафосность в финальной части историописания.  

Никто не сомневается в исключительной роли алашских деятелей, своими 

реформаторскими идеями опередившими время, поэтому чрезмерное 

восхваление с одной стороны, и не желание обратить внимание на ошибки, а 

порой и на слабость, выражавшуюся в излишней имперской привязанности с 

другой, а также элементы компиляции историографического обзора и не 

достаточно хорошо проведенная аналитическая работа с источниками и 

материалами, придает таким исследованиям некоторую незавершенность. 

Сейчас соседние республики активно издают воспоминания, письма, 

документы ярчайших представителей национальной интеллигенции, ставших 

лидерами политико-мусульманских течений, представлявших свой народ в 

Думе, боровшихся за его права, как и лидеры Алаш – это огромнейший пласт 

не известной нам информации, отражающей этнополитические связи 

инородцев бывшей Российской империи, что возможно позволит внести 

коррективы в историю деятельности Алаш. 

В научно-диссертационных и монографических историописаниях Алаш 

опускаются досадные факты, связанные с участием алашевцев в белом терроре 

и страницы, отражающие их борьбу с отрядами Красной армии, умалчивается 

факт подавления восстания отрядов алашской милиции в Западном Казахстане, 

расстрел А. Иманова и пр. В частности, в телеграмме на имя А. Букейханова 

присутствует такой текст: «Муса присутствовал при взятии г. Сергиополя, 

приехал и лично отрубил головы девяти красным. Большевики убежали в 

Урджар…» [8, с. 116]. В работах превалируют сюжеты, связанные с красным 

террором, что снижает объективную оценку исторических событий 

Несмотря на наличие множества научных публикаций, казахстанская 

историческая наука не выработала системных положений, технологию и 

методологию изучения истории Алаш.  

Такая ситуация порождает проблему, связанную с появлением публикаций, 

не имеющих научной подоплеки, основывающейся на буре эмоциональных 

чувств, без ссылок на источники, исключение составляют статьи в периодике, 

написанные журналистами и корреспондентами к специально приуроченной 

дате, но как быть с информаций, размещенной на различных интернет сайтах, 

как например «Жакып Акбаев первый казахский магистр права» за подписью 



55 

 

главного специалиста специализированного межрайонного экономического 

суда Карагандинской области Сембековой Р. [9]. Действительно Ж. Акбаев 

имел диплом первой степени по окончании Санкт-Петербургского 

университета, однако приписывать себе авторство всей выданной информации 

на сайте без каких-либо ссылок на источники, мы считаем некорректным, 

бороться с этим, наверное, бесполезно, ввиду обширности такого рода 

интернет-материалов. 

Увлеченность различными концептуальными теориями снижает 

эффективность научного анализа любой исторической темы. Актуальность 

алашской тематики несомненна, если учесть, что в попытке патриотического 

воспитания и национально-идейных основ у подрастающего поколения в 

школьный учебный курс был введен предмет «Алаштану», замечательная идея, 

но не подкрепленная научно-учебным базисом, что приводит к появлению 

программных опусов, как например, на одном из сайтов Азбука. кz. – научно-

просветительский портал, с многообещающим эпиграфом «Ученье свет, а 

неученье тьма» была обнаружена «Типовая учебная программа курса по выбору 

«Алаштану» для 9 класса уровня основного среднего образования», автора к 

сожаленью обнаружить не удалось, хотя так и хотелось сказать: «автора в 

студию». Цитируем пункт 2 «Алашординское движение – одно из ярких 

страниц в истории казахского народа, время расцвета отечественной науки и 

образования, культуры и духовности. «Белые пятна» казахстанской истории 

первой четверти ХХ века напрямую связаны с алашординским движением, 

партией и историей», далее пункт 4 «Программа направлена на повышение 

чувство патриотизма у учащихся…» (стилистика и орфография сохранены –  

авт.), цель курса: «… на основе анализа исторических событий сформировать у 

учащихся навыки духовно-культурного сознания…» (комментарии излишни – 

авт.). При условии разбора последующих пунктов всей представленной 

программы на сайте, автор не войдет в рамки своей статьи. Мало того, что для 

программы характерны орфографические и стилистические ошибки, само 

содержание программы вызывает глубокие сомнения в возможности применять 

ее в практической учебной деятельности [10]. 

Исследовательская проблема, а в частности алашские дефиниции стали 

предметом дискуссий в исторической науке. Речь идет о часто употребляемых 

понятиях «Алаш», «Алаш Орда», «алашская интеллигенция», «национальная 

интеллигенция», «националы», «алашское движение», «партия Алаш», 

«правительство Алаш Орда», «правительство Алаш», «Восточная Алаш», 

«Западная Алаш».  

Вопрос в том, какую семантическую нагрузку несут эти понятия, может 

быть, среди них есть лишние дефиниции. Если по отношению к первым девяти 

мы можем сказать, что научная терминология их основывается на выделении А. 

Букейхановым двух групп национальной интеллигенции, отражавших прямо 

противоположные политические позиции, а он пишет «В составлении петиции 

принимали участие, с одной стороны, интеллигенция, воспитанная на русской 



56 

 

литературе, верующая в европейскую культуру, видящая счастье родины в 

здравом претворении плодов западной культуры и считавшая религиозные 

вопросы второстепенными, при наличии обещанной 17 апреля свободы 

веротерпимости. С другой стороны, выступала и интеллигенция, воспитав-

шаяся в духе восточной ортодоксии и национально-религиозной исключи-

тельности», определяя их как западников и тюркофилов [3, с. 76]. Исходя из 

вышеизложенного к «алашской интеллигенции» относятся те, кто стоял у 

истоков движения, партии, автономии, т.е. в какой-то степени универсальный 

характер дефиниции «алашская» опеределяет ее функциональное назначение. 

На современном этапе истории Алаш и Алаш Орде посвящено множество 

научных трудов, отрадно видеть издание архивных документов тех лет, 

хотелось бы отметить работу семипалатинских историков и архивистов, 

опубликовавших архивные источники по истории Алаш, архивы должны 

кричать и говорить, они безмолвные постраничные свидетели и их должно 

услышать, прочитать современное поколение. Но вместе с тем, не отрицая 

историческую значимость содержания опубликованных документов и высокую 

оценку проведенной работы, некоторые сомнения и смущения вызывают 

понятия «Восточная Алаш», «Восточное отделение Алаш». 

Следует отметить, что, по мнению специалиста алашоведа Д. Аманжоловой, 

было центральное правительство Алаш Орда, располагавшееся в городе Алаш 

(Заречная слободка) и осуществлявшее функции государственной власти в 

пределах автономии, и есть Западное отделение (западная часть) Алаш Орды, 

созданное на основе образованного по инициативе Ж. Досмухамедова 

Уильского оляята, что в итоге позволяло автономистам консолидировать и 

координировать действия автономистов на огромной территории, разделенной 

фронтами, обеспечить единство представительства на переговорах с «белыми» 

и «красными». Она же полагает неправомерным употребление терминов 

«восточная Алаш Орда», «восточный филиал Алаш Орды», т.к. легитимность 

власти Алаш Орды во главе с А. Букейхановым признавалась и не подвергалась 

сомнению на всей территории автономии, вынужденное географическое 

разделение власти является свидетельством коллегиальности правительства 

Алаш Орда, их политической зрелости и единства в достижении главной цели – 

Казахской автономии [11]. 

 Объективность данного суждения на наш взгляд подтверждается 

архивными материалами, ни в одном источнике нет упоминания, указы-

вающего на существование восточного отделения Алаш Орды, есть понятий-

ный аппарат: «Алаш Орда», есть «правительство Алаш Орда», «председатель 

Алаш Орда», «местопребывание Семипалатинск», даже в зафиксированных 

документально отношениях с Временным Сибирским правительством, Комуч – 

Всероссийским временным правительством в обращении к правительству, 

располагавшемуся в городе Алаш нет географических указателей, как например 

«Семипалатинская Алаш Орда» или «восточная Алаш Орда». Вместе с тем, 

встречаются определения «Западное отделение», «Уильский оляят», «западная 
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часть автономии Алаш».  

Мы полагаем, что введенные и употребляемые понятия «Восточное 

отделение Алаш», «Восточное отделение правительства Алаш» не имеют 

объективной научно-документальной основы. У несведущего читателя, такое 

искусственное разделение территории Казахской автономии может 

спровоцировать неверные ассоциации. Научные публикации, посвященные 

Алаш должны способствовать формированию казахстанского патриотизма и 

казахстанской идеи единства нации, консолидации народа. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что 

история Алаш и правительства Алаш Орды привлекала, и будет привлекать 

исследователей различного профиля – историков, правоведов, филологов, 

тюркологов, биографов и др.  

Созвездие казахской плеяды, фигуры общенационального масштаба, как 

мало, мы еще знаем о них, и как много предстоит нам узнать. Осмысление 

истории Алаш продолжается, нас ждут новые открытия, возможно 

неожиданные, а может и ожидаемые. 

Яркие личности на политическом небосклоне Казахстана, стремились к 

национальной свободе, к строительству самостоятельного казахского 

государства, искали свой путь и смотрели на запад, сначала это был «белый 

запад» т.к. в поисках возможного решения национальной проблемы они 

примкнули к антибольшевистским силам, затем это стал «красный запад», 

который вначале дал возможность осуществить мечту в небольшом объеме, а 

потом уничтожил. Путь алашординцев был тернист и нелегок, скоротечен и 

трагичен, немногое им удалось сделать, но самая их главная мечта, ради 

которой они жили и боролись, осуществилась в 1991 году и как символично 

именно в декабре месяце. На современном этапе Казахстан продолжает 

смотреть на запад «Мы – западники. Наши взоры устремлены на запад. 

Получить культуру мы можем оттуда, через Россию». 
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ПАРТИЯ «АЛАШ»  В ТРУДАХ АКАДЕМИКА КЕНЕСА НУРПЕИСА 

 

Нурпеис Кенес – академик, крупный ученый-историк, признанный 

исследователь важнейших проблем истории Казахстана, внесший 

существенный вклад в их изучение и активно участвовавший в проведении 

фундаментальных исследований в области отечественной истории и подготовке 

научных кадров высшей квалификации. 

Кенес Нурпеис – автор более 200 научных и научно-популярных работ, в 

том числе девяти монографий. Его исследования посвящены истории 

национально-освободительного движения казахского народа в 1916 г., двух 

революций 1917 г. и гражданского противостояния в 1918-1920 гг., проблемам 

истории национально-государственного строительства, политических 

репрессий и общественно-политической жизни Казахстана ХХ в. Под его 

руководством закончены исследования тем: «Роль и место партии Алаш в 

общественно-политической жизни Казахстана», «История политических 

репрессий в Казахстане», «Сопротивление тоталитарному режиму в полити-
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ческой и духовной сфере (на примере Казахстана 20-30-х годов: конкретно-

историческое исследование)» и др. 

Добросовестность, научная порядочность и высокая нравственность Кенеса 

Нурпеисовича, органически ему свойственные, проявляются в том, что он 

активно участвует в научной реабилитации и восстановлении научного 

наследия необоснованно репрессированных ученых, писателей и деятелей 

культуры Казахстана. Значителен его личный вклад в разработку этого 

уникального наследия: об этом свидетельствуют его публикации о А. Байтур-

сынове, Х. Досмухамедове, А. Ермекове, С. Садвокасове, Е. Бекмаханове и др. 

В последние 5-6 лет К. Нурпеис активно изучал историю политических 

репрессий и сопротивления национальной интеллигенции в 20-50-е годы. 

Значительный резонанс получили публикации Кенеса Нурпеисовича о 

возвращении народу имен жертв сталинизма. Он является одним из 

инициаторов проведения в 1991 г. республиканской научной конференции 

«Политические репрессии в Казахстане после 1917 г.» 

Последние годы Нурпеис К. активно работал над историей Алаш и 

Алашорды. Он является основателем научной школы по изучению 

национально-освободительного движения Алаш и автономии «Алаш-Орды». 

Первые результаты исследования изложены в монографии «Алашhем 

Алашорда» на казахском языке, получившую положительную оценку 

общественности. 

Данная монография одна из первых работ в казахстанской историографии, в 

которой исследуется история Алашского движения – движения казахских 

реформаторов первой четверти ХХ в. 

Автор на основе богатого документального материала, впервые вводимого в 

научный оборот, изучил такие важные вопросы проблемы, как возникновение 

первой национально-демократической партии «Алаш», ее программные цели и 

задачи; создание алашской автономии (казахской государственности) и 

организация е правительства Алаш-орды; взаимоотношения Алаш-Орды с 

советской властью и антисоветскими силами в 1917-1920 гг.; жизнь и 

общественно-политическая деятельность активных участников алашского 

движения: А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Шокая, М. Дулатова,  

А. Ермекова, Х. Досмухамедова и др. 

В монографии использованы документы из архива Комитета национальной 

безопасности (КНБ), которые многие годы были недоступными для 

исследователей. 

Кенес Нурпеис одним из первых по-новому исследует историю 

восстановления Казахской государственности в форме Алашской автономии и 

ее функционирования в сложных противоречивых реалиях 1917-1920 гг. В 

монографии в тесной взаимосвязи изучена история Алашского движения – 

движения казахских реформаторов первых двух десятилетий ХХ века, и в 

первую очередь роль партии «Алаш» в восстановлении Казахской 

государственности под названием «Алашская автономия» в декабре 1917 года 
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на втором всеказахском съезде.В работе отмечается, что главной целью партии 

Алаш в условиях 1917 года было создание автономной Казахской 

государственности на основе всей этнической территории народа в составе 

Российской демократической Федеративной республики. 

Еще за месяц до начала съезда на страницах газеты «Қазақ» была 

опубликована серия статей, в которых высказывались различные точки зрение 

по вопросу автономии. В номере за 24 июня 1917 года газета писала: «Если 

совершенно ясно, что автономия необходима, то какая форма будет наиболее 

удобной для казахов – государственная автономия или федеративная 

автономия? Если мы придем к форме региональной автономии, то, что будет ее 

базисом – территория или особенности культуры или особенности 

национальности? Смогут ли казахи претендовать на независимость или 

добьются ее в союзе с другими народами» [1]. 

На съезде А. Байтурсынов и М. Дулатов высказались за создание 

«независимого автономного казахского государства». Алихан Букейханов отдал 

предпочтение тому, что стало мнением большинства – казахской национально-

территориальной автономии» в демократической, федеративной и парла-

ментской Российской Республике». «Казахские области, – говорилось в 

резолюции съезда, – должны получить ... территориально – национальную 

автономию» [2]. 

Лидерами партии «Алаш» являлись Алихан Букейханов, Ахмет 

Байтурсынов, Мустафа Чокай, и другие представители казахской 

интеллигенции либерально-демократического направления. В партию вошли 

также представители научной и творческой интеллигенции: М.Тынышбаев,  

М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев, Г. Карашеав, С. Торайгыров, Х. Габбасов,  

А. Ермеков, Х. Досмухамедов, Ж. Досмухамедов и др. Абсолютное 

большинство руководящего состава партии в условиях лета 1917 г. не 

восприняли социалистическую идеологическую программу, потому что казах-

ское общество в целом не было готово к этому; они объединились в партию под 

лозунгом: «Освобождение казахского народа из-под колониального ига». 

К. Нурпеис выделяет три основных направления, характеризующих  

общественно-политическую, культурологическую, просветительскую работу 

партии «Алаш». Это: 1) знание лидерами движения определенной проблемы, ее 

освещения в литературе и пути решения; 2) будучи народными просве-

тителями, они через исследование отечественной истории будили 

национальные чувства и обращались к народному сознанию; 3) организация 

общенациональных и региональных (областных) органов печати, связь с 

мусульманскими движениями и политическими партиями. Всеобъемлющее 

изучение и поиски разрешения всего комплекса социально-экономических, 

политико-правовых, религиозных, культурных аспектов развития казахского 

общества [3]. 

При этом стержневым вопросом оставался аграрный, а именно переселен-

ческая политика, переход от традиционного образа жизни казахов к оседанию. 
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Приверженность к реформистским методам разрешения данных проблем 

является основополагающей в теоретических воззрениях лидеров национальной 

интеллигенции.  

Исходя из анализа документов первого Общеказахского съезда (21-26 июля 

1917 г. в Оренбурге), К. Нурпеис подчеркнул приверженность лидеров 

казахской интеллигенции общенациональным принципам. Антиколониальная 

борьба, объединившая все слои казахского общества, стала определяющей в 

выборе политических форм и методов национальной интеллигенции. Именно в 

этом, считает исследователь, коренятся причины отсутствия в их программе 

социалистических идей, принципов классовой борьбы.  

Он также обращает внимание на отсутствие точных сведений о количестве и 

социальном облике казахской интеллигенции, что, безусловно, осложняет 

вопрос о составе самой алашской партии. Тем не менее, К. Нурпеис попытался 

классифицировать по имеющимся сведениям некоторые категории казахской 

интеллигенции: чиновники в аппарате колониальных властей, правоведы, 

врачи, журналисты, учителя, литераторы, немногочисленные инженерно-

технические кадры. Их деятельность охватывала различные области: 

литературную, научную, переводческую, просветительскую. Причем исследо-

ватель отмечает, что часть интеллигенции пошла дальше, не ограничиваясь, 

только задачами просвещения. Именно она, сгруппировавшаяся вокруг «Қазақ» 

на общенациональной идее, определила политическое лицо партии Алаш [4]. 

При этом, указывает К. Нурпеис, в прежней историографии существовали 

ошибочные толкования в определении социального статуса Алаш. Так, одни 

исследователи относили ее к мелкобуржуазной, другие – либерально-байской и 

мелкобуржуазной демократической партии, третьи рассматривают ее как 

общественно-политическое движение. Последние, считает автор, близки к 

истине, ибо алашское движение было довольно пестрым по своему составу: 

выходцы из степной аристократии, баи, разночинцы – учителя, врачи. Но 

основную массу составляли представители казахской интеллигенции со своей 

идеологией, ярко выраженной антиколониальной направленностью.  

На первом общеказахском съезде, по существу, было завершено создание 

национально-демократической партии. О принятом решении организаторы 

съезда сообщили в газете «Казах» от 5 октября 1917 г.: «Постановление 

июльского съезда всем известно, поэтому, не долго думая, партии нашей 

желаем дать имя предков – «Алаш». Активная работа организаторов по 

пропаганде своих целей, целенаправленность в действиях сделали их имена 

весьма популярными в народе. 

Русская смута 1917 года, брожение в умах, поднявшиеся волны анархии и 

произвола, которыми были охвачены центральные губернии, естественно, 

воздействовали на население национальных окраин, в том числе и на 

Казахстан. Раскол в российском обществе привел к разделению и казахских 

интеллектуалов: на тех, кто оставался верным Временному правительству, и на 

тех, кто пошел за большевиками (К. Тогусов, А. Джангильдин и др.). В данной 



62 

 

ситуации лидерам партии национального освобождения приходилось спешить 

и торопить события. В начале октября 1917 года газета «Казах» сообщает о 

подготовке к Учредительному собранию и разъясняет: «Все те, кто стоит за 

постановление киргизского съезда и за отдельную киргизскую политическую 

партию, должны именовать список кандидатов на собрании учредительное) 

списком партии «Алаш». 21 ноября этого года на страницах газеты публикуется 

проект программы партии». Как сообщает В. Григорьев, на выборах в 

Учредительное собрание в ноябре 1917 года «Алаш» получила почти 90% 

голосов жителей аулов. Идеи независимости и создания собственного 

государства стали доминантой в общественных настроениях местного 

населения [5]. 

Пожалуй, во всей Центральной Азии не было в тот момент такого движения, 

которое по поставленным целям, политической значимости и широте охвата 

(демократичность, светскость) могло бы стать вровень с партией «Алаш». 

В основном платформа движения «Алаш-Орды» стыкуется с политическими 

программами либеральных демократов и социал-революционеров России, связи 

с которыми они, кстати, и не скрывали. Заслуга же лидеров движения состояла 

в том, что они внесли в своем большинстве в аполитичную массу новые идеи и 

принципы, разбудили дремлющую энергию народов азиатской части империи. 

Общеказахский съезд, на котором было объявлено об образовании 

Алашской автономии, избрано ее правительство-Алаш-Орда, состоялся в 

Оренбурге 5-13 декабря 1917 г. Кстати, высокое собрание приветствовали 

делегаты Оренбургского войскового округа Т.И. Седельников, А. Богданов и 

другие, представитель башкир Ахмед-Заки Валиди, председатель местной 

мусульманской военной шуры - прапорщик Баширов, редактор газеты «Янги-

Вакт» Фатих Каримов, известный ученый-востоковед Григорий Потанин. 

Съезд решил, что в состав казахской автономии должны войти Букеевская 

орда, Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская 

области и районы Закаспийской области и Алтайской губернии, населенные 

казахами. Съезд постановил сформировать твердую власть в лице «временного 

народного Совета», дав ей наименование Алаш-орда (т.е. правительство 

алашской автономии). Съезд поручил Алаш-Орде «немедленно взять в свои 

руки всю исполнительную власть» над казахским населением» [6]. 

Деятельность молодой автономии проходила в сложных условиях. Тем не 

менее, органы власти Алаш-Орды стали возникать во многих местах Степного 

края. Наиболее дееспособными из них стали Семипалатинское с центром в 

городе Жана-Семей, преобразованном в городе Алаш, западное с центром в 

поселке Жамбейты и Тургайское отделения. Местные органы Алаш-Орды стали 

называть себя уаллаятами, при них были созданы свои суды и органы милиции. 

В течение 1918 года правительство Алаш за подписью А. Букейхана, 

Мухамеджана Тынышпаева и Халела Габбасова издает ряд распоряжений, 

регулирующих основы землепользования; правительство ведет переписку с 

автономистами, Сибирским временным комитетом. 
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Лидеры движения были очень последовательны в своих намерениях. Они 

шаг за шагом шли к созданию автономии. Но в этот период в Казахстане 

практически уже существовало многовластие. Наряду с остатками власти 

Временного правительства то здесь, то там стали возникать Советы. 

Оренбургские, сибирские, семиреченские казаки создали свои военизиро-

ванные органы самоуправления, крестьяне и возвращавшиеся с фронтов 

солдаты – свои. Большевистское насилие порождало обратный террор. Весной 

1918 года началась кровопролитная гражданская война, вся страна разделилась 

на белых и красных. 

Находясь в эпицентре гражданской войны, отряды Алаш-Орды принимают 

участие в боевых операциях против большевиков. С высоты сегодняшнего дня, 

положа руку на сердце, можем ли мы упрекнуть их в этом? Ведь любая 

гражданская война – это трагедия, и в той войне не бывает правых и виноватых. 

Естественно, в сложившейся ситуации автономисты выбирали меньше зло – 

отмечает Кенес Нурпеис. 

В борьбу со сторонниками Алаш-Орды скоро вступили представители 

большевиков, в частности, сторонники пробольшевистской организации «Уш 

жуз». Как свидетельствовал А. Байтурсынов, в 1918 году в советские 

организации под видом большевиков проникли разные авантюристы из числа 

местных жителей, которые от имени советской власти творили различные 

безобразия. Например, видные деятели оппозиции публично ими объявлялись 

вне закона, причем за голову назначалась плата до 25 тысяч рублей. В стычке 

между отрядами Алаш-Орды и погиб один из руководителей восстания в 1916 

году в Тургае Амангельды Иманов. 

Весной и летом 1918 года органы Алаш-Орды в союзе с казаками и отрядами 

атамана Дутова начинают борьбу с большевиками. Уполномоченный по Тургаю 

С. Кадирбаев прямо указывал, что в скором времени активно выступит против 

«бандитов большевиков и их повелителей немцев». Но войсковые старшины вовсе 

не горели желанием поддерживать правительство Алаш, их помощь в основном 

ограничивается словесными декларациями. Автономисты содержат за свой счет 

государственные учреждения, почту, телеграф, суды, очень плохо вооруженную 

милицию. Летом 1918 года Алаш-Орда формально подчинилась указу уфимской 

директории о прекращении деятельности, но по-прежнему продолжала создавать 

параллельные органы власти. 

В этот период деятельность партии Алаш сосредоточивается главным 

образом на организации внутренней жизни казахского края. Отрезанные от 

внешнего мира лидеры Алаша сделали очень многое для сохранения какой-то 

стабильности и спокойствия в степи. Но автономисты понесли и первые потери. 

В Петропавловске, Семипалатинске, Акмолинске комитеты Алеш были 

закрыты, а их организаторы арестованы. И все же, по большей части 

сторонники Алаш-Орды старались в этом хаосе держаться сторонней позиции: 

они хорошо понимали, что в тот момент основной водораздел проходил между 

большевиками и их оппонентами, которым – и тем и другим – по большому 
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счету было мало дела до чаяний и тревог каких-то туземцев-степняков. 

Ситуация изменилась к весне 1918 года. Ахмет Байтурсынов в журнале 

«Жизнь национальностей» в августе 1919 года, разъясняя сложившуюся 

ситуацию, писал: «...появление Колчака с тенденцией монархической власти 

заставило нас подумать о той и другой власти, и мы как убежденные в том, что 

заветная мечта казахского народа может получить свое осуществление, 

предпочли перейти на сторону советской власти, хотя последнюю мы по 

действиям местных большевиков представляли себе не в очень 

привлекательном виде. ...То, что делают на окраинах поддельные большевики, 

противно и духу, и целям, преследуемым большевиками в центре». В марте 

лидеры Алаш-Орды вступают в прямые переговоры с центральными органами 

советской власти, но эти контакты были прерваны молчанием в ответ на 

предложенный лидерами правительства Алаш-Орды проект условий 

соглашений. 20 марта и 2 апреля 1918 года состоялись переговоры по прямому 

проводу между В.И. Лениным и И. Сталиным, с одной стороны, и руково-

дителями алашордынского «правительства» – А. Букейханом, X. Габбасовым в 

Семипалатинске – с другой. 

Темой разговора вновь был вопрос об автономии Казахстана. Лидеры 

советского правительства согласились с идеей самоопределения ранее 

угнетенных народов. 

В течение лета и осени 1919 года деятельность организации Алаш-Орды 

идет на убыль. Потерявшее своих сторонников в необъятных степях под 

напором большевистской силы движение автономистов было вынуждено 

прекратить свое существование. 21 декабря 1919 года Семипалатинский 

областной комитет Алаш от имени всей партии призвал своих сторонников 

«подчиняться директивам и распоряжениям Краевого революционного 

комитета, санкционированного центральной Советской властью». 5 марта 1920 

года Военно-революционный комитет по управлению Киргизским краем 

принимает решение о ликвидации западного отделения правительстваАлаш-

Орды и приступает к «разрешению всех вопросов, связанных с окончательной 

ликвидацией правительства Алаш-Орды и  подведомственных ему органов».  

В чем значение деятельности Алаш-Орды и алашордынцев? Несмотря на 

разрозненность и недолгое существование, движение Алаш-Орды оказало на 

историю Казахстана без преувеличения громадное значение. Именно лидерами 

этого движения еще в начале века была выдвинута идея о создании суверенного 

Казахстана и построения суверенного государства. Многие лидеры движения 

Алаш-Орды были не только правозащитниками и политическими деятелями, но 

и крупными просветителями: издателями газет и журналов, поэтами, 

мыслителями, авторами книг и учебников; по мере сил они разбирали 

экономические теории. Вожди движения Алаш-Орды не только мечтали, но и в 

тяжелейшие годы российского перелома, безвластия и гражданской войны 

заложили основы первого в XX веке Казахского государства. Их заслуга 

состоит в том, – отмечал Кенес Нурпеис – что, привнеся в степь идеи создания 
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самостоятельного государства, они не только подняли знамя свободы 

униженного и презираемого народа, но и попытались первыми претворить эти 

принципы в жизнь. Пусть это государство было хрупким и непрочным и 

просуществовало оно недолго – около двух лет, – но они создали его! Мы, сами 

того не подозревая, живем в том государстве, границы которого в начале 20-х 

годов были примерно очерчены участниками Алаш-Орды [7]. 

И не их вина, что молодое государство, которому они дали жизнь, погибло – 

это объективные обстоятельства в 1917-1919 годах оказались гораздо выше их. 

Многие идеи, которые выдвигали лидеры и участники движения, были 

присвоены позже большевиками, а имена алашордынцев подверглись 

шельмованию и на долгие годы оказались под запретом. 

Академик Кенес Нурпеис в своих работах доказывает тезис о том, что 

образование в 1920 году  Казахской Автономной  Советской Социалистической 

Республики в составе РСФСР, являлось результатом компромисса между Алаш-

Ордой и Советской властью.  

История не дала партии Алаш, Алашской автономии и ее правительству 

Алаш-Орде возможности  осуществить свою программу  создания и укрепления 

казахской государственности на основе единства всех слоев народа. Отвергая 

насилие, отрицая классовую природу государства, алашевцы выступали  против 

диктатуры одного класса в обществе. Они выступали от имени казахского 

народа, хотя употребляли понятия «богатые» (байлар) и «бедняки» (кедейлер).  

Лишенные возможности создания и укрепления  национальной госу-

дарственности  на выше  названных  принципах, они вынуждены были  

согласиться на образование казахской  государственности  в советской форме, 

основанной  на принципах классового деления  общества, руководимого  

коммунистическими идеями. Идя на компромисс с советской  властью, они 

смогли  убедить центральное советское правительство в том, что Казахская АССР 

должны объединить  всю или почти всю  этническую  территорию казахов, 

расчлененную  в период  царского колониализма на четыре части с  подчинением 

до 1917 г. четырем  генерал-губернаторством и сохранившую  подобную  

раздробленность и после  установления советской власти. В первые годы  после 

установления Советской власти  ряд территорий входил в состав Западной 

Сибири, Оренбургской и Астраханской областей, а южные и юго-восточные 

регионы Казахстана (Сырдарьинская и Семиреченская области) входили в состав  

Туркестанской АССР образованной под эгидой центральной советской власти на 

V Всетуркестанском съезде советов в 1918 году.  

Правительство РСФСР (Совнарком) и лично его председатель В.И. Ленин 

обещали лидерам Алаш-Орды собрать этническую территорию казахов как 

основу Казахской АССР.  

Алашное (или алашордынское) движение возникло в результате социально-

экономических, общественно-политических и духовно-культурых изменений, 

происшедших в Казахстане в конце XIX - начале XX веков. Центральным 

элементом движения явилась общенациональная партия Алаш, организованная в 
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июле 1917 г. Выдающиеся представители казахской национально-

демократической интеллигенции Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, 

Мустафа Чокай, Мухаметжан Тынышпаев, Миржакип Дулатов, Халел 

Досмухамедев, Жаханша Досмухамедов, Жакип Акбаев и десятки других 

деятелей  в 1905-1917 гг. вложили много сил для подготовки и организации этой 

первой общенациональной политической организации. С самого начала участия в 

общественно-политической жизни партия Алаш своими главными задачами 

считала достижение двух целей: I) освобождение казахского народа от 

колониального ига, 2) обеспечение вхождения казахского общества в 

цивилизованное мировое сообщество. По своей социальной природе партия Алаш 

являлась политической организацией разночинной казахской национально-

демократической интеллигенции. 

Партия стремилась приспособить колониальный Казахстан к буржуазно-

капиталистическим отношениям. Этого они хотели достичь эволюционным 

путем – путем реформ. Поэтому она отвергла идеи и лозунги Октябрьской 

революции 1917 г. и в годы гражданской войны стала союзницей антисоветских 

и антибольшевистских сил. В этом противостоянии партия Алаш и 

правительство Алаш-Орды потерпели поражение. 

Из вышесказанного следует, что своими фундаментальными и прикладными 

исследованиями, имеющими приоритетный характер, К. Нурпеис внес большой 

вклад в развитие исторической науки Республики. 
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қарқынды екпін алуының нәтижесінде қазақ халқының жер тапшылығын 

тартқандығы, орыс шаруаларының жаппай қоныс аударылуы барысында 

қазақтардың ӛз жерінде қысым кӛруі ҧлттық саяси элита назарынан, іс-әрекет, 

қызметінен тыс қалған жоқ. Қазақтардың мҥддесін қорғау бағытында ҧлттық 

интеллигенция ӛкілдерінің атқарған қызметінің бір бағыты 1917 ж. тӛңкерістер 

қарсаңы мен тҧсындағы саяси ӛмірге етене араласып, биліктің басқарушы 

органдарында қызмет атқарған ҧлттық саяси элита ӛкілдерінің Қазақстан 

халқының ҧлттық, әлеуметтік, жыныстық-жастық, біліми және тағы басқа 

қҧрамының ӛзгерістерін туғызған ірі фактор – кӛші-қон ҥрдістері мен оның 

демографиялық салдарларына деген кӛзқарасына қатысты. 

Қазақ жеріне сырттан әкелінген кӛші-қонның қазақтың ҧлт ретінде 

қалыптасуына, дәстҥрі мен әдетін сақтауына кедергісін келтірген, ҧлттық тілі 

мен ділін сақтауды қажетсіздендіру арқылы, Тоболин тілімен айтқанда: 

қазақтардың ҧлт ретінде жойылып кету қаупін тудырған фактордың бірі  екенін 

жоққа шығара алмаймыз. 

Патшалық билік кезіндегі қазақтар мен орыс және украин мҧжықтарын 

қазақтың шҧрайлы жерлеріне орналастырып, қазақтарды жерінен қуып, ӛздерін 

кемсіткен саясатының кеңес ӛкіметінің орнығуы тҧсында жалғасуын кӛрген 

ҧлттық саяси элита ӛкілдері бҧл ҥрдіске қарсы әр тҥрлі әдістермен кҥресті. 

Қазақстанға сырттан келімсектердің келуі кҥшейген сайын, қазақ ҧлтының 

дербестігіне, ҧлттығына және мемлекеттігіне нҧқсан келетінін, қазақтың 

бҧрынғы езілген халын жақсарта алмайтынын тҥсінген басшылар 

қолдарындағы мҥмкіндіктеріне орай сырттан кӛші-қоншыларды келтіруге 

қарсылығын әртҥрлі деңгейде білдіріп отырды.  

 ХІХ ғ. соңынан бастап екпін алған, ал, ХХ ғ. басында ерекше кҥшейтілген 

казактардың, орыс, украин мҧжықтарының Ресейдің шеткері аймақтарына 

қоныс аударылуы, шаруаларды қоныстандыру ҥшін қазақтардың шҧрайлы 

жерлерінен қуылып, жапа кӛруінің ӛзінен туындаған демографиялық ахуал 

Уақытша ҥкімет тҧсында да, кеңестік биліктің орнығуы барысында да 

шиеленісті жағдайда болды. Ақпан тӛңкерісінен кейін 1916 ж. кӛтеріліске 

қатысқандарды жазалау экспедициясының ызғарынан сыртқа қашқан 

қазақтардың оралуы ҥшін, жерінен айрылған қазақтарға ӛз жерлерін қайтарып 

беріп, орналастыру ҥшін, келімсек орыс және украин және тағы басқа қоныс 

аударушылардың байыған бӛлігінің (ал олар негізгі кӛпшілігі болды) қазақ 

кедей-жатақтарына қысымы мен зәбірлеуін жою ҥшін қызмет орындарындағы 

мҥмкіндіктерін қолданған қайраткерлердің ҧстанымдары, аштыққа ҧшыраған 

жергілікті ҧлт ӛкілдеріне кӛмек кӛрсету кезіндегі саяси элита ӛкілдерінің іс-

қызметі ҧшан-теңіз. Қазақстанға сырттан ӛзге ҧлт ӛкілдерін есепсіз кӛп 

мӛлшерде қоныстандыру қазақтардың ҧлт ретінде қалыптасып, ҧлттық 

ерекшелігін сақтап қалуына қиындық туғызатынын кӛрегендікпен сезе білген 

ҧлт зиялылары кеңес ҥкіметінің билік қҧрған жылдарының ӛң бойында кӛші-

қондарға қарсылығын әр тҥрлі деңгейде білдіріп отырды. Қазақ жеріне сырттан 

қоныс аудару мәселесінде Ә. Бӛкейханҧлы, М. Дулатҧлы, М. Шоқай,  



68 

 

М. Тынышбаев, Н. Нҧрмақов, Т. Рысқҧлов, С. Қожанов, О. Жандосов,  

Ж. Мыңбаев, С. Садуақасов және тағы басқа ҧлт зиялылары мҥдделес болды. 

Отарлаушылардың ҥстем идеологиясы кеңестік ҥкімет қарсаңында-ақ 

империяға бағынышты халықтардың санасын деформациялаған болатын. 

«Қараңғы қазақ кӛгіне ӛрмелеп шығып кҥн болуды» армандаған олар қазақты 

бодандық психология шырмауынан босатпақшы мақсатын алдына қоя білді.  

Ҧлт ҧстазы болған Ахмет Байтҧрсынов кеңестік дәуірдің бастапқы кезінде 

қазақ жерінің тҧтастығы жолында кҥресті. Ҧлттық саяси элита ӛкілдері қазақ 

халқының экономикалық еркіндігі мен рухани жаңғыруының бір жолы ретінде 

қазақ жеріне орыс шаруаларының қоныс аударуларын тоқтатуды ҧсынды. 

Мысалы, Қазревкомға мҥше болған М. Сералин қоныс аударушылар легінен 

қорғанудың бірден-бір жолы ретінде қазақтардың келімсектер сияқты он бес 

десятинадан жер ҥлесін алып, отырықшылыққа кӛшкенін дҧрыс деп білді [1].  

Т. Рысқҧлов аштықпен кҥресудегі бір әдісі ретінде қоныс аударғандар мен 

қазақтар арасындағы жағдайды реттеудің, қазақтарға кӛмектесудің шараларын 

белгілеп те жатты. 1920 ж. қаңтарында Тҥркатком тӛрағалығына сайланған  

Т. Рысқҧлов және оны қолдаушы партия, кеңес қызметкерлерінің тобы 

қоныстандыруды жалғастырудың қажетсіздігін негіздеп, кеңес органдарына 

жергілікті ҧлт ӛкілдерін кеңінен тартуға байланысты шараларды батыл іске 

асыра бастады. Мемлекеттік билік қҧрылымдарын қалыптастыруда таптық 

мҥддемен бірге ҧлттық мҥддені де алға тартқан бҧл топтың әрекеті кеңес 

органдарының кадрлық қҧрамын жасақтауда таптық қағидадан ҧлтшылдыққа 

ауытқу деп бағаланды. 1920-1928 жж. аралығында кӛптеген жауапты қызметтер 

атқарған, соның ішінде Ӛлкелік облыстық комсомол комитетінің хатшысы, 

ҚазОАК-нің хатшысы, Қазақ АКСР Мемлекеттік жоспар мен Халық ағарту 

комиссариатының тӛрағасы болған С. Сәдуақасов бҧрынғы отарлық қоныс 

аудару саясатының зардаптарын жою ҥшін бірінші кезекте жергілікті халықты 

жермен қамтамасыз ету қажеттігін ҧсынып, экономикалық мәселелерді іс 

жҥзіндегі ҧлттық теңдік деңгейде шешуді жақтады. Қазақ ӛлкелік партия 

комитетінің секретары қызметін атқарған С. Қожанов 1922 ж. қазақ жеріне 

келіп тҧрған орыс, украин және т.б. қоныстанушылар мінген поездың 

адамдарын тҥсірмей, кері қайтарып жібереді. Қоныс аударушылар мінген 

эшалон Воронеж қаласына барып, сонда тҧрып қалады. Бҧл хабар  

И.В. Сталинге жетеді. Сталин ол поезды кері қайтарып, қайтадан Сырдарияға 

жібереді. Яғни, Қазақстанға сырттан келімсектердің келуі кҥшейген сайын, 

қазақ ҧлтының дербестігіне, ҧлттығына және мемлекеттігіне нҧқсан келетінін, 

қазақтың бҧрынғы езілген халын жақсарта алмайтынын тҥсінген басшылар 

қолдарындағы мҥмкіндіктеріне орай сырттан кӛші-қоншыларды келтіруге 

қарсылығын әртҥрлі деңгейде білдіріп отырды.  

Қазақ жеріне Ресейдің орталық аудандарынан, Украина, Белорусия және т.б. 

жерлерден келген кӛші-қоншылардың қоныс аударуларын реттегенше жаңадан 

қоныс аударуларға тыйым салына бастайды. 1918 ж. Торғай облысы 

Кеңестерінің съезі Торғай облысын қоныс аударушыларға жабық деп жариялап, 
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бҧдан кейінгі қоныстану мен оларды жерге орналастыру мәселелерін 

қарастырады [2]. Сырттан келушілерді орналастыру ҥшін басы артық 

жерлердің болмауына байланысты, Тҥркістан Республикасының ҥкіметі 1920 ж. 

17 қараша және 1921 ж. 30 қаңтардағы қоныстанушылар мен орналастыруды 

реттеудің Уақытша ережелері жергілікті халықты жермен қамтамасыз етіп, 

орнықтырып болғанша Тҥркістанға қоныстанушыларды орналастыруды 

тоқтатуды кӛздейді. Тҥркістан республикасы Қазақ КСР-не қосылғаннан соң, 

осы ережелер ӛз кҥшінде қалады.  

1921 ж. 25 қаңтарда ӛткен І Ӛлкелік кеңестер съезінің ӛлкедегі қазақ-қырғыз 

еңбекшілерін жермен толық қамтамасыз ету ҥшін ӛлкедегі орыс шаруалары мен 

орыс помещиктері иеленген жерлерді анықтау және кері қайтару шешімін 

басшылыққа алған ҥкімет 1921 ж. 2 ақпанда республикада «Жерді пайдалану 

Уақытша ережесін» бекітеді [3]. Сонымен бірге, ҧлт зиялылары патшалы 

Ресейдің Қоныс аудару қорына алынған «бҧрынғы бос жатқан Семей, Ақмола, 

Торғай және Орал губерниялары жерлерін Қазақ АКСР-не қайтару» туралы 

Декреттің қабылдануына, ол бойынша қазақ жерлерін қайта қайтарып, жерінен 

айрылған қазақтарды жермен қамтуға тырысты. Қарсылықтарға тап 

болғанымен, осы қҧжат негізінде 250 мыңнан аса десятина шҧрайлы жер және 

12,8 мың десятина тың жер қазақтарға қайтарылды. Ал, 1921 ж. 4-ақпанындағы 

Жетісу облыстық комитеті №192 шешімімен жер-су реформасын жҥргізу 

кезінде 1916-1921 жж. аралығында қазақтардан, дҧңғандардан, тараншылардан 

тартып алынған не ығыстырылған жерлер кері қайтару және т.б. шаралар 

негізінде жергілікті халықты қоныс аударып келіп орныққан орыс 

шаруаларымен теңестіру әрекеттерін бастады [4, Б. 45-46].  

1925 ж. 7 шілдедегі Жетісу губерниялық атқару комитетінің № 55 қаулысы 

бойынша Жетісу губерниясына сырттан да ішкі уездерден де кӛшіп-келуге 

тыйым салынып, жерге орналастыруға жататындар категориясы белгіленеді. 

Осы қаулы және бҧрынғы Тҥркістан Республикасы ҥкіметі шығарған Жер 

кодексінің 223 бабы, 1920 ж. 17 қарашадағы № 353 Ережесінің 17 бабы мен 

1921 ж. 30 қаңтардағы Қоныс аудару мен орналастыру ісін реттеу жӛніндегі 

уақытша ережесі бойынша орналастыруға жарамды суармалы жерлердің 

жеткіліксіздігінен жергілікті кӛшпелі және отырықшы халықты толық 

орналастырып болғанға дейін Тҥркістан Республикасының территориясына ӛз 

бетінше сырттан келуге және ішіндегі кӛшіп-қонуларға тыйым салынды. Қазақ 

АКСР ОАК 1925 ж. 11 сәуірдегі қаулысы бҧл шешімді қолдайды. Жерге 

орналастыруға: 1918 ж. 19 ақпанында шыққан жерге орналастыру туралы заң 

шыққанға дейін осы жерлерге тіркелген және сол жерде мал, егін 

шаруашылығымен айналысатындар; тіркелмегенімен 1918 ж. 19 ақпанға дейін 

келіп, шаруашылығын жҥргізіп жатқандар немесе 1921-1922 жж. Жер 

реформасы бойынша орналасқандар; 1916 ж. кӛтеріліске қатысқандарды 

жазалаудан және 1920 ж. 1 қаңтарына дейінгі революциялық кезеңде қашқан 

тҧрғылықты халық босқындары жатқызылды. Ал, бҧл талаптарға тура 

келмейтін және 1918 ж. 19 ақпаннан кейін келгендер ӛздерінің келген 
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жақтарына қайтарылатын болды. Сонымен бірге, губерния ішінде 1922 ж. 31 

тамызына дейін қоныс аударғандар бос жерлер болған жағдайда сол жерлерге 

орналастырылатын, ал, болмаса, 1921-1922 жж. жер реформасы кезінде жер 

алғандарынан ӛзгесі келген жақтарына қайтарылатын болып шешілді. Осы 

қаулының орындалуын жергілікті жер және атқару комитеттері қадағалауы 

керек болды [5]. Бірақ, Қазақ АКСР Тҥркістан облыстық жерге орналастыру 

комиссиясы 1925 ж. 14 шілдесіндегі шешімімен жермен қамтамасыз етілетін 

топтарды қайта қарап: ауылдарда жазылған немесе жазылмағанымен 

шаруашылық жҥргізудегі жергілікті тҧрғындар; қазақтардың батрақ не 

чейрикер ретінде жалданғандары, кеңестік және қоғамдық қызметтерде еңбек 

ететіндер; келген халықтардан: орыстар, украиндар, тараншылар, дунгандар 

мен ӛзбектердің батрақтары, олардың кеңес және қоғамдық қызметтерде еңбек 

ететіндері; жер реформасы кезінде жер алғандар; РКФСР-дың ашыққан 

губернияларынан 1914 ж. 1 желтоқсанға дейін келіп, жеке шаруашылығын 

жҥргізіп жатқан босқындар; Тҥркістан губерниясында шаруашылықтары 

болған, 1916-1923 жж. арасында РКФСР аумағына кетіп, бірақ ол жақта жер 

ҥлестерін алмаған, сӛйтіп 1924 ж. 1 желтоқсанына дейін Қазақстанға қайта 

оралған шаруаларды да жерге орналастыру нақтыланып, жерге орналастыруға 

жататындар қатарына 1924 ж. 1 желтоқсанына дейін келген қоныстанушыларды 

жатқызылды [5,14 қайырма, 15-пп.]. Мерзімді 1924 ж. 1 желтоқсанға дейін 

ҧзату себебі ҧлттық-мемлекеттік межелеумен байланыстырылды. Қалғандары 

не қайтарылатын не жалға алатын болып шешілді [5, 14 қайырма, 22-24-пп.].  

1925 ж. 1916-1919 жж. Қытайға кеткен қазақ босқындарын қайтару 

шаралары жҥргізіледі [6]. Жалпы алғанда, 1916 ж. ҧлт-азаттық кӛтеріліс 

кезінде, кеңес ӛкіметінің орнауы мен азамат соғысы жылдарында Қытайға 

кеткендерді қайтару шаралары 1925 ж. аяқталды.  

1924 ж. 2-8 наурызда болған Жер мәселесi бойынша Кеңестердің II 

Жалпыресейлiк съезінде «қоныстандыру туралы» арнайы резолюция 

қабылданады. Онда «игерiлмеген жерлерге жоспарлы қоныстандыру, ауыл 

шаруашылық жҧмысшыларын қозғалыс барысында кооперативтерге т.б. 

ҧжымдарға бiрiктiру» шаралары белгіленді. Жоспарлы қоныстандыру арқылы 

еңбекшi бҧқараның экономикалық, саяси-кооперативтендiру, ҧжымдастыру 

мiндеттерiн толық шешемiз деген сенiмде болды. Кӛшіру-қоныстандыру 

ҥрдістері арқылы ӛлкені экономикалық жағынан пайдалануды ҧштастырды. 

Республика ішіндегі қоныс аударуларды ретке келтіріп, қоныстанушылардың 

келуімен жерінен ығыстырылған қазақтарды жермен қамтамасыз етуді де 

ойластырған Қазақ ӛлкелік Атқару комитеті мен ХКК Қазақстанға сырттан ӛз 

бетінше кӛшіп келіп жатқан Украина, Брянск губерниясы, Солтҥстік Грузия 

халықтарының стихиялы кӛші-қонын жылдам арада тоқтату шараларын 

жҥргізу қажеттігін дәлелдеп, БОАК-не 1924-1925 жж. бойы хабарнамалар 

жіберді. Қоныстануға тыйым салынғандығын 1924-1927 жж. бойы арнайы 

баспасӛз беттерінде жариялап отырды [7]. Қазақстанның кӛптеген аймағынан 

қоныстануды тоқтатудың қажеттігін негіздеген мазмҧндағы хат-хабарлар 
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орталыққа тҥсіп отырды. Мысалы, жерге орналастыруға ӛкілетті қызметкердің 

Жетісудағы қоныстанушылар легін тоқтату туралы жазған хаты [8]. Сонымен 

бірге, 1924-1925 жж. Қазақ ОАК мен Қазақ ХКК Қазақстанға сырттан кӛшіп 

келушілер мен ӛз ішіндегі кӛшіп-қонуды тоқтату туралы шешімдер 

қабылдайды [9].  

Осындай шаралар кӛші-қон ҥрдісін саябырлатқанымен, тоқтатқан жоқ. 1925 

ж. БКП /б/ Қазақ ӛлкелік комитетінің жерге орналастыру туралы қаулысы 

славяндардың, осыдан 2-3 жыл бҧрын келген келімсектердің қҧқығын шектеді. 

Бҧл олардың Москваға, орталық органдарға арыз шағымдарын кӛбейтті [4]. 

Сырттан келген кӛші-қоншылардың толастамаған легін тыймақшы болған 

Қазақ ӛлкелік партия комитетінің іс-шаралары Ӛлкелік партия басшылығына 

Ф.И. Голощекин келгеннен соң ӛзгеріп сала берді. Сырттан келетін 

қоныстанушылар легін тоқтату қажеттігі дәлелденіп жатқандығына қарамастан 

1925 ж. Голощекин кӛші-қонның бҧл тҥріне қайта рҧқсат береді.  

Ф.И. Голощекин Қазақстанға келгеннен соң ҥш кҥннен кейін республика 

басшыларының шеше алмай отырған Жер туралы мәселесін талқылады. 

Комитетте Қазақстанға қоныстанушыларға байланысты айтыс жҥріп жатқан 

еді. 1925 ж. 11 сәуірінде ӛлкелік партия ҧйымы мен қазақ ҥкіметі «1922 ж. 31 

тамызынан кейін Қазақстанға ӛз бетімен келіп қоныстанушылар орналастыруға 

жатпайды. Олар ӛздерінің бҧрынғы мекендеріне кейін қайтарылып не жер 

ақысын тӛлеп, жалға алушы ретінде ғана тҧруға жіберілуі тиіс» деген шешімі 

Ф.И. Голощекин қысымымен «1925 ж. қыркҥйек айына дейін келген 

қоныстанушылардың Қазақстан жеріне орналасуға қҧқығы бар» деп ӛзгертілді. 

Қазақ ХКК атқару комитеттеріне, округтық атқару комитеттеріне Қазақстанға 

1925 ж. 14 қыркҥйегіне дейін Қазақстанға қоныстанғандарды жермен 

қамтамасыз етіп, содан кейін келгендердің жерді жалға алуы туралы нҧсқаулар 

жібереді [10].  

Бірақ, жергілікті жерлердің қоныстандыруды тоқтатуды кӛздеген 

пікірлеріне қҧлақ асуға да тура келгендіктен, ӛз бетінше кӛшіп-қонуға тыйым 

салмақшы әрекеттер де жасалынады. Мысалы, 1928 ж. 22 қаңтарында Қазақ 

АКСР Жер халық комиссариаты Бҥкілодақтық Атқару комитетіне Қазақстанға 

ӛз бетінше қоныс аударуды тоқтату қажеттігін негіздеп, хат жазады [11]. 

Сондай-ақ, Орталық, Украина және Қазақстан Жер комиттеттері арасында 

Украинадан Қазақстанға келушілер легін тоқтату туралы келісім-хаттар 

жазылады (наурыз 1928 ж.) [12]. Оның бір себебі, 1928 ж. Қазақстанда кҥшейе 

бастаған аштыққа байланысты еді. Сол себепті де Қазақстанға қоныс 

аударушыларды тоқтата тҧру керектігі ескерілді.  

Бірақ, ӛз бетінше кӛші-қон тыйылмады. Сонымен бірге, КСРО-ның 

европалық бӛлігінен кӛшіп келгендерді жермен қамтамасыз етіп, жер ҥлестерін 

де беріп жатты. Осыған орай, 1925 ж. 14 қыркҥйекке дейін Қазақстанға 

келгендерді орналастыру, ал 1925 ж. 14 қыркҥйегінен кейін келгендер жерді 

жалға алсын деген нҧсқаулар шығарыла бастады [10]. Бірақ іс бҧлайша 

шешілген жоқ. РКФСР ХКК 1928 ж. 9 маусымда «Казақ АКСР-дағы жер 
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қорларын зерттеуді ҧйымдастыру жайлы» Қаулы қабылдап, Қазақ АКСР 

жерлеріне қоныстандыру мҥмкіндігін анықтау ҥшін арнайы комиссия жібереді. 

Комиссия мҥшесі, Бҥкілодақтық қоныстандыру комитеті хатшылығының 

меңгерушісі И. Ружейников 1928 ж. 20 тамызда КСРО ОАК Хатшылығына 

Казақ АКСР-ндегі жер қорын есептеу-анықтау кеңесінің қҧрамын анықтап хат 

жазады [13]. 1927-1928 жж. Қазақ АКСР-іне сырттан келгендер мен жергілікті 

халық арасындағы қарым-қатынасты реттеу мәселесіне арналған орталық 

ҥкіметтің арнайы қаулылары қабылданып отырды. Осы шаралар Қазақстанға 

сырттан бағытталған кӛші-қонның жаңа кезеңін бастады. 1917-1926 жж. 

арасында саябырсыған кӛші-қон ҥрдісі Голощекиннің келуімен жаңа қарқын 

алды. Ал, қоныстандыруды жалғастыра отырып, онсыз да шҧрайлы жерлері 

тартып алынған қазақ жерлеріне орналастыру ҥшін тағы да қандай жерлер бар 

екендігін есептеу және жоспарлы және ӛз бетінше кӛшіп келушілерді 

орналастырумен айналысу ҥшін 1928 ж. 9 маусымдағы РКФСР ХКК 

қаулысымен қҧрылған арнайы комиссияның қызметі Қазақстанға қоныс 

аударуды мемлекеттік бақылауға алуға негіз болады [14]. 

Патшалы Ресей ҥкіметі қҧрған Қоныс аудару басқармасы 1913 ж. 

Қазақстандағы отарлау-қоныс аудару қорының таусылғаны жайлы 1916 ж.  

мәлімдеген болса, кеңес ӛкіметі 1929 ж. Қазақстан жерін қоныстануға ашық деп 

жариялап, жоспарлы қоныстандыруды жҥзеге асыру ҥшін, одақтық маңызы бар 

жерлер деген атпен 5 жылға жер қорын анықтау туралы арнайы шешім 

қабылдайды [15, 9, 11, 14-пп.]. Ал, қазақтардың біртіндеп отырықшылық ӛмірге 

кӛшуі олардың жерге деген, әсіресе, суармалы жерге деген сҧранысын 

арттырды. 

1929 ж. 13 ақпанда БКП (б) Қазақ Ӛлкелiк Комитетiнiң бюросы 

қоныстандыру және Қазақстанда Қоныстандыру басқармасын ҧйымдастыру 

туралы мәселесiн қарап, республикада қоныстандыру жҧмыстарын жҥргiзу 

жоспарын бекiтетiн шешiм қабылдады. Осы шешім негізінде, қоныс 

аударушыларды Қазақстандағы одақтық маңызы бар жерлерге орналастыруды 

мемлекеттік тҧрғыдан жҥргізу ҥшін және Қазақстанның одақтық маңызы бар 

қоныстандыру қорын нақтылау, реттеу және қоныстанушыларды орнықтыру 

мақсатында 1929 ж. наурыз айында КСРО Орталық атқару комитеті мен ХКК-

нің қаулысы бойынша Қазақстанда Қазақ АКСР Егіншілік халық 

комиссариатының қҧрамында Қоныс аудару басқармасы қҧрылады [15, 27-п.]. 

Қоныстандыруға қатысты іс-шараларды осы комиссариаттың жергілікті 

органдарының кҥшімен жҥргізу кӛзделді. Бҧл басқарманың негізгі ережелері 

бойынша 1929 ж. дейін келген қоныс аударушылар да жермен 

қамсыздандырылып, ал, одан кейін кӛшіп келушілерді орналастыру мәселесі ӛз 

кезінде қарастырылатын болды. 

Қазақ АКСР Кеңесiнiң 7 съезiнде (8-15 сәуiр 1929 ж.) Кеңес Одағының 

аймақтарынан келген қоныстанушыларды республиканың аумағына 

орналастыру мҥмкiндiгi кӛзделiп, осы жылдан бастап Қазақстанға жоспарлы 

тҥрде қоныстандыру жҥргiзiле бастады. Ал, қоныстандыру және кӛші-қон 
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жҧмыстары Орталықтан басқарылып отырды. 

Орталық Атқару комитеті мен КСРО Халық комиссарлары Кеңесінің  1929 

ж. наурыз айындағы Қазақ АКСР-індегі бҥкіл одақтық маңызы бар 

қоныстандыру қоры жӛніндегі қаулысы және Орталық Атқару комитеті мен 

КСРО Халық комиссарлары Кеңесінің 1928 ж. 18 қаңтардағы қоныс аударудың 

міндеттері, оның ҧйымдастырылуы, қоныстандыру жоспарларын жасау 

негіздері мен қоныс аудару шараларын қаржыландыру жайлы қаулысына 

(Заңдар жинағы, 1928 ж. № 8, 63 бап) сәйкес, Орталық Атқару комитеті мен 

КСРО Халық комиссарлары Кеңесі тӛмендегі шараларды қамтыған қаулы 

қабылдайды:  

1) Қазақ АКСР-ндегі қоныстандыру қорларына халықты қоныстандыру 

шараларын жҥзеге асыру ҥшін Қазақ АКСР Егіншілік шаруашылығы халық 

комиссариаты қҧрамында Қоныстандыру басқармасы ҧйымдастырылады. Бҧл 

басқарма барлық қоныстандыру шараларын ӛзіне қарасты жергілікті мекемелер 

арқылы жҥргізеді.  

2) Қоныстандыру Басқармасы (1 бап) Қазақ АКСР Халық комиссарлары 

Кеңесінің РКФСР Егіншілік шаруашылығы халық комиссариаты мен 

Бҥкілодақтық  Қоныстандыру басқармасымен келісе отырып бекіткен арнайы 

ережеге сай әрекет етеді. Қоныстандыру басқармасы қаржыландыруы жағынан 

РКФСР Егіншілік шаруашылығы халық комиссариатына бағынады.  

3) Қазақ АКСР Қоныстандыру басқармасы Қазақ АКСР Егіншілік 

шаруашылығы халық комиссариатының бақылауымен Қазақ АКСР-ндегі халық 

мекендемейтін және аз қоныстанған аумақтарды тексерумен және зерттеумен, 

сондай-ақ, жергілікті жерлерде қоныстардыру қорларын қҧрып, осы қорларда 

қоныстанушыларды тіркеумен, жаңа ҥйге кіргізумен және шаруашылық 

жағынан орналастырумен байланысты барлық іс-шараларды жҥргізетін болды. 

4) Қазақ АКСР Қоныстандыру басқармасы қоныстанушыларға 

медициналық-санитарлық, мәдени-ағартушылық, кооперативтік жағынан 

қызмет кӛрсету іс-шараларын Қазақ АКСР Денсаулық сақтау халық 

комиссариаты мен Халық ағарту халық комиссариаты және жергілікті органдар 

мен кооперативтік ҧйымдармен келісе отырып жҥргізеді. 

5) Қазақ АКСР-ндегі қоныстандыру қоры есепке алған жерлерге 

қоныстандыру ҥшін РКФСР Егіншілік шаруашылығы халық комиссариатының 

Бҥкілодақтық Қоныстандыру комитетінен алынатын несиелері тікелей Қазақ 

АКСР Қоныстандыру басқармасының қҧзырына беріледі [15, 9-п.]. 

Қоныстандыру Басқармасы Қазақстанда отырықшыландыру және қазақ 

халқын демографиялық апатқа жеткізген ашаршылық болып жатқан кезде (1929 

ж.) қҧрылды. Осы кезде республика ҥкіметі Қазақстанға сырттан әкелініп 

қоныстандырылып жатқандарға берілетін кӛмектің елдің ӛз ішіндегі ғасырлар 

бойы мекендеген жерлерінен қозғалып, мәжбҥрлі тҥрде отырықшыландырылып 

жатқан қазақтарға да бергізбекші болды. Жоғарыдағы қаулының Қазақ АКСР-

ндегі қоныстандыру қоры есепке алған жерлерге қоныстандыру ҥшін РКФСР 

Егіншілік шаруашылығы халық комиссариатының Бҥкілодақтық  Қоныстан-
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дыру комитетінен алынатын несиелері тікелей Қазақ АКСР Қоныстандыру 

басқармасының қҧзырына беріледі деп айтылған  6 пункт қазақ ҥкіметінің 

кӛшпелі аудандардағы халыққа кӛмек бермекші болған әрекеттеріне тосқауыл 

да болды. Себебі қоныстандыру ісін басқарушы мекеме – Қазақ АКСР 

Қоныстандыру басқармасы бӛлінген қаржыны қазақ ҥкіметімен келіспей-ақ 

тікелей жҧмсайтын болды. Бҧл республика ішіндегі отырықшыландырылып 

жатқан жергілікті ҧлт ӛкілдеріне қоныстанушылар ҥшін бӛлінген бҧл қаржыдан 

ешнәрсе тимеді деген сӛз. Қазақ ҥкіметі отырықшыландырылудағы 

шаруашылықтардың Орталық Қазақстандағы бір бӛлігін Қоныстандыру 

басқармасына бӛлінетін одақтық кӛлемдегі қордың кӛмегімен кӛшіруді және 

оларды сырттан кӛшіп келушілермен бірдей жағдайда орналастыруды сҧрайды 

[15, 16-п.]. Себебі тҧрғындардың бҧл бӛлігі қҧмдақты, суық жерлерден басқа 

жерге кӛшірілетіндіктен, республикалық бюджет есебінен жаппай отырық-

шыландыруға бӛлінген қаржымен қаржыландырылуға жатпайтын және 

олардың отырықшылануы кезіндегі кӛші-қоны ҥшін басқа қаржы кӛзі жоқ еді. 

Бірақ, қаржыны жҧмсауда тікелей одақтық орталыққа қарайтын Қоныстандыру 

Басқармасы бҧл ҧсынысты орындамайды. 

Айта кету керек, Қазақстан ҥкіметі Қоныстандыру басқармасы ісін реттеу 

жҧмыстары жайлы жобаға РКФСР Егіншілік шаруашылығы халық 

комиссариатының енгізген ӛзгерістерінің бірқатарымен келіспеді. Мысалы, 

жобаның 1 пуктіне РКФСР Егіншілік шаруашылығы халық комиссариаты 

Қазақ АКСР Егіншілік шаруашылығы халық комиссариатының қоныстандыру 

ісін бақылауға алатындығы жайлы шешімімен келіспейтіндігін, бҧндай 

бақылауды Бҥкілодақтық Қоныстандыру комитетінің жҥргізуін дҧрыс деп 

қабылдайтынын білдіреді. Осы жобаның 2 пункітіндегі РКФСР Егіншілік 

шаруашылығы халық комиссариатының Қазақ АКСР-ндегі қоныстандыру ісін 

жоспарлау және қаржыландыру мәселесіне Қазақ ҥкіметінің араласуына шек 

қойылғандығымен де келіспейтіндігін білдіреді. Жобаның 2 пунктінің 

негізсіздігін қазақ ҥкіметі: «Қазақстан аумағына аяқ басқан кез-келген 

қоныстанушы оның азаматы болып табылатындықтан, ҥкімет оның барлық 

мәдени-шаруашылық жағдайын реттеуге мҥдделі. Яғни, қазақ ҥкіметі 

қоныстандыруға байланысты барлық шаралармен, соның ішінде қаржы-

ландыруда да ӛзара келісілген байланыста болуы міндетті» деп кӛрсетеді. 

Сонымен бірге, Қазақ АКСР ҥкіметі қоныстандыру ісін ҧйымдастырудың 

негізгі ережелерінің кейбіреулерімен келіспейтіндігін, тіпті қоныстандыруды 

заңдастыруға қарсылығын да білдіреді [15, 16, 16 қайырма-пп.].  

Сырттан кӛші-қошылардың келуі ҧлттық тілдің, мәдениеттің сақталуы  мен 

дамуына кері әсерінің болатынын кӛре білген қазақ зиялыларының кӛші-қон 

ҥрдісінің жандануына қарсылығы олардың қызметінде басты орында болды 

десек қателеспейміз. Ҧлттық мҥдде ҥшін, туған халқының мҥддесі ҥшін 

кҥрескен ҧлттық саяси қайраткерлер Кеңес ҥкіметіне жақпады. Қазақ 

зиялыларына ҧлтшыл деген айдардың тағылып, қҧдалауларға тҥсуіне тҥрткі 

болған қызметі де кӛші-қон негізінде басым рӛлге ие болған славян халқы 
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ӛкілдерінің басшылық жасау кезінде ҧлттық ерекшеліктерге мән бермей, аяқ 

асты ету мҥмкіндігінен туындады.  

Неше тҥрлі қысымға қарамастан, қазақ зиялылары кӛші-қон легін тоқтата 

алмағанымен, оның зардаптарынының кең таралуына жол бермеуге тырысты. 
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ӘЛИХАН БӚКЕЙХАН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ 

ДІНИ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басында қазақ даласы Ресей патша 

ҥкіметінің толыққанды отарлық ӛлкесіне айналды. Қазақстанның экономикасы 

мен жер байлығы алыс жақын шетелдік монополистердің қолына кӛше бастады. 

Бҧл кезең империялық саясаттың қасіреті тереңдеген қазақ қоғамындағы ең 

ауыр дәуірлердің бірі болатын.  

Қазақ жерін толық отарлау жолында империя қазақтың жері мен 

экономикалық байлығын иемденді, ал ендігі соңғы қадамы халқының 

руханиятын отарлауға кіріскен болатын.  

Қазіргі Қазақстан территориясында ислам дінінің таралуы бірнеше 

ғасырларға созылған ҥдеріс еді. Алғашқыда жаңа дін оңтҥстік аудандарға 

тарады. Тарих еліміздегі исламдану ҥдерісінің бейбіт тҥрде жҥргізілгендігін 

растайды. Бертін келе ислам діні Қазақ хандығының ресми идеологиясы ретінде 
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танылған болатын. Жеті жарғыда қожаларды жетекші таптың бірі ретінде 

қарастыру хандықтағы исламның жоғары әлеуметтік статусын білдірді. 

Дегенмен заңдар жинағы дін мен далалық аймақтың қҧқығы, дәстҥрінің ӛзара 

тығыз байланысында дамытылды.  

Сӛйтіп ғасырлар бойы қазақтың рухани әлемі ислами ғылыммен, ислами 

таныммен астасып жатты. «Алайда ел қорғау, қилы жорық пен кҥрес, 

отаршылдық азап дәуірінде «ойпаң жерге он отау, қыраң жерге қырық шатыр» 

тігіп, мешіт-медресенің шуағын шашатындай, дінді билік пен ақылдың 

жолбасшысы ететіндей уақыт болды ма?.. Сӛйте тҧра «мҧсылман мен кәуірдің 

арасын ӛтіп бҧзып дін ашқан» алаш баласы аз шықпағанына тарих куә» [1].  

ХХ ғасырдың басында Қазақстанның байырғы халқының ҥлес салмағының 

азаюына және халық арасындағы діни мәселенің мемлекеттік деңгейге 

кӛтерілуіне ғасырдың басында орыс, украин және басқа да ҧлт ӛкілдерінің 

империяның ішкі аймақтарынан қоныс аудару ағымының ерекше ӛсе тҥсуі де 

қатты әсер етті деп айта аламыз.  

Қазақ хандығының XV-XVIII ғасырлардағы рухани ӛмірі қазіргі уақытқа 

дейін зерттеліп, ғылыми айналымға енгізілсе [2], XIX ғасырдың соңы-XX 

ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі діни мәселеде айқындалатын тҧстар 

қазірге баршылық. ХХ ғасырға дейін қазақтың жері мен байлығын қорғау, қазақ 

халқының азаттығын сақтау білектің кҥшімен шешіліп келсе, бҧдан кейінгі 

кезеңде білектің кҥшін қаламның қуаты ауыстырды. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларын толғандырған мәселелер – ҧлттың 

бірлігі мен еркіндігі, жердің тҧтастығы мен оны ӛркениетті елдердің қатарына 

қосу, ең бастысы дербес мемлекеттік қҧру еді. Осы жолда аянбай еңбек етіп, 

кеңестік билік тҧсында тоталитарлық жҥйенің қҧрбанына айналып, қуғынға 

ҧшыраған тарихтағы тҧлғаларымыз ҧлт мақтанышы болып қала бермек.  

Отаршыл империяның саясатын жҥзеге асыруға тиіс болған қазақ 

зиялылары ХХ ғасырдың басында ҧлт мҥддесі ҥшін бастарын қатерге байлады. 

Олар ҥшін ҧлт мҥддесі ҥнемі жоғары тҧрды. Осы орайда қаламының қуаты 

патшаның қҧлағына жеткен Әлихан Бӛкейханның ӛмірі мен қызметі қазақ елін, 

қазақ жерін, қазақ байлығын қазақ халқының еркіндігін сақтап қалу жолындағы 

кҥреске арналды.  

Қазақ елі ҥшін кҥресте бірнеше рет тергеліп, абақтыға тҥскен Әлиханға 

ақын Кӛкбай Жанатайҧлының арнаған ӛлеңі арыстың тарихи тҧлғасын толық 

сомдап береді:  

«Қарағым, жалғызымсың қазақтағы, 

Ҧл тумақ сендей болып аз-ақ-тағы. 

Ӛгіз ӛліп, болмаса арба сынып, 

Ӛмірің ӛткен жансың азаптағы. 

Бал тамған, ханзадам-ай, қаламыңнан 

Тәңірім айырмасын талабыңнан!» [3, б. 7].  

Әлихан Бӛкейханның негізгі ҧстанымы ӛзінің: «тірі болсам, хан баласында 

қазақтың хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын» деген пікірінен 
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анық байқалды [3, б. 5].  

Әлихан Бӛкейхан қазақтың сауатты кісілерін екiге бӛледi: бiрi – 

«батысшылдар», олар орыс әдебиетiн оқып ӛскендер, батыс мәдениетiмен 

халқын ағартқысы және кӛркейткiсi келгендер, дiндi екiншi кезекке қоюшылар. 

Екiншiсi – «тҥрiкшiлдер» – дiндi бiрiншi кезекке қоюшылар, ғылым-бiлiм мен 

дiндi бiртҧтас деп қараушылар, дiндегі бiрлiк пен ҧлттық бiрлiктi тең дәрежеге 

қойды [1].  

Әлихан қазақ тарихын жазды. 1903 жылында кейін 1910 жылында «Қазақ» 

газетіндегі «Тҥрік баласы» деген атпен жарияланған мақалаларынан қазақ-орыс 

қарым-қатынасы, діни мәселелер туралы кӛптеген тарихи фактілерді, тарихи 

деректерді кездестіруге болады. Қазіргі тарих кітаптарында кемшін қалған сол 

кезеңге тән қазақ жеріндегі діни мәселелер, империя тарапынан рухани 

басшылыққа енгізілген жаңа қҧрылымдар мен қара халықтың руханияты жайлы 

қҧнды мағлҧматтар бар. 

Әлихан қазақ қоғамында ислам діні христиандандыру саясатынан кейін 

жаппай бҧқаралық сипатқа ие болғанын атап ӛтті. Бҧдан қарапайым халық 

арасында ислам діні толыққанды таралмаған деген пікір келуі мҥмкін. Алайда 

фон Шварцтың: «киргизы (казахи) среди всех народов, которых я узнал меньше 

всего выставляют напоказ свою религиозность, но в отношении уважение к 

морали стоят бесконечно выше, чем оседлые народы Туркестана, и могут быть 

образцом честности даже не только среди народов Туркестана» [2, б. 13], – 

деген жазбасынан біз халқымыздың қаншалықты иманды болғанын байқаймыз. 

Бҧдан Әлиханның «ислам бҧқаралық сипат алды» деген пікірін – отарлық 

идеологияға қарсы кӛрсетілген халықтың рухани қозғалысы деп қорытынды 

жасаймыз.  

Оның «Қазақ» газетінің 1913 жылғы 11-нӛмірінде жарияланған «Қазақтағы 

мҥфтилік мәселесі» атты мақаласында қазақ хандарының діни басқарманы 

орталықтандыруға талпынысы жайлы мәселе кӛтерілген. Мақалада мынадай 

тарихи фактілер қамтыла отырып баяндалады: «ол кҥнде Орынборский крайға 

наместник болып тҧрған барон Игластромның (Иглстрем) орнатуы бойынша 

ішкі Ресейдегі мҧсылмандардың рухани істерін басқару ҥшін мҧсылмандарға 

«мҥфтилік» беріліп, Уфа шаһарында «Духовное собрание» ашылып, 1-інші 

мҥфтилікке Мҧхамеджан Хусейнҧлы деген кісі қойылды. Сол кҥнде Бӛкей хан 

мен Уәли хан біздің де рухани істеріміз мҥфтилік қарамағында болса екен деп 

арыз қылған... Қазақты қалай тыныштандырудың жолын таба алмай тҧрғанда, 

хандардың мҥфти қарамағында боламыз деген арызын Ресей ҥкіметі қабыл ала 

қоймады» [4, б. 418].  

Демек Бӛкей және Уәли хандар қол астындағы ішкі қайшылықтарды реттеу 

мақсатында діни басқармаға жҥгінуді кӛздеген. Ӛйткені дін халықтың – рухани 

қҧндылығы, халық дінді мемлекеттен ҥстем танитын. Алайда хандық билікті 

жою мақсатын кӛздеген отаршыл ҥкімет хандардың билігін одан әрі әлсірету 

ҥшін қазақ рулары арасындағы ішкі қайшылықтарды пайдалануды кӛздеген. 

Ал Әлиханның «Қазақ» газетінің 1913 жылғы 17-нӛмірінде жарияланған 
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«Бӛкейліктердің мҥфтилікке қалуы» атты келесі мақаласында қазақ жеріндегі 

рухани қҧрылым сӛз болады. Онда: «қазақ хандығы халық арасына ғылым 

таратып, жҧртты ағартудың ретін білмесе де, ӛзінде дін бастықтары, діни 

мекемелері, мҥфти, қазы, имам секілді рухани адамдары болушы еді...» [4, б. 

459], деп жазылса, аталмыш газеттің 1913 жылғы 19-нӛмірінде сол мақаланың 

жалғасында, яғни екінші бӛлімінде Жәңгір хандығындағы «шайх-ас-салам» 

атты діни лауазымды атап ӛтеді. Бҧл «жҧрт қазысы» деген дәреже. Яғни Бӛкей 

еліндегі діни мекемелердің ең басында тҧрды. Ал ауыл халқын басқаратын - 

«ишандар» болған. Ишандардың ҥстінен қарайтын - «ахун» лауазымындағы 

діни кісілердің қызметі қазының жарлығын ишандарға жеткізу болды.  

Сонымен қатар Бӛкей еліндегі діни жағдайды зерттеу жҧмысында мына 

тарихи дерек ӛте қҧндылық танытады. Ол Жәңгір ханның Бӛкей еліне шығарған 

Жарлығы болып табылады. Деректен халық арасындағы діннің ықпалын анық 

байқауға болады. Жарлықтың мазмҧны мынадай: «Тана руы, Бисары тафесі, 

молла Отызбай Тӛреҧлына бҧйырамын:  

– Ӛз халқыңыз ішінде мешіт, медресе салып, Қари хҥкімінде болып, жамағат 

болып, жҧма һәм әйд оқыңыз. Балаларды оқытып, халықтың ҥстінде парыз 

болған бес уақыт Намаз һәм Оразаның хҥкімдерін ҥйретіңіз; 

– Надан қара халыққа иман һәм исламды білдіріп тҧрыңыз. Бала туса 

уақытында ат қойып, дҥниеден қайтқан кісі болса, уақытында жаназа оқып, 

шариғат бойынша кӛміңіз; 

– Қыз беріп, қҧда тҥсерде, ӛз кӛзіңізше екі әділ куәнің алдында «алдым, 

бердім» сӛзін айтқызып, әкд (акт) қылдырыңыз; 

– Бҧрын айттырып қойған қыздың кҥйеуі ҧрын келгенде «Ижаб қабыл» сыз 

қол ҧстау болмасын; 

– Байы ӛліп, жесір қалған қатындардың халін тексеріп тҧрасыз. Адат ішінде 

неке оқушы болмасын; 

– Жесір қатындарға ӛзінің жақындарынан рҧқсатынан басқа (қатынды 

кҥштеп) неке оқушы болмасын; 

– Мирас бӛлгенде һәр кімге ӛзінің тілімі шариғат бойынша берілсін. 

Біреудің хақы біреуге аумасын; 

– Байлар малынан тиісті зекетті орнына шығармай қалмасын; 

– Халық ішінде ҧрлық қылушы болмасын. Елдегі бастық (,) би һәм 

старшиналарға бҧйрық қылармыз (,) осфы істерді орынан келтіруге оларда 

жәрдемші болар» [4, б. 462-463]. 

Сонымен қатар мҧнда Орынбор және Сібір қазақтарының мҥфтилікті 

қаламайтыны туралы да мағлҧмат беріледі. 

Ал «Қазақ» газетінің 1913 жылғы 11-нӛмірінде империяның қазақ даласының 

рухани қҧрылымына енгізген ӛзгерістері қарастырылады. Ондағы мәліметтерді 

сараптайтын болсақ, мынадай деректерді кездестіреміз: «қазақ мҥфти қарамағына 

кіргеннен кейін накаһ, талақ, мирас бӛлу, ӛлік кӛму істерін шариғатқа муафиқ 

қылып тҧру ҥшін указной молдалар сайланды. Указнойлардың ҥстінен қарап 

тҧратын ахундар қойылды... Қазақтың заңы – 1600 жылдан бері қойылып келе 
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жатқан жолы... Муфти қарамағында болған соң указнойлар, ахундар заң орнына 

ислам шариғатын жҥргізе бастады. Манағы мың жылдық заңның жолы шариғат 

қағидаларына ҥйлеспейтін болды» [4, б. 418].  

Демек қазақ жерінде ислами қҧрылымдар империяның қҧрылымдық 

ӛзгерістерінсіз-ақ бар болатын. Алайда халықтың руханиятын отарлап алу ҥшін 

жаңадан енгізілген тағайындаулар империяға белгілі бір бақылау жҥйесін 

қалыптастыратын еді.  

Жоғарыда атап ӛткен Әлиханның «манағы мың жылдық заңның жолы 

шариғат қағидаларына ҥйлеспейтін болды» дегені ғасырлар бойы ислам діні 

қазақ халқының мәдениетімен, салт-дәстҥрімен астасып сабақтасып жатты. 

Қазақ даласында исламдағы Ханафи мазһабының жолы ҥйлесімділік танытты. 

Жергілікті халықтың тҧрмыс-тіршілігімен жалғастығын тапты. Ал империяның 

тағайындаулары ислам шарттарын қатаң талап ете отырып, халықты бҧл 

жолдан жирендіруге бағытталды. Сол арқылы халықты христиандандыру 

мақсатын кӛздеді.  

Жалпы алғанда қазақ қоғамында шариғатқа ерекше орын берді. Соның 

ішінде Бӛкей елі шариғат ҥкімдеріне, мҥфти, қазы дегендерге ҥйір екені деректе 

айтылады.  

Қазақ даласындағы билік пен мҥфтиліктің кӛптеген шиеленістерінен соң 

1868 жылы қазан айында қазақ хандығының рухани істері мҥфтилік 

қарамағынан шығарылды. Рухани істерді облыстық басқарма басқарды. 

Сонымен қатар сҧлтандық билік тҥпкілікті жойылып, орнына «ояз» қҧрылымы 

енгізілген [4, б. 421].  

Әлиханның Омскде басылған «Иртыш» газетінің 1906 жылғы 86-нӛміріндегі 

«Мҧсылман мектептеріне енгізілген орысша транскрипция» атты мақаласында 

халықтың орыстандыру саясатына қарсы жаппай наразылығы ашық кӛрініс 

тапқан. Онда империяның Білім министрі фон Кауфманның: «оқулықтардың 

орысша транскрипциясы ӛз әліпбиі жоқ бӛтендерге ғана енгізілгені, ал орысша 

сыныптар да тек қана бӛтендердің сҧранысы бойынша ғана ашылатыны» [5, б. 

457] туралы уәдесі талқыланады.  

Әлихан Бӛкейхан фон Кауфманның бҧл сыпайы жауабын сайлау алдындағы 

қулығы болуы мҥмкін деп топшылайды. Ӛйткені деректер бойынша Ресей 

империясының қол астында сол кезеңде 18 миллион мҧсылман болған. 

Біз мҧны сайлау алдындағы фон Кауфманның қулығы деген пікірмен қатар, 

қазіргі кӛзқарас тҧрғысынан алғанда Ресей империясының қазақтарды 

этнопсихологиялық жағынан езудің тағы бір айқын дәлелі деп қабылдаймыз. 

Ӛйткені қазақ даласында қанша ғасырдан бері қолданылып келе жатқан әліпби 

араб графикасы болғанымен, жергілікті халық оны ғасырлар бойы бойына 

сіңіріп келді. Қазіргі таңда латын әліпбиін қолданғаны ҥшін әлемнің 

жартысынан кӛбіне әліпбисіз ҧлт деп айдар тағып, кемсітпейміз ғой.  

Әлиханның еңбектерінде тарихи фактілер, тарихи деректермен қатар ӛзіндік 

ой-пікірлері, сезімі, субъективті кӛзқарасы қатар берілген. Ол Еуропа елдерінде 

мықты съез 3-5 кҥнге созылады. Депутаттар істі жҧрт ортасында бітіріп, съезге 
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бата қылуға жиналса, біз жылдап істейтін жҧмысты он шақты кҥнде аяқтауға 

тырысамыз, – деп кҥйзеледі [6, б. 369].  

Сонымен қатар еңбектерде мҧсылман съездерінің барысы, кӛтерілген 

мәселелер жайлы нақты мағлҧматтар кездеседі.  

Мҧсылмандардың тҧңғыш съезі Ресей империясындағы мҧсылмандарға ХХ 

ғасырда қол жеткізген ҥлкен жетістік еді. Империя басшылығы бҧл съезді 

ӛткізуге рҧқсат бергенімен, одан қауіптенгенін жасыра алмады. Он сегіз 

миллион мҧсылманы бар ӛлкенің мҧсылман съезіне небәрі 35 орын берілді. Бҧл 

империя басшылығының тҥпкі мақсатын анықтап береді.  

Сонымен қатар мҧсылман съезінің ӛтетін мерзімі мен орны, қатысушылар 

тізімі империяның ішкі министрлігі тарапынан қадағаланып, белгіленді. Съезге 

қанша кісі қатысуы керек екені нақты кӛрсетіліп, журналистердің қатысуына 

тиым салынды. Съезге қатысушы кісі саны 35-тен аспауы шарт. Сондай-ақ 

жабық тҥрде, ішкі министрлік кҥзетінің қатысуымен ӛткізілуі қажет [6, б. 329]. 

Бҧған 10-нан аса қазаққа орын беріліп, небәрі 7 кісі қатысады. 

Дерек бойынша съездің алғашқы кҥнінде депутат Ыхтымов қазақ жеріндегі 

рухани істі басқару туралы заңмен қатысушыларды таныстырып ӛтті. Қазақ 

жеріндегі рухани іс туралы заң мынадай болатын: бір болысқа бір молда 

тағайындалады. Молда қызметке тағайындалады және орнынан тҥсіріледі. Ал 

мешіт, медреселер губернатордың рҧқсатынсыз салынбайды. Орал, Торғай, 

Ақмола, Семей және Жетісуда оқу жоқ.  

Депутаттар мҧсылман ӛлкелеріндегі жалпы жағдаймен танысып шыққан соң 

съездің ҥшінші кҥні 3-Мемлекеттік думаның мҥшесі Садары Мақсҧдов 

жиналған депутаттарға мынадай нақты ҧсыныстар жасайды:  

– «Мҥфтиден бастап махалле молдасына дейін қаптама жҧрт сайлауымен 

болсын; 

– Осы кҥні рухани мекемесі жоқ мҧсылман арасында (Тҥркістан, қазақ 

облыстары һәм ӛзге жерде) жҧрт тілегімен мҧсылман мекемесі ашылсын; 

– Мҥфти мекемесі мен махаллені қосып тҧратын Кавказдағы мәжіліс 

сияқты, һәр облыста бір мәжіліс мекеме ашылсын; 

– Барша рухани қызмет қылатын кісілерге қазынадан хақы – жалование 

берілсін, орыс попы жолында; 

– Рухани қызметтегі кісілеріміздің хақы, дәрежесі орыс попы хақы, 

дәрежесімен бірдей қҧрдас болсын; 

– Мҥфти мекемесі халыққа алым салып, қазына жиып алатын қҧқылы 

болсын; 

– Тҥркістан һәм Кавказда оқу туралы шатасқан заң тҥзетілсін; 

– Махалле ісіне молдалардан басқа жай кісілер де қосылсын, махалле заң 

жолында қазына пҧлдануға қҧқылы болсын. Орыс тілінде мҧны «юридическое 

лицо» дейді; 

– Рухани мекемелердің бәрінде халық сайлап қойған кісілер болсын; 

– Зор рухани мекемесі ӛз қол астындағы молдаларды һәм халық сайлап 

жіберген ӛкілдерді уақытша съезге шақыруға заң жолында қҧқылы болсын 
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(мҧндай қҧқы қазіргі кҥні орыс попында һәм протестантта бар); 

–  Мҧсылман рухани мекемелері ӛз арасында хатты мҧсылманша жазсын, 

керек кезінде орыс тіліне аударсын; 

– Тәмам мектеп һәм медресе рухани мекеме қол астында болсын; 

– Барша рухани мекемелерде мектеп һәм медресе басқаратын бӛлім 

болсын; 

– Мектеп һәм медресе ісінің жайы заңда анықталып ашық жазылсын; 

– Мҧғалім мен медреселер һәм рухани бӛлімінде жазулы болсын, бҧлардың 

қҧқықтары заңда болсын; 

– Мектеп, медресе, махалле ашпақ еркі һәм масджиж (мешіт) салмақ еркі 

рухани қҧқы болсын. Бҧл туралы заңда айналма болмасын; 

– Тәмам Ресей қол астындағы мҧсылман рухани істерін басқаратын бір зор 

мекеме болсын. Мҧның орны Петерборда. Мҧның басшысы министр 

мәжлісінде болмақ, патшаға ӛз аяғынан доклад қылмақ» [6, б. 341-343].  

Садары Мақсҧдовтың осы ҧсыныстары Мҧсылмандар съезі қабылданған заң 

жобасының іргетасын қалады.  

1917 жылдың 5-13 желтоқсанында қазақ автономиясын жариялады. 

Алашорда ҥкіметінің тӛрағалығына Әлихан Бӛкейхан сайланды. Алаш 

қозғалысы, ендігі жерде саяси кҥшке, қолында билігі бар ҥкіметке айналды. Бҧл 

мемлекет аз уақыт ӛмір сҥрсе де империя қҧрсауынан шыққан халықтың ӛз 

мемлекеттілігін қалыптастыруға жасаған алғашқы тарихи қадамы болды.  

Ә. Бӛкейхан, А. Байтҧрсынов, Е. Ғҧмаров, Е. Тҧрмҧхамедов, Ғ. Жҥндібаев, 

Ғ. Бірімжанов дайындаған партия бағдарламасының да жобасында діни мәселе 

қарастырылды. Бағдарлама мазмҧны мынадай мәселелерді кӛтерді [7]:  

– Мемлекет. Ресеймен терезесі тең одақ болуы және ӛзінің егемендік 

қҧқығы бар мемлекет болуы.  

– Жергілікті бостандық. Бағдарламаның осы тарауында екі тҥбірлі мақсат 

айқындалған: бірінші – тең қҧқықты федерация мҥшесі ретінде оған нҧқсан 

келген жағдайда Қазақстан ӛз алдына тәуелсіз мемлекет болып бӛлініп шығады. 

Екінші – ӛзінің нақтылы саяси қызметінде Алаш партиясы жалпы адамзаттық 

игіліктерді басшылыққа алып, әділдікке жақ, зорлыққа қарсы болады. 

– Қҧқық. Теңдік. Жиналыс жасауға, газет шығаруға, кітап бастыруға т.б. 

еркіндік. 

– Дін ісі. Дін ісі мемлекет ісінен бӛлек болады. Дін біткенге тең қҧқық 

берілуі. Муфтилік қазақта ӛз алдына болады. Неке, талақ, жаназа, балаға ат қою 

сияқты істер молдада болуы, ал жесір дауы сотта қаралады. 

– Билік және сот. Әр жҧртқа билік пен сот тҧрмыс ыңғайына қарай болуы. 

Би және судья жергілікті жҧрттың тілін білу керек. Аралас жерде соттың 

тергеу-тексеруі мен ҥкімі жергілікті жҧрттың тілін білу керек.  

– Ел қорғау. Әскерлік жасына жеткен жастар ӛз жерінде ҥйретіліп, ӛз 

жерінде қызмет ету керек.  

– Салық мәселесі. Салық мал-ауқат, табысқа қарай, байға-байша, кедейге-

кедейше әділ жолмен таратылуы керек. 
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– Жҧмысшылар. Жҧмысшылар заң қорғауында болуы керек.  

– Ғылым-білім ҥйрету. Оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық және 

ақысыз болады. Бастауыш мектептерде ана тілінде оқуы; қазақ ӛз тілінде орта 

мектеп, университет ашуы; оқу жолы ӛз алдына автономия тҥрінде болуы; 

ҥкіметтің оқу ісіне кіріспеуі; мҧғалімдер, профессорлар ӛзара сайлау арқылы 

тағайындалуы, ел ішінде кітапханалар ашылуы керек. 

– Жер мәселесі. Негізгі заң жасағанда жер телімі алдымен жергілікті 

халыққа берілуі; қазақ жер теліміне орналасқанша, қазақ жеріне ауған мҧжық 

келмеуі, бҧрын алынған жерлердің қазаққа қайтарылуы т.б.  

Бағдарламаны қорытындылайтын болсақ «Алаш» партиясының бағдарла-

масы бойынша дін ісі жеке тарау ретінде қарастырылды. Ӛйткені ғасырлар 

бойы қазақтың тарихында ислам діні, ислами қҧндылықтар ерекше орынды 

иемденді. Қазақ тарихындағы діни мәселелер қазақ мемлекеттілігінің рухани 

діңгегі болатын. Сондай-ақ діннің бірлігі қазақ, татар, башқҧрт, қырғыз, 

әзірбайжан т.б. ҧлт ӛкілдерінің ортақ мҥдде тҧрғысынан ӛзара байланыс 

жасауына, ҧлт тәуелсіздігі мәселесі тӛңірегінде ӛзара ҧйымдасуларына айтулы 

ықпал жасайтын еді.  

Сонымен қатар Алаш қозғалысының ӛрістеуінде де ислам дінінің маңызы 

ерекше болғандығын атап ӛтуге болады. Ҧлт-азаттық кҥрестің ішінде ислам 

дінінің кӛптеген ірі ӛкілдері болды. Сондай-ақ, ҧлт зиялыларының бас 

біріктіруіне, саяси сауаттылығының дамуының жылдамдауына, қозғалыстың 

қарқынды жҥруіне мҧсылман съездері де ерекше ҥлес қосты.  

Империяның саясаты және оны жалғастырушы кеңестік жҥйе алдымен қазақ 

зиялыларының атқарған іс-әрекеттеріне, халық арасындағы қҧрметіне қарсы 

бағытталды. Кеңестік жҥйе қазақтың тарихындағы тарихи тҧлғаларды халық 

санасынан ӛшіруге барынша талпынды. Ҧлттық қозғалыстар және жеке тҧлға 

туралы тарихи шындықты паш ететін деректерді жойып жіберу немесе 

мҧрағаттарда қҧпия сақтау сияқты әрекеттерге барды. Дегенмен ҧлт 

зиялыларының тәуелсіздігіміз жолындағы саяси сауатты қадамдары мен 

еңбектері, олар салған сара жолдар қазақ тарихында мәңгі қалмақ.  

Қорыта келе айтсақ алаштың кӛсемі Әлихан Бӛкейханның еңбектері Қазақ 

хандығы тарихындағы, отарлық қазақ елінің тарихындағы әлі де терең 

зерттеулерді талап ететін кӛптеген мәселелерін ашуға ҥлкен ҥлес қосады.  

Әлихан Бӛкейханның қазақ тарихындағы тарихи қызметі – империяның 

отарлық қасіретінен кҥйзелген халықты саяси сауаттылыққа, діни фанатизмге 

қарсы тҧруға тәрбиелеп, ҧлт мемлекетінің шаңырағын қайта кӛтеруі болды. Ол 

батыс елдерінен ҥлгі алуға тырысқанымен, ислами қҧндылықтардан бас тартқан 

жоқ. Ал империя басшылығының халықты рухани тҥрде отарлап алу 

мақсатында енгізген діндегі қҧрылымдық ӛзгерістері маңызды нәтиже берген 

жоқ. 
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Ә. БӚКЕЙХАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖЕРІН РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ   

ХХ  ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ  ОТАРЛАУ ЖОСПАРЫ ТАРИХИ ДЕРЕКТЕРДЕ 

(Семей, Ақмола облыстары, Алтай ӛңірі мәліметтерінен) 

(ерекшелігі, мақсаты, нәтижесі) 

 

Ресей империясының бірнеше ғасырға созылған халқымызды еркіндікте-

рінен айырып, ӛздеріне басы-байлы ету тарихындағы ХІХ ғасырдың соңы – ХХ 

ғасырдың басы олардың ата-мекендерін әскери, ӛнеркәсіптік отарлаумен қатар 

орыс шаруаларымен барынша қоныстандыруымен ерекшеленеді. Нәтижесінде 

ХХ ғасырға дейін қазақ жері, соның ішінде Ертіс, Есіл, Нарын, Бҧқтырма, т.б. 

ӛзендерін қамтыған Батыс Сібір, Алтай ӛңірінің Қытайға дейінгі ӛңірі  орыс 

қоныстары, казак станицалары, селоларымен, т.б. мекендермен толтырылды. 

Аймақ толып жатқан әскери қамалдармен, шекара шептерімен қоршалды. 

Қазақтар кҥшпен қҧнарсыз жерлерге ығыстырылды. Міне осы мерзімде 

олардың  Монғолия, Қытай жерлеріне  лажсыздан бҥкіл ауылдарымен ӛтуі кең 

қанат жайды.   

Кӛрсетілген уақытта Батыс Сібір Генерал-губернаторлығына қараған Дала 

ӛлкесінің Алтай аймағы орналасқысы келген орыс шаруаларын село, хутор, 

қауымдарымен қоныстандырылып, осы арқылы оны толығымен орыстанды-

рылған империяның ажырамас аймағы ету мақсат етілді. Аталған шараны іске 

асыруда ХХ ғасырдың басында пайдалануға берілген Ҧлы Сібір темір жолына 

ҥлкен міндеттер жҥктелді. Сібірге барғысы келетіндердің барша жол шығыны 

империя есебінен шешіле бастады. Отарлаушы ҥкіметтің осындай шараларына 

орай ХХ ғасырдың басынан Батыс Сібір, Алтайға қоныс аударушы 
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шаруалардың саны еселеп артқандығын тарихи деректер дәлелдей тҥседі. 

Жаңадан келетін қоныстанушыларды қалаған жерлеріне орналастыруды іске 

асыру жолында оларға қолайлы жерлерді дайындау ісі кең кӛлемде бастау 

алды. Болашақта алынатын жерлерді айқындау ҥшін  арнайы экспедициялар 

жабдықталынды. Мҧндай саясат қазақ халқының, соның ішінде оның зиялы 

тобының наразылығын тудырды. Олардың қатарында Ә. Бӛкейханов та болды. 

Осындай озбырлық қызметтің  мақсатын айқындау жолында ол Ф. Щербина-

ның  қоныстанушылар мҥддесіне қажетті жерлерді анықтауға арналған экспе-

дициясының жҧмысына қатысты. ―Бӛкейханов мырза, – деп кӛрсетті  Ф. Щер-

бина, – оның экспедицияға қажеттігі туралы И.И. Тихеевке жазған ... хатында, – 

экспедицияға аса керекті маман-статистик. ... Тегі қырғыз бола отыра және 

қырғыздар тҧрмысын  аса жақсы  білу арқылы  Бӛкейханов ӛлкенің  табиғи-

тарихи жағдайын  зерттеуге арналған білім алды, ...‖ Міне осылай  

Ә.Н. Бӛкейханов  экспедицияға басынан, яғни 1896 жылдан қатысты.  ...  

Ф. А. Щербинаның экспедициясынан жинаған  тәжірибесі  Ә.Н. Бӛкейхановтың  

ғалым ретінде  қалыптасуына  ҥлкен әсер етті. ... Ә.Н. Бӛкейхановтың  маңызды 

еңбектерінің бірі, 1910 жылы шыққан ―Казахи‖ аталған  экспедицияның  

далалық облыстарды  зерттеудің негізінде жазылды‖[1]. 

Осы және т.б. шығармаларында ол Ресей империясының  осындай басқын-

шылық әрекеттерінің мақсатын, халқымыздың мҥшкіл жағдайларын  барынша 

баяндады.  

Ал, бҧған керісінше осындай ауқымды отарлау саясатын іске асыруға 

империяның барлық мемлекеттік орындары, орыс қауымы қҧлшыныспен 

кірісті. Кӛрсетілген ӛңірлерді орыстандырудың жаңа кезеңі мемлекеттік 

басылымдардың, ғылыми қоғамдар жинақтарының, мерзімді баспасӛздің айы-

рықша тақырыптарына айналды. Оларда орыс шаруаларын жаңа жерлерге 

қоныстандырудың қажеттігі, мақсаты, барысы, болашағы, жекелеген 

қорытындылары кеңінен баяндалды.  

Атап айтқанда ―Всеподданнейший доклад Министра Земледелия и 

государственных иммуществ по поездке в Сибирь осенью 1895 года‖[2] деген 

сипаттамада Дала ӛлкесі, Алтай аймағына орыс шаруаларын жіберудің, аталған 

ӛңірлердің жер асты байлығын игеріп, ӛндіріс орындарын молайтудың барысы, 

атқарылар істер сараланып, талдау жасалынды. Империялық ―Жер және 

мемлекеттік мҥлік‖ министрінің осы арнайы сапарының қорытындысы 

жарияланды Онда: ―Сібірдің село тҧрғындарын жерге орналастыру 

қоныстандыру ісі ҥшін аса маңызға ие: Сібір темір жолына жақын, қазіргі кҥні 

ол жерлерге қоныстанушылар молынан жіберілген егін шаруашылығына 

қолайлы жерлерде белгілі тҧрғындардың тығыз тҧруы байқалып, жер 

қатынасын реттеудегі ... орын алып отырған нақты анықтамалардың болмауына 

орай елеулі тҧрғыда қиындықтар тудырғанына қарамастан бҧрынғы 

тҧрғындардың пайдалануында отарлауға қажетті едәуір тҧрғыда артық жер 

қалғанымен, бҧл артық жерлерді кӛне тҧрғындардан алу (қажет, – Ғ.Қ.). 

Ӛткен 1895 жылы Челябинск арқылы Сібірге 91000-ға дейінгі екі жынысты 
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адамдар ӛтті, сонымен қатар Тюмень арқылы ӛткендерді есептегендегі қоныс 

аударушылардың саны 109000-нан асты. Болашақтағы қоныс аударудың 

уақытша бәсеңдеуі емес, керісінше кҥшейе тҥсуін кҥтуге болады. Сонымен 

қатар қоныс аударушылар осы кҥнге дейін бет алған Батыс Сібір 

губернияларының қазыналық жерлері аймағында межеленгеннен тыс 143 мың 

адамға арналған жер бӛліктерінен басқа қоныстандыруға арналған жерді 

дайындау мҥмкін емес, ... темір жолға жақын Тобольск және Томск 

губернияларының округтеріне таяу жерлерде неғҧрлым қолайлы 

қоныстанушылар бӛліктерін негіздеу ...   

Далалық облыстардағы қоныстанушыларды орналастыру ... отырықшы 

тҧрғындарға және егіншілікпен айналысатын қоныстанушыларға арналған 

жерлер анықталып, атап айтқанда Далалық облыстардың Омбы және 

Петропавел уездеріндегі қоныстанушыларға арналған жер бӛліктерін 

дайындаудағы жҧмыс тәжірибесіне орай бҧл ӛңірге қоныс аудару кӛп 

жағдайларда сумен қамтамасыз етудің кҥрделілігімен ерекшеленеді.  

...Тобол губерниясы және Ақтӛбе облысындағы дайындалған жер 

бӛліктерінің 10000 ер жынысты адамға арналған, 39 жер бӛлігінде су мҥлдемге 

жоқ немесе жартылай қамтамасыз етілген және толық суландырылғаннан кейін 

ғана қоныстандырылуы мҥмкін.  

Ал, қҧрғату жҧмыстарына келетін болсақ, Барабы даласының солтҥстік 

бӛлігін қамтитын қҧнарлы жерлер ӛтуі қиын, (болашақта қҧрғатылуға жататын) 

батпақпен және сансыз кӛп ӛзендермен жалғастырылады. Қҧрғату жҧмыстары 

жҥргізілуге тиісті аймақ кӛлемі 4000000 десятинадан асады және осы адамдар 

саны аз, сонымен бірге қарлы боранға жиі ҧшырайтын аудандарды 

қоныстандыру бҧл жерлер арқылы ӛтетін Сібір темір жолының батыс бӛлігін 

дҧрыс пайдаланудың нәтижесіне байланысты.  

 1895 жылы Пенза губерниясынан келген қоныстанушылар тобы Семей 

облысының далаларына жіберіліп, олардың кӛпшілігі ормандардың және қара 

топырақтың болмауынан мҧнда қоныстанудан бас тартты.  

 Қоныстанушыларды анықтау және оларды орналастыру барлық жерде 

бірдей  жылдам іске асырылмауда, осы тҧрғыдан алғанда Ресейдің әр 

жерлерінен келгендер арасында ҥлкен айырмашылықтар бар. Ең ҥлгілі  

қоныстанушылар малоросстар, соның ішінде әсіресе полтавалықтар мен 

черниговтықтар ..., белгіленген жерге келе сала  полтавалықтар ... ҥй салып, 

астық себеді, жер жыртумен айналысады, олардың кӛпшілігі ӛздерімен бірге 

жетілдірілген плугтар, бақша ӛнімдерін, тҧқымдарын, жеміс ағаштарын әкеледі.  

Қоныстанушыларды жерге орналастыру кезінде жасалатын кӛмек қаржы 

берумен ғана шектелмей, қарыз немесе тікелей ақша есебінен алғашқы 

мерзімдегі қажеттіліктерді еске ала отыра толығымен қанағаттандырылуы 

қажет, соның ішінде аталған мақсатты іске асыруда бҥкіл қоныстандыру 

аймағында тҧқым және қазыналық қҧрылыс, ауылшаруашылық қҧрал-

жабдықтары қоймалары болуына, жылқы және ірі-қара малдарын, сонымен 

бірге тағы да басқа шаруашылық қҧралдарын алуды жеңілдетуге жағдай 
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жасалуы  тиіс.  

Қазіргі, 1896 жылдан отарлау ҥшін келетін тҧрғындардың талабына сай 

жаңа жер қорын беретін далалық облыстарды зерттеу басталды.  

Қоныстанушылардың жаңа жерлерге келіп, орналасқаннан кейінгі 

мақсаттары қайтадан қайту емес, олар шіркеулер салу мен мектептер ашуды 

сҧрайды.  

Сапар кезінде жекелеген қоныстардағы (Тобол губерниясы Тоқалы 

округінің Михайловск, Антоновск және Красно-Никольск, Томск губерниясы 

мен округінің Ново-Рождественск қоныстары) бір бӛлігі Сібір темір жолы 

(қызметкерлері, – Ғ.Қ.), келесі бӛлігі статс-хатшы Куломзин арқылы жекелеген 

адамдардың қаржылары негізінде салынып жатқан шіркеулер мен мектептер 

қҧрылысының барысымен таныстым. Әр жерде бҧл жҧмыс тҧрғындардың зор 

қҧрмет сезімін тудырды. 

 Сібірдің әр тҥрлі пайдалы қазбаларға бай екендігі ертеден белгілі, алайда 

олардың ішінде ӛнеркәсіптік алтынға ғана назар ерекше аударылады, басқа 

металлдардан – кҥміс, қорғасын, патша Кабинеті жерлеріндегі Алтай және 

Нерчинск  тау округтері шеңберінде, сонымен бірге жеке адамдар қаржысы 

арқылы Cемей облысында (Қарқаралы уезі) ӛндіріледі. Алтай таулы округінде 

кӛмір ӛндіру орындары (Бочатск және Кольчугинск), кҥміс ӛндіру зауыттары 

(Гурьев және Гаврилов) жҧмыс істейді.  

Атап айтқанда Батыс Сібірдегі Семей облысында соңғы уақытта бірнеше 

кӛмір ӛндіру орындары (Қарқаралыға таяу жерде) Қушек және Екібастҧз 

аңғарында зерттелуде және тағы басқа  кен және қазба байлықтары (кҥміс, мыс, 

қорғасын, темір, қҧрылыс тастары, гипс) белгілі.  

 Ӛкінішке орай аталған тас кӛмір және тағы басқа кен орындарының 

барлығы Сібір темір жолының батыс бӛлігінен 500-600 шақырым қашықтыққа 

орналасқан. Сондықтан да бҧл кен орындарын игеру одан бҧрынғы белгілі 

Семей (Қарқаралы уезі) және Ақмола облыстарындағы кҥміс-қорғасын және 

мыс кен орындары сияқты Сібір жолының батыс бӛлігін (Омбыдан немесе 

Петропавловскіден) Тҥркістан ӛлкесі жҥйесімен қосқанда ғана іске асырылады. 

Мҧндай темір жол бӛлігі оның (Батыс Сібір, Алтайдың, – Ғ.Қ.) қазіргі 

байлықтарын тасуға арналған арнайы мақсатына орай далалық облыстардағы 

тау-кен ісінің дамуына жағдай жасап, империяның Орта Азиялық шет 

аймақтары мен Сібір арасындағы аса нашар дамыған сауда айналымын 

жандандыра тҥсер еді. 

Жолдың Орта Сібір аңғарындағы таукен партияларының атқарған еңбектері 

нәтижесінде кӛптеген тас кӛмір кен орындары: Томск губерниясының 

Марийнск округіндегі Мазаловск Китат ӛзені арқылы ӛтетін темір жолдың 

Суджинка станциясынан 17 шақырымдағы Лебедянка селосы маңынан; Алгедат 

ӛзені жағалауынан 4 шақырым жерден; Правый конюх ӛзені аңғарынан; 

Убьенка, Вавилонка, Барандат, Полуденной және Северный Серт  және Итатк  

ӛзендері аңғарларынан табылды. 

...Алтай тау округінде игеріліп жатқан Колчугинск кен орнынан басқа 
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кӛптеген, соның ішінде Томидың сағасы Балахонка ӛзені жағалауындағы 

маңызға ие кен орындары бар.  

 Алтай округіндегі Гурьев зауыты ... 200000 пҧдқа дейін шойын ӛндіреді,  

Николаеевск зауыты 200000 пҧд шойын ӛндіріп, 125000 пҧд темір дайындайды.  

Алтын ӛндіру жеке адамдар арқылы жолға қойылған Алтай таулы округінен 

басқа соңғы жылдары бірнеше алтын кен орындары ашылған Томск 

губерниясының Мариинск округінде орналасқан.  

...Дала ӛлкесінде алтын ӛндіру ісі аса ҥлкен емес, кен іздестіру жеке адамдар 

ӛндірумен айналысып келе жатқан Ақмола облысының Кӛкшетау уезінен 

немесе Семей облысының Ӛскемен және Зайсан уезіндегі ҧсақ кәсіпкерлер 

арқылы жҥргізіліп келді, соңғысында алтын ӛндіру баяу да болса дами тҥсуде 

(1884 жылы 7 пҧд, ал 1894 жылы 28 пҧд). 

...Табиғи байлығы осы уақытқа дейін алынбаған және тҧрғындары оған 

қоныстанушылар легінің ҥнемі қосылуына қарамастан бос жерлері аса мол 

және негізгі ӛндірістік кҥштері жеткіліксіз Сібірдің Ҧлы Сібір жолы 

салынуымен жаңа ӛмірі басталды. Шығыс мҧхитты Еуропалық Ресейдің 

орталығымен жалғастыра отыра бҧл жол Сібірдің ғана емес, бҥкіл әлемнің 

экономикалық ӛміріне тҥбірінен ӛзгеріс әкеледі, сонымен қатар әзірге бос және 

жартылай тағы облыстар Батыс пен Шығыс арасындағы байланыс буыны 

болып, ӛзінің жер ҥсті және жер асты байлықтарын халықаралық тҧрғыда 

айырбастаудың негізіне айналуы тиіс.     

Болашақтағы Сібірдің жандануы, оны қоныстандыру, егін шаруашылығы, 

тау-кен ісі, тағы да басқа ӛндіріс тҥрлерін негіздеуге байланысты‖ [2.4-53] 

деген сипатама жасалынып, кӛрсетілген ӛңірлерді ресейлік отарлаудың барысы, 

оның империя ҥшін алар маңызы, осыған орай алдағы жоспарлар 

тҧжырымдалған.  

1907 жылы орыс шаруаларын жаппай қоныстандыруға орай сол мерзімдегі 

Дала ӛлкесінің қҧрамына енген Семей, Ақмола, Торғай облыстары, Батыс 

Сібірдің Алтай аймағының жайылымдықтарынан айырылған қазақтарын жерге 

орналастыруға арналған кеңес ӛткізіліп, оның нәтижесі арнайы журналда [3] 

жарияланды. 

Кеңесте Батыс Сібір ӛңіріндегі  қазақтардың бірнеше жҥздеген жылдар 

бойғы ата мекендері болып қалыптасқан отырықшы шаруашылыққа қолайлы 

жерлерді алудың жоспары қаралып, оны іске асырудың міндеттері талқыланды.   

1906 жыл бойы 200000 адамға айналған қоныстану қозғалысы бҧрын 

болмаған дәрежеге жетті, ал биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында жеке 

жер іздеушілердің жаңа жерлерге ҧмтылуы (ходоктар) кҥткендегінің 

барлығынан артып, жалпы жаңадан келушілер саны 433000 адамға жетіп, 

соның ішінде жанҧялы қоныстанушылар 311500 адам немесе 50750 жанҧя, ал 

жеке жер іздеушілер (ходоктар) 121500 адам болды.  

1907 жылдың бірінші жартысында ӛз беттерімен жаңа жер іздеушілердің 

Оралдан ары ӛтуі Ресейдің Еуропалық бӛлігінен ӛтушілердің Сібір жеріне 

деген сҧранысын айқындай тҥседі. 
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Ӛз еріктерімен жер іздеушілердің (ходоктардың) екіҥш ҥйдің ӛкілдері 

болатындықтарын ескерсек, олардың осы тҧрғыдағы жерге деген талабы 10 

миллион десятинаны қҧрайды (700000-1000000 адамға арналған)‖[3.65-66]-

делініп, орыс шаруаларын жаңа жерлерге қоныстандырудың  міндеттері 

сараланды  

 Мәжіліс қорытындысында: ―... Қоныстанушыларды тоқтату мҥмкін емес‖ 

[3, б.131], – деген нақты шешім қабылданды. Міне осылай Ресей патшалығы 

жаңа жерге ие болғысы келетін орыс шаруаларының барлығына мемлекет 

тарапынан жағдай жасауды қолға алды. Оның айқын кӛрінісі – ХХ ғасырдың 

басынан Батыс Сібір аймағына, соның ішінде қазақ даласына орналасушы-

лардың саны еселеп артты. ―Егер 1864-1885 жылдар аралығында  Оралдың 

шығыс жақ бетіне  қоныс аударушылардың саны 300000 адам болса, бҧл сан 

1885-1910 жылдары – 2,5 миллионға ӛсті. 

Қоныс аударушылардың ҥлкен бӛлігі қазақ  жерлеріне ҧмтылды. Егер 1896-

1905 жылдары Қазақстанның  Ақмола, Торғай,  Орал және  Семей облыстарына 

294296 адам келіп қоныстанса, 1906-1910 жылдары  770000 адам кӛшіп келіп 

орын тепті‖ [4, б.11] 

Нәтижесінде ХХ ғасырдың басында қазақ даласының барлық аймақтарының 

негізгі тҧрғындары орыстар болып қалыптасты. Халқымыз ата қоныстарынан 

кҥшпен қуылды. Әсіресе отарлаушыларды ҥнемі қызықтырып келген Қазақ-

станның шығысы мен Алтай аймағы байырғы тҧрғындарының жағдайлары ӛте 

шиеленісті. Халқымыздың басына тҥскен ресейлік  қанаудың қасіретін  

Ә. Бӛкейханов: ―Әр қазақ руымен ата қонысында  отыра беріп еді. Казак – орыс 

пайдасына аздап ақша тӛлеп,  Ертістің бар пішенін біз шауып алушы едік.  

Малды Ертіске бағушы едік.  Ата мҧрасы болған жеріміз еді.  31 майда  1904 

жылғы патшамыз  жарлығымен он шақырым  Сібір казак-орысына берілді.  

Мҧнда отырған қазақ  ӛзге тҥрмен орналасқанша, тӛлеп отырған ақша 

ӛзгермесін деген закон болмады.  Осы кейінгі он жылдың  ішінде қазақтың  

жерге тӛлейтін ақшасы  тӛрт есе кӛбейді. 1897 жылы  Щербина жазғанда  қазақ 

ҥй басына  казак-орысқа 10 сом жылына тӛлеуші еді. Енді осы 10 сом 20-40 сом 

болды.  Пайдаланған жер баяғы он шақырым, біз осыған қарамай  Ертіс 

бойында отырмыз.  40 сом ҥй басына тӛлеу оңай емес.  Барар жер жоқ.  Қан 

тӛгіп, кір жуып,  кіндік кескен ата-қонысымыз  Ертіс. Мҧнан кетсек, мҧнан 

неше есе  бақытсыздыққа  кез болуымыз анық.  ... Бізге ақырзаман туды білем‖, 

[4, б.159] – деген сӛздермен білдірді. Ал, оның ―Қырғыз тҧрғындары  біртіндеп 

ӛз қыстауларынан қуыла бастады,  мешіттері тартып алынып, қоныстанушылар 

оларда бҧзауларын ҧстайды.   

 ... Қоныстандыру басқармасы 15000 десятина, 10000, т.б. жер бӛліктерін 

дайындап, оларды әр тҥрлі адамдарға бере бастады. Атап айтқанда  Мемлекет 

Дума тӛрағасының кӛмекшісі  Варун-Секрет Ақмола облысының Петропавел 

уезінен аса мол жер бӛлігін алды. Граф Потоцкий 15000 десятин жер  ... алды.  

...Қырғыздар ӛз жерлерін жалға алуға мәжбҥр болуда‖,– деген ашық 

мәлімдемесінен ӛктем империялық биліктің салдарынан қазақ жерінің 
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толығымен отарлаушылар мҥддесіне орай талан-таражға салынғандығы белгілі 

болады.  

Қорыта айтқанда, жоғарыдағы деректерден  Ресей патшалығының қазақ 

жерін ХІХ ғасырдың соңы - ХХ ғасырдың басындағы одан ары отарлап, орыс 

шаруаларымен қоныстандыру, жер асты байлығын игеру жоспарының мақсаты, 

оның барысы, жергілікті халыққа әкелген зардаптарының  барынша айқындала 

тҥсетіндігі анық. 
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РАЙЫМЖАН МӘРСЕКОВКЕ ҚАТЫСТЫ КЕЙБІР ДЕРЕКТЕР ТУРАЛЫ 

 

XX ғасырдың алғашқы онжылдығынан басталатын халқымыздың 

тәуелсіздік жолындағы кҥресінің жаңа кезеңінің аса кӛрнекті ӛкілдерінің бірі – 

Райымжан Мәрсековтің ӛмір жолына, оның ішінде саяси қайраткер ретіндегі 

тҧлғасына бҥгіндері ҥлкен қызығушылық бар.  

Райымжан Мәрсеков 1879 жылы бҧрыңғы Семей облысы, Ӛскемен уезіне 

қарасты Айыртау болысында Сасықҧлы Мәрсектің ауқатты 

отбасында дҥниеге келген. Оның анасы, XIX ғасырда бҥкіл 

Орта жҥзге белгілі атақты ел билеушісі, кӛрнекті қоғам 

қайраткері Тана Тілемісҧлының Омар деген ҧлынан туған 

немере-қызы Бейілхан деген кісі болған. Осы жолдардың 

авторы 1987 жылы Семей қаласында Тана мырзаның аталас 

туысы Оқап молда Торайғыров ақсақалмен кездесіп, одан 

біраз деректерді, оның ішінде Райымжан Мәрсековке және 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыровқа қатыстыларын да жазып алған 

еді.  

Бҧл жерде біз Тана мырзаның қайраткер ретіндегі 

қызметтеріне тоқталуды мақсат етпегендіктен, кейбір 

мәселелерге ғана ҥңілуді жӛн кӛрдік. Жалпы Райымжан Мәрсекҧлының тҥрі, 

яғни бет пішіні ҧлы нағашысы Тана мырзаға ҧқсас болған сияқты. Райымжан 

Бірінші фотосурет.  

Р. Мәрсеков – 

Омбы 

гимназиясының 

оқушысы 
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Мәрсекҧлының әр кезеңдегі суреттеріне ҥңіле қарағанда оның бет-бейнесінің 

қазақтардың ҥлкен бӛлігінде кездесетін ортаазиялық  тҥрге жататынын кӛреміз. 

Әсіресе, оның 1918 жылы жазда Шәуешекте тҥскен суретінде осы тҥр басым. 

Ал кезінде Тарбағатай мен Алтайға саяхат жасаған Григорий Потанин ӛзінің 

естелігінде Тана мырзаның бет-бейнесі «қырғыздық пен тҥріктіктен гӛрі, тіпті 

семитке ҧқсас» – деп жазған 1, б. 276 .  

Райымжан Мәрсекҧлының бҥгінгі біздерге жеткен ҥш суреті мәлім.  

Оның біріншісі – Омбы гимна-

зиясында оқып жҥрген кезіндегі 

суреті. Екіншісі – Семейде Әлихан  

Бӛкейхановтармен қатар отырып 

тҥскен топ суреттен алынған 

фотосуреті. Бҧл фотосуретте заман 

ҥлгісімен шырттай киінген, бет-

бейнесі ӛте салмақты ӛрімдей жас 

жігіттің кескіні кӛрініс береді. 

Сурет 1918 жылы тҥсірілген деп 

ресми айтылып жҥр. Ал ҥшінші 

фотосурет 1918 жылы жазда 

Шәуешек қаласында тҥсірілген топ 

суреттен алынған. Бҧл суретке Райымжан Ахмет Байтҧрсынов, Міржақып 

Дулатов және Садық Аманжолов сияқты белгілі Алаш азаматтарымен 

Қытайдағы қазақтар ӛмірімен танысуға сол елге барғанда тҥскен. Осы суреттегі 

Райымжан Мәрсеков мосқал тартқан адам.  

Сонда қалай? Неге бір жылда 

тҥскен екі суреттің бірінде Райымжан 

ӛрімдей жас та, ал екіншісінде мосқал 

тартқан бейнеде? Бір қызығы, 

алаштанушылар осы екі фотосурет-

тегі бейненің Райымжандікі екенін де 

және екеуінің де 1918 жылы тҥсіріл-

генін мойындайды. Тіпті осы суреттер 

Алаш қайраткерлері ӛмірінен бірша-

ма хабар беретін «Алашорда» фото-

альбомында да сол кҥйі беріліпті 3, б. 

185 .  

Фотосуреттерді салыстырып және деректерге ҥңілгенде Райымжанға 

қатысты екінші және ҥшінші суреттердің әр кезеңдерге жататындықтарына 

кӛзіміз жетті. Ҥшінші сурет, сӛз жоқ, 1918 жылы жазда Шәуешекте тҥсірілген. 

Ал екінші фотосурет Райымжанның Семейде 1902-1908 жылдары округтік 

сотта қызмет істеген кезеңіне жатады. Суреттен ортада отырған 

Ә.Бӛкейхановты, Кӛкбай ақынды, Абайҧлы Тҧрағҧлды, «Правда» газетінің 

Екінші фотосурет. 1905 жыл. Ә.Бӛкейханов Семейде 

Ҥшінші фотосурет. 1918 жыл. А .Байтҧрсынов,  

М. Дулатов, С. Аманжолов және Р. Мәрсеков 

Шәуешек қаласында 
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тілшісі болған Жҧбандық Болғанбаевті және т.б. азаматтарды кӛреміз. Бҧл 

суретте Тҧрағҧлмен қолтықтаса тҥскен Ә.Бӛкейхановтың жігіт ағасы болған, 

қырықтың ҥстіне енді шыққан жастағы кезі екенін байқаймыз. Суреттің нақты 

тҥсірілген уақыты, ӛзі сол кездегі семей жерінікі бола тҧра Семей қаласымен 

толық танысуға енді ғана реті келген, Тҧрағҧлмен дос болатын, I-ші 

Мемлекеттік Думаға Семей облысынан сайланатын сонау-бір аса кҥрделі 1905 

жыл деп толық айтуға негіз бар.  

Әлихан Бӛкейхановпен Райымжан Мәрсековтің таныстықтары алыстағы 

Петербургтан басталғаны белгілі. Туған халқына тәуелсіздік әперу жолындағы 

кҥресте бҧлталақсыз жҥрген осы екі 

ҧлы адамның саяси-идеялық кӛзқарас-

тарының бірлігі Ресейдің астанасы 

Санкт-Петербургтан басталып, Алаш 

қозғалысы мен Алаш партиясына және 

Алашордаға ҧласатынын кӛреміз. 

Райымжан Мәрсеков, Әлихан Бӛкей-

ханов бағыт берген азаттық идеясын  

Семей жерінде табанды іске асырушы-

лардың және оның сенімді серіктерінің 

бірі болды. Осы жерде тағыда бір 

фотосурет туралы айтуды да жӛн 

кӛрдік. Осы фотосуреттің жылына 

байланысты да жансақ тҧжырым орын 

алып келеді. Суреттің астындағы 

жазудан «Перед поездкой А. Байтурсынова и М. Дулатова в город Шауешек. 

Семей, 1918 год» деген сӛздерді оқимыз. Бҧл тағыда қисынға келмейді. Осы 

жерде Ахмет Байтҧрсынов пен Міржақып Дулатовтың Шәуешекте тҥскен 

суретін мына суретпен салыстырғанда, бҧл суреттердің аралық мерзімінің 

біршама алыс болғандығын байқауға болады. Ең бірінші кӛзге тҥсетіні аталған 

тҧлғалардың суреттердегі әртҥрлі жас мӛлшеріндегі қалыптары. Мына соңғы 

суретте Ахметте, Міржақыпта 1918 жылғы Шәуешекте тҥскен суреттеріне 

қарағанда  әлдеқайда жас кӛрінеді. Шыны солай. Себебі, бҧл сурет 1918 жылы 

емес, әлдеқайда бҧрын тҥсірілген.  

Алаш қозғалысының дҥниеге келуі XX ғасырдың басы екендігі белгілі. 

Дәлірек айтсақ барлығы Қарқаралы петициясынан басталады. 1905-1909 жж. 

аралығында біздің Семей ӛңірінде тағдырдың жазуымен Ахмет Байтҧрсы-

новтың да, Міржақып Дулатовтың да және т.б. кӛрнекті азаматтардың 

болғанын білеміз. Бҧлар Қарқаралы петициясының негізгі ҧйымдастыру-

шылары болды. Осы кезеңде олар Семей қаласының және аймақтағы 

зиялылармен етене араласып, жақын болған. Мына жоғарыдағы фотосурет 

шамамен 1907-1908 жылдары Семейде тҥсірілген. Қажымҧқанның да Семейге 

циркпен келуі осы кезеңге жатады.  

Тӛртінші фотосурет. Семей, 1907 немесе 1908 жыл.  Бірінші 
қатар, сол жақтан оңға қарай: Жақабай Әтікеҧлы, Тҧрағҧл 

Абайҧлы, Кӛкбай Жанатайҧлы, Мҧқан Жәкежанҧлы, Ахмет 

Байтҧрсынов. Екінші қатар: Елдес Омарҧлы, Сейдәзім 

Қадырбайҧлы, Қажымҧқан Мҧңайтпасҧлы, Міржақып Дулатов, 

Жҧбандық Болғанбайҧлы. 
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Біз жоғарыда аталған екі фотосуретке  не себептен 1918 жылы тҥсірілді 

деген тҧжырым жасалғанын және кім жасағанын Семейдегі Абайдың 

мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мҧражайының 

қызметкерлерінен сҧрағанымызда олар осы мҧражайдың бір кездегі жетекші 

маманы, марқҧм Мҧздыбай Бейсембаевтың атын атады.  Мықты ӛлкетанушы, 

зерттеуші болған Мҧздыбай Бейсембаевтың осы фотосуреттерге байланысты 

70-ші жылдардағы жансақ тҧжырымын біз бір-ақ нәрсемен, ол кезде Алаш 

қозғалысының туу мәселелерінің, оның ішінде 1905 жылы қабылданған және 

патша атына жіберілген петиция туралы мҥлде айтылмауымен және 

деректердің жабық болуымен байланыстырамыз.  

Райымжан Мәрсеков ӛмірінің екінші бір қалтарыста қалып келген жағы 

оның Қытайдағы ӛмірі, соның ішінде сол елде қҧрған жанҧясы. 1991 жылы 13 

қаңтарда шыққан «Семей таңы» газетінің кезекті нӛмірінде «Сҧрау саламыз» 

деген айдармен Ресейде оқыған қазақтардың тізімі берілген мақала шықты. 

Онда жҧртшылықтан тізімдегі адамдарды білетіндер болса хабарласуды 

ӛтінген. Тізімнің ішінде Петербург университетін 1902 жылы алтын медальға 

бітірген Райымжан Мәрсековтің де аты тҧрды. Сол кезде осы нӛмерді 

ақсуаттық, Қызылкесік ауылының тҧрғыны (қазіргі Тарбағатай ауданы), 

қазақтың дәстҥрлі тарихынан хабары аса мол, шежіреші, Тарбағатай 

ауданының қҧрметті азаматы болған, қарт ҧстаз марқҧм Қарпық Кәрімҧлы 

Егізбаев кӛреді. Кӛрген бетте ол кісінің есіне бір кездерде ӛзіне Әжібаев 

Ӛрісбай деген кӛп нәрсені білетін ақсақалдың «Әй, Қапан! Мына ӛзіміздің 

ауылдағы Молдахан шалдың кемпірі бір кезде ӛзінің Райымжан Мәрсековтың 

әйелі болғанын айтады» дегені есіне тҥседі.  

Сӛзді осы жерде менің әкем Қарпық ақсақалға берейік. Ол ӛзінің 

мақаласында былай дейді: «Ӛрісбай ақсақалдың айтқаны ойыма оралып, 

Нұржамал шешейдікіне тарттым. Ол кісіге ақсақалыңыз енді халықтың 

кӛсемі ретінде танылатын болады деп газетті оқып бердім. Тӛсектен тұра 

алмай, аяғын баса лмай қалса да, ақыл-есі сол қалпы екен. Әуелі кӛзіне жас 

алып, артынан жадырап сӛйлей бастады.  

Ұзын ӛмірінің  ең бақытты шағы – Райымжанмен ӛткізген 14 жыл болды. 

Ол кісінің ақылға да, білімге де байлығы мені тәнті ететін. Райымжанмен 17 

жасымда қосылдым. Райымжан ол кезде қырықтан асып кеткен. Жас 

айырмашылығымыз сонша алшақ болса да, бір-бірімізбен аса сыйласымды 

болдық. Кейде мен ӛзімді тым еркін ұстаймын деп ашуландыратын да қылық 

жасайтынмын. Пенде ғой, сол кезде аузынан орысша сӛз шығатын, - деп еске 

алды Нүкен шешей, – сол кезде  мен де одан әрі ӛрбітпей: 

– Мынауың не сӛз? Орысшалап боқтағаның ба? – дегенімде: 

– Жоқ, боқтық емес. Оның мағынасы: «Қоқым-соқым, бопыр-сопыр», – деп 

қалжыңға айналдырып, ӛзі де күліп, мені де күлдіретін.  

Нұржамал шешей одан кейін кезіккенімде: Қызыр тӛреден бастап, 

Райымжанды ел аса құрметпен қарсы алатын. Бас қосқан жерде Қызыр 

үкірдай маған: «Қарындасым, асылды бағалай біл, сыйлай біл», – деп қоятын.  
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Райымжан толық, бірақ сымбатты еді. М. Жұмабаевтың жинағында 

айтылатын: «Қарны ысылып, жаны қысылып, Раймәрсек, Қашқар барды, 

сәлде салды, мінді есек», – деген әзіл ӛлеңінде осы жайды аңғартса керек.  

Райымжан қасында әнші, ақын, күйшілерді топтап ертіп жүретін.  Ӛзі де 

шебер домбырашы, гармоншы, әнші еді, кейде үйде, кейде жиын жерде 

«Кӛкпекті, Тарбағатай, Қалба, Бӛкен, Қызығын қайта айналып кӛрер ме екем» 

деп  аяқталатын бір мұңлы әнді нақышына келтіре айтқанда, сӛзі мен әуеніне 

тыңдап отырғандардың кӛңілдері босап жылайтын. Рекең ӛзі де артынан 

ауыр ойға бататын. 

Елін жиі ойлайтын. «Жасымнан оқу соңына түстім. Таң атса, күн 

батпайтын, күн батса, таң атпайтын жерге де барып оқыдым. Сондағым – 

халқыма пайдалы адам болу еді. Ешқандай пайда таппадым. Ең ауыры – 

елімнен кеттім. Одан да, оқымай-ақ, бір байдың қойшысы болсамшы», – деп 

налитын деп сыр тарқатты» 4, б. 39-40 . 

Бір ӛкініштісі, Қытайдан Қазақстанға 1962 жылы ӛткен Райымжан 

Мәрсековтің ең жақындарының біздің Қызылкесік деген ауылда ҧзақ жылдар 

ешкімге белгісіз инкогнито болып, тҧрып жатулары. Заман ӛзгермегенде 

жабулы қазан, жабулы кҥйінде қалар ма еді? Осыдан кейін «Семей таңына» 

әкейдің мақаласы шығып, іштерінде зерттеушілері де бар жҧртшылық 

жаңалықпен танысты. Райымжан ҧрпақтары мақаладан кейін Семейдегі және 

Ҧландағы туыстарымен жақын білісіп, араласа бастады.    

Нҧржамал шешейдің айтуынша, Райымжан ҧсталғанға дейін Текес ӛңірінде 

мҧғалім болыпты. Шэн Шицайдың тҥрмесінде 1945 жылы қапқа салып 

ӛлтірілген. Оның ӛліміне байланысты зерттеушілер әртҥрлі болжамдар айтады. 

Біздің білетініміз Нҧржамал шешейдің айтқаны. Сонымен бірге Нҧржамалдың 

Райымжанның інісі Шериязданға әменгерлікпен қосылды деген сӛз де 

шындыққа жанаспайды. Райымжан «Мен енді қайтпаспын. Балалар – жас, 

біреудің етегінен ҧстасын» деген тҥрмеден жолдаған сәлемін де Нҧржамал 

шешей айтқан. Ол кісі сҥйегі мҧрын ішіндегі мырзас болатын Молдахан деген 

ақсақалға қосылған және сол кісінің елінде ӛмірінің соңғы кҥніне дейін болды.  

Қорыта айтқанда, Алаш идеясына ӛмірінің соңғы сәттеріне дейін адал 

болған, Әлихан Бӛкейхановтың айнымас, сенімді серігі, халқымыздың біртуар 

перзенті Райымжан Мәрсековтың тағылымға толы ӛмірі ҧрпақ ҥшін ӛнеге және 

оны одан әрі тереңдете зерттеуді қажет етеді.  
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(XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА) 

 

В первой четверти XVIII в., в результате ряда внутри- и внешне-

политических факторов начался процесс присоединения Младшего и Среднего 

жузов – казахских этнополитических образований – к Российской империи. К 

этому периоду, благодаря своеобразному историко-культурному развитию 

региона на протяжении предшествующего, средневекового периода, здесь 

активно шел процесс исламизации казахского общества.   

Огромное влияние на закрепление позиций данной религиозной системы 

среди кочевников оказали два исламских центра – среднеазиатский и южно-

сибирский. Казахи Младшего и Среднего жузов попали в зону развития «южно-

сибирского» ислама, носителями которого выступали  тоболо-иртышские, 

барабинские и томские татары, татары и башкиры Волго-Уральского региона. 

Данный вариант формировался на базе местных архаических верований, а в 

процессе эволюции испытал огромное влияние культуры номадизма, с 

носителями которой – тюркским миром – граничил на южных рубежах, а так же 

пришедшего из Средней Азии суннизма с его суннитскими братствами и 

орденами.  

В Южном Казахстане на религиозное сознание  казахов Старшего жуза 

воздействие оказывал другой исламский центр – среднеазиатский. Бухарский 

эмират, Хивинское и Кокандское ханства, расположенные в регионе, являлись 

классическими примерами мусульманской государственности центрально-

азиатского типа. 

Однако, несмотря на влияние региональных исламских центров, процесс 

исламизации казахского населения принял специфические черты формы, что 

объяснялось целым рядом обстоятельств. Во-первых, как, например,  отмечает 

Г.В. Милославский, «кочевники никогда не входили в ареал мусульманской 

цивилизации, сопровождавшейся ломкой  местных общественных структур 

(прежде всего, хозяйственно-культурных типов). Во-вторых, кочевники не 

вступали в тесные контакты – политические, экономические, культурные – с 

региональными центрами ислама. В-третьих, существовал языковой барьер 

между мусульманским центром и периферией. И, наконец, процесс 

исламизации в среде кочевников носил вторичный характер, проповедниками 

ислама выступали не арабы, а принявшие ислам персы» [1].  

В результате к началу XVIII в. Казахстане сложился собственный вариант 
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регионального (бытового/народного) ислама [1], который характеризовался 

синкретизмом исламских и языческих культов и определялся следующими 

особенностями. Во-первых, здесь не получила распространение ни полити-

ческая система в виде халифата, ни исламская система сбора налогов и 

перераспределения общественного продукта, ни институт вакуфной 

собственности. Во-вторых, казахское общество продолжало функционировать 

по нормам обычного права – адату, здесь не были известны шариатские суды.  

В-третьих, в отличие от мусульманских оседло-земледельческих стран, где 

сословие ходжа (кожа) занимали видное место в политической системе 

общества и выполняли важные социально-регулятивные функции, в казахских 

жузах его представители не играли сколько-нибудь значимой социальной роли, 

ограничиваясь поддержанием культурно-бытовых и идеологических традиций 

ислама в степи [2]. В-четвертых, слабое распространение канонов ислама 

накладывало определенный отпечаток на религиозную обрядность и на 

характер семейно-брачных отношений. В частности в казахской степи к XVIII 

в. отсутствовали культовые учреждения – мечети, медресе и т.д., не соблюдался 

пятикратный ежедневный намаз, наряду с исламскими религиозными 

праздниками продолжали отмечаться традиционные праздники календарного  и 

жизненного циклов. Значительно отличались роль и поведение женщины в 

казахском кочевом обществе. Даже в конце ХIX в. в этнографических заметках 

указывалось, что «…киргизские девушки пользуются несравненно большею 

свободой, чем татарские, хотя считаются магометанского вероисповедания, они 

показываются в народе с открытым лицом, и при весенних перекочевках и 

различных праздниках участвуют в играх с молодежью» [3]. Слабо был развит 

в казахском обществе и институт многоженства. 

В конечном итоге, по мнению ряда исследователей, на протяжении XVII-

XVIII в. «ислам не раскрыл в полной мере духовный и интегрирующий 

потенциал в среде казахов-кочевников, не создал предпосылок формирования 

этносоциальной общности, не уничтожил родоплеменные институты и вместе с 

ними ―родовое‖ сознание» [4].  

В процессе военно-экономической колонизации территории казахских 

жузов, Российская империя вплоть до 70-х гг. XVIII в. мало интересовалась 

внутренними социальными проблемами казахского общества, в том числе и 

вопросами его религиозности. Ситуация изменилась в связи с разгром 

Джунгарского ханства в середине XVIII в. и последовавшим урегулированием 

пограничных вопросов между Россией и Китаем. Эти события способствовали 

началу интеграционных процессов, связанных с вовлечением казахов в 

политико-правовое пространство Российской империи. В рамках нового курса 

правительство стало использовать огромный арсенал методов и средств, одним 

из которых являлась религиозная составляющая, направленная на 

социокультурную инкорпорацию кочевников. 

Вместе с тем, изменение позиций государства к вопросам религиозного 

развития казахского общества, произошедшее в 70–80-е гг. XVIII в.,  во многом 
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определялось трансформацией общего курса империи в отношении ислама. В 

период правления Екатерины II был провозглашен принцип веротерпиости. В 

его рамках получило признание право мусульман империи на религиозную 

самобытность, произошло включение исламских институтов в общеимперскую 

структуру [5]. Таким образом, «постепенно оформлялся (концептуально и 

институционально) основополагающий принцип имперской политики – 

неизменное требование от подданных лояльности "центру" при готовности 

последнего признавать определенную "культурно-религиозную автономию" 

нерусских народов» [6]. 

В отношении казахского населения вектор религиозной политики империи 

изменился в сторону административного распространения ислама.  Закрепление 

его позиций в степи должно было способствовать интеграции населения степи в 

состав империи. Предполагалось, что строительство мечетей для публичной 

молитвы привлечет «…прочих в близости кочующих или обитающих на 

границах наших, а сие  может послужить со временем к воздержанию их 

своевольства лучше всяких строгих мер» [7].  

Кроме этого, исламизация должна была снизить межэтнические разногласия 

в вопросах землепользования между поволжскими мусульманскими народами – 

башкирами, татарами с одной стороны, и казахами Младшего жуза с другой [8]. 

И, наконец, распространение монотеизма в форме ислама в казахском обществе 

мыслилось как масштабный культуртрегерский проект. Считалось, что 

привлекаемые мечетями, казахи станут чаще посещать русские города и со 

временем перейдут к оседлому образу жизни; мечеть должна была стать 

своеобразным центром притяжения, вокруг которого могло бы в степи 

образоваться казахское сообщество или целое поселение. В дальнейшем, через 

ислам казахское общество предполагалось привести к православию.  

Для реализации проекта духовные дела казахов-мусульман были переданы в 

компетенцию Оренбургского мусульманского духовного собрания – органа 

управления мусульманами Азиатской части России, созданного в 1788 г. 

Распространение идеологии ислама было возложено на татарских и 

башкирских мулл, которые активно развернули свою миссионерскую 

деятельность в степи [9]. В приграничной с Южной Сибирью зоне, в 

Семипалатинской, Петропавловской и Омской крепостях были построены 

первые исламские культовые учреждения – мечети. 

Однако, в целом административное воздействие на религиозное сознание 

кочевников не принесло ожидаемых результатов. На протяжении первой 

половины XIX в. традиционное казахское общество оставалось 

индифферентным к исламской составляющей своего быта, продолжало 

регулировать социальную сферу нормами адата, который исключал действие 

многих норм мусульманского права и влиял на его отдельные ритуальные 

стороны. Важной причиной низкой эффективности религиозной реформы 

Российской империи явилось то, что проводниками ислама в степи выступили 

муллы – представители татарского и башкирского народов, с которыми у 
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казахского этноса были достаточно сложные отношения. 

Со второй половины XIX в. позиция правящих кругов Российской империи 

к проблеме «российского ислама» подверглось серьезной трансформации. 

Важнейшим внешнеполитическим фактором, выступившим причиной 

концептуальных изменений государственного курса в этом вопросе стало 

расширение границ империи и включение в ее состав территорий со 

значительным по численности мусульманским населением (Кавказ, Казахстан, 

Туркестан). Завершение присоединения Юго-Восточного Казахстана и захват 

Кокандского ханства привели к увеличению протяженности российской 

границы с китайской провинцией Синьцзян. В 1864–1871 гг. здесь прокатилась 

волна антицинских мусульманских восстаний, активными участниками 

которых выступили казахи, в том числе казахи – российские подданные, 

откочевавшие в Китай.  

Российские власти были весьма обеспокоены событиями, происходящими в 

Синьцзяне, не без основания опасаясь, что волнения перекинуться в пределы 

империи, и будут поддержаны, прежде всего, казахами-мусульманами. В разгар 

волнений, в 1865 г., военный губернатор Семиреченской области  

Г.А. Колпаковский писал начальнику штаба Сибирского корпуса А. Кройерусу: 

«Казахи находятся в напряженном выжидательном положении, готовые 

броситься при первой возможности на сторону инсургентов (участников 

восстания – Ю.Л.), говоря, что настало время мусульманского величия. Все 

противное мусульманской религии истребляется… В Кульджинской фактории 

церковь наша поругана, на ней более двух недель развивалось мусульманское 

знамя» [10].   

Серьезные последствия для судьбы российского ислама имела и весьма 

неудачная для России Крымская кампания 1853-1856 гг., которая значительно 

ослабила позиции империи в «восточном вопросе». Ее результатом явился рост 

антироссийской пропаганды среди мусульман Крыма, Поволжья, Кавказа и 

усиление агитации в пользу турецкого султана. 

В результате у определенной части правящих кругов империи стало 

формироваться негативное восприятие российского ислама, подъем 

национального сознания и общественно-политической активности мусульман 

империи стал рассматриваться как фактор, «способствующий соединению 

национального и конфессионального самосознания восточных народов и 

порождению угрозы территориальной целостности империи» [11]. 

Новые тенденции правительственного курса в отношении мусульманских 

народов страны, безусловно, отразились на содержании религиозной политики 

государства в казахской степи. Так, во Временном положении об управлении 

Оренбургским и Западно-Сибирским генерал-губернаторствами 1868 г., 

духовные дела казахов изымались из компетенции Оренбургского 

мусульманского духовного собрания, их заведование передавалось местным 

муллам, избираемым из представителей местной этнической среды и 

утверждаемым местным начальством. Они подчинялись общему Гражданскому 
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управлению Министерства внутренних дел. Разрешалось иметь не более одного 

муллы в волости. Таким образом, деятельность татарских мулл в казахской 

степи запрещалась, звание указных мулл, назначаемых на должность 

Оренбургским мусульманским духовным собранием, было отменено. Брачные 

и семейные дела казахов были изъяты из ведения мусульманского духовенства 

и подчинены традиционному народному суду биев [12]. 

В утвержденном  25 марта 1891 г.  Положении об управлении Степным 

генерал-губернаторством к исполнению религиозных обрядов допускались 

лица, даже не признанные официально духовными. Обязанности мулл не были 

определены, что лишало их статуса представителей органов управления, а, 

следовательно, и былой социальной значимости. Муллы также отстранялись от 

ведения метрических книг, от рассмотрения брачных и семейных дел, обязаны 

были выплачивать налоги и нести повинности наравне с остальным 

населением. Закон предусматривал наказание мулл за вмешательство в 

названные выше дела, как за самовольное присвоение власти.  

Ст. 99 Положения 1891 г. регулировала правила строительства мечетей в 

Степном крае. Их возведение разрешалось в Акмолинской и Семипалатинской 

областях Степным генерал-губернатором, в Семиреченской области – 

Туркестанским генерал-губернатором, а в Уральской и Тургайской – 

Министром Внутренних дел. Допускалось сооружение не более одной мечети 

на волость. Мечети и школы при них должны были содержаться за счет 

добровольных пожертвований, дотаций из государственной казны для их 

функционирования не предполагалось [13].  

Вся данная совокупность мер диктовалась политическими соображениями 

«…с целью возможного ослабления мусульманской пропаганды в степи и 

разрыва духовной связи магометан, проживающих внутри империи с кочевым 

киргизским населением, где магометанство находиться еще в весьма слабом 

развитии» [14]. 

Однако предпринятые государством решительные меры, направленные на 

ограничение сферы распространения ислама в степи и вычленение казахского 

общества из общероссийского мусульманского движения, имели обратные 

эффект. С 80-х гг. XIX в. резко возросло количество обращений со стороны 

казахского населения в Департамент духовных дел иностранных исповеданий 

Министерства внутренних дел с просьбами о «назначении для него особого 

Муфтията и об учреждении при нем Духовного собрания» [15].  Наиболее 

активно казахи стали настаивать на реализации данной идеи в период 

революции 1905–1907 гг., провозгласившей, как известно, свободу отправления 

религиозных культов. Так, например, в этот период мулла Акмолинской мечети 

№ 1 Абдрахман Аюпов разослал письма волостным управителям Акмолинской 

области с предложением составить соответствующие приговоры и собрать 

деньги на расходы по ходатайству «об учреждении проектируемых 

должностей»[16]. В 1905 г. в г. Кокчетаве было возбуждено уголовное дело в 

отношении муллы Таласова и его помощника Кощегулова, которые также 
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призывали открыть для казахов специальное религиозное управление – 

Муфтият.  Они «проводили беседы и распространяли прокламации» в 

результате чего «религиозное движение под влиянием агитации охватило 

значительную массу киргизского населения в Петропавловском и Кокчетавском 

уездах» [17].  

На рубеже XIX–XX  в. в казахской степи развернулось массовое движение 

по строительству мечетей и открытию духовных школ при них. Данный 

процесс регламентировался, как указывалось выше,  в Степном крае 

Положениями об управлении 1868 и 1891 гг., по которым разрешалось иметь не 

более одной мечети волости. Проект Положения об управлении в 

Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях 1867 г. не касался религиозных 

вопросов и не вторгался в эту сферу жизни местного населения. И только с 

октября 1893 года, когда на Семиреченскую область было распространено 

действие Положения об управлении в Степных областях 25 марта 1891 г.  

процесс строительства новых культовых заведений стал определяться ст. 97-99 

указанного Степного положения. 

В 80-е гг. в Российской империи был принят Строительный устав, в рамках 

которого были упорядочены правила и процедуры получения разрешения на 

строительство любых объектов, в том числе культовых. Для сооружения 

построек последнего типа (православных, исламских и т.д.),   мусульманское 

общество (несколько казахских аулов или волость) должно было представить 

приговор, по которому оно обязывалось за собственные средства  возвести 

мечеть и содержать при ней муллу, а также представить в областное правление 

проект мечети, подписанный областным архитектором с приложенной сметой 

расходов на строительство. С собранными документами общество обращалось  

к губернатору области с ходатайством о разрешении строительства мечети. 

Военный губернатор делал свое заключение о законности ходатайства – как 

правило, в нем содержалась информация о полноте предоставленных по 

номенклатуре документов и заключение о правомочности обращения, т.е. 

отсутствии в волости на момент подачи прошения мечети. Затем документы 

направлялись в Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД где 

их обязаны были рассмотреть по действующему законодательству в течение 

трех месяцев и дать ответ. 

Несмотря на стремление правительства сдерживать процесс строительства 

мечетей в казахской  степи, формальных препятствий к удовлетворению 

ходатайств мусульманских обществ, как правило, не было. Поэтому, обязанное 

действовать в рамках закона, МВД, в подавляющем большинстве случаев 

удовлетворяло их просьбы. Это привело к небывалому росту количества 

мечетей в степи. Так, например, в г. Туркестане в 1864 г. насчитывалось 20 

мечетей, в 1910 г. их было уже 41; в г. Чимкенте в 1868 г. насчитывалось 18 

мечетей, в 1910 г. – 36. В Перовске в 1910 г. действовало 4 мечети, в 

Казалинске – 5, в Аулие-Ате – 21 [18]. В Семиреченском уезде, включавшем г. 

Пржевальск и Пишпек, к 1912 г. имелось 228 мечетей [19]. В Уральской 
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области в 1912 г.  разрешение на строительство мечети получили 15 волостей, в 

Тургайской области – 11 волостей [20]; в 1915 г. – в Уральской области – 6, 

Тургайской – 7 волостей [21].  

Как правило, при построенных мечетях сразу же открывались и начальные 

школы – мектебы. Например, в 1886 г. в Семиреченской области Степного края 

среди оседлого мусульманского населения функционировало 144 мектеба с 

общим количеством учащихся 4552. В г. Верном и Копале таких школ 

насчитывалось пять. У казахов-кочевников области под руководством 

переходящих из волости в волость мулл, преимущественно из татар, обучалось 

4670 человек. В Семипалатинской области при мечетях в 1886 г. 

функционировало 15 мектебов: 13 – в городах области и 2 – в татарских 

деревнях, с общим количеством учащихся 798 человек [22]. По сведениям Б.М. 

Расулова, в 1908 г. на территории Туркестанского генерал-губернаторства было 

268 медресе, из них 44 – в Сырдарьинской, 10 – в Семиреченской области, 

населенных преимущественно казахским кочевым населением [23]. 

С развитием исламских институтов и мусульманского образования в 

Степном крае и Туркестане все большее значение в духовной жизни казахов 

стало играть паломничество к святым местам. Этому во многом способствовала 

деятельность турецких эмиссаров, которые оказывали за умеренную плату 

услуги по организации поездок в Мекку и Медину – фрахтовали суда, 

организовывали паломнические группы, покупали билеты и сопровождали 

паломников по всему маршруту.  

Процедура получения разрешения на паломничество казахами-

мусульманами осуществлялась в рамках общеимперского законодательства, 

получившего детальную разработку в 70-е гг. XIX в. Они должны были 

предоставить уездному начальнику свидетельство об отсутствии денежных и 

налоговых долгов перед областной администрацией, а также долгов перед 

частными лицам, об отсутствии судимости. Далее трое надежных свидетелей 

должны были дать письменное подтверждение о том, что отъезжающий 

ежемесячно оплачивает налог, что он в состоянии обеспечить семью, которая 

остается без него на некоторое время, оплатить проезд. Свидетели должны 

были также взять на себя обязанность погашения  долгов паломника, в случае, 

если он задолжает в дороге. После соблюдения этих требований и получения 

разрешения от уездного начальника, ходатай обращался к военному 

губернатору области для получения билета. В свою очередь, военные 

губернаторы областей Степного и Туркестанского  генерал-губернаторств один 

раз в четыре месяца представляли отчет генерал-губернатору о количестве 

выданных билетов. 

 В 80-х. XIX  в. сложились основные маршруты паломничества в Мекку: 

через Закавказье и Северную Персию, Среднюю Азию и Афганистан и из 

портов Черного моря. В зависимости от маршрута сумма расходов на дорогу, 

получения паспорта и визы составляла от 100 до 300 рублей. Мусульманское 

население Туркестана, как правило, следовало к святым местам по второму 
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направлению, через Самарканд и Бухару на Афганистан, с проездом от 

Пешавера до Бомбея по железной дороге и далее по морю до Аравии. Столь 

длительный и тяжелый маршрут передвижения паломники этого региона 

выбирали потому, что, «не смотря на всю продолжительность его, дороговизну 

и трудность» он давал возможность «обхода всех паспортных требований» и 

посещения по пути следования г. Мазари-Шерифа, где находилась одна из 

мусульманских святынь – «гробница зятя пророка Мухаммед-Алия, обладаю-

щего, по сказанию мусульман, чудодейственною силою исцелять слепых и 

немых» [24]. 

Казахи Степного края по сообщению Тургайского военного губернатора 

выбирали третий маршрут проезда к святым местам – через порты Черного 

моря в Турцию. При этом, как правило, они также нарушали правила хаджа, не 

оформляя заграничных паспортов, и ограничивались лишь тем, что брали «у 

своих волостных управителей билеты на отлучку в пределах Империи и затем 

направлялись, чаще всего в Одессу».  Здесь они, как писал губернатор, 

«неизвестно почему беспрепятственно получали заграничные паспорта» и 

отправлялись к святым местам. 

Правящими кругами Российской империи рост числа поездок к 

мусульманским святым местам среди казахского населения рассматривался как 

нежелательная  тенденция. Считалось, что в результате проездки казахи 

«заражались мусульманским фанатизмом» и начинали влиять «на народную 

массу лиц» «растлевающе, так как известно, что своими дикими и 

чудовищными рассказами о священных местностях Аравии они расстраивают 

воображение простых невежественных киргиз и поселяют в них то религиозное 

настроение, которое при благоприятных условиях весьма легко может перейти 

в фанатизм» [25]. Считалось, что после посещения святых мест паломники 

попадали под религиозное влияние Турции и становились ее агентами, 

распространяя по возвращении на родину антироссийские лозунги и лите-

ратуру. Значительная часть паломников предпочитала вообще не возвращаться, 

поощряя тем самым движение российских мусульман к переселению в Турцию, 

особенно получившее развитие на рубеже XIX–XX вв. среди крымских татар.  

Важно отметить, что помимо охранительных мер, направленных на 

пресечение распространения паломнического движения в казахской степи, его 

регламентация со стороны государства объяснялась и сугубо прагматическими 

целями. Путешествие паломников к святым местам проходило по странам и 

регионам с низким уровнем развития медико-санитарных норм и правил, 

организация их быта в местах концентрации также оставляла желать лучшего. 

Поэтому очень часто возвратившие на родину из поездки паломники привозили 

с собой инфекционные заболевания. 

 Этими обстоятельствами во многом объяснялось стремление  государства 

поставить под контроль паломническое движение российских мусульман 

посредством введения мер, правил и процедур, направленных на его 

упорядочение, регламентацию. Так, в  1881 г. специальным законом право на 
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совершение хаджа предоставлялось лицам, которые получили для этого 

официальное разрешение государственных органов и заграничный паспорт. 

Кроме этого, основной капитал паломников должен был составлять 20 золотников 

золота или 140 золотников серебра, что гарантировало его семей в случае его 

невозвращения на родину из паломничества безбедное существование [26].   

В ноябре 1890 г. правила совершения паломничества мусульман Российской 

империи к святым местам изменяли маршруты передвижения – запрещался 

сухопутный путь через Аравию вследствие разразившейся там эпидемии чумы. 

В декабре 1900 г. определялись четкие маршруты паломничества, обслуживать 

которые должны были только российские транспортные кампании: Русское 

пароходство и торговли на Черном море и Общество добровольного флота. 

Отправление пароходов предусматривалось из Одессы и Батуми в Джидду. 

Сохранялась и сухопутная трасса из Баку через российско-персидскую границу 

Закавказья [27].  

С начала ХХ в. усложнялась процедура получения разрешения на 

паломничество и более жестко регламентировалось поведение паломников 

заграницей. В частности, выдача загранпаспортов  возлагалась теперь на 

губернское правление, вместо волостного; совершавшие хадж российские 

мусульмане обязаны были являться к консулу России в Константинополе для их 

регистрации; российские губернаторы обязывались два раза в год сообщать в 

Константинополь обо всех выданных мусульманам загранпаспортах; вводились 

жесткие правила проживания российских паломников в Константинополе. После 

возвращения на родину за паломниками устанавливался административный 

контроль с целью пресечения религиозной пропаганды с их стороны.  

Динамику процесса паломничества казахов-мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. к святым места установить достаточно сложно. По 

сведениям Н. Лыкошина в конце XIX в. «число ежегодно отправляющихся в 

хадж мусульман обыкновенно колеблется, …число паломников в Чимкентском 

уезде достигло небывалой цифры в 188 человек из одного уезда. Заслуживает 

внимание, что не одни только жители городов Чимкента и Туркестана, сплошь 

населенных сартами, двинулись в хадж в большом числе (62 человека), но и 

самые отдаленные кочевья волости, занятые исключительно киргизским 

(казахским – Ю.Л.) населением, дали значительный процент религиозных 

паломников. Так, например, из Чуйской волости ушло в Мекку 20 человек, а из 

всех волостей уезда насчитывается 126 паломников» [28]. Эти цифры 

фиксируются и для казахов западных регионов. Так, казахи Букеевской орде в 

конце XIX в.  совершали паломничество до 30 человек в год. По отчету 

Тургайского военного губернатора  в 1898–1899 г. только из Кустанайского 

уезда хадж совершил 21 человек [29].  

В начале ХХ в. с связи со строительством Оренбургско-Ташкентской и 

Западно-сибирской железных дорог паломничество для мусульман Степного  и  

Туркестанского краев открыло еще большие возможности. Дешевизна 

железнодорожных билетов до портов Черного моря сделала поездку к святым 



103 

 

местам доступной для менее зажиточных слоев казахского общества [30]. 

Рост религиозного сознания и консолидации казахского этноса на рубеже 

XIX–XX в. выразился в появлении совершенно нового для него явления 

социальной жизни – создании мусульманских общественно-благотворительных 

организаций. Мощный импульс этому процессу дали события первой русской 

революции 1905-1907 гг. и утвержденный императором Николаем II Манифест 

о свободе вероисповедания, предоставивший народам неправославного 

исповедания широкие возможности для сохранения своей религиозно-

культурной самобытности. В постреволюционный период казахи Кустаная, 

Актюбинска, Семипалатинска, Копала, Верного и других городов Степного 

края и Туркестана стали подавать заявления в Областные правления с 

ходатайствами о регистрации их мусульманских общественных организаций.  

Для успешности прохождения процедуры регистрации необходимо было 

предоставить Устав общества, список его учредителей, определить юриди-

ческий адрес. Анализ Уставов данных обществ позволяет говорить о благотво-

рительно-просветительской направленности их деятельности. В частности, на 

средства обществ  предполагалось финансировать обучение юношей в высших 

учебных мусульманских заведениях России – медресе, выплачивать им 

стипендии, издавать литературу и периодические издания богословского 

содержания, финансировать строительство мечетей в казахской степи и т.д. 

Таким образом, все попытки государства, предпринятые во второй половине 

XIX – начале ХХ в. и предполагающие создание системы сдержек и 

противовесов распространению ислама в Степном крае имели обратный эффект 

и простимулировали исламизацию казахского общества. Рост популярности 

данной религиозной системы среди казахов в это период объяснялся, на наш 

взгляд, рядом обстоятельств. Но главным является то, что ограничительные 

мероприятия России в развитии исламских институтов в степи совпали по 

времени с реформами, направленными на интеграцию ее населения в политико-

правовое и социально-экономическое пространство  Российской империи. В 

результате в казахском обществе началась глубокая трансформация 

традиционной системы жизнеобеспечения,  патриархально родовых институтов 

и формирования новых социальных структур и отношений.  

Оказавшись в кризисной ситуации, казахский этнос был вынужден 

активизировать внутренние адаптационные и защитные механизмы, 

выразившиеся в процессах этнической консолидации, росте этнического 

самосознания и появлении представления о собственной монолитности и 

обособленности. Крестьянская колонизация региона в пореформенный период и 

распространение институтов Русской православной церкви углубили данную 

тенденцию и привели к четкому противопоставлению казахов-«себя» русским-

«чужим». В кардинально изменившихся условиях жизни важной посылкой 

формирования у казахского народа нового образа «себя» выступило четкое 

представление о единстве с тюркско-мусульманским миром Российской империи. 

Именно поэтому в процессе этнической консолидации казахского общества на 
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рубеже XIX-XX вв. религиозная составляющая оказалась доминантной, а ислам 

достаточно быстро и прочно занял лидирующие позиции в его духовной жизни.  
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ХХ ғасыр басында қазақ қоғамында саяси кҥреске шыққан ҧлт 

зиялыларының әрбір қадамы патша ҥкіметі тарапынан бақылауға алынып, 

ҥкімет саясатына қарсы шыққандар қуғындалып, алдына айыппҧл салынса, «аса 
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қауіпті» атанғандардар ҧзақ мерзімге басқа ӛнірге жер аударылды немесе 

абақтыға қамалды. Ҧлтымыздың алдыңғы қатарлы зиялылары Ә. Бӛкейханов, 

А. Байтҧрсынов, М. Дулатов, Ж. Ақбаев және т.б. патша ҥкіметінің  жҥргізіп 

отырған отарлау, қоныстандыру, орыстандыру саясатына қарсы шығып, 

мерзімді баспасӛзге мақалалар жариялап, патша атына ҥндеухат 

ҧйымдастырғаны ҥшін тҥрлі жазаларға тартылды.  

Кеңестік жҥйе  орнағаннан кейін бҧрынғы алашордашыларды қудалау одан 

әрі жалғасты. Негізінен алашордашыларға 1919 ж. 4 сәуіріндегі және 1920 ж. 15 

кӛкектегі  бҥкілодақтық Орталық Атқару комитетінің қаулыларымен кешірім 

жарияланып, олардың кӛпшілігі мемлекет қызметіне тартылып, коммунистік 

партия қатарына ӛткен болатын. Дегенмен де ҥкімет тарапынан оларға деген 

сенімсіздік басым болды. Сондықтан алаш қайраткерлерінің қызметіне 

кҥдікпен қарап, әрбір істері жіті тексеріліп отырды.  

Ҧлт зиялысы А. Байтҧрсынов 1920 ж. 17 мамырында В.И. Ленинге жазған 

хатында кеңес ҥкіметінің қазақ интеллигенттеріне әлі сенімсіздікпен қарап 

отырғандығын айқын айтқан болатын. «... қазақтардың арасында халық сенім 

артатын, қателесетін де, адасатын да, бірақ ӛз елінің игілігі мен табысын 

ешқашанан сатпайтын интеллигент тобының барлығын» жаза келе, орыс 

пролетариаты қазақтардың сеніміне осы қазақ зиялылары арқылы кіретіндігін, 

ол ҥшін кеңестік билік оларға сеніммен қарау қажеттігін білдірді.  

А. Байтҧрсынов қазақтардағы басты қиындық олардың кешегі қанаушыларға 

сенбесе, ал кеңестік билік кешегі ӛздерінің қарсыласына сенімсіздікпен 

қарайтындығын, оның себебін, «интеллигенттер кеңестік жҥйені бірден 

мойындап, большевиктердің соңынан ермеді, революцияға дайындықсыз 

болғандықтан, тәуекелге баруға қорықты» деп тҧжырымдаған [1].  

Шындығында да Алаш зиялыларына деген сенімсіздік оларды қызметтен 

шектеді. 1920 жылдың 2 маусымында Пестковскийдің қол қоюымен қазақ 

облбюросы Ж. Досмҧхамедов басқарған Батыс Алашорда ҥкіметінің 

мҥшелерінің арасынан қызметке жарамдыларды ғана таңдап, ал қалғандарын 

белгілі уақытқа мҥлдем оқшаулау керектігі жӛнінде қаулы қабылданды [2]. 

Қыркҥйек айында қазақ облбюросына қазақ интеллигенциясы  арасында 

тҥрлі саяси ағымдардың барлығы жӛнінде мәлімдеме тҥсті. Оның бірі 

шовинизмен араласқан ҧлтшылдықты кӛксеген ағым болса, екіншісі 

интернационалдық рухтағы коммунистердің бағыты. Кеңес ҥкіметі тҧсында 

Ҧлтшылдықты кӛксеген бағыттағы бҧрынғы Алаш партиясының мҥшелері  

ақгвардияшы бандылармен бірігіп, кеңестік жҥйені жақтаушыларды аяусыз 

қырғынға ҧшырауда. Қулықпен партия қатарына ӛтіп алып іріткі салуда 

делінді. Бҧлардың қатарынан Бӛкей облысындағы Орда ҧйымына патша ҥкіметі 

тҧсында ірі қызмет атқарған Батырхайыр Ниязов, Мәжит Шомбалов, Досғҧл 

Темірәлиевтер аталып, оларға барлық саяси жҧмысты ӛз қолдарына алмаққа 

бекініп, кеңес жҧмысына кедергі келтіріп отыр деген айып тағылды. Тез арада 

осындай элементтерден партия қатарын тазарту керектігі келтірді [3].  

 1920 ж. 20 қазанында халық комиссарлар кеңесінің қаулысында бҧрынғы 
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Алашорда ҥкіметін жақтаушылар қуғындауға тҥспейтіндігі айтылған болатын [4].   

Дегенмен кеңестік билік «алашордашылар кеңес ҥкіметін қҧлатуға әрекет 

жасауы мҥмкін» деген  кҥдіктен арылмады. Керісінше мемлекет қызметіне 

тартылған алаш мҥшелерінің сыртынан астыртын бақылау орнату, қызметтерін 

тексеру сияқты тәсілдер кеңінен қолданды.  

Ҥкімет бҧрынғы алашордашылардың мемлекеттің жауапты қызметте 

отыруынан қауіптеніп, олардың саяси ықпалының коммунистер арасына 

жайылып кетуі мҥмкін деген қорқынышта болды. Бастапқы кездерде бҧл 

мәселе ашық тҥрде айтылмаса да, бірте-бірте жаймен ӛлкелік партияның 

конференциялары мен жиналыстарында қозғала бастады. 1921 ж. 11-18 

маусымында Орынборда ӛткен РК(б)П Қазастан облыстық бірінші 

конференциясында Ҧлт мәселесіне орай Қазақ облбюросы мен 

Қазақобкомының жауапты (бірінші) хатшысы М. Мырзағалиев жасаған 

баяндамасында «қылмыскер алашордашылардың қазақ арасында қызметке 

кірісуі қателік емес пе» деген сауал қойған [5].  

Алашордашыларды қудалаудың басталуы 20-шы жылдары партия қатарын 

жат элементтерден тазарту барысында байқалды. Мәселен, 1921 жылдың 

қарашасында А. Байтҧрсынов партия қатарынан шығарылған. Оған бҧрынғы 

Алашорда мҥшесі болған, әрі партия жиналыстарына бармады, уақытылы 

мҥшелік жарна тӛлемеді деген айыптар тағылды. А. Байтҧрсынов  аудандық 

партия ҧйымына жазған ӛтінішінде бҧл айыптарды жоққа шығармайтындығын, 

бірақ оның ӛзіндік себебі барлығын  дәлелдеуге тырысты. Партия ҧйымы ӛзін 

партия қатарына қабылдарда Алашорданың бірден-бір ҧйымдастырушысы 

болғандығын білгендігін, ал партия жиналысына қатыспауының себебі қазақ 

оқулықтарын жазуға кӛп кӛңіл бӛліп, осы істі маңызды санағандығынан, 

жарнаны уақытында тӛлеу партия ісінде ешқандай да маңызды рӛл 

атқармайтындығын  тҥсіндіре келе, коммунистік идеяға қарсы келетін 

әрекеттермен партия қатарынан шығаруды негізсіз деп санап, бҧл шешімді 

жоюды ӛтінді [6, 98-101-бб.].  

1922 жылы 19 ақпанда Қазақстан облыстық екінші партия конференция-

сында ҧлттық мәселені шешу мәселесі бойынша сӛз сӛйлеген Авдеев партия 

ҧйымында алашордашылардың жаңа рухы басым екендігін, «біз оларды емес, 

олар бізді пайданып отыр» деп байбалам салған [7]. Бҧл жерде Қазақстанда 

болып жатқан қиыншылықтардың шығу себебіне осы алашордашылар кінәлі 

деген де пікірлер туындағаны айдан анық.   

Мемлекеттік қызметке бҧрынғы алашордашылардың тартылуы шынды-

ғында да партия қатарындағыларды мазасыздандырды. Мысалы, 1922 жылы 16 

қазанда болған Қазақ облыстық комитетінің президиумы отырысында А. 

Кенжиннің Алашордадағы қызметі талдауға алынған [8].  

1922 жылдың 2 желтоқсанында ӛткен РК(б)П Комитетінің ӛкілдері мен 

Торғай уезінің Атқару комитетінің тӛтенше мәжілісінде бҧрынғы алашорда-

шыларды жауапты қызметтерден аластату мәселесі қарастырылды. Осындай 

шешімдерден кейін баспасӛздерде бҧрынғы алашордашылардың кеңес 
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саясатына аса қауіптілігін дәлелдей кӛрсеткен мақалалардың жариялануына 

жол ашылды.  

Қҧпия тҥрде алашордашылардың әрбір басқан қадамдары бақыланды. 

Мемлекеттік саяси басқармасының шығыс бӛлімі алашордашылардың ҥстінен 

тҥрлі мәліметтер жинап отырған. Мәселен, 12 желтоқсандағы мәлімдемеде  

Ә. Бӛкейханов 7  желтоқсанда Москваға Сталинге жолығуға жол жҥріп кеткен. 

Агенттің айтуынша, Бӛкейханов Москвада қалып, Ҧлттар жӛніндегі Халық 

комиссариатында қызметке кіріспекке бел буған, Ә. Бӛкейхановтың  

алашордашылар М. Дулатов, А. Байтҧрсынов, А. Кенжин және т.б. кездес-

кендігі де айтылды [9].  

1923 жылдың 1 қыркҥйегі мен 15 қараша аралығында Біріккен Мемлекеттік 

Саяси басқарманың (ОГПУ – С.С.) қысқаша мәліметінде алашордашылардың 

кейбір кӛрнекті ӛкілдері экономикалық жағдайдың жайсыздығын пайдаланып, 

қазақ жҧртшылығының арасына барып, кеңес қҧрылысына қарсы ҥгіт-насихат 

жҧмыстарын жҥргізіп отырғандығы айтылды [10, 132-б.].  

1925 жылы Қазақ Ӛлкелік партия комитетіне Ф.И. Голощекин хатшысы 

болып келгеннен кейін де ҧлт зиялыларын «жікшілдік» пен «ҧлтшыл» ретінде 

айыптау ушыға тҥсті. 1927-1929 жылдар аралығында қазақ зиялыларының 

арасында ӛзіндік пікірі бар азаматтардың барлығы да «ҧлтшыл» деген айыппен 

қызметтен қуыла бастады. Олардың қызметінен кемшілік, қателік ізделінді.  

Мерзімді баспасӛз арқылы  сынды, ӛзара сынды кҥшейту мәселесі қолға 

алынып, ҧлтшылдарға соққы беру науқаны пәрменді тҥрде жҥргізіле бастады. 

Нәтижесінде бір-бірінің сынын әшкерелеген материалдар ҥзіліссіз басылды. 

Сӛйтіп 20-жылдың соңында жоғарғы партиялық нҧсқау бойынша Мемлекеттік 

саяси басқарма (ГПУ) қоғамдағы «әлеуметтік жат топтарды» анықтап, оларды 

жаппай қамауға алуға қҧлшына кірісті. Әрбір  облыста, аудандарға ҥкімет ісіне 

қарсы әрекет етушілерді, оның ішінде бҧрынғы Алашордашыларға ниеттес 

болғандарды нақтылау мәселесі тапсырылып, айқындалғандардың ҥстінен 

қылмыстық іс қозғалды.  

1928 жылдың наурызында Донбастағы Шахта ісі  бойынша «контррево-

люциялық ҧйым» әшкереленіп, 55 инженерлер мен техниктер қамауға алынып, 

оның бесеуі атылып, кӛпшілігі 10 жылға сотталды [11, 175-б.].  

 «Еңбекші қазақ» газетінің 1928 жылғы 11 нӛмірінде Шахты оқиғасының 

Қазақстанда қайталанбауына жол берумеу ҥшін қырағылықпен кҥресуге 

шақырды. Ол ҥшін сын мен ӛзара сынды кҥшейту маңызды саналды. Сын 

арқылы алашордашылардың ықпалынан туындаған топтар мен жіктердің халық 

арасындағы «ҧлтшыл» іс-әрекеттерін тҥп-тамырларымен тез арада қҧртуға 

болады деп сендірілді [12].  

Әшкереленген жіктер мен топтардың іс-әрекеттері алашордашылармен тығыз 

байланыста  болды деп мәлімделінді [13]. 1929 жылы Қазақ ӛлкелік комитеті мен 

БК(б)П Ӛлкелік Бақылау комиссиясының мҥшелерінен арнайы тексеру 

комиссиясы қҧрылып, К. Тоқтабаев, Ғ. Тоғжанов, А. Кенжин,  

Ә. Байділдин және тағы басқалардың қызмет барыстары тексеріліп, 13 
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маусымында ӛткен мәжілістеоның қорытындысы айтылды. Комиссия жҧмысы 

барысында Кәрім Тоқтабаев 1917 жылы Торғайдағы Алашорда  бӛлімінің белді 

мҥшесі болып, Ә. Бӛкейханов, М. Дулатовтармен бірге тығыз байланысты, 20-шы 

жылдары «сәдуақасовшылар» жігінде болғандығы айтылса, ал Аспандияр 

Кенжинге 1918-1919 жж. кеңес ӛкіметіне қарсы қарулы кӛтеріліс ҧйымдастырған 

Алашорданың  Торғай бӛліміндегі Әскери кеңестің белді мҥшесі [14], Әбдірахман 

Байділдинге алашордашыл «Бірлік» жастар ҧйымында болып, Колчак армиясына 

белсенді кӛмектесті, Ә. Бӛкейхановпен бірге адъютант есебінде Уфа мен 

Самарада болған демократиялық мәжілістерге Алашорда отрядтары ҥшін қару-

жарақ пен әскери киім-кешек алу ҥшін қатысты, 1919 жылы Сібірдегі Колчак 

ҥкіметі әскерінің барлау штабының қызметкері болды, 1924 жылға дейін 

Алашорда қайраткерлерімен байланысын ҥзбеді, 1925 жылдан «садуақасов-

шылдық» топқа белсенді қатысқандығы айқындалды. Тексеру комиссия 

шешімімен аталған  зиялылар партия қатарынан шығарылды [15].  

Осы жылдың жаз айының ортасына дейін бҧл комиссияның тексеруіне 

ҥкімет орындарының жауапты қызметіндегі А. Бӛкейханов, Т. Жаманмҧрынов 

М. Жолдыбаев, А. Мусин, Т. Рысқҧлов, М. Саматов, А. Сейітов, А. Сейдалин, 

А. Кенжин, К. Тоқтабаев, Ӛтемісов, Ӛмірғазин, Х. Ф. Фазылбаев және тағы 

басқа қайраткерлер ілігіп, бҧларға бай, тӛре, билердің тҧқымы, Алашорда 

ҥкіметінің қҧрамында болған, кейбіреулері кеңес ӛкіметіне қарсы шығып, 

большевиктерді қыруға қатынасқан деген айыптар тағылып, айтылған фактілер 

тексерілді. Бҥлардың кейбірі партия қатарынан шығарылып, жауапты 

жҧмыстардан аластатылды [16].  

Алаш мҥшелері тҧтқындалып, тергеліп, 1930 жылдың 4 сәуірінде 44 азамат 

жауапқа тартылып, тҥрлі жазаға кесілді. Алаш қозғалысының белді мҥшелері 

А. Байтҧрсынов, М. Дулатов, Х. Ғаббасов,  М. Есполов, Ж. Аймауытов, барлы-

ғы 20  адам бастапқыда ату жазасына кесіліп, ол ҥкім кейін  10 жылға концла-

гермен алмастырылды.   

1928-1930 жылдардағы алаш қайраткерлерін жаппай қуғындау халықтың 

арасына ҥрей туғызып, ҥкімет билігіне сенімсіздікпен қарау орын алды.   

1931 жылдың 10 шілдесінде Саясибюроның шешімімен 1928 жылы 

айыпталып қуғындалған инженерлер мен техниктерге қатысты істі тоқтатылып,  

тез арада тҥрмедегілер босатылып, қайтадан ӛз орындарына  қызметке 

қабылдана бастады. Олардың отбасына қатысты қойылған шектеуліктер  

(мәселен, балаларын жоғары оқу орындарына қабылдамау және т.б.)  жойылды. 

Ендігі жерде халкомның сәйкес келісімінсіз тҧтқындауға тыйым салынды [11, 

189-б.].  Бҧл сәл де болса ҥйрейлене бастаған халықтың арасында  тыныштық 

әкелгендей болды. 

Уақытша орнаған тыныштықтың артында ҥлкен дауыл болары анық еді. 

Ҥкімет алашордашылардың ҥстінен тағы да жат әрекеттерді іздестіріп,  

мерзімді басылым арқылы әшкерелеу науқанына қайта кірісіп,  алашордашы-

ларға қарсы жазылған материалдар жариялана бастады. Мәселен, 1932 жылы 

Асан Сексенбайҧлы Ташкентте шығарған «Орта Азия республикаларының 
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баспасӛзі 15 жыл социализм кҥресінде» атты кітабында 20-жылдардың басында 

алашордашылар кеңестік ҥкіметке қарсылық ҧйымдастырып, мерзімді баспасӛз 

арқылы қарсы шыққандығын: «...қазақтан шыққан байшылдар да 

(алашордашылар да) ескі Тҥркістанда (Тәшкенде) 1920 жылы қазақ тілінде «Ақ 

жол» атты газет, «Шолпан», «Сана» сияқты кӛркем әдебиет журналын 

шығарып тҧрды. Бҧл айтылған газет-журналдар кеңес ӛкіметінің баспасынан 

басылып, кеңес ҥкіметінің ақшасының кҥшімен шығарылы, олар ӛз тап-

тілектеріне, ӛз тап мақсаттарына пайдаланып, кеңес ҥкіметіне қарсы қойды.  

Бҧл газет-журналдар аты шулы «алашордашылардың» ардақты ардагерлері 

Міржақып Дулатҧлы, Мағжан Жҧмабайҧлы, Қошке, Досмҧхаметҧлы Халел 

сияқтылар басқарған», – деп келтіруі [17, 16-б.].   оларға қарсы қудалаудың 

тағы бір науқаны басталатынын кӛрсетіп берді. Кітапта келтіріген «Сана» 

журналын ҧйымдастырып, шығарушы Х. Досмҧхамедовқа «журналға ҧлтшыл 

бағыттағы алашордашылардың мақалалаларын жариялады» деген желеумен 

айып тағылды [18, 376-377-бб.].  

Алашордашыларға мерзімді баспасӛзді кеңнен ӛз пайдасына қолдануға 

тырысты деген де айыптар тағылған. Ҧлтшыл газет атанған «Ақжол» газеті 

алашордашылардың насихат қҧралы болды делінуін мҧрағат қҧжаттары да 

растайды. Газет партия мен ҥкімет тарапынан алашордашылар А. Байтҧрсынов, 

М. Дулатов, Ә. Бӛкейханов, М. Әуезовтармен тығыз байланыста болып, 

ҧлтшыл бағыттағы материалдарын жариялап отырды деп сыналған.  

1936 жылдан бастап бҧрынғы алаш қозғалысының қатарында болған ҥкімет 

пен партия қайраткерлері, жазушыларды айыптау одан әрі ӛрши тҥсті. Ӛлкелік 

партия комитеттерінің мәжілістерінде алашордашылардың қателіктері 

әшкереленіп, олардың ҥкімет ісіне қарсы астыртын әрекеттері ҥшін жаза 

қолдану мәселесі де кӛтеріле бастады. «Ҧлтшылдыққа» қарсы кҥресу 

барысында ҥкімет тарапынан арнайы тапсырмалар беріліп, «ҧлтшылдарды» 

әшкерелеуге барлық кеңес азаматтарын белсене кірісуге шақырды. Бҧл «ӛзіңді 

ӛзің әшкереле», «ӛзі қателігіңді мойныңа ал» дегенді нҧсқап тҧрған, ҧлтты 

қорлаған, азаматтың намысын аяққа таптаған, ҧлттың ӛз бетінше ӛмір сҥруін, 

билеуін жою деген ҥкіметтің айла-шарасы еді. Ӛзара сын ақыр аяғы 1937-1938 

жылғы алапат қуғын-сҥргінге алып келді.  

30-жылдың басында тҧтқындалып, жазасын ӛтеп келген алашорашылар 

1937 жылы екінші рет тҧтқындалып, бҧл жолы ату жазасына кесілді. Алаш 

қайраткерінің бірі Ғазымбек Бірімжанов 1928 жылы желтоқсанда тҧтқындалып, 

1930 жылдың 4 сәуірінде ОГПУ коллегиясының  58 бабының № 11 тармағымен 

ату жазасына кесілген еді. Алайда 1931 ж. қаңтарында бҧл ҥкім 10 жылға 

концлагерге ауыстырылды. Ол 1937 жылы «халық жауы» ретінде тағы да 

тҧтқындалып, ҥштіктің шешімімен ату жазасына кесілді [19, с.56].  

Ҥкімет мәжілістерінде жауапты басшылықта жҥргендердің ӛздеріне 

қателіктерін мойына алу талап етілді. Аз уақыт ішінде ӛз қателігін мойындаған 

және ӛзгенің қателіктерін әшкерелегендердің қатары кӛбейе тҥсті. Ӛзара сын 

барысын кҥшейтуде ӛтірік қаралау фактілері орын алды. 1937 жылдың 29 



111 

 

шілдедегі ҚК(б)П-ның Оталық Комитеті шешімі бойынша алашордашылардың 

және ҧлтшыл бағытта жазылған әдебиеттерді кітапхана, кітап дҥкендерінен, оқу 

орындарынан қолданыстан алу ҥшін арнайы комиссия қҧрылып, ҥкімет пен 

партия ісіне жат деген кітаптардың барлығын алынып [20], С. Асфендияров,  

А. Әлибаев, Ә. Байділдіин О. Беков, І. Жансҥгіров, Н. Нҧрмақов, Т. Шонанов  

және т.б. қайраткерлердің кітаптарын қолдануға тыйым салынды [21, 221-229-бб.].  

ХХ ғасырдың 20-30 жж. кеңестік жҥйенің бҧрмалаушылық, қысаң 

саясатының салдары халықтың рухани санасына қайғы-қасірет әкеліп,  ҧзақ 

уақыт бойы ешкімнің кӛзін аштыртпады. Қазақ зиялыларының басына тӛнген 

қауіпке ешкім де қарсы тҧра алмады. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

АЛАШ-ОРДЫ 

 

1.  Интерес историков к первому независимому казахскому государству в 

новейшей истории – Алаш-Орда  не ослабевает. Появилась значительная научная 

литература, проводятся многочисленные конференции, выявляются  все новые и 

новые документы, растет количество статей в СМИ  и т.д. Интерес не случаен. С 

одной стороны – объективный интерес к важнейшим страницам отечественной 

истории, которые оказались самым благородным и романтическим этапом в 

истории казахского народа в сложном ХХ столетии, а с другой – имена казахских 

политических деятелей и сама история Алаш были окутаны такой завесой тайны, 

лжи и полуправды, что обращение к этой проблеме  было «обречено» на внимание 

общественности. 

2. В изучении истории движения Алаш и самого государства, на мой взгляд, 

можно выделить  несколько аспектов. Огромный интерес отечественных 

историков  был неизбежен и объективно оправдан. Он дал ряд положительных 

результатов, главным из которых стало возвращение из небытия движения Алаш, 

составление единой и достаточно целостной картины его появления, 

формирования и развития, восстановление исторической справедливости по 

отношению к репрессированным и преданным забвению героям казахского 

народа.  Но возвращение из небытия привело к  излишней героизации как всей 

истории Алаш, так и ее отдельных личностей. Появляются работы в которых 

отсутствует критический подход к анализу документов, не «замечаются»  

отдельные стороны  и события, дается односторонне позитивная оценка всем 

действиям и поступкам.  

3.  Второй аспект – отсутствие единства у историков в толковании идейно-

теоретических основ платформы, как движения, так и партии. Подтверждением 

этому является отсутствие должного анализа влияния панисламизма и 

пантюркизма на политическую жизнь казахского общества.  Это произошло  из-за 

сильной «зависимости» казахстанских историков от исторических концепций 

советского времени. Больше внимания уделяется европейским политическим 

течениям и партиям и практически не анализируются национально – религиозные 

движения. К примеру, политическая деятельность Мустафы Чокая, который 

выступал активным адептом единства тюрков и признавал тюркский народ, не 

выделяя из его среды отдельно казахов,  оценивается однозначно – только по 

отношению к движению Алаш, то есть  к идее национальной, тогда как его 

программа единого Туркестана идет в явное противоречие с утверждениями 

историков. Это стало возможным из-за слабости и непонимания частью историков 
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сущности и характера той эпохи. 

4.  История западного отделения Алаш – орды в большинстве исторических 

работ дается  как история отдельного образования. И это является отражением 

объективного процесса политики проводимой Жаханшей Досмухамедовым по 

отношению к центральному правительству и лично к Алихану Букейханову. 

Обратимся к историческим событиям в их хронологической последовательности. 

В декабре 1917 года в Оренбурге состоялся второй всеказахский съезд, который 

провозгласил создание национально-территориальной автономии в составе 

Букеевской Орды, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, 

Семиреченской, Сырдарьинской казахских областей, казахских уездов Ферган-

ской, Самаркандской, Амударьинского отдела Закаспийской области, смежных 

казахских волостей Алтайской губернии. В основу этого государственного 

образования, как написано в решении съезда, легли принципы единства сплошной 

территории с господствующим населением казахского единого происхождения, 

единства культуры, единства истории и единства языка.  В мае 1918 года в 

Джамбейте по инициативе Жаханши Досмухамедова создается временное 

правительство по управлению особой территорией на основе казахской части 

Уральской области, которую назвали Уильским Ойялатом. Этому событию в 

исторической литературе до сих пор дается разносторонняя оценка. В частности, 

Р. Мажитов пишет, что «созданное правительство «Уильского Ойялата» 

считалось самостоятельным казахским временным правительством» (Жаханша 

Досмухамедов. – Алматы, 2007. – С. 88). Однако до сих пор документально не 

установлено, каким было отношение центрального правительства Алеш-Орды на 

это решение. Практически отсутствует переписка между Досмухамедовым и 

Букейхановым, что позволяет сделать вывод о самостоятельном решении 

Жаханши Досмухамедова, без согласования с правительством Алаш.  

Отрицательное отношение А. Букейханова к этому образованию видно из его 

отношения к созданию Западного отделения Алаш, которое стало возможным 

только под давлением Жаханши и Халела Досмухамедовых.      

5. В условиях революции, а затем начавшейся гражданской войны, молодому 

государству, каковым была Алаш – Орда, необходимы были единство и 

сплоченность. В результате реформ 60-х годов XIX века территория Казахстана 

была неправомерно разделена между тремя генерал- губернаторствами. Это 

привело к сформированию такого административно – территориального деления, 

которое разделяло народ и его земли. Поэтому в решении II  всеказахского съезда 

были четко прописаны все территории, которые предполагалось объединить под 

единым управлением в рамках единого государства. Исторические реалии не 

позволили правительству Алаш – Орды в полной мере решить эту проблему. 

Поэтому образование Уильского Ойялата, на мой взгляд, является нарушением 

решений съезда и привело к ослаблению центральной власти   

6.  Роль Жаханши Досмухамедова в  исторических работах дана односторонне. 

В основном дается положительная оценка его деятельности.  Не умаляя заслуг в 

революционных событиях этой исторической личности, его личный вклад и 
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энергию в создание казахской государственности, необходимо более объективно 

проанализировать ход исторических событий того времени.  Противоречивая 

политика Ж. Досмухамедова, его «метания» между уральскими казаками, Советами 

и центральным правительством Алаш, на мой взгляд, говорят не о политической 

«интуиции», а об отсутствии стойких представлений и единой  программы дейс-

твий.  Принятие им титула хана говорит об определенных амбициях этого человека, 

занимавшего открыто обособленную позицию от правительства Алаш-Орды. 

7.  Образование Западного отделения Алаш-Орды отражает объективный 

характер революционных событий в казахском обществе, которое не было единым 

в понимании  перспектив своего будущего.  Многие решения Жаханши 

Досмухамедова могут быть поняты только после тщательного анализа, с 

установлением четкой хронологической последовательности, событий и фактов, но 

основе новых архивных документов. В истории этого периода отсутствуют 

документы и материалы правительства Алаш-Орды, очень мало сведений о 

взаимоотношениях главных исторических личностей казахского народа того 

времени. На допросе в НКВД в июне 1938 года  Досмухамедов несколько раз 

говорил  «Западная и Восточная Алаш -Орда»,  считая их равнозначными 

образованиями.  

8. Весьма поверхностно исследована история партии Алаш. Во многих 

работах анализируются известные документы. Практически  мало фактического 

материала о деятельности партии.  Часто не делается различия между  действиями 

правительства Алаш-Орды и партии Алаш.  Интересна позиция Жаханши 

Досмухамедова в этом вопросе.   Там же в протоколе допроса зафиксирован его 

отказ членства в партии: «Тут следует отметить, что еще во время Алаш-Орды 

группой Букейханова, Дулатова и др. была в Оренбурге выработана программа 

политической партии Алаш и опубликована в газете «Казах». Но эта программа 

осталась мертвой буквой на бумаге, никто из алаш-ордынцев к этой партии не 

принадлежал. Не был членом этой партии и я.»  

9.  Существование и действия  Западного отделения Алаш – факты истории. Они 

оказали важную роль в развитии событий того переломного времени, составляя в 

целом один из героических этапов  в истории казахского народа, в становлении 

казахской государственности. Нужен объективный подход и научный анализ этого 

периода, выявление реального характера исторических процессов. Приукрашивание 

и замалчивание приведут к искажению исторической действительности.  
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Салонен А. 

Loimaa қаласының музей кызметкері, білімі – жоғары, Финляндия 

aiken54@hotmail.com 
 

1917 ЖЫЛ ФИНЛЯНДИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН ТАҒДЫРЫНДА 
 

 Балтық теңізіне ҥстемдік қҧру мақсатымен корольдық Швеция мен патшалық 
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Ресей 1700 жылдан бастап соғысып (1700-1721), сол соғыста Финляндия бӛліске 

тҥсті. Россия империясы мен Швед корольдігінің арасындағы ең соңғы соғыс 

1808-1809 жылдары тарихта Фин соғысы деп аталады. Жеңіске жеткен Россия 

империясының қҧрамына Финляндия Ҧлы Княздық Финляндия болып кірді. 1880 

жылдары патша ҥкіметінің саясаты ӛзгере бастап, елде орыстандыру кҥшейе 

бастады. 1899-1905 ж.; 1908-1917 жылдар Финляндия халқының тарихында 

"Қуғын жылдары" болып аталады. 

Орыстандырудың басты тетіктері:  

– Февраль айының манифесті (1899), Патшалық Ресейдің ӛз заңдарын 

Финляндия автономиялық ҥкіметінің келісімісіз-ак еңгізу. 

– Тіл туралы манифест (1900),орыс тілін, фин және швед тіліне қосымша 

мемлекеттік тіл ретінде енгізу. 

– Әскери қызмет жӛніндегі заң (1901), Фин әскерінің кейбір бӛлімдері 

қызметін тоқтатып, азаматтарын Орыс патшасы әскерінің қҧрамында қызмет 

етуді жҥктеді. 

– Фин сеймінің заңдық қҧқылығы шектелді. 

– Парламент таратылды, 1910-1914 жылдардағы ҧлт-азаттық қозғалысына 

қарсы репрессия кҥшейді. 

 Kagaali – атты жасырын ҧйым "қуғын жылдарының" бірінші кезеңінде (1899-

1905) ҧйымдастырылған қарсылық ҧйым еді. Ол орыстандыруға және оны 

жҥргізген генерал-губернатор Бобриковқа қарсылықты білдірген кҥш ретінде 

тарихқа енді. Оның негізгі қаруы - насихат болатын. Бҧл қоғамға әйелдер де 

белсенді қатысып, жасырын басылған листовкалар ҥнпарақтар таратты.  

Империялық қысым ҧлт-азаттық қозғалыстық кҥшейуіне әкеп соқтырады. 

Бірінші Дҥние жҥзілік соғыстың кезеңіне тура келген бҧл қозғалыс Финляндия 

халқының бостандық алып шығуына себебін тигізді. 1914 жылы Егерлер 

қозғалысына, әсіресе, университет студенттерінің арасындағы қызығушылық 

білдіреді. Жастардан қҧралған еріктілер тобы Пруссия корольдігінің 27 Егер 

батальонын қҧрайды. Елге қайта оралған "Егерлер" жасағының ҥлкен бӛлігі 

Қорғау гвардиясына қосылып, азамат соғысында ӛздерінің әскери дайынды-

ғының қызылдардан басым екендігін дәлелдейді.  

1915 - 1918 жылдар арасында Германия әскері 2000 Фин азаматтарын әскери 

дайындықтан ӛткізеді. Бҧл қозғалыстың міндеті, қарулы кҥшпен болса да, қажет 

кезінде немістер мен шведтердің кӛмегіне сҥйенсе де, кӛздеген мақсатқа жету еді. 

Саяси партиялар, әсіресе, социал-демократтар ҧлт-азаттық қозғалыста 

ҧйымшылдық кӛрсетіп ӛздерінің реформасын ҧсынады. 1906 ж. әйелдер сайлауға 

қатысу қҧқын алды. 1907-1917 жылдары Финляндияда 7 партия жҧмыс істейді. 

Социал-демократиялық партиясының белсенді қайраткері –  Oskari Tokoi. 

Ол ӛзінің шешендігімен және жҧмысшы-шаруалардың жағдайын жақсы 

тҥсініп жақтай білгендіктен ӛз партисынан депутат болып сайланады. 1917 

кӛктемде Финляндияның сенатын басқарады. Oskari Tokoi  толық тәуелсіздік 

талап ете отыра, "Ресей халқы бостандыққа ие болса, басқа халықтардың да 

бостандық алуға қақысы бар!" дейді.  
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1894 жылы қҧрылған "Жасфин" партиясының белсенді қайраткері  

K.J. Ståhlberg. K.J. Ståhlberg- 1918 жылы Финляндия Республикасының 

алғашқы президенті болып сайланады.  

P. E. Svinhufvud - "Жасфин" партиясының белсенді қайраткері. 1918 жылғы 

мемлекет ісін атқарушы, премьер-министр, Финляндия Республикасының 

ҥшінші президенті. 1914-1917 жылдары патша ҥкіметінің бҧйрығына 

бағынбағандықтан Сібірдің саяси тҧтқындар тҥрмесінде отырып шығады. 

Kyösti Kallio – Финляндияның тәуелсіздігі жолында кҥресушілердің бірі. 

Ауыл шаруашылық комитетінің басшысы. Финляндия Республикасының 

тӛртінші президенті.  

Juho Kusti Paasikivi – Коалициялық партияның белсенді мҥшесі, саясатшы, 

ҥш дҥркін премьер-министрі болып сайланған, Финляндия республикасының 

жетінші президенті (1946-1956).  

Otto Wille Kuusinen – финн саясаткері, 1908 жылғы парламент депутаты, 

социал-демократиялық партиясының 1911-1913 жылдарғы тӛрағасы. Ҧзақ 

уақыт жетекшілік қызметін атқарған Финн коммунистік партиясының белсенді 

қайраткері. 

Eino Rahja – орыс-финн саясаткері, металлург, сарбаз. Ол  азамат соғы-

сында қызылдар бӛлімшесін басқарған , жеңілістен кейін Ресейге ӛтіп, Қызыл 

Армияға қосылған. Финн коммунистік партиясының белсенді қайраткері.  

1917 жылы кӛктемде Финляндияның Ресейден бӛлініп шығу жолдары 

жӛнінде қызу пікір талас туады. Жаз айында социал-демократиялық партияның 

жиналысында елдің тәуелсіздігін талап ететін  ҧсынысты, яғни, "Билік заңын" 

жариялауды  бекітеді. Бҧл ҧсынысты  жҧмысшылар мен  әскери кеңестің жалпы 

жиналысына салады, оны тек большевиктер ғана қолдайды. 

1917 жылы 20 мартта орнаған Ресейдің Уакытша Ҥкіметі Финляндияға 

автономиялық қҧқын қайтаруға мәжбҥр болады. 

1917 жылғы 15 маусым айында В.И.Ленин "Правда" газетіне  Финлян-

дияның Ресейден бӛлінуін қолдайтыны жӛнінде алғаш рет  ашық жариялайды. 

В.И. Ленин  Финн социал-демократиялық партияның басшыларына жазған  

ӛзінің хатында" жҧмысшылардың жоғарғы ҧйымдастыру қабілеті мен 

демократиялық тәжірибесінің молдығы, жаңа социалистік  Финляндия қҧруына 

мҥмкіндігін береді" деген. Сонымен қатар В.И. Ленин финн бауырларынан ӛз 

ҥкіметіне қол ҧшын беру тілегін білдіреді. Финляндияның жоғарғы билігін 

парламентке беру деген,  Финляндияның Ресейге бағаныштылығының жойыла 

бастағаны деген мағына білдіретін еді.   

P.E. Svinhufvud сенатының алдында Финляндияның тәуелсіздігін шет 

елдердің мойындауы ҥшін алдымен оны жариялау міндеті тҧрды. Социал-

демократтардың ӛз ара пікірталастарында тәуелсіздікке В.И. Лениннің 

болшевиктер ҥкіметінің манифестіне  сҥйене отырып  жету керектігін айтады. 

Сонымен қатар, олар тӛңкеріске қарулы жолмен шыға ма жоқ па деген сҧрақ 

тҧрады. Буржуазиялық партия мен социал-демократтар партиясының арасында 

ҥлкен талас туады. Кӛбісі алдымен елден орыс әскерлерін шығару керек деген 



117 

 

пікір айтады.  

P.E. Svinhufvud сенаты тәуелсіздікті бір жақты ғана большевиктер ҥкіметтің 

қолдауынсыз-ақ жариялау керектігін білдірді. 

Juho Kusti Paasikivi – "тәуелсіздікті мойындату" сапарына, Швецияға, 

Данияға және Норвегияға аттанады. Жол жӛнекей орыстардың қолына тҥсіп 

қалу каупін ескере отырып, "тәуелсіздікті жариялау" текстін жаттап алды. Ал, 

социал-демократтар тәуелсіздік мәселесін шешу ҥшін Петерборға аттанады.  

Онда В.И. Ленин мен Сталиннің қабылдауында болып, халықтың тәуелсіз-

дікті аңсайтынын жариялайды. Оған В.И Ленин  социал-демократтардың  

халық комиссариатының кеңесіне немесе большевиктік парияның орталық 

комитетіне ӛтініш жазуды ҧсынады.  

Осы кездесуде Ленин тӛңкеріс жӛнінде сҧрақ қояды.Социал-демократтардың  

тӛңкерісті одан ары жалғап және оны аяғына дейін жеткізу қабілетін сҧрайды. 

Депутаттар тобын бастап барған K.Manner, әзірше ешқандай шешім 

қабылданбағанын және социалистик-демократиялық партияның тӛтенше 

жағдайға дайын екенін жариялайды. 

1917 ж. аяғында Финляндияға Carl Gustaf Emil Mannerheim оралады
 
Орыс 

империялық әскерінің генерал-лейтенанты (1889-1917), саясаткер, Финн 

азаматтық соғысында большевик кҥшіне қарсы тӛтеп берген (1918), 

мемлекеттік әскери қайраткер.Жаңа республика жарияланғанша Финляндияның 

регенті лауазымын (1918-19) атқарды. Ҧлттық қорғаныс кеңесінің тӛрағасы 

лауазымын атқарып жҥргенде (1931-39) Карель мойнағы арқылы Маннергейм 

фортификациялық жолының салынуын қадағалады. Финн әскерінің бас 

қолбасшысы, Маршал  (1939-1940, 1941-1944). 1944-1946 жылдардағы Финн 

республикасының президенті болды. 

P.E. Svinhufvud сенаты, ақыры, тәуелсіздікті большевиктер ҥкіметінің  

ресми тҥрде колдауының керектігін мойындап, Петерборға аттанады. Сол жолы 

В.И. Лениннің, Сталиннің және Троцкийдің қолдары қойылған ресми тҥрде 

Финн халқының  тәуелсіздігін мойындайтын қҧжат алады. 

Қазақ зиялыларының қайраткерлігі 1917 жылы тәуелсіздікке қол жеткізе 

алмады. Олардың қоғамдағы қауқарсыздығының бір себебі ҧлттық буржуа-

зияның қалыптаспауында жатты. Ҧстанған жобалары мен бағдарламаларын 

жҥзеге асыру ҥшін арқа сҥйейтін материалдық-қаржылық тірек таппаған бҧлар 

мәдени-ағартушылық бірлестіктер қҧрудан аспады. Қажеттілігін 1905 жылы 

мойындаған саяси партияның ӛзін 1917 жылы ғана қҧра алды. Кӛшелі 

буржуазиясының байлығы мен қолдауына ие болған Финляндия, Польша, 

Балтық елдерінің зиялылары халқының кӛш бастаушысы дәрежесіне кӛтеріліп, 

мемлекетгік тәуелсіздігін жариялап жатқан ғасыр басында қазақ оқығандары 

тҥрлі идея соңына тҥсіп, бір-бірін жағадан алумен әуреленді. Жалпы, ҧлттық 

буржуазияның қалыптасуы мен тағдыры – кҥні бҥгінге дейін ғылыми тҧрғыдан 

зерделенбеген, «ақтаңдақ» кҥйде қалып келе жатқан мәселе. Ӛлкеде 

капиталистік қатынастармен бой кӛтерген жҧмысшы табы тарихынан том-том 

кітаптар кезінде саяси тапсырымға сай жарық кӛрді де, медальдің екінші 
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жағындай буржуазия табы ескерусіз қала берді. Тҥптеп келгенде, оның 

экономикалық әлеуеті, қалыптасу кӛздері мен қҧрамы, саяси бағыт- 

бағдарлары, XIX ғасырдың аяғы – XX ғасыр басындағы орыс және шетел 

капиталымен кірігуі, жеңісі мен жеңілісі зиялылар тарихына ғана емес, бҥкіл 

ӛлке тарихына тікелей қатысы бар, ӛзіндік ізін қалдырған қҧбылыс. 
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ҚАЗАҚ ӚЛКЕСІНІҢ ТЕРРИТОРИЯСЫ МЕН ШЕКАРАСЫН 

АНЫҚТАУДАҒЫ Ә. ЕРМЕКОВТІҢ РӚЛІ 

 

Кеше ғана тәуелсіздік алған еліміз биылғы жылы оның 22 жылдығын тойлап 

ӛтпек. Бҧл тарих ҥшін қас-қағым сәт. Осы аз ғана тарихи қысқа мерзім ішінде 

республикамыз 100 жылға тең келетін жолды жҥріп ӛтті. Елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Әбішҧлы: «Қазақстан осы жылдары Отан тарихындағы абыройлы да асқақ 

табыстарымен ӛрнектей алды. Тӛрткҥл дҥниенің тӛрт қҧбылысынан тҧрақты 

дос, айнымас әріптес, сапарлас серіктер, қақысы бҧзылмас кӛрші тапқан 

Қазақстан жаңа мыңжылдықтың ҧлы кӛшінде керуен тартып келеді» – деп 

бейнелі сӛзімен атап ӛткен болатын. 

Қазақстан Республикасының қазіргі мемлекеттік шекарасы осыдан тура 100 

жыл бҧрын, яғни, ӛткен ғасырдың 20-шы жылдарында РКФСР қҧрамындағы 

Қазақ АКСР-інің әкімшілік-аумақтық шекарасы болып анықтала бастады. Осы 

жауапты жҧмыстың алғашқы ізін салғандар қатарында Алаш партиясының 

кӛрнекті қайраткерлерінің болғаны белгілі.  

Бҥгіндер туғанына 122 жыл толып отырған Ә.Ермековтің есімі ӛткен 

ғасырдың 90-шы жылдарына дейін кӛпшілікке белгілі болмады. Оның аты 

Қазақ Совет энциклопедиясына кірмеді, тарихшылар ол туралы ҥнсіздік 

білдірді. Тек математиктер ғана Қазақстандағы математика білімі мен ғылымы 

тарихын қарастырғанда Ермековтің фамилиясын оқта-текте ауызға алып, оның 
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математика саласындағы еңбектеріне тоқталатын. Шындығында, Ермековтің 

ғылыми-ағартушылық, алаш партиясы қатарындағы қызметін былай қойғанда, 

республикамыздың шекарасының ХХ ғасырдың 20-жылдарында анықталып, 

тиянақталуына біршама із қалдырғаны белгілі. 

Қырревком 1920 жылдың маусымында Қазақ Кеңестік Автономиясын қҧру 

туралы жобаға байланысты РКФСР Ҧлт істері Халық Комиссариатына «Қырғыз 

ӛлкесінің территориясы мен шекарасы» деген қҧжатты ҧсынды. Осыған 

байланысты осы жылдың кӛктем, жаз айларында Қырревкомның атқарған 

кҥрделі істерін атап ӛтуге болады.  

Олар: 1-ден, Жалпы Қазақстан Кеңестерінің қҧрылтай съезін ӛткізуге 

дайындық жҧмыстарын жҥргізу. 2-ден Қазақ Автономиялық Кеңестік 

Социалистік Республикасын қҧру туралы жобаның жасау. 3-ден Қазақ ӛлкесінің 

территориясы мен шекарасын анықтау мәселесі.  

Осыған байланысты РКФСР Ҧлт істері Халық Комиссариаты мен 

Қырревкомның кейбір мҥшелері. «Қазақ ӛлкесінің шекарасын» анықтау 

барысында ӛздерінің ерекше пікірлерін білдірді. Олар қазақтың байырғы 

жерлерін бір ғана Қырғыз (Қазақ) Автономиясына беру мҥмкін еместігін, бҧлай 

істеу тек буржуазиялық ҧлтшылдардың кҥшеюі мен билігінің кеңеюіне әкеп 

соғатынын ескертті. Сондықтан, бҧл авторлар Қазақ республикасынан Орал 

облысының Гурьев, Лбищенск және Орал уездерін, Торғай облысынан 

Қостанай уезін, Ақмола облысының Петропавл, Омбы, Кӛкшетау уездерін 

мҥлдем шығарып тастауды ҧсынды. 

Осындай қарсылықтарға қарамастан 1920 жылы кӛктемде Семей мен 

Ақмола губревкомы Сібір ревкомының қарамағында болғандықтан. «Қазақ 

ӛлкесін басқару жӛніндегі революциялық комитет туралы уақытша ережеге» 

сәйкес осы екі ревкомды біріктіру мәселесін қолға алды [1]. 

Ермеков 1920 жылы Семей облысының губерниялық комитеті уәкілі болып 

сайланып, Сәуірде Қырәскериревкомның атынан Омбы қаласына жолсапарға 

аттанады. Сібревком алдында «Семей губерниясындағы жалпы жағдай және 

Қырғыздар» жайлы баяндама оқып, Мамыр айының басында ол Орынбор қаласына 

жетеді. Ол кезде Орынбор «Қырәскериревкомының» уақытша орталығы еді.  

4 маусым 1920 жылы Мәскеу Қырғыз әскери комитеті мен Орынбор 

губерниялық атқару комитетінің келісімімен Орынбор губерниясын Қазақстанға 

қосу туралы шешім қабылдады. Бҧл шешім Орынбор қаласындағы жҧмысшылар 

мен тәжірибелі кеңес мамандарын болашақ республиканың қызметіне араластыру 

еді. Тағы бір себеп, Орынбордан ӛтетін темір жолдың Қазақстанды Орал, 

Поволжье және Орталық Ресеймен экономикалық жағынан байланыстыруға 

қолайлылығы. 1920 жылы 7 шілдеде Орынбор мен Торғай губерниялары 

біріктіріліп Қазақстанның қҧрамындағы бір губерния болып бекітілді [2]. 

Орынборда Ермеков Семей мен Ақмоланың Қырәскериревкомы қҧрамына 

қайтарылуы жӛнінде баяндама жасайды. 1960 жылдардағы оның естелігінде: 

 «– Бҧл Қазақ автономиясының жасалмаған кезі. Баяндамамда мен азамат 

соғысының аяқталуына байланысты Семей мен Ақмола облыстарын енді 
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Қырәскериревкомның қарамағына қайтару керектігін атап ӛттім. Және осы 

мәселені талқылау кезінде болашақ автономиялық республика қҧру және оның 

шекарасын белгілеуге байланысты мәселелер кӛтерілді» [3] – дейді. Семей мен 

Ақмоланың Қырәскериревкомға енуі жӛнінде ҥлкен жауапты жҧмысты жҥзеге 

асыру ҥшін, Қырәскериревкомның 1920 жылғы 18 мамырдағы қаулысы 

бойынша жаңадан қҧрылмақшы «Қазақ АКСР-інің жалпы жағдайы және оның 

шекара мәселесі» – жӛнінде баяндама жасау ҥшін 2043 нӛмірлі мандатпен 

Мәскеуге аттанады 

Патша ӛкіметі тҧсында қазақтың ӛзен-кӛлдің жағасындағы, жайқалған 

орман – тоғайлар мен қҧнарлы, қаратопырақты жерлері сонау XVІІІ-XІX 

ғасырлардың ӛзінде-ақ заңдылыққа қайшы бола тҧрса да, тҧрғылықты халықтан 

тартып алынып. Ертіс, Жайық сияқты ӛзендердің бойындағы он шақырымдық 

алап, кейін 70 шақырымға дейін созылып, бҧл жерлерге қазақ қыстау салмасын, 

егін екпесін деген жарлықтарымен олардың кӛшіп – қонуына тыйым салынған 

болатын [4]. Столыпин реформасы жылдарында бҧл істер жаңа қарқынмен 

жҥргізілгені белгілі.  

Большевиктер де осы саясатты жалғастыра тҥсті. Тҥркістан кеңес 

республикасына (1918) Орта Азияның басқа ӛңірлерімен бірге Қазақстанның екі 

оңтҥстік облыстары Жетісу, Сырдария облыстары кірді. Басқа жерлер әкімшілік 

жағынан бытыраңқы болып, РКФСР-дің әртҥрлі губерниялық кеңестеріне ауысты, 

Солтҥстік – шығыстағы Ақмола, Семей облыстары орталығы Омбыда болған 

Батыс Сібір ӛлкесіне бағынды. Торғай облысы Орынбор губерниялық кеңесінің 

қҧзырына енді. Бӛкей облысы Астрахан губерниясының қол астына кӛшті. 

Ермеков Омбы, Орынбор кейін Мәскеуде жасаған баяндамаларында ең 

алдымен, шекара белгілеуде ҥлкен маңызға ие болып отырған Қазақстандағы 

жер мәселесінің тығырыққа тіреліп тҧрғандығына басты назар аударады. Кеңес 

ҥкіметінің қҧрылуы барысында және Лениннің кӛзі тірісінде бҧл мәселе біраз 

шешімін тапқан да еді. Әрине, бҧл жерде ҧлттық республикалар шекараларын 

большевиктер кӛп ойланбай, бас қатырмай-ақ ӛз беттерімен жасауға тырысып 

та жатты. Соның нәтижесінде тҧтас, тығыз орналасқан этникалық ӛңірлердің 

дәстҥрлі байланыстары ҥзіле бастады. Мысалы, Қырғызстанның оңтҥстігі, 

Тәжікстанның Ленинабад облысында ӛзбектер кӛп қоныстанған болып шықты. 

Керісінше, ӛзбектің Бҧқара мен Самарқанд қалаларының негізін тәжіктер 

қҧрады (бҧлардың кӛпшілігі кейін ӛзбек деп жазылғаны белгілі Ӛ.Қ.) [5].  

Ермеков 1920 жылы кӛктемде Орынборда жасаған баяндамасында сол баяғы 

Ертіс, Жайық ӛзендері бойындағы он шақырымдық алқаптарды оны атам 

заманнан бері иеленіп келе жатқан қазақтарға қайтару жӛнінде ҧсыныс жасады. 

Жоғардағы қазақ жері мәселелерімен таныстырып болашақта қазақтарды жерге 

орналастару жайында ӛз тҥсініктерін ортаға салды. 

Қазақты жерге орналастырғанда, әрине, қазақ жеріндегі аудандардың 

табиғат жағдайы мен шаруашылық тҥрлері және басқа да кӛршілермен 

қатынастары ескерілу керектігіне тоқталды. Қазақ жалпы жерге орналасқанша, 

орталық аймақтардан кӛшіп – қонуды тоқтата тҧру туралы маңызды ҧсыныс 
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жасады. Кейін осы ҧсынысын ол Мәскеуде Бҥкілресейлік Орталық АК және 

Совноркомның Қазақстанға байланысты Ленин басшылығымен ӛткен 

мәжілістерде де ортаға салды [6]. 

Мәскеуде Қырревкомның ӛзге мҥшелерімен араласа жҥріп, Ермеков ӛзін 

іскер, алғыр, жан-жақты білімді, мәдениетті қайраткер ретінде кӛрсетеді. Ол 

Қырревком мҥшесі, әрі коллегия тӛрағасы болып сайланды. Осы, Мәскеудегі 

жҧмыс сапарында онымен бірге Алашорданың басқа да ӛкілдері Халел және 

Жанша Досмҧхамбетов, Ахмет Байтҧрсынов болған. 

1920 жылғы 9-10 тамызда Бҥкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің 

Тӛралқасы жанында барлық мҥдделі мекемелер мен ведомстволардың мәслихаты 

болып, онда Қазақ ӛлкесін басқаруға байланысты, оның Ресей Федерациясымен 

шекарасы және ӛзара қатынастары туралы мәселелер талқыланды. Қырревкомнан 

С. Пестковский, Ә. Жангелдин, А. Кулаков, А. Мырзағалиев, Ә. Әлібеков,  

П. Петровский; Қазақстанның облыс орталықтарынан – С.П. Милютин, Д. Темір-

әлиев, Ә. Ермеков, Оразаев, РКФСР Ҧлт істері ХК-ның тӛрағасының кӛмекшісі, 

Тҥркомиссияның Орталық Комитетінің мҥшелері Г.И. Сафаров, Т. Рысқҧлов, 

БОАК мен РКФСР ХКК тӛрағалары, Жер Халық Комиссариатынан, Сібревком, 

Омбы, Астрахань, Челябинск облыстық атқару комитетінің басшылары және 

басқа да жауапты адамдар қатысты. Екі кҥнге созылған бҧл мәжілісте болашақ 

Қазақ автономиясының территориясы мәселесі тӛңірегінде тиянақты шешім 

қабылданбай бҧл жҧмыс 12-14 тамыздағы мәжілістерде жалғасын тапты. 14-

тамызда болашақ Қазақ Автономиялық Республикасын қҧру және оның 

шекарасын белгілеуге байланысты мәселені 17-тамызда Лениннің тӛрағалығымен 

ӛтетін БОАК мен ХКК-нің біріккен отырысында талқыға салу кӛзделді. 

Осыған байланысты Ермеков Қазақ ӛлкесінің жағдайы мен оның шекарасын 

белгілеу мәселелері бойынша баяндамасын дайындалады. Мәжіліс 1920 жылдың 

17 тамызында ӛтті. Тӛрағасы Ленин болған ХКК-нің осы отырысында Қырғыз 

(Қазақ) Автономиялық Кеңестік Республикасын қҧру туралы жоба жасалды [7]. 

Бҧрын Ленинмен телефон арқылы сӛйлесіп (1918 ж. наурыз) таныс болған 

Ермеков енді оның алдында баяндама жасау мҥмкіндігіне ие болады. Ермеков 

бҥкіл ӛміріне ӛшпес із қалдырған бҧл оқиға жайында ӛз қолымен естелік жазып 

қалдырған. Бҧл қолжазба бҥгінде марқҧм болған аяулы ҧлы Мағауия 

Ермековтің, журналист-жазушы Нӛгербек Мағзҧмҧлының жеке мҧрағат-

тарында сақтаулы. Ермеков сол жолғы баяндамасында Қазақ ӛлкесінің жалпы 

жағдайына тоқталады. «... –Каспий теңізі теріскей жағасындағы ҧзындығы 70-

80 шақырымға, Нарын қҧмына дейін созылған, шаруашылыққа тиімді шығанақ-

бҧғазды орыс помещиктеріне, алпауыттарына әперілген, басқаша айтқанда. 

Столыпиннің мемлекеттік думада «Қазақ жерін игеру» деуінен кейін 

«Милионный фонд» – деп аталған ӛңірді және Ертістің қазақ жерінде ағатын 

ӛне бойының екі жағын, он шақырымнан қатарластыра кесіп алып, сібірлік 

казак-орыстарға тартып әперген жерлерді болашақ Қазақ республикасына қосу 

керектігін мен айттым... », [8] – дейді естелігінде. 

Ол Солтҥстік, Орталық уездерді жайлаған әр тҥрлі ҧлттардың арасында 
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алауыздық, шиеленіс туғызбау ҥшін, жергілікті ҧлт ӛкілдерін дҧрыстап жерге 

орналастырғанша Ресейден жаңа қоныстанушыларды кӛшіруді тоқтата тҧрудың 

қажеттілігіне тоқтап, осы тҧрғыда арнаулы қаулы қабылдауды ҧсынады. 

Сонымен бірге, Каспий-Атырау жағасындағы Астрахань жақ алаптағы 

бҧғаз-шығанаққа тоқталып, бҧл аймақты болашақ Қазақ автономиясына қосу 

мәселесін кӛтергенде бҧл ҧсынысқа партияның кӛрнекті қайраткерлері  

Ш.З. Элиава, Н.П. Брюханов, Н.Н. Крестинский, Астрахань губаткомының 

тӛрағасы ашық қарсы шығады. Бҧл жерлердің қалай да Ресей қҧрамында 

қалуын кӛздеген олар: «... қазір Ресейде аштық әлі ӛршіп тҧр. Атыраудың 

балығы астанамызға – Мәскеуге, Петроградқа қажетті азық-тҥлік. Сондықтан 

бҧл алқапты РКФСР-де қалдыру керек» – деп негіздеген. Бҧл пікірге Ермеков 

«... аймақта тҧратын халықтың кӛпшілігін қазақтар қҧрайды. Бҧлардың негізгі 

кәсіптерінің бірі балық аулау. Табыс табу ҥшін бҧрын жалданатын, егер бҧл 

жағалау енді ӛз иеліктеріне кӛшсе, орталыққа беретін ӛнімді екі, ҥш есе 

арттырады», – деп тҧжырымдайды. 

Шынында, Қазақ автономиясы қҧрылып, оның шекарасы белгіленетін 

болғанда партия, шаруашылық басшылығында жетекшілік қызметте жҥрген 

кейбір ҥлкен қайраткерлердің сӛздері ақиқаттан аттап, қазақтың ӛз жерін ӛзіне 

қимай, іштарлық жасап жорта бҧра тартатын сәттері тарихта аз кездеспейді. 

Солардың бірі, Лениннің ӛзі жҥргізген БОАК жанындағы арнаулы ӛкімет 

комиссиясының Қазақ республикасының шекарасын белгілеген мәжілісінде 

баяндама жасаған Ә.Ермеков қатысқан отырыста болған жай. Соңынан, патша 

заманында Астрахань губерниясының иелігіне кӛшкен Нарын қҧмы жағалауын 

Қазақстанға қайтарып беру жӛніндегі талас қызған кезде Лениннің, «қай халық 

кӛп болса, соған берілсін» – деген принциппен шешуін, оның «кӛсемдігімен» 

теңестіреді. Ал, шын мәнінде бҧл ҧлт зиялыларының қажымас еңбектерінің 

нәтижесінде жеткен жеңістер еді.  

Сӛйтіп, Лениннің тӛрағалық етіумен болған БОАК жанындағы арнаулы ҥкімет 

комиссиясының Қырғыз (Қазақ) Республикасының шекарасын белгілеген 

мәжілісте Ә. Ермеков баяндама жасап, Қазақстандағы шекараны анықтауда ҥлкен 

маңызы бар кҥрделі де, шиеленіскен жер мәселесіне тоқталады. Каспий теңізінің 

солтҥстік Нарын қҧмы жағалауын Астрахань губерниясынан қайтарып, 

Қазақстанның шекарасын анықтауда ӛз ҧсыныстарын жасайды. Бҥгіндер 

Республикамыздың батысында орналасқан Атырау облысының, Теңіз 

ауданындағы Ганюшкино, Забурение, Жанбай сияқты елді мекендері халыққа 

жайлы қоныс болып, ал Каспидің табиғи байлығы кҥн кӛрістің қайнар бҧлағына 

айналды. Бҧл Ә. Ермеков сияқты қазақ зиялыларының Қазақстанның 

территориялық тҧтастығын реттеудегі қызметтерінің бір кӛрінісі ғана. 

Революцияның алғашқы алапатынан кӛп адамдар әлі кеңестік жаңа 

мемлекеттің тҧтқа-кіндігін, тізгін-шылбырын қалай ҧстауды жете біле қоймаған 

кезде осындай тарихи істің басы-қасында Ә. Бӛкейханов, А. Байтҧрсынов,  

Т. Рысқҧлов, Ә.Ермеков сияқты қайраткерлердің болуы, нелер бір қиын, 

шиеленіскен, әсіресе талай заман Ресейдің отары болып келген қазақ елінің 
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тағдырының дҧрыс, әділ шешілуіне ӛз ҥлестерін қосуы тарихта бҥгінде ӛз 

атымен аталып, ӛшпейтін оқиға ретінде бағалануы қажет. 

1920 жылы 26 тамызда РКФСР Бҥкілресейлік Орталық атқару Комитеті мен 

Халық комиссарлары кеңесі Калинин мен Ленин қол қойған, РКФСР 

қҧрамында, астанасы Орынбор қаласында болатын «Қырғыз (Қазақ) 

Автономиялық Кеңестік Социалистік республикасын қҧру туралы» декреті 

жарық кӛрді. Осы жерде тоқтала кететін бір мәселе – ол осы декреттің 11-

бабында Семей мен Ақмола губерниялары «Қырғыз Республикасының Орталық 

органдары тҥпкілікті ҧйымдастырылғанға дейін Сібір ревкомының қҧрамында 

қалады», – деп кӛрсетілген. Сол кезеңде қуаңшылық Ресейдің 28 губерниясын 

қамтығанда, егін бітік шыққан Ақмола мен Семей губерниясын алып қалудың 

да ӛзіндік бір сыры осы еді және екі губерния 1920 жылғы санақ бойынша 

2.070.676 халқы бар, 921.000 шаршы метр жерді алып жатқан ҧланғайыр 

территориясы мен Омбыға дейін темір жол мен су жолдары қамтамасыз етілген 

шҧрайлы жерден бірден айырылғысы келмегенін Қазақстан Республикасының 

Орталық мемлекеттік архивтеріндегі қҧжаттар куәландырады. Аталған 

губерниялардың шекараларын айқындау, осы территориядағы мекемелердің 

мҥлкі, қҧрал-жабдықтары мен қаражат мәселесін шешуге келгенде бірден 

келісімге келе алмай Мәскеуге бірнеше рет шағымдануға дейін барады. 

Ақмола, Семей облыстарының Сібревком қарамағынан алынып, Қазақстанға 

қосылуы оңайға тҥскен жоқ. Сібревкомның кейбір мҥшелері бҧл мәселеге 

қарсы шықты. Тек 1920 жылдың екінші жартысында олар Қазақстанмен 

арадағы шекараны анықтау мәселесін мекемелер мен ведомстволар кеңесінде 

бес рет қараған. Бҧл мәселе, тіпті Қазақ АКСР-ының қҧрылуы туралы декрет 

шыққаннан кейін де ӛз шешімін таппады. Бҧл ҥшін 1921 жылы ақпан айында 

Қазақ ҥкіметі мен Сібревкомнан он адамнан тҧратын тӛтенше комиссия 

тағайындалды. Комиссия отырыстарында бҧл мәселе РК(б)П ОК-де 1922 жылы 

ақпан, мамыр айларында, ал БОАК-де 1922 жылғы қаңтар және ақпан 

айларында талқыланды [9]. 

Семей губерниясы ресми тҥрде 1921 жылы мамыр айында Қазақстанға 

қосылғанымен, іс жҥзінде шекара мәселесіндегі даулар 1922 жылы да жҥріп 

жатты. Соның біреуіне тоқталсақ, Ресей ӛз тарапынан Павлодар уезіндегі тҧзды 

кӛлдер ауданын әкімшілік жағынан Қырғыз (Қазақ) Республикасына 

қарағанымен, шаруашылыққа пайдалану жағынан Сібревкомның қарамағында 

қалады деп, 1922 жылы 12 қаңтардағы қаулысында ӛз пайдаларына шешеді. 

Мәскеуден келген мына жеделхат осы мәселеге соңғы нҥкте қойғандай: онда 

«БОАК-нің 12 және 26 қаңтарындағы қаулысына сәйкес Павлодар уезіндегі 

тҧзды кӛлдер ауданы шаруашылық және әкімшілік жағынан Есіл-кӛл 

станциясы Қырғыз республикасының иелігінде қалдырылады» [10] – делінген.  

1924 жылы Семей губерниялық жоспарлау комитетіндегі қызметін атқара 

жҥріп, Ә. Ермеков сол кезге дейін әлі шешімін таппаған жер мәселесімен ҥнемі 

айналысады. Бҧған себеп, орыс ҧлтының мҥдделерін білдірген кейбір жауапты 

қызметкерлердің қабылданып қойған декреттердегі қаулыларды жҥзеге асыру 
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жӛніндегі шараларды орындамауынан туып жатты. Ол былай тҧрсын, 

жекелеген уездерді, тіпті губернияларды республика қҧрамынан шығаруға 

әрекет жасалды. Мәселен, Орал губерниялық партия комитеті 1921 жылғы 

маусым айында Жайықтың сол жағалауындағы 10 шақырымдық ӛңірді қайтару 

туралы декретке наразылық білдіріп, Орал облысын Қаз АКСР-інен бӛлу 

туралы орталыққа ӛтініш жасауға шешім қабылдады. Алайда партияның 

Орталық Комитеті мҧндай ӛтінішті қабылдамады, ал РКП(б) Қырғыз облыстық 

комитетінің Тӛралқасы губкомның кӛзқарасын саяси соқырлық деп айыптады. 

Губкомның қҧрамына ӛзгерістер еңгізілді [11]. 

Ал, 1924 жылы Алтай губерниясы қазақ тҧрғындары тығыз орналасқан 

Коростелов даласы туралы даулы мәселе кӛтерілді. Осы дауды шешу ҥшін  

Ә. Ермеков, Ә. Досов екеуі 1924 жылдың 2 қазанынан 1-ші қарашаға дейін, ал 

1925 жылдың 3-16 ақпаны арасында жеке ӛзі Мәскеу қаласында Алтай мен 

Семей губернияларының шекарасын анықтауға байланысты қҧрылған 

комиссияға кеңесші болып, осы кҥрделі мәселені шешіп қайтады [12]. 

Тәуелсіздік ешқашан ӛздігінен келмейді. Тәуелсіздік немесе азаттық атты 

қасиетті ҧғымды жылдар, ғасырлар бойғы еңбексіз келген жеңіл сыйлық деп 

қабылдау пиғылындағы пікірлердің жаңсақ екені талассыз. Тәуелсіздік ҥшін 

кҥрес дегеніміз жылдар мен ғасырлар бойғы ӛмірдің барлық саласындағы 

кҥрестер ҥрдісінен қҧралады. Яғни, ол тек қолға қару алып, майдандағы кҥрес 

қана емес, ол экономикадағы алға басушылық, саясаттағы кӛрегенділік пен 

байыптылық, мәдениеттегі ӛркениеттілік пен мәдени мҧралардың сабақтастығы 

сияқты әлеуметтік-мәдени қҧндылықтардан қҧралады. 

Сонымен, Ә. Ермековтің Кеңес ҥкіметінің саяси басқару жҥйесіндегі 

қызметі 1919 ж. желтоқсанынан басталып жиырмасыншы жылдардың соңына 

дейін жалғасты. Осынау тарихи қысқа мерзімнің ішінде-ақ, Ермеков Қазақстан 

Республикасының саяси тарихының беттерінде ӛзінің жарқын бейнесін мәңгіге 

қалдырып ҥлгерді. Оның тікелей қатысуымен қазақ жерінің тҧтастығын сақтау, 

шекарасын анықтау сияқты ең маңызды жҧмыстар жҥргізілді. Атап айтқанда, 

Батыс Қазақстан ӛңірінің Каспидің солтҥстік жағалаулары мен Семей, Ақмола 

облыстары жерлері, кейіннен Коростелев даласының Қазақстанға қайтарылуы. 
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РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВА  

И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Масштабы и темпы коллективизации кочевого и полукочевого населения были 

определены на декабрьском (1929 г.) пленуме Казкрайкома ВКП(б), 

рассмотревшем вопрос о пятилетнем плане колхозного строительства. Пленумом 

было принято решение: «всемерно…стимулировать коллективизацию 

животноводческих хозяйств в таких же размерах, как по зерновому хозяйству, 

установив темпы коллективизации с расчетом на полный охват населения в 

течение одного года» [1, с. 37]. В этой связи, местным органом дано указание 

приступить в срочном порядке к форсированной массовой коллективизации 

бедняцких и середняцких скотоводческих хозяйств, а также приступить к работе 

по сплошной коллективизации отдельных районов в Сырдарьинском, Уральском, 

Актюбинском, Павлодарском, Алма-Атинском округах. При этом было 

предписано: «в первый же год добиться обобществления… всего продуктивного 

скота в животноводческих колхозах». 

Таким образом, судьба кочевых и полукочевых аулов, где проживало 75,5 

процентов всего казахского населения (по данным на 1928 года) [2, с. 152], 

решалась в зависимости от догматических и упрощенных схем большевиков по 

преобразованию традиционного общества казахов, а не на основе желаний и воли 

последних. 

Отражением полного игнорирования особенностей природно-географических 

условий среды обитания кочевых аулов явилось создание в скотоводческих районах 

полеводческих колхозов. Так, в кочевом ауле № 5 Аламесекского района Кзыл-

ординского округа в 1929 году путем администрирования был организован полевод-

ческий колхоз с планом посева 6 500 га и  с запрещением кочевания [3]. за короткое 

время было коллективизировано в Мангистауском районе – 64 %, Доссорском – 49 
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%, Тургайском – 52 % [4, с. 521], в Абралинском – 70 %, Джамбейтинском – 80 %, 

Беркалинском – 84%, Джаныбекском – 95 % и т.д. [5, с.155]. 

Так, в решении от 13 февраля 1930 года «О постановке партийно-массовой 

работы в районах сплошной коллективизации и об очередных задачах колхозных 

ячеек», Бюро Казкрайкома предлагало местным работникам обратить особое 

внимание созданий условий для перевода колхозов из низших форм в высшие 

(артель, коммуна) «на основе действительного полного обобществления средств 

производства» [6, с. 183-186]. Вакханалия «обобществления» захлестнула аул. В 

Курдайском районе, например, казахам оставляли лишь по одной верховой лошади, 

в Джувалинском районе в список имуществ, подлежащих обобществлению, 

агроном Фролов включил сундуки, кошек и собак [7, с. 2-3]. 

Насильственная коллективизация кочевых аулов быстро обнаружила свои 

разрушительные свойства, и первые признаки этого проявились уже в конце 

1929 года. 

Если на весну 1929 года поголовье скота в Казахстане составило 40 млн.448 

тысяч,  то 1 января 1930 года оно сократилось на 49, 2 процента [8].  

Весной 1930 года критическая ситуация сложилась в ряде районов Кзыл-

ординского округа, где было осуществлено стопроцентное обобществление скота. 

«Общее состояние района, относящегося к районам сплошной коллективизации, 

на сегодняшний день следует охарактеризовать как политически неблаго-

получное: за последнее время сильно возросло влияние контрреволюционного 

байства и кулачества на зажиточные середняцкие слои» [9, с. 87]. По фактам этого 

письма 31 марта 1930 года в Кармакчинский район был направлен представитель 

Казкрайкома Юсупбеков, который представил на имя секретаря Казкрайкома 

объективную картину в аулах. Он указал, что в проверенных им аулах (4, 5, 7) 

«настроение населения неважное. Колхозы организованы административным 

путем. Кроме того, предыдущие кампании по хлебозаготовкам, сбору семфонда 

проведены тоже в приказном порядке, принудительно, без подготовки». Далее, 

Юсупбеков в своем отчете прямо указывает, что при таких обстоятельствах «даже 

думать о сплошной коллективизации было авантюризмом, и оно так вышло. 

Население заявляет, что хочет в колхозы» [10, с. 62]. 

Весной 1930 года из различных округов и районов в Казкрайком партии и 

Совнарком республики стали поступать сообщения о массовой гибели скота в 

колхозах. Причиной тому служили, как указывалось в письмах и телеграммах, 

чрезмерная концентрация скота в одном месте, отсутствие помещений для скота 

[11, с. 55]. 

На местах, однако, не находили конкретных путей выхода из кризиса и 

упадка животноводства. Так, Бюро Кзыл-ординского окружного комитета 

партии на основе выше указанных проверок приняло решение, носящее более 

всего организационный, политико-воспитательный характер и далекое от 

конкретных нужд, желаний и настроений казахского народа. Решение это 

состояло из следующих пунктов: 

а) практическая работа слабо увязывается или совершенно не увязывается с 
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политическими директивами; 

б) преобладание политической суматохи приводит к администрированию; 

в) самым антисоветским и мещанским уклоном является то, что отдельные 

работники щеголяют перед округом преувеличенными цифрами в выполнении 

планов, в особенности, искусственным форсированием колхозного строительства, 

не создав для этого соответствующие условия и материально-техническую базу [12, 

с. 44]. В документах ЦК, а также в статье Сталина «Головокружение от успехов» 

осуждались «факты исключительно грубого, безобразного, преступного обращения 

с населением со стороны некоторых низовых работников», указывалось на 

необходимость проведения «подготовительной работы по коллективизации и 

терпеливого разъяснения основ партийной политики бедноте». 

Спустя некоторое время Казкрайком вынужден был особым постановлением 

распустить животноводческие колхозы в кочевых и полукочевых аулах, 

которые были организованы принудительно, и где обобществление скота 

вызывало открытое недовольство населения [13, с. 316-317]. 

Процесс распада колхозной системы в животноводческих районах ускорился в 

мае и июне 1930 года в результате продовольственных затруднений. На заседании 

Совнаркома КАССР от 13 мая 1930 года снабжение товарами кочевых и полу-

кочевых районов республики было признано «совершенно неудовлетворительной» 

[14, с. 287-288]. 

Методы и формы коллективизации в кочевых казахских аулах определялись не 

всегда официальными директивами и решениями, коллективно принятыми на 

пленумах и конференциях Казкрайкома, а секретными записками и телефоно-

граммами Ф. Голощекина, количество которых установить трудно. С одной 

стороны, они поступали из вышестоящих органов о дальнейшем форсировании 

темпов коллективизации и уровня обобществления скота, с другой, как, например, 

на VII Всеказахстанской партийной конференции, принимались решения о 

необходимости учета специфики животноводческих районов при организации 

колхозов. В резолюции этой конференции, состоявшейся в июне 1930 года, 

указывалось: «В кочевых районах и аулах, где пока еще никаких предпосылок к 

коллективизации не создано, основной формой организации масс должны 

являться первичная форма снабженческо-сбытового и производственного 

товарищества. В полукочевых районах и аулах на ближайший период также стоит 

задача кооперирования всех видов сельского хозяйства и потребительской 

кооперации в качестве решающей предпосылки к массовому колхозному 

движению» [15, с. 74]. 

Но толкование этих документов и их практическое применение следует 

искать в телефонных указаниях и секретных записках, следы некоторых из них 

сохранились в материалах ОГПУ. Так, 19-20 февраля 1930 года состоялось 

совместное заседание  Бюро Казкрайкома и Совнаркома КАССР, на котором 

был рассмотрен вопрос «о мероприятиях по укреплению социалистического 

переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по 

борьбе с кулачеством и байством» [16, с. 13]. Основные положения принятых 
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решений на заседании были изложены в секретной записке (№ 78) Голощекина, 

разосланной через ответственного дежурного ОГПУ всем обкомам партии. В 

этом документе сообщалось: «Постановлением от 20 февраля отмечаем, что 

организации национальных экономически отсталых районов…в ходе сплошной 

коллективизации не учитываю своеобразие местной социально-политической 

обстановки; слабо ведут борьбу с хищническим истреблением скота» [17, с. 54]. 

Далее он потребовал от партийных организаций «поставить своей задачей 

создание действительных предпосылок для массовой коллективизации и в этих 

целях развернуть работу по организации бедноты, батрачества, уделить 

внимание укреплению союза с середняком, а также по дальнейшему ограни-

чению кулацко-байских элементов (кредит, налоговая работа, земле-

пользование, водопользование, аренда и т.п.)» [18, с. 202]. 

Под «созданием действительных предпосылок для массовой коллективизации» 

Голощекин отнюдь не имел ввиду ослабление темпов и изменение форм 

коллективизации. Поэтому он свою записку заканчивает требованием: «создать 

действительную базу под коллективизацию, тем самым не только не ослаблять, но 

решительно развивать общий темп коллективизации в крае» [19, с. 124-125]. 

Выступая же на VII Всеказахстанской партийной конференции, Голощекин 

говорил, что сокращение поголовья скота на 30-35 процентов по республике должно 

«заставить нас серьезно задуматься» [20, с. 46]. Тем не менее кардинального 

пересмотра политики в отношении казахских аулов не последовало. 

Наибольший спад коллективизации имел место в тех районах, где 

лжебелсенди и аткаминеры проявили особое усердие в выполнении 

«партийного наказа». В животноводческих районах Казахстана к концу 1930 

года в колхозах состояло 27, 1 процентов всех казахских хозяйств[21, с. 69-76]. 

Коллективизация кочевых казахских аулов проводилась параллельно с 

насильственным переводом их на оседлость. Этому мероприятию Москва 

придавала особое значение, поскольку почти 80 % всех кочевых хозяйств по 

СССР находилось в Казахстане[22, с. 41]. Из 119 районов в самом Казахстане в 94 

население вело кочевой и полукочевой образ жизни (1928 год) [23, с. 91]. Одним 

словом, в верхних эшелонах партии и правительства посчитали, что 

коллективизация и кочевание несовместимы. Опять же очередное разрушительное 

по своим последствиям мероприятие было инициировано вышестоящими 

партийными и государственными органами. Перевод кочевых аулов в оседлость 

путем создания новых колхозов и совхозов проводился жесткими и 

антигуманными методами. В связи с тем, что два процесса – коллективизация 

кочевых аулов и их седентаразация – слиты воедино, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, а также проблема оседания детально освещена в трудах 

казахстанских ученых [24], мы остановимся вкратце на отдельных ее моментах. 

С самого начала оседание аулов понималось как одновременное их 

вступление в колхозы, и оно проводилось путем стягивания скота в места 

образования ТОЗов, сельскохозяйственных артелей и т. д. 

В январе 1930 года при Совнаркоме КАССР был создан Комитет по 
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оседанию. Аналогичные структуры возникли в округах и районах на 1929-1930 

годы. В Актюбинской, Гурьевской, Мангышлакской, Уральской и других 

округах был запланирован перевод на оседлость 84 тысяч хозяйств, с 

определением источников финансирования [25, с.73]. 

Мероприятия по осуществлению седентаризации кочевых и полукочевых 

хозяйств столкнулись с серьезными трудностями. И. Курамисов доложил ЦК 

ВКП(б) о нехватке для выполнения плана оседания 1930 года 8 269 тысяч 

рублей [26, с. 160-161]. В результате плановые показатели по отдельным 

округам пересматривались неоднократно [27, с. 90]. Но главным препятствием 

было нежелание значительной части кочевых хозяйств переходить к оседлости. 

В результате снова последовало грозное предупреждение Казкрайкома 

партии. В решении его Бюро от 15 июня 1930 года указывалось: «Казкрайком 

партии предупреждает все окружные комитеты и краевые организации, что в 

случае не выполнения плана оседания нынешнего года он будет рассматривать 

это как сознательный срыв важнейшего мероприятия национальной политики 

партии» [28, с. 30-31]. 

По данным Колхозцентра, на 15 августа 1930 года мероприятиями по 

оседанию было охвачено 58 507 хозяйств, что составило 70 % плановых 

показателей. Они осели в 743 колхозах [29, с. 338]. 

Многие хозяйства заставляли оседать в безводных, непригодных для 

земледелия районах. Вследствие этого им приходилось снова переселяться в 

другие места [30, с. 79]. Планы строительства жилых помещений, скотных дворов 

постоянно срывались, не хватало средств, строительных материалов, 

квалифицированных техников-строителей [31, с. 186]. Оседание производилось в 

основном за счет средств самого казахского населения [32, с. 133]. В своем письме 

в ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР от 9 марта 1933 года Т. Рыскулов писал, что 

оседание в связи с самофинансированием легло тяжелым бременем на казахские 

хозяйства [33, с. 125]. Несмотря на все эти громадные трудности, недовольство 

населения и нехватку средств, в совместной директиве Казкрайкома ВКП(б) и 

Совнаркома в республике от 29 декабря 1931 года ставилась задача «охватить 

плановыми мероприятиями по оседанию в 1932 году все оставшиеся кочевые и 

полукочевые трудовые хозяйства с тем, чтобы полный процесс оседания 

завершить в 1932 году». Указанные цифры были проявлением очередного 

авантюризма и ложного социального оптимизма [34, с. 186].  

Массовый страх быть наказанным за невыполнение плана повсеместно 

порождало своеобразный феномен – предоставления ложных сведений почти по 

всем вопросам. Здесь не был исключением и вопрос оседания кочевых казахских 

аулов. Районы округа давали завышенные сведения республиканским органам, а 

те – союзным. Так, в протоколе технического совещания республиканского 

комитета по оседанию при Совнаркоме от 14 декабря 1931 года указывалось, что в 

1930-1931 годах на оседлость было переведено 164 тысяч кочевых и полукочевых 

хозяйств [35, с. 12], что не соответствовало действительности. По свидетельству 

Т. Рыскулова, на самом деле осело не более 100 тысяч хозяйств [36, с. 337]. 
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По первоначальному плану Совнаркома республики в течение 1930-1933 годов  

на оседлость должно было перейти всего 380 тысяч кочевых и полукочевых 

хозяйств. Эта цифра фигурировала и в материалах VII Всеказахстанской 

партийной конференции (июнь 1930 года) [37, с. 28]. Окончательно план оседания 

был утвержден по годам в следующем разрезе: 1930/31 – 80 тысяч, 1931/32 – 100 

тысяч, 1932/33 – 120 тысяч хозяйств [38, с. 38]. 

Стремясь выжить, под давлением беспрерывных преследований, репрессий 

и голода казахские аулы снимались с мест обитания и откочевывали за пределы 

Казахстана. Опустение колхозов приобретало массовый характер. Смертность 

на почве голода обрушилась, прежде всего на казахские аулы. Даже тогда, 

когда аул лишился более миллиона людей. Ф. Голощекин не осознавал 

трагичность создавшегося положения в животноводческих районах. В своей 

статье, опубликованной в сентябре 1931 года, он говорил: «Старый, отсталый, 

кочевой, полукочевой аул умирает, должен умереть» [39, с. 45]. 

Союзные органы смотрели на казахские аулы как на неисчерпаемый, 

бездонный источник мясопоставок. Даже в условиях нараставшего голода 

многие казахские кочевые хозяйства, не имевшие посевов, облагались планом 

хлебопоставок. Поэтому имелась масса случаев, когда середняку – скотоводу 

приходилось потребное количество зерна покупать на рынке. В результате 

верблюда обменивали на два пуда пшеницы, барана – на 8 футов зерна. А 

задание достигало 40-50 пудов [40, с. 47]. 

Масштабы катастрофы были уже громадны, чтобы об этом умалчивать. В 

постановлении третьей сессии ВЦИК XIV созыва был указан на следующие 

моменты: 

а) резкое сокращение поголовья скота в Казахстане за последние годы; 

б) недовыполнение комплектования стада совхозов в 1931 году (по рогатому 

скоту – на 54,2 %, овцам – 46,6 %); 

в) невыполнение плана строительства в точках оседания (выполнение 

составило 1 июля 1931 года всего лишь 8 % плана) [41, с. 43]. 

Однако, конкретной помощи Казахстану для преодоления указанных 

трудностей со стороны Наркома земледелия Колхозцентра, «Хлебживсоюза», 

«Союзмяса» и других организаций РСФСР не последовало, хотя имелось 

прямое постановление президиума ВЦИК от 10 февраля 1931 года о выделении 

КАССР дополнительных продовольственных ресурсов и погашение 

задолженности перед республикой [42, с. 42]. 

Крушение традиционного общества казахов происходило по закону цепной 

реакции. К февралю 1932 года в Казахстане лишились скота 37 % хозяйств 

колхозников и 51,8 % единоличников [43, с. 14]. 

В исторической литературе утвердилось мнение, что в 1933 года начался 

процесс стабилизации животноводства в республике. Не опровергая данную точку 

зрения, хочется отметить, однако, что в кочевых и полукочевых районах резкого 

изменения  ситуации не произошло. Сокращение поголовья скота в этих районах с 

1 июля 1932 года по 1 июля 1933 года шло значительно интенсивнее по сравнению 
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с оседло – земледельческими районами. В оседло – земледельческих районах 

сокращение поголовья скота составило на этот период 9, 3 % процента. 

Тем не менее реализация постановления ЦК ВКП(б) от 17 сентября 1932 года, 

приход к руководству партийной организацией Казахстана Л. М. Мирзояна 

содействовали позитивным переменам в животноводстве. Конкретными шагами 

партийной организации и правительства Казахстана по ликвидации перегибов, 

допущенных Голощекиным и его окружением, явились роспуск сельскохозяй-

ственных артелей, созданных под административным давлением, предоставление 

голодавшим районам налоговых льгот, скота, продовольствия и т.д. 

Важнейшим мероприятием по восстановлению поголовья скота в республике 

явилось разрешение колхозникам животноводческих районов иметь в личном 

пользовании до 150 голов овец и коз, до 10 голов крупного рогатого скота, до 10 

лошадей и 5 верблюдов. Предстояло решать массу проблем по переводу 

кочевников на оседлость. Как указывал Л. М. Мирзоян  в своей речи на VI 

Казкрайкома партии, ошибки и перегибы в вопросах выбора точек оседания, о 

типах поселков и прочее привели к тому. Что сколько-нибудь [44, с. 25]. 

Однако, по данным Г. Ф. Дахшлейгера и К. Н. Нурпеисова, за 1930-1934 

годы осело 322,8 тысяч хозяйств, что составило 81,6 процента всех кочевых и 

полукочевых хозяйств [45, с. 199]. В 1934 году в целом по Казахстану было 

коллективизировано 85,9 процента крестьянских хозяйств. К этому времени 

коллективизация в животноводческих районах была закончена[46, с. 78]. При 

таких условиях в 1935 году снова началась кампания по переводу ТОЗов на 

сельскохозяйственных артели. Период уступок крестьянству в выборе форм 

хозяйствования закончился. Одновременно был положен и конец иллюзиям 

шаруа иметь в своем личном владении поголовье скота достаточное для 

нормального существования.  
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БІР, ЕКІ, ҤШ ТІЛДЕ ЖАЗЫЛҒАН СӚЗДІКТЕРДЕГІ  

ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАР 

 

Қазақ тіл білімінің тарихында тілдің танымдық табиғаты туралы алғашқы 

ой-пікірлер А. Байтҧрсыновтың еңбектерінде кездеседі. Зерттеушінің тіл 

табиғаты ерекшелігі мен тіл қызметінің сан-салалығын танытуға арналған 

ғылыми тҧжырымдарын саралай келе, оларды тӛмендегідей жіктеуге болады: а) 

тілтаным теориясындағы тіл – ойлау – дҥние (әлем) бейнесі арақатынасына 

байланысты пайымдаулармен сабақтас тҧжырымдар; ә) поэтикалық тіл 

табиғатын «қарапайым» тілден айыра танытуға арналған ғылыми 

тҧжырымдары. А. Байтҧрсынов сӛз ӛнеріне тірек болатын адам санасының ҥш 

негізін атап кӛрсетеді: ақыл, қиял, кӛңіл. Осыдан кейін ақылдың ісі – аңдау, 

қиялдың ісі – меңзеу, кӛңілдің ісі – тҥю, талғау деп сана негіздерінің 

әрқайсысына тән қызметін талдайды: «Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын 

аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, кӛңілдің тҥюін тҥйгенінше 

айтуға жарау [1]. Тіл мен сана арақатынасына байланысты теорияларға 

сҥйенсек, тіл – дҥниенің адам санасында айшықталған сҧлбасын сыртқа 

шығару, белгілі бір формаға тҥсіріп бейнелеу қҧралы. Тілді танудың 

антропоцентристік парадигмасы бойынша, адам санасы мен ойлау әрекетіндегі 

қҧбылыстар тіл арқылы ғана белгілі болады. Ғалым ойлаудың екі тҥрін 

кӛрсетеді: тиісінше ойлау, тҥйісінше ойлау. Тиісінше ойлау – заттың «бойына 

біткен сипатын» ғана ойлап, сол тҧрғыда сӛзбен беру, яғни қазіргі ғылыми 

тілмен айтсақ, нақты шындық болмыстың тіл арқылы сипатталуы; тҥйісінше 

ойлау – зат туралы «адамның қосқан, таңған сипаттары», басқаша айтқанда, зат, 

қҧбылыс, жағдай, әрекет жӛнінде сӛйлеушінің кӛзқарасы, танымы, ҧғып- 

қабылдауы тҧрғысынан баяндалуы. Ойлау мен сӛйлеудің бҧл тҥрінде тілдің 

коммуникативтік, ақпараттық қызметімен қоса мағыналық реңкі, эмоциясы мен 

эстетикалық қызметі кӛрініс береді. Сонымен, А.Байтҧрсынов тіл арқылы 

танылатын ойлаудың қиял (эстетикалық), ақыл (логикалық) негізімен қатар 

кӛңіл (қабылдау) негізінің де бар екендігін дәлелдейді.  

Ғалымның жоғарыда жҥйеленген теориясын басшылыққа алған ҧстаз қазақ 

тілін оқытуда, ҥйретуде қалайда елеулі нәтижеге жетеді деген ойдамыз.  

Біздің зерттеу нысанымыз – мемлекеттік тілді ҧлттық қҧндылықтар арқылы 

оқыту мәселесі және елтанымдық бағыт.  

Жалпы тіл білімінде, кейіннен отандық тілтанымда гуманитарлық 

ғылымдардың дамуына байланысты және ӛмірдің қажеттілігіне байланысты 

соңғы жылдары бірқатар жаңа ілім салалары қалыптасуда [2]. Олар – 

психолингвистика, нейролингвистика, әлеуметтік лингвистика, этнолингвис-
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тика, лингвоэкология, когнитивті лингвистика, лингвоэкоэтномәдениеттаным, 

прагмалингвистика.  

Тіл ӛмір сҥру қалпында ӛзінің дамыған ортасында ҥш тҥрлі қызметімен 

ерекшеленеді [3].  

1) Тіл адамдардың ӛзара тҥсінісуі ҥшін жҧмсалатын коммуникативтік 

қызметі арқылы екеуара сӛйлесетіндер ҥшін кез келген қҧбылыс, зат 

атауларының тҥсінікті болуы.  

2) Тіл тек сӛйлесу, қарым-қатынас қҧралы ғана емес, ол адам ӛмірінің 

материалдық және рухани мәдениетінің сол ҧлтқа тән қасиеттерін жинақтап, 

сақтау арқылы келесі ҧрпаққа жеткізеді. Мҧны тілдің кумулятивтік қасиеті деп 

те атайды.  

3) Тілдің тағы бір қоғамдық қызметі – әлеуметтік ӛмірде адамдарды жеке 

тҧлға ретінде, ҧлт ӛкілі ретінде қалыптастыруы.  

Бҥгінгі таңда елтану аспектісі қазақ тілін ӛзге ҧлт ӛкілдеріне оқытып 

ҥйретуде әлі де болса шешімі табылмаған, ғылыми – теориялық, машықтану – 

тәжірибелік негізі қаланбаған ілім, пән қатарында қалып отыр. Осыған 

байланысты қазақ елінің ҧлттық ерекшеліктерінің ана тілі арқылы жҥзеге 

асырылатынын ескерсек, онда қазақ тіл білімінде «Елтану» пәнінің мақсаттары 

мен міндеттері дҧрыс айқындалып, тіл арқылы лингвомәдениеттанудың тағы 

бір ғылыми бағыты анықталатынына сенімдіміз.  

Олай болса «елтану» ҧғымына нені жатқызамыз, оның кӛлемі, ӛлшемі не 

болмақ? Ӛлкетану мен аймақтану осы аспектіде қарастырыла ма? Сӛздіктер 

мынадай мәлімет береді. «Елтану» зат. геогр. Белгілі бір елдің, сондай-ақ ірі 

аумақтар мен материктердің табиғаты, халқы, шаруашылығы, мәдениеті, 

әлеуметтік қҧрылымы т.б. туралы әртҥрлі мәліметтерді жинақтап, бір жҥйеге 

келтіріп, кешенді тҥрде зерттейтін географиялық пән [4].  

«Ӛлкетану» зат. 1. Белгілі бір аймақты танып- білудің жиынтық ҧғымы. 2. 

Белгілі бір ӛңірдің табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын, мәдениетін 

зерттеумен шҧғылданатын ғылым мен мәдениет саласы. Кешенді ӛлкетану 

осылардың бәрін бір- бірімен байланыстыра қарастырады, салалық ӛлкетану 

географиялық, тарихи, этнографиялық, топонимдік т.б болып бӛлінеді [5].  

Аймақ (тҥркі, монғол, тҧңғыс манчжур тілдеріңде аумақ, округ, облыс, ел, 

халық деген ҧғымдарды білдіреді) – жалпылама мағынада ӛлке, облыс, мекен 

жай, тӛңірек, айнала ҧғымдарының геологияда және саяси географияда 

«регион», физ.географияда ел, аудан сӛзінің баламасы ретінде қолданылады. 

Аймақ сӛзі алғашқыда – «ру», «тайпа», «тайпалық одақ», «саяси бірлік» 

ҧғымдары тҥрінде пайдаланған [6]. 

Біз тек ҧлттық қҧндылықтарды іріктеп оқыту ҥрдісінде енгізу арқылы ғана 

ҧлттың тҧнып тҧрған асыл мҧраларымен, рухани байлығымен ҧрпақтарды 

сусындатып, отбасында да, мектепте де ҧлтжандылық пен отаншылдыққа 

баулып ӛз халқын, ӛз мемлекетін кӛздің қарашығындай қорғайтын тҧлғаларды 

тәрбиелеуді мақсат етеміз. М. Әуезов «қытайлықтар ҧлы қытай қорғанын, 

итальяндықтар сазды әуенімен таң қалдырса қазақ халқы ҧлттық қҧндылықтары 
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мен бай тілін мақтан етеді», – деген екен [7]. Келесі кезекте бір, екі, ҥш тілде 

жазылған тҥрлі сӛздіктерден аталған бағытта теріп алынған тілдік бірліктерді 

жҥйелі тҥрде берген дҧрыс деп есептейміз.  

Ағайын тату болса – ат кӛп, абысын тату болса – ас кӛп. 1) Тату 

ағайындардың мінер аттан тарылмауы, керек кезінде бірінің атын бірі мініп, не 

жылқыдағы мініс аттарды қалауынша ауыстырып, ӛзара емін-еркін араласуына 

байланысты да, ӛзара тату-тәтті тҧратын абысындылардың ішер ас-тамақтан 

тарылмауы – олардың да ынтымақ-ықыласына, яғни бір ҥйдің асы дайын бола 

қоймаса, екінші ҥйдің асы пісіп, дастарқаны ортақ, қазаны мен қасық-табақтары 

араласып, ішкені алдында, ішпегені артында болуына байланысты; 2) ауыс.бір 

қоғамдағы адамдардың әсіресе татулығы, сыйластығы сақталған жерде, ӛзара 

кӛмек-жәрдем бір ортада тіршіліктің қиындығы да болмайды, береке-бірлік 

орнайды, тарығу, тапшылық жоқ деген сӛз.  

Ана сҥті бой ӛсіреді, ана тілі ой ӛсіреді. Себебі: ана сҥті ең алдымен 

нәрестенің, организмнің физиологиялық жағынан дамуына, ӛсуіне қажетті 

қорек (ас, витамин т.б.) болып саналса, ана тілін білу баланың (2 жастан 

бастап...) адам болып марқаюына, рухани дамуына, ӛзін қоршаған ортаны 

танып-білуіне ата-анасымен, басқалармен қатынас жасауға, ойлануға, ҧруға, 

дҥниетануға қажет адамдық абзал қасиеттерді бойына дарытуға қажетті фактор 

деген сӛз.  

Анасын кӛріп, қызын ал, аяғын кӛріп асын іш. Себебі: қыздың ақылды, 

кӛрікті, әдепті, тәрбиелі болып ӛсуі анасына байланысты, ӛйткені ол ҥнемі 

анасының қасында жҥріп, оның барлық іс-қимылын ӛнеге-ҥлгісін, ақыл-

парасатын, тәлім-тәрбиесін кӛріп ӛседі. Егер ыдыс-аяқ кір-қожалақ болса, қонақ 

ас ішуден жиіркенуі, ішіндегі астың тазалығына кҥмандануы мҥмкін. Демек, 

бҧл ана мен оның ҧстаған ас аяғы жақсы ӛскен қыздың, оның тазалығының 

ӛлшемі деген сӛз.  

Басқа елде сҧлтан болғанша, ӛз еліңде ҧлтан бол. ауыс. Ӛзіңнің туып-ӛскен 

еліңнен, не ата-баба жҧртынан алыстағы жат, бӛтен елде сҧлтан, хан, бек 

болып, ел билеп, ҥстемдік жҥргізуден де, ӛз еліңде ең қарапайым жҧрт 

қатарында жҥргенің артық демекші. Ӛйткені, жат елде адам қанша шарықтап 

билік иесі болса да, ол билік мәңгілік емес, ертең-ақ қартаясың, міне, сонда 

қадіріңді білетін ел-жҧртыңды аңсайсың, ата-баба салт-дәстҥрін сағынасың, 

жалғыздықты сезінесің демекші.  

Жеті атасын білмеген – жетесіз, Арғы тегін білмеген – тексіз. Кӛнеден 

қалыптасып, қазақ қауымында сақталған дәстҥр бойынша әрбір жасӛспірім, 

ержеткен азамат ӛзінің жеті атасын, шыққан тегін білуге тиісті; оны білмеу –  

«жетесіздіктің», «тексіздіктің» белгісі деп саналған. 

Жылқы – малдың патшасы, Тҥйе – малдың қасқасы қазақ ҧғымында: жылқы 

– тӛрт-тҥлік малдың ішіндегі ең асылы, қасиеттісі, кӛшпелі қауым ӛмірінде ол 

тек ішсе, тамақ, кисе, киім, мінсе, кӛлік қана емес, елін, жерін жаудан 

қорғайтын ер-азаматтың астындағы пырағы, тӛрт-тҥлік малдың сәні де, сәулетті 

де, бітім-тҧлғасы бӛлекше, табиғаты асыл, кӛркемі де, ерекше байлық пен 
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мырзалықтың ӛлшемі де, жылқы малы; қазақ ӛмірінде тҥйе малының орны 

бӛлек, ол – кӛшпелі ӛмірдің кӛрікті кӛлігі, ең басты салт-салтанаты болып 

саналады.  

Отан отбасынан басталады ауыс. «Отан» – «атамекен», «атажҧрт», 

«анажҧрт», «ата-бабаларымыздың туып-ӛскен елі», «әркімнің «кіндік қаны 

тамып, кірін жуған қасиетті жері» деген ҧлағатты ҧғымдарды білдіреді. Солай 

бола тҧрса да, «Отан» ҧғымының отбасынан (семьядан, жанҧядан) басталатын 

себебі «Отанға» деген сҥйіспеншілік, патриоттық сезім ең алдымен әрбір 

азаматтың ӛзі туып-ӛскен отбасында, ӛз ҥй ішінде, ата-анасының қҧзырында 

қалыптасады деген сӛз.  

Ҧлға – отыз ҥйден тыйым, Қызға – қырық ҥйден тыйым ауыс. қазақ 

қауымында қалыптасқан тәрбие, тәсілдердің біріне, әдет-ғҧрыпқа, салт-дәстҥрге 

жат адам бойындағы артық-кем әдеттерді ашық айтып, тыйым салып отыру 

жатады. Жасӛспірім ҧл мен қыз балаға мҧндай тыйымды ӛз ата-анасы ғана 

емес, сонымен қатар, ҥйлі-ауылдардың ҥлкендері тҥгел айтуға қҧқықты болған, 

яғни жастар тәрбиесіне ел-жҧрт тҥгел араласқан.  

Ҧлт болам десең – ҧрпағыңды ойла. Ҧлттың болашағы (ҧлт болып қалу-

қалмауы) оның бҥгінгі ӛсіп келе жатқан жас ҧрпағына байланысты, сондықтан 

да жас ҧрпақты мәпелеп, дҧрыс ӛсіре білген халық қана «болашағым бар» деп 

айта алатынын ескертіп отыр [8].  

Есім салған ескі жол = «старый утвердившийся закон Есим хана». 

Фразеологизм (досл. «проторѐнная дорога Есим хана») связан с именем 

известного в истории казахского султана Есима (1598-1628 гг.), создавшего 

кодекс законов по управлению государством, он считается одним из древних 

кодексов казахского народа, также как и Законы хана Касыма. В памяти 

последующего поколения казахов этот кодекс закрепился как «древний закон» 

сыгравший определѐнную роль в общественной жизни ханства в трудные годы 

нашествия Джунгарского государства на казахскую землю. 

Фразеологизм сохранился в памяти (языке) казахов не только как 

исторический факт, о событиях далѐкого прошлого, но и как справедливый акт 

древнего законотворчества, в котором получили отражение традиции народа, 

регламентировались правила поведения. 

Жеті ата = «предки до семи поколений». Фразеологизм (досл. «семь 

поколений предков»), имеющий широкое  и частое употребление в казахском 

языке, связан с устойчивой традицией культа предков. Каждый уважающий 

казах (от мала до велика) должен поимѐнно знать семь своих непосредственных 

предков, ибо с этим связан целый ряд обычаев и традиций, в том числе и 

женитьба. Число «семь» в данном случае наряду с числовым значением, имеет 

сакральное занчение. Этим объясняется илиоматичность выражения.  

Ит басына іркіт тӛгілу = «как сыр в масле», «молочные реки, кисельные 

берега». Фразеологизм (досл. «литься иркиту – прокисшему молоку на голову 

собаки») в языке употребляется, когда надо передать следующий круг понятий: 

«иметь  всѐ в достатке»; «жить в достатке и изобилий». Он отражает в себе 
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некоторые этнографические особенности быта казахов в прошлом: полный 

достаток жизни у казахов во многом определялся изобилием мясо-молочных 

продуктов. Все оставшиеся от повседневного употребления молочные 

продукты (молоко, айран и др.), как правило, сливались в специальный мешок, 

подвешенный на перекладину, чтобы они, перебродив, образовали полужидкую 

молочную смесь – иркит, из которого затем готовили сушѐный сыр – курт.  При 

большом количестве перебродивший иркит выливался через край на голову 

близлежащей собаки. Именно эта образно-фоновая основа, свеобразная бытовая 

картина послужила мотивом образования фразеологизма, который в 

дальнейшем стал выражать не только понятие «изобилия продуктов питания», 

но и материальный достаток в целом.  

Кӛктӛбенің басында кҥнде жиын = «на Коктобе ежедневно сборища». 

Фразеологизм (досл. «на вершине холма Коктобе ежедневно проводится 

собрание») образовался как отражение исторического прошлого казахов, когда 

народ, а так же ханы, бии, батыры дальных и ближних регионов регулярно 

собиралась для урегулирования спорных вопросов жизни и быта казахских 

аулов, в том числе вопросов кочѐвки  и пастбищ, а в трудные для казахов годы 

– для решения злободневных проблем защиты Родины от внешних врагов на 

холме Коктобе, считавшемся удобным местом для таких сборов, в районе 

админстративного центра казахского ханства (ср. жер ортасы – Кӛктӛбе - 

«Коктобе – середина – (центр, пуп) земли») в прошлом.  

Это выражение постепенно абстрагировалось с понятием «всякое, часто 

проводимое на каком-то определѐнном месте сборище».  

Қой ҥстіне бозторғай жҧмыртқалаған [ҧялаған] заман = «молочные реки, 

кисельные берега, время всеобщего благоденствия». Фразеологизм (досл. 

«времена, когда на спине овцы несли свои яички жаворонки») образован в 

целях образной передачи конкретного исторического периода в жизни 

общества, когда наступает мир и всеобщее благоденствие, когда народ 

приобретает богатство и достаток. В визуальном представлении такое 

возможно, когда на спинах мирно пасущихся овец взвивают свои гнѐзда и 

насиживают в них яйцо степные жаворонки, что символизируют мирную, 

благодатную жизнь в обществе.  

Сӛзі мірдің оғындай = «попадающий не в бровь, а в глаз»,«с острым 

языком». Фразеологизм (досл. «слова его как стрела эмира») образно 

характеризует человека, у которого язык острый и меткий, как стрела у эмира, 

точно, без промаха попадающая в цель. В прежние времена в быту казахов 

славились меткие стрелки разного уровня. Среди них особо отличались эмиры- 

«правители государства» и «военачальники», которые специально 

тренировались этому искусству, ибо это было престижным в их деятельности. 

Сравнение острых и метких слов в устах оратора со стрелой меткого стрелка – 

эмира имеет прямой смысл и считается вполне логичным.   

Тайға таңба басқандай =  «совершенно ясно и чѐтко», «яснее ясного». 

Фразеологизм (досл. «как клеймо, тавро, поставленное на двухгодовалового 
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жеребѐнка») возник первоначально в лексиконе коневодов как выражение, 

связанное с совершением обязательного акта таврирования или клеймления 

молодняка лошадей в двухлетнем возрасте. Клеймо, которое ставилось на 

тазобедренной (нижней) части крупа лошади, по обычаям казахов, считалось 

признаком собственности человека или его рода, племени, общества. 

Мотивом образования данного выражения явилось не вообще клеймление 

(т.е. наложение тавра, клейма), а выжигание тамги на гладком и упитанном теле 

двухлетнего стригуна, которое отличается от других клейм своей чѐткостью, 

ясностью и хорошей видимостью издалека.  

В результате семантического абстрагирования от первоначальной 

материальной основы, выражение это в переносе на человеческий фактор стало 

выражать более обобщѐнное понятие «совершенно чѐтко и ясно», «яснее 

ясного».  

Тҧлпардың тҧяғы, сҧңқардың қияғы = «потомок лучших людей». 

Фразеологизм (досл. «он – копыта скакуна, перья сокола») образован на основе 

ассоциативного представления с образами скакуна и сокола как лучших 

представителей животного мира, ассоциируется с лучшими (особого 

происхождения, талантливые, передовые и т.д.) людьми общества, а под 

«копытами скакуна» и «перьями сокола» соответственно подразумеваются 

сохранившие благородство рода и продолжающие их добрые дела потомки. 

Другими словами, мотивами образования фразеологизма в данном случае 

служит идея сохранения и продолжения преемственности человеческого рода и 

его лучших качеств.  

Фразеологизм употребляется, когда надо особо подчеркнуть элитарное 

происхождение кого-нибудь из ныне живущих представителей интеллигенции, 

чьи родители или предки были известными людьми в казахском обществе [9]. 

Бармағынан бал тамған – Golden hands – Золотые руки. 

Бір қҧмалақ бір қарын майды шірітеді – A fly in the ointment – Паршивая 

овца все стадо портит; ложка дѐгтя портит бочку мѐда. 

Бірінші байлық – денсаулық  – Health is wealth – Первое богатство – 

здоровье. 

Егіз қозыдай – Like two peas in a pod – Как ягнята-близнецы. 

Жатқан жыланның кҧйрығын баспа – Leave well enough alone / Don't fix 

something that works – Не буди лиха, пока оно тихо. 

Жатқан тастың астына суақпайды – No pain, no gain – Под лежачий камень 

вода не течѐт. 

Жерден жеті қоян тапқан дайқуану – Be in the seventh heaven/be on cloud nine 

– Быть на седьмом небе от счастья. 

Ине шаншар жер жоқ – Like sardines in a can – Яблоку упасть негде. 

Ит арқасы қиянда; ит ӛлген жерде; ит жеккен жерде – Just a dot on the 

horizon – За тридевять земель; у черта на куличках. 

Ит жоқта шошқа ҥреді – In the land of the blind the one-eyed is king – На 

безрыбье и рак рыба. 
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Ит ҥреді, керуен кӛшеді – It's bite is not as bad as it's bark –Собака лает, 

караван идѐт. 

Кӛздің қарашығындай сақтау – Cherish like the apple of one's eye – Беречь как 

зеницу ока. 

Кӛрпеңе қарай кӛсіл – Cut one's coat according to one's cloth - По одежке 

протягивай ножки. 

Қазақстан Конституциясының даму тарихы – History of the development of 

the Constitution of Kazakstan – История развития Конституции Казахстана. 

Қазақстан халықтарының ассамблеясы – Peoples' Assembly of Kazakstan – 

Ассамблея народов Казахстана. 

Қайтаоралғанесімдер – Redeemednames – Возвращенные имена. 

Қасқырда тоқ, қойда аман – It means running with the hare and hunting with the 

hounds – И волки сыты, и овцы целы. 

Қасқырдан қорыққан тоғайға бармас – He that fears every bush must never go 

a-birding – Волков бояться – в лес не ходить. 

Қасқырды сҧрлығы ҥшінемес, ҧрлығы ҥшінҧрады – The wolf is not beaten for 

being gray, but for devouring sheep in August and May – Не зато волка бьют, что 

сер, а зато, что овцу съел. 

Қойтерісін жамылған қасқыр – Wolf in sheep's clothing – Волк в овечьей 

шкуре. 

Қойшы кӛбейсе, қой арам ӛледі; Қойшыкӛпболса, қойарамӛледі – Too many 

cooks spoil the broth – У семи нянь дитя без глазу. 

Сақтанғанды қҧдай сақтайды – God looks out for those who look out for 

themselves – Береженого бог бережет. 

Тайға таң бабас қандай – As clear as can be-Яснее ясного[10].  
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ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ТАРИХЫ МЕН ҒЫЛЫМЫНА ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН  

АЛАШ АЗАМАТЫ 

 

Сәрсен Аманжолҧлы Аманжоловтың туған жері – Ертіс ӛзені бойы, Алтай 

тауының сілемі Қалбаның бауыры, Шығыс Қазақстан облысының Ҧлан ауданы 

(бҧрынғы Ӛскемен уезі, Терістаңбалы болысы, Егінсудың тӛртінші ауылы). Ол 

1903 жылдың 27 желтоқсанында дҥниеге келді. Ата-анасы Аманжол мен Нарша 

кедей шаруа, батырақшылар болған. Отбасындағы сегіз баланың кенжесі 

болған Сәрсен (Сәрсенбай) оқуға қатты қҧмарланған. Ертіс пароходында 

жҧмыс істейтін ҥлкен ағаларының қолдау кӛрсетуімен ол 1916 жылы 

Шыңғыстайдың орыс-қазақ мектебін бітірді. 

1931 жылдан бастап С. Аманжолов Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтында оқытушы болып, осында 30-жылдай қызмет етті; 1937 жылдың 

бірінші желтоқсанынан 1958 жылдың 28 қаңтарында кӛз жҧмғанға дейін қазақ 

тілі кафедрасын басқарды. 

С. Аманжолов Қазақ ғылыми зерттеу институтының Ҧлттық мәдениеті 

секторының тҧңғыш директоры болды (1934-1936 ж.ж.), бҧл сектордан бірнеше 

академиялық институттар тарап, 1937-1942 жылдары Одақ Ғылым Академиясы 

Қазақ филиалының тіл және әдебиет секторының меңгерушісі (соғысқа 

аттанғанға дейін), 1948-1958 жылдары республиканың Ғылым Академиясын-

дағы Тіл және әдебиет институтының бӛлім және сектор меңгерушісі болды. 

1942 жылдың ақпанынан 1946 жылдың маусымына дейін С.Аманжолов 

Кеңес Армиясы қатарында әскери қызметін ӛтеді.  

С. Аманжолов редакциясымен тӛрт томдық «Орысша-қазақша сӛздік» 

Мәскеуде ҧлттық сӛздік Баспасында шығарылуға беріледі, алайда соғысқа 
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байланысты бҧл сӛздік баспадан шықпады, оның жартысы қысқартылып, басқа 

редакциямен шығарылады (1946ж.). С.Аманжолов редакциясымен дайындалған 

«Қазақ тілінің Академиялық сӛздігінің» І және ІІ томдары Қаз.ССР Ғылым 

Академиясының баспасына тапсырылса да, сӛздіктің шығарылуы 1951-1952 

жылдары белгісіз себептермен тоқтатылды. 

С. Аманжоловтың ғылыми еңбектерінде қазақ тіл білімінің барлық дерлік 

мәселелері қамтылған: әліпби, емле, терминология, грамматикалық қҧрылыс, 

лексикология, лексикография, қазақ әдеби тілінің диалектологиясы, 

ономастика, тҥркітану мәселелері, аударма теориясы, мектеп оқулықтары мен 

оларға арналған бағдарламалар, т.т. 

1940 жылдың қарашасында Республика Жоғарғы Кеңес сессиясында 

қабылданған қазіргі қазақ әліпбиі және қазақ орфографиясының негізгі 

тҧжырымдары «Жаңа алфавит және қазақ әдеби тілінің орфографиясы» [1] атты 

С. Аманжоловтың еңбегі негізінде жасалған. 

Ол ӛз ӛмірбаянында былай деп жазып кеткен: «1930 жылдан бері жоғары 

оқу орындарында дәріс беремін. Абай атындағы қазақ педагогикалық 

институтында 1931 жылдан қызмет істеп келемін. Сонымен қатар, Қазақ ССР 

Ғылым академиясында ғылыми-зерттеу жҧмыстарымен шҧғылданамын. 

Атқарған жҧмысымның нәтижесі: 1) бастауыш, орта және жоғары оқу 

орындарына арналған қазақ грамматикасының негізін; 2) қазақ жазуының 

негізін (алфавит және орфография); 3) қазақ терминологиясының негізгі 

принциптерін; 4) қазақ диалектологиясының негізін тҥздім. 

Орфографиялық, орысша-қазақша әскери және орысша-қазақша ауыл 

шаруашылық сӛздіктерін қҧрастырып, жалпы редакциясын басқардым. 

Ғылыми жҧмысқа ынталы он алты тіл маманын дайындадым, бҥгінге оны 

ғылым кандидаты дәрежесін алды. 

Бес жыл Совет Армиясы қатарында қызмет еттім. Орыстан басқа ҧлты ӛзге 

жауынгерлер арасында лектор-ҥгітші болдым, армия және майдан ҥгіт 

қҧрылымының бастығы болдым, армия, дивизия және полктердің ҥгітшілеріне 

семинарлар ӛткіздім». 

1940 жылы «Халық мҧғалімі» журналының тӛртінші санында Сәрсен 

Аманжоловтың «Тіл ғылымы мен оның мақсаты» атты мақаласы жарық кӛреді. 

Ол жалпы лингвистикалық ережелер мен ҧстанымдарды, олардың ӛзіндік 

ерекшеліктерін анықтауға бағытталған мақала болатын. Кейін бҧл еңбек 2002 

жылы ғалымның ҧлы А.С.Аманжоловтың қҧрастыруымен шыққан «Қазақ тілі 

теориясының негіздері» атты жинаққа енді. 

Тілдің танымдық қасиетін маңызды деп есептеген тілші тек қазақ тіл 

білімінде ғана емес, әлемдік лингвистикада ӛзектілікке айналуын қажет деп 

санаған. Алғашында тілдің атқарған қызметтері: қатысымдық, пікір алмасу 

болды, «дҥние тану» әрекеті толық жҥйеленбеді. Ғалымның ерекшелігі – ол 

танымдық факторларды тек атап қоймай, олардың сатылы тҥрде жҥзеге асуын 

талдап кӛрсетеді: «Мҧны қалай тҥсіну керек? Бҧл сӛз тҥрлі мәнге байланысты 

айтылған: 1) әуелі тіл ғылымы хат тану, оқу, жаза білудің басқышы; 2) хат тани 
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білу арқылы жаңа адамның басқа білімдерге қолы жетеді; 3) басқа білімдердің 

тарихын білу арқасында адамның ой-ӛрісі кеңейеді; 4) тіл ғылымы арқылы бір 

халық бір халықпен дҧрыс қатынас жасайды, бірінің тілін бірі тез ҥйренуге де 

тіл ғылымы себепкер; 5) қысқасы, тілсіз, тіл ғылымынсыз әуелде ешбір 

мәдениет болған емес...». Осы аталған тҥсініктемелер негізінде автор тіл 

ғылымының зерттеу нысанын, мақсат-міндетін, ӛзге ғылымдармен байланысын, 

адамзат ӛмірінде атқарар қызметін бір-бірімен тығыз да ҥйлесімді қатынаста 

дәлелдеп отыр. Тіл білімі тек тілдердің ортақ заңдылықтарын, тарихын, шартты 

байланыстарын қарастыратын ғылым саласы тҧрғысынан ғана емес, адамның 

жаратылысын, тілдің шығуын, оның динамикалы тҥрде дамуын саралайтын, ең 

бастысы, «адамның адамдық белгісін» тереңнен қабылдауға мҥмкіндік беретін 

маңызды лингвистикалық бағыт екендігін де осы жолдардан кӛруге болады. 

Хат тану, оқу, жазу, білу сияқты адамның әрекеттері ой-ӛрісті кеңейту, 

халықтарды бір-бірімен байланыстыру жолы, мәдени, қоғамдық даму 

кӛрсеткіші деп танылады. 

Тіл адаммен бірге дамып, ӛзгеріп, толығып отыратын ерекше қҧрал 

болғандықтан, оны зерттейтін лингвистика да, соның ішінде жалпы тіл білімі 

де, диалектика заңына сәйкес сатылап даму, динамика ережесіне сай ӛзгеру 

заңдылықтарына сҥйене тереңдей, тамырлай тҥсері хақ. Соның айқын дәлелі 

ретінде С.Аманжолов атап ӛткен тіл ғылымының мәселелеріне тоқталған 

орынды болар: «...бҧл ғылымның қарайтын, тексеретін нәрселерін алатын 

болсақ, ...1) тілдің шығуы; 2) тілдердің қҧрылысы; 3) тілдердің даму жолының 

бірлігі; 4) әдебиет тілі мәселесі; 5) лексика мен семасиология мәселесі; 6) 

грамматика, стилистика мәселесі; 7) грамматикалық категориялардың шығуы; 

8) ҧлт тілдері, олардың даму жолдары; 9) тіл мен ойлау мәселесі; 10) тіл мен 

жазу мәселесі». 

Тіл ғылымының тараулары жӛнінде де ғалым ӛз ойын былай тҧжырымдаған: 

«Тіл ғылымы да басқа ғылымдар сияқты, ол бір ғана тараудан қҧралмайды. 

Математиканың тарауларына арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 

планиметрия, тағы басқасы кіретін болса, тіл ғылымына (лингвистика) мына 

тӛмендегілер кіреді: 

1) Тіл тарихы; 2) Диалектология; 3) Семасиология; 4) Лексикология;  

5) Грамматика; 6) Жазу тарихы; 7) Тіл ғылымының ӛзінің тарихы. 

Тіл тарихы әрбір ҧлт тілінің тарихын тексереді. Диалектология – бір ҧлт 

тіліндегі сӛздердің, сӛйлемдердің, дыбыстардың ӛзгешелігін тексеретін ғылым. 

Семасиология – сӛздің мағынасын, оның қалай жасалатындығын тексеретін 

ғылым. Лексикология әр ҧлт тілінің сӛздік байлығын, олардың ӛсу заңын 

тексереді. Грамматика тілдің фонетикасын (дыбыс жҥйесін), морфологиясын 

(тҧлғалық жағын), синтаксисін (сӛз жатықтығын) тексереді. Жазу тарихы – жер 

жҥзіндегі халықтардың тарихын да, әрбәр ҧлт тілінің жазу тарихын да ішіне 

алады. Ал енді тіл ғылымының ӛзінің тарихы дегенімізге ескі грек, индия 

оқымыстыларынан бастап, европа оқымыстылары мен совет оқымысты-

ларының тіл мәселесін зерттеулері кіреді. Қысқасы, ескі заманнан бастап, 
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феодалшыл, капиталшыл тіл білімпаздарының тексергені де, марксшіл советтік 

тіл білімпаздарының да тексергені бҧл бӛлімнің объектісі болып саналады». 

С. Аманжолов атап кӛрсеткендей, тіл бір жағынан қоғамдық қҧбылыс, 

екінші жағынан, танымдық қҧрал. Себебі белгілі бір этнолингвистикалық, 

ҧлттық-мәдени қауымдастықтың кӛрсеткішін қҧрай отырып, ол жеке 

адамдардың ӛзіндік ӛзгешелігін танытатын, қайталанбас ойлау мен таным 

әлемінің шоқтығын бейнелейтін универсалды қҧбылыс ретінде қабылданады.  

Сонымен, С. Аманжоловтың ғылыми мҧрасы қазақ тіл білімінің қалыптасып 

дамуына елеулі ҥлес қосып қана қоймай, жалпы тілтану, тіл ғылымы саласының 

қазақ елінде ӛркендеуіне, ҧғымдық аясының кең кӛлемде талданып 

сипатталуына септігін тигізді. Ғалым алғашқылар қатарында тілді барша 

адамзатқа ортақ қҧбылыс ретінде бағалап, оның ӛзіндік жаратылысын, 

маңызын асқан кӛрегендікпен айқындап берді. Ертеден орныққан тіл қызметі 

жӛнінде мәліметтерді толықтыра келе, С. Аманжолов тіл білімінің ӛзге 

ғылымдармен байланысын жҥйелеу негізінде жаңа,  тың тҧжырымдар ҧсынды. 

Қазақ тілтанымының ғылыми негізін қалаған кӛрнекті тілшілер ХХ 

ғасырдың бас кезінде бір ғана тілдің табиғатын жеке бӛліп, қарастыру арқылы 

оның барлық қызметін, мҥмкіндігін саралау қиынға соғатынын атап кӛрсеткен 

болатын. А. Байтҧрсынов, Қ. Жҧбанов, С. Аманжолов және тағы басқа 

ғалымдар қазақ тілінің ерекшелігін айқындау, ҥйрену, қҧрылымын талдау, 

қоғамдағы орнын анықтау, оның ӛзге тілдермен байланысын, дҥние жҥзі 

тілдерінің жіктемесінде алар генеалогиялық және типологиялық ӛзгешелігін 

айқындау арқылы, яғни жалпы тілдерге ортақ даму заңдылықтарын кӛрсету 

негізінде жҥзеге асатынына ерекше мән берді. 

Ғалым сауатсыздықты жоюға бағытталған оқу қҧралдарынан бастап, 

отызыншы жылдары қазақ орта мектептері ҥшін қазақ тілінің алғашқы 

бағдарламаларын жасап, қалыпты грамматика оқулықтарын, жоғары оқу 

орындарына арналған тҧңғыш қазақ тілі оқулығын жазды.  

«Мектепте ана тілін оқытудың мақсаты мен маңызы»[2] атты мақала (1932) 

С. Аманжоловтың ғылыми-педагогикалық қызметінің бағыт-бағдарын 

айқындайды. Мақалада барлық пәндерді оқытудағы ана тілінің атқаратын 

міндеті туралы сӛз болады, ана тілі сабағында «политехникаландыру» мәселесі 

егжей-тегжейлі талданады. 

Мҧғалім ана тілін оқыту ҥшін, алдымен ӛзі ол білімнің негізін ғана емес, 

жан-жақты білуі қажет. Сонда ғана сабақтан кҥткен жемісті алуға 

болатындығын атап кӛрсетеді. Кез келген сабақты тек оқу ҥшін керек емес, оны 

қоғамның керегіне пайдалана білуі керек. Оқушының сауатты болуы 

мҧғалімнің ҥйретісіне байланысты, сондықтан баланы бір жақты бейімдемеу 

абзал деген пікір айтады.  

«Асылымызды ардақтайық» атты мақаласында [3] С. Аманжолов әр халық 

ӛз тілін ардақтап, сҥю керек, ана тілін сҥймеген адам, халқын да сҥйіп 

жарытпайды деген келелі ойлар айтады. Әрбір тілдің жетілуі, даму дәрежесі – 

сол халықтың мәдениетінің негізгі ӛлшеушісі, кӛрсеткіші. «Қайбір ҧлтты, 
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халықты алайық, бәрінің де ӛзіне лайық тілі бар. Халық ӛз тілін ең ардақты 

нәрсе деп санайды, сҥйеді. Ана тілін сҥймеген адам, халқын сҥйіп те 

жарытпайды. Әрбір тілдің жетілуі, даму дәрежесі – сол халықтың я ҧлттың 

мәдениетінің негізігі ӛлшеушісі, кӛрсеткіші я формасы. Мҧны (тілді) жасаушы 

– халықтың ӛзі. Ана тілін қадірлемеген халықтың халықтығында сән жоқ. Ана 

тіліндегі әдебиетті оқымаған қазақ баласы ӛзін қазақпын деп айтуы бекер. Ӛз 

баласына ана тілін ҥйретпеген, ҥйретуге дҧрыс әрекет етпеген ата-ананы кім 

деп айту қиын.  

Қазақ баласы ҥшін алдымен ана тілін жақсы білу шарт, сонымен қатар олар 

орыс тілін де жақсы білуі керек. Қазақ тілін жақсы білген бала орыс тілін тез 

және жақсы біліп алады. Біздегі қазіргі басты қауіп – қазақ тілін, ана тілін 

бағаламау деп білуіміз керек. 

Орыс мектептерінде оқитын қазақ балаларына қазақ тілі міндетті сабақтың 

бірі болсын. Біз қазақ тілін дамыған, жетілген, бай, икемді тілдің бірі деп 

жҥрміз. Оның растығын, алдымен, кемеңгер Абай дәлелдеген. Қазір нақты 

әдеби тіл жасалды. Орта мектептер ҥшін барлық пән орысшадан қазақшаға 

аударылып жҥр.  

Қазақ тілі Қазақстандағылар ҥшін шет тілінен кем бағаланып жҥруі де  қате. 

Шет тілі ілуде біреуге ғылым ҥшін, дипломаттық іске керек, ал қазақ тілі 

кҥнделікті іске, шаруаға, мәдениетке керек. Қазақ тілінің бҧл байлығы – қазақ 

халқының, қазақ ҧлтының байлығы. Осы байлықты біздің мҧғалімдер қай 

дәрежеде біледі. Әңгіме осы туралы да болу керек.  

Бәрінен керегі – бҧл істерге біздің мекемелеріміз, жауапты азаматтарымыз 

немқҧрайды қарамай, беталды жібермей, қатаң бақылауға алып отыруы қажет».  

«Уважать родной язык» атты «Правда» газетіне жолдаған ашық хатында [4] 

С. Аманжолов былай дейді: «За последние годы в нашей республике замечается 

тенденция игнорирования казахского языка. Были и сейчас имеются 

руководящие работники – казахи, считающие обучение детей на казахском 

языке бесполезным делом, преподавание казахского языка в русских школах 

вообще не нужным, а ведение делопроизводства на казахском языке 

совершенно излишним. Так рассуждают потому, что они не знают или 

игнорируют истинное отношение к национальной культуре и языку. Такое 

пренебрежительное отношение к казахскому языку в верхах в конце концов 

привело к тому, что в самих казахских школах на казахский язык отводится 

мало часов, а в русских школах ещѐ в 1954 году его отменили вовсе. В 

результате всего этого престиж казахского языка из года в год падал. В городах, 

частично и в сѐлах, казахи не стали отдавать своих детей в казахские школы. В 

силу этого по республике начала сокращаться сеть начальных и средних 

казахских школ. Авторитет или престиж казахского языка упал ещѐ потому, что 

его преподавание в русских школах поручалось, кому попало и как попало. В 

большинстве случаев учителями казахского языка оказались такие люди, 

которые вовсе не знали грамматику казахского языка. Министерство на это 

дело смотрело сквозь пальцы, вовсе не заботилось о подготовке преподавателей 
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казахского языка в русских школах.  

В 1956-1957 годах я трижды выступил по этому вопросу: на совещаниях при 

ЦҚ КП Казахстана, на республиканской конференции учителей казахского 

языка и литературы. Перед учительской аудиторией я говорил, что незнание 

казахом своего родного языка – позор, что отцы и матери каждого ребѐнка 

должны заботиться, чтобы их дети хорошо знали свой родной язык, что знание 

родного языка не мешает овладеть русским языком, наоборот, облегчает. 

Одновременно с этим я критиковал деятельность наших республиканских 

руководителей, которые мирятся с недостатками, закрывают глаза на 

недостатки, связанные с материальной базой и кадрами казахских школ».  

Жалпы С. Аманжолов ғылымда қҧлашын кең сермеген, шығармашылығы 

жан-жақты адам. Негізгі ғылыми-педагогикалық мҧрасына кӛз салсақ, оның 

бір-бірімен сабақтасып жатқан негізгі екі саладан тҧратынын кӛреміз. Оның 

біріншісі, – мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттері ҥшін 

жазған оқулық пен оқу қҧралдары, бағдарламалар мен ережелер, әдістемелік 

нҧсқаулар мен тағы басқа еңбектері болса, екіншісі, – қазақ тіл білімінің 

ғылыми-теориялық және ғылыми-практикалық мәселелеріне арналған еңбектер. 

Ғалым ҚазПИ-де істей бастаған жылдары қазақ тіл білімінің әлі сәби, нәресте 

кезеңі еді, сондықтан оқулық жазуда болсын, студенттерге дәріс беруде 

болсын, тыңнан жол салып, толассыз зерттеу,  ғылыми ізденіс аясында ӛмір 

сҥрді. Сӛйтіп, 1932 жылы ІV сыныпқа арналған «Қазақ тілі грамматикасы», 

1933-1934 жылдары VI-VIII сыныптарға арналған қазақ тілінің бағдарламасы 

мен оқулығын, 1938 жылы «Қазақ тілі грамматикасының» бірінші бӛлімін 

(фонетика мен морфологияны) [5], 1939 жылы осы оқулықтың екінші бӛлімі [6]  

– синтаксисті жазды. Ал, соңғы оқулық 1939 жылдан кҥні бҥгінге дейін V-ІХ 

сыныптардың оқулығы ретінде ҥздіксіз пайдаланып келеді. Сонымен, С. 

Аманжолов жазған оқулықтар қазақ ҧлты жас ӛспірімдерінің сауатын ашып, 

білім беруге, ана тілін сҥюге баулуда жетпіс жылдай қызмет етіп келеді. 

С.Аманжолов Абай атындағы Қазақ педагогика институтында істеген 

жылдары жоғары оқу орнына арналған қазақ тілінің бағдарламасы да, оқулығы 

да жоқ болатын. Осыған байланысты ол студенттерге дәріс оқи жҥріп, қазақ 

тілінің жоғары мектепке арналған ғылыми курсын жасауға кірісті. Алдымен 

қазіргі қазақ тілінің жоғары оқу орнына арналған бағдарламасын жасап, қазақ 

тілінен берілетін білімнің кӛлемі мен мазмҧнын анықтауға тырысты. Бҧл 

бағдарлама кейін толықтырылып, бірнеше рет жарық кӛрді. 

Ҧлағатты ҧстаз, тәлімгер-педагог, теория мен практиканы қатар қарастырған 

әдіскер, ғҧлама ғалымның қазақ орта мектептеріне арнап жазған еңбектері 

бҥгінде ӛз жалғастығын тауып, әр қырынан дамытылуда. 

С.Аманжолов ҧлттық тіліміздің зерттеушісі ғана емес, ол оның ҥлкен 

жанашыры. 1953-1954 оқу жылында республиканың сол кездегі оқу-ағарту 

министрлігі мектептер мен жоғары оқу орындарының оқу жоспарын жеңілдету 

дегенді желеу етіп, қазақ тілін мектептердегі және жоғары оқу орындарындағы 

орыстілділер ҥшін оқу жоспарынан алып тастау туралы және қазақ 
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мектептерінің жетінші сынып бітірушілеріне қазақ тілінен емтихан тапсыртпау 

жӛнінде шешім қабылдады. Мҧндай жағдайға С.Аманжолов бейжай қарай 

алмады. Сол кездегі республика басшылары П. К. Пономаренко және Л. И. 

Брежневтерге бірнеше рет хат жазып, біреуінде былай деп жазды: «Егер де 

жолдастардың дегеніне бас шҧлғыр болсақ, онда бірнеше жылдар ӛткен соң ана 

тілінде таза сӛйлейтін сауатты қазақтарды табу мҥмкін болмай қалады екен. 

Сӛйтіп, тек қазақ тілі ғана емес, қазақ әдебиеті, ӛнерінің дамуы, ал ол дегеніміз 

барша қазақтың ҧлттық мәдениеті ілгері басуы тоқтап қалмақшы деген сӛз...» 

Қазақтың жаңа алфавиті жӛніндегі республикалық ғылыми конференцияда 

жасаған «Қазақ тілінің орфографиясы туралы» (1940) баяндамасында [7].  

С. Аманжолов орфографияның жақсы, жаман болуы алфавитке байланысты 

екендігін атап кӛрсеткен. Араб әліппесінде 25 ғана әріп болғанмен, оның әр 

әрпіне кемі екі ереже керек болған. Сонда 25 әріп 70 тҥрлі ережемен берілген. 

Латын әліппесі 56 ережемен берілетін. Осындай мысалдармен ойын нақты 

дәлелдеп береді. Сол сияқты қазіргі ӛзімізге таныс ағылшын, неміс 

алфавиттерінде 26 әріп бар, дегенмен олардың орфографиясы ӛте қиын.  

1934-1936 жылдары С. Аманжолов халқымыздың бай ауыз әдебиеті 

мҧраларын, кеңес заманындағы ауыз әдебиеті ҥлгілерін алғаш рет ғылыми 

жҥйеге тҥсіріп, жарыққа шығарушылардың бірі болды. Оның қатысуымен 

«Қазақ совет фольклоры» [8], «Бӛгенбай батыр» [9], «Жҧмбақтар» [10] жинағы 

жарық кӛрді. Ҧлттық әдеби тіліміздің қалыптасу тарихында Абайдың, ХІХ 

ғасырдың екінші жартысындағы баспасӛз ҥлгілерінің алатын орнын зерттеп, 

соны пікірлер айтты. Абайдың халық тілін пайдаланудағы шеберлігін, сӛз 

қолданудағы жаңа ҥлгісін талдап кӛрсетті. Осының бәрі жас зерттеушілерге ой 

салып, ғылыми ойдың тереңіне жетектеді.  

Сәрсен Аманжолов – қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясын зерттеуде 

ӛзінше айрықша із қалдырған ғалым. Оның кӛп жылғы ғылыми-зерттеу 

жҧмыстары жинақталып, о дҥние салған соң бір жылдан кейін – 1959 жылы 

«Қазақ тілінің диалектологиясы мен тарихының мәселелері»  атты 

монографиялық еңбегі жарық кӛрді [11]. С. Аманжоловтың бҧл еңбегінде қазақ 

халқы мен оның тілінің тарихына қатысты ҧшан-теңіз деректер мен 

мағлҧматтар берілді. Қазақ тілінің тарихы, оның тайпалар тілінен ҧлыс тіліне, 

ҧлыс тілінен ҧлт тіліне айналуы жӛнінде дәлелді мол деректер негізінде 

жазылған ғалымның бҧл туындысы қазір ҧлтжанды қазақ зиялыларының кӛз 

алдынан кетпейтін әрі сирек кездесетін қҧнды кітабына айналған шындық. 

С. Аманжоловтың ғылыми мҧрасында қазақ тілінің диалектологиясы туралы 

еңбектері басты орын алады. Оның 1959 жылы жарық кӛрген «Вопросы 

диалектологии и истории казахского языка» атты іргелі еңбегі автордың 

диалектология мен тіл тарихы саласында кӛп жылдар бойы жҥргізген зерттеу 

жҧмысының нәтижесі еді. Бҧл еңбек тек қазақ тіл білімінде ғана емес, жалпы 

тҥркология бойынша қоғамдық ғылымыздағы кӛрнекті табыстардың бірі 

ретінде танылды. Еңбекте қазақ тілі тарихы мен диалектология мәселелері бір-

бірімен тығыз байланысты берілген. Қазақ тіліндегі диалектілердің пайда 



148 

 

болуы, қалыптасуы, қазіргі қалпы, ӛзгерістері қазақ тілінің жалпы даму процесі 

тҧрғысынан зерттелген. 

С. Аманжолов қазақ тіліндегі диалектілердің пайда болуы мен қалыптасу 

тарихын қазақ жеріндегі бҧрынғы тайпалық одақтармен, жҥздермен 

байланыстырып қарайды. Қазақ жеріндегі ҥш жҥз – ҥш тайпалық одақ ретінде 

қазақ біртҧтас халық болып қҧрылғанынан кӛп бҧрын, VII-IX -ғасырлардың 

арасында қалыптасты деп қорытынды жасайды. Жҥздердің қалыптасу негізінде 

рулардың тайпаларға, тайпалардың тайпа одағына бірігуі жатыр. Қазақ 

жеріндегі тайпалардың қоныстанған жері, шаруашылық ыңғайы, шығу тегінің 

жақындығына қарай ерте замандардан-ақ ӛзара жіктеле бастағаны тарихтан 

белгілі. Осылайша тайпалардың одағы болып табылатын жҥздер келіп шыққан. 

Мҧның ӛзі тілге әсер етіп, әр жҥздің ӛз ішінде тілдің де бірыңғайлылығы 

қалыптаса бастады. Сӛйтіп, ҥш жҥздің қалыптасуымен ҥш жергілікті диалект 

пайда болды. Бҧл ҥш тайпалық одақтың тілі даму барысында кейін бір-біріне 

жақындап, біртҧтас қазақ тілінің қалыптасуына негіз, ҧйтқы болды деген 

тоқтамға келеді. Автор жергілікті халық ӛміріне тән ӛзгерістер шаруашылық, 

әдет-ғҧрып, салт-сана мен кӛрші тілдердің әсерінен де тіл ерекшеліктері 

туғанын ескертеді. 

С. Аманжоловтың «Қазақ тілінің диалектологиясы мен тарихының 

мәселелері» атты еңбегінен бірер мысал келтірейік. Оңтҥстік диалектісі деген – 

машқара – масқара, туылған – туған, палуан – балуан, о йақ – о жақ сияқты 

жеке сӛздерін былай қойып, бірқатар идиомалық және фразеологиялық сӛз 

тіркестерінің диалектісінің және оның әдеби тілдегі баламасын алайық : 

Мысалы, барғым жоқ – барғым келмейді; барғым бар – барғым келеді; зыбан 

қҧру – әлек салу; қырман кӛтеру – егінді жинап алу; ат қосу – ат жегу; тілім жоқ 

– аурумын, сырқатпын; падарыңа нәлет – атаңа нәлет; насыр кӛже – кеспе кӛже; 

тәнті болу – риза болу; парт болып кетті – ісіп-кеуіп кетті; мас па? – кҥйлі ме?; 

нан жаптым – нан пісірдім; аптабың шығып кетер – жаның шығып кетер; 

салмақ тарту – салмағы арту, толу; қадақ қылу – жаншу, езу; ҥрімдей турау – 

ҧсақтап турау; т.т. 

Осы орайда солтҥстік-шығыс диалектісінің аумағына енетін Қатон ӛңірі 

қазақтарының сӛйлеу ерекшеліктерінен бірер мысал келтірейік. Алдымен 

олардың ауызекі тілде тҧйық етіс тҧлғалы сӛздерді сирек қолданатынын айтқан 

жӛн. Мысалы, баруды – баратын керек, кӛруді- кӛретін керек, т. б. деп орысы 

кӛп ішкі жақ қана емес, қазағы басым қыр жақ та айта береді.  

Сол сияқты, шығыс қазақтарының ауызекі сӛйлеу тіліндегі ерекшелік деп, 

жекелеген тіл ғалымдарының айтуынша, сӛз басындағы «Ш»-ның орнына «Ч»-

ны қолданылуы. Мысалы, чапан, чаш, чана, чырын, чапчан, чам, челек т.б. 

Мҧндай ерекшеліктер жалғыз Шығыс Қазақстанды жайлаған қазақтарға ғана 

емес, республикамыздың барлық тҥпкіріне тән сияқты деп кӛрсетеді  

С. Аманжолов.  

Қазақ тіліндегі диалектілердің сан-алуандығы, сӛз жоқ, жеріміздің ҧлан-

ғайыр ҥлкендігіне де байланысты. Атырау мен Алтайдың арасы да ара қонып 
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жетерлік жер емес. Шалғайлық, әдетте, тілде де, әдет-ғҧрыпта да ӛзгешелікке 

орын береді.  

Осы орайда тағы да бірер мысал келтірейік. Мәселен, шығыста ет асып, 

табақ тартқан ҥй тҧздықпен қоса жайма дайындайды. Оны Шығыстың әр 

жерінде «жайма», «кеспе», «шелпек» т.б. деп қҧбылтқанымен тҥбі ҧннан 

жасалатын тағам екені анық. Ал, Атырау ӛңірінің қазақтары дәл осы тағамды 

ауызекі тілде «іңкәл» дейді. 

Немесе «жайлау» сӛзінің ҧғымын алайық. Бҧл сӛзді естігенде облыс 

аудандарының әрбір тҧрғыны ӛз ауылынан ең кемі коналқалық жердегі 

шҥйгінді мал жайылымын есіне алады. Ал, Атырау, соның ішінде Теңіз 

ауданының қазақтары ағып жатқан жылымық судың арғы жағына ӛтіп шығып, 

киіз ҥйін тіккен қонысын «жайлау» деп атайды. 

Қазақтың ҧлт тілі мен ҧлттық әдеби тілінің диалектілік негізі бар екенін 

кейбір тіл мамандары қолдаса да, зерттеушілердің бірқатары қазақтың ҧлттық 

әдеби тілі диалектілік негізде емес, жалпы халықтық тіл негізінде қалыптасты 

деп есептейді. XIX ғасырдың екінші жартысында жаңа бағыттағы қазақ әдеби 

тілінің негізін салушы Абай мен Ыбырай ӛз шығармаларын белгілі бір аймаққа 

тән диалектінің негізінде жазған жоқ, қазақтың жалпы халықтық тілі  негізінде 

жазды. Абай мен Ыбырай сӛйлеу тілі мен ауыз әдебиетіндегі қҧнарлы сӛз 

асылдарын шебер пайдалана отырып, халық тілін жазба әдеби тіл дәрежесіне 

дейін кӛтерді. Сӛйтіп, халықтық тіл материалдарын сҧрыптап жӛндеудің, әдеби 

нормаға келтірудің нақты ҥлгісін жасады. Абай мен Ыбырай ӛз шығармаларын 

сол ӛздері туып ӛскен жердің солтҥстік-шығыс, солтҥстік-батыс диалектісі 

тілінде жазып шығарды деген пікір дәлелсіз. Тіпті ондай диалектілердің болған-

болмаған әлі толық дәлелденбеген. Сонымен, қазақтың ҧлттық әдеби тілі 

жалпы халықтық негізде жасалды дейтін пікірдің мәні осындай. 

Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің жеке говорлар тҥрінде зерттелуі, 

олардың дыбыстық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктерінің жан-жақты 

сипатталуы, бірқатар мәселенің теориялық тҧрғыда шешілуі, соның нітижесінде 

біздің қоғамдық ғылымдарымызда, оның ішінде қазақ тіл білімінде 

диалектологиялық тҥсініктің, ой-пікірдің ӛріс алуы – бәрі де диалектілік сӛз 

тҧлғаларын, сӛз тудыру мәселелерін зерттеу ҥшін алдын ала жасалған жағдай 

болып табылады. 

Қазақ тіліндегі терминтану мәселесі аударматанумен тығыз байланысты. 

Сондықтан да ғалым бҧл екі мәселені қатар алып қараған: «Термин деп 

танылған, қабылданған сӛздің бір-ақ мағынасы болуы керек. Екі ҧшты мағына 

беретін сӛз термин болып жарытпайды. Терминдерді білмеген кісі сол 

ғылымның маңына жолай алмайды[12]», – деп жазады. Зерттеушінің  ғылыми 

еңбектерінде қаза тіл білімінің барлық дерлік мәселелері қамтылған: әліпби, 

емле, терминология, грамматикалық қҧрылыс, лексикология, лексикография, 

қазақ әдеби тілінің диалектологиясы, ономастика, тҥркітану мәселелері, 

аударма теориясы, мектеп оқулықтары мен оларға арналған бағдарламалар. 

Қазақ халқының біртума ҧлы, тҧғырлы тҧлға, аса кӛрнекті ағартушы-ғалым, 
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қажымаған ҧстаз, педагог, белгілі тҥркітанушы, қоғам қайраткері, профессор 

Сәрсен Аманжоловтың мол ғылыми және әдістемелік мҧрасы талай жылдар 

мен ғасырлар бойы ҧрпақтардың талмай зерттеуін талап ететін әрі зерделі, әрі 

қҧнды мҧра. 
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ҚАЗАҚ  АКСР-НІҢ  ҚҦРЫЛУЫ: ТАРИХИ-ҚҦҚЫҚТЫҚ АСПЕКТ 

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғалы Отан тарихының тҥрлі салалары 

бойынша зерттеу жҧмыстарының қарқынды тҥрде жҥргізіліп жатқандығы 

баршамызға аян. Соған қарамастан, әлі де болса ӛз кезегін кҥтіп, зерттеу 

нысанына айналмаған тақырыптар бар. Соның бірі «Қазақ АКСР-нің қҧрылуы: 

тарихи-қҧқықтық аспектісі». 

Кеңестік кезеңдегі тарихи оқиғалардың ӛрбу барысына кӛз жҥгіртер болсақ, 

оның бастапқы кезеңінің кҥрделі, әрі қарама-қайшылыққа толы болғанын 

байқаймыз. ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы азамат соғысынан кейінгі 
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тарих ғылымының даму мәселесі аса кҥрделі таптық және идеялық кҥрестермен 

ҧштастырылған еді. 

Қазақстандағы тарихи зерттеулерді 30-шы жылдардың ортасына дейін 

бірнеше мекемелер мен қоғамдық ҧйымдар: Қазақтың маркстік-лениндік 

ғылыми зерттеу институты (КНИИМЛ), Қазақтың ҧлттық мәдениетінің ғылыми 

зерттеу институты (КНИИНК), Қазақстанды зерттеу қоғамы (ОИК) жҥргізді. 

Сонымен қатар тарих саласында ғылыми-зерттеулерді азды-кӛпті болса да 

Қазақстанның орталық мемлекеттік мҧражайы, Орталық мҧрағат басқармасы 

және ―Қазақ АКСР-ның 10 жылдығы‖ атындағы мемлекеттік кӛпшілік 

кітапханасы атқарған болатын. 

Ал, 30-шы жылдардағы Қазақстанның тарих ғылымы жайында ой толғасақ, 

анығына кӛз жеткізуде қиындық тудыратын нәрселер жетістігіміз кӛп пе, 

жоғалтқанымыз кӛп пе және тарихтың таласты мәселелерінде, шығармашылық 

немесе келісімпаздықтың, кҥрес немесе ауытқушылықтың қай жағына 

шыққанын дӛп басып айту қиын. Бір жағынан алғанда, осы кезеңде жаңа 

ғылыми мекемелердің қҧрылуы, қалыптасуы жҥріп жатса, екінші жағынан 

ӛлкетану ісіне ешбір себепсіз тосқауыл қойылып, ӛзінің бар мҥмкіндігін 

тауысып болмаған, толыққанды жҧмыс істеп жатқан Қазақстанды зерттеу 

қоғамы жойылды, ӛлкенің ӛткен тарихын жан-жақты зерттеуге ҧрандаумен 

қатар, дәл осы кезде ғалымдарды және олармен қызметтес болған мемлекет 

немесе партия қайраткерлерін жаппай қырып-жою басталды. Аса зор 

қиындықтармен және аздаған таралыммен, ғылыми тҧрғыдан шалалау болса да, 

аса қҧнды мәліметтер мен байқауларға толы еңбектер басылып шықты, бҧған 

керісінше, кӛпшілік қауым жиырма жылдан астам уақытқа кітапханалар мен 

сауда сӛрелерінен ―халық жаулары‖ дегендердің шығармалары алынып 

тасталынуы себепті олармен танысу қҧқығынан айырылды. 

 ХХ ғасырдың бастапқы кезін қоғамдық санада ҧлт-азаттық идеяларының 

кҥшейіп, ҧлттық рухтың оянуына тҥрткі болған кезең деп айтуға болады. Бҧған 

ҧйытқы болған ҧлттық мәдениеттің жанашырлары – қазақ зиялылары еді. 

Ҧлттың жаршысы болған қазақ баспасӛзін ашудан бастаған олар азаттық 

идеяларын жалпыҧлттық санаға айналдыру жолында қызмет етті. Кейін кеңес 

ӛкіметі орнағаннан кейінгі ҧлттық интеллигенцияның мәдениет саласындағы 

қызметін азаттық жолындағы кҥрестің ерекше тҥрі деп тҥсінген дҧрыс. 

Мҧндағы айтпақ ойымыз, қоғамда объективтік-тарихи жағдай қалыптасқан 

кезеңде ҧлттың зиялы қауымының қоғамдық сананы қалыптастыруы арқылы 

ӛмірді белгілі бір арнаға бағыттауға мҥмкіндігі болатындығы, ал қазақ елінде 

қалыптасқан мҧндай жағдайды Ресей империясында жҥзеге асырылған қазан 

революциясы басқа арнаға бҧрып, ӛз ықпалына бағындырып алды. 

Жалпы ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басында орыс интеллигенциясының 

идеологиясы мен саяси психологиясында ҧлттық идеология басымдықта 

болмады. Орыс философы Н.А.Бердяев бҧл туралы мынаны айтады: ―Дәстҥрлі 

интеллигенттік санада қайырымдылық, әділеттілік, халықтың қамы, халықтар 

туыстығы сияқты қҧндылықтар болды, бірақ әлемдік қҧндылықтар дәрежесінде 
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ерекше орын алатын ҧлттық қҧндылықтар болмады‖ [1].  

Бҧл берілген сипаттаманың қазақ интеллигенциясына ешбір қатысы 

болмады. Отарлық езгіде болған елдің интеллигенциясы идеологиясының 

басты бағыты – ҧлт-азаттық мағынада болуы заңды қҧбылыс еді. Оны ҧлт 

зиялылары жақсы тҥсінді. Осыған байланысты, Міржақып Дулатов 1923 жылы 

Ахмет Байтҧрсыновтың 50-жылдығына арнап жазған мақаласында мына бір 

ойын келтіреді: ―Если пришлый элемент окажется в культурном отношении 

сильнее коренного населения, то со временем последнее должно быть 

поглощено первым. И наоборот, если оба окажутся в равной мере культурными, 

тогда только они могут развиваться самостоятельно, существовать на 

одинаковых правах и сохранить национальный облик свои... Поэтому перед 

нами во всем своем величин вырастает вопрос о самостоятельном 

существовании киргизского народа. Для того, чтобы сохранить свою 

самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к 

просвещению и общей культуре; для этого мы обязаны первым долгом заняться 

развитием литературы на родном языке. Никогда не нужно забывать, что на 

самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который 

говорит на своем языке и имеет свою литературу‖ [2].  

Бҧл мәселені жан–жақты, әрі терең қарастыру еліміздің мәдениет тарихын 

зерттеуге қосылған белгілі деңгейдегі ҥлес болар еді. 

Сондықтан негізгі зерттеу нысанасына кейіннен ―Қазақ АКСР-нің 

қҧрылуының қҧқықтық мәселелері‖ деп аталған бӛлімінде Қазақ АКСР-нің 

қҧқықтық шығармашылық қызметі және әдет-ғҧрыптық қҧқықтар туралы 

қарастырылған.  

Қазақ АКСР-нің қҧрылуы: тарихи-қҧқықтық аспектісі туралы тың деректік 

материалдар негізінде жаңа кӛзқарас тҧрғысынан талдай отырып, оның 

Кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы ғылыми зерттеулерге бастама болған 

маңызын ашып кӛрсету – зерттеу жҧмысының басты мақсаты болып табылады. 

Осыған орай зерттеу жҧмысының алдына мынадай нақтылы міндеттер қойылып 

отыр: 

 Қазақ АКСР-нің қҧрылуының негізгі мәселелері туралы деректерді 

жинау; 

 Қазақ АКСР-нің территориялық қҧрылымының анықталу тарихын 

айқындау; 

 Қазақ жерлерін біріктіру мәселелерін талдау; 

 Қазақ АКСР-нің қҧрылуының қҧқықтық мәселелерін айқындау.  

Қазақ АКСР-нің қҧрылу тарихы мен қҧқықтық аспектісіне қатысты тікелей, 

арнайы зерттеулер жҥргізілмегенімен, оның қызметіне байланысты мәліметтер 

мен зерттеулер 1920 жылдардан бастап қазіргі кезге дейінгі жарық кӛрген 

еңбектерде кӛрініс тапқан.  

Кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы ғылыми мекемелердің қалыптасуы 

әсіресе, 20-30-жылдардағы ғылыми-тарихи орталықтардың қҧрылу тарихы 
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жӛнінде, Г.Д. Алексеев, Г.И. Желтова еңбектерінде баяндалса, Орта Азия мен 

Қазақстандағы осы жылдардағы тарихи-ӛлкетанудың тәжірибесі жӛніндегі 

мәліметтер Б.В. Луниннің еңбегінде берілген [3]. Бҧл еңбекте революцияға 

дейінгі ғылыми-зерттеу мекемелерінің ізденістерінен бастап кеңестік кезеңдегі 

жаңа мекемелердің қҧрылуы мен олардың ғылыми-зерттеу бағыттарына талдау 

жасалған. Соның ішінде Қырғыз (қазақ) ӛлкесін зерттеу қоғамының қызметінің 

жемісті болғандығы айтылады. 

Ғылыми-зерттеу орталықтары мен маман-тарихшылардың қалыптасуы 

мәселесі – І.М. Қозыбаев, Б.А. Тӛлепбаев, В.К. Янулов еңбектерінде жан-жақты 

қарастырылса, ал біз қарастырып отырған кезеңдегі қазақ зиялылары туралы 

мол мағҧлматтарды К. Нҧрпейіс, Х. Абжанов, М. Қойгелдиевтің ғылыми іргелі 

еңбектерінен алуға болады [4]. 

Қырғыз ӛлкесін зерттеу қоғамының тарихы С. Ахметованың еңбегінде 

біршама қҧнды мәліметтер негізінде қарастырылып, талданған. Соған 

қарамастан, Қырғыз (қазақ) ӛлкесін зерттеу қоғамына қатысты кӛптеген 

мәліметтер назардан тыс қалған және оның қызметіне жасалған талдау 

жҥйеленбеген. Бірақ  бҧл еңбек біздің қарастырып отырған тақырыбымызға 

қатысты мол мағлҧмат береді. Мемлекеттік бағдарлама бойынша мҧрағат 

қорларында деректермен жҧмыс жасаған  

Зерттеу жҧмысының деректік кӛзі ретінде  Қазақстан Республикасының 

Президенті мҧрағатының 141 қорындағы - (РК(б)П-ның Қазақ ӛлкелік партия 

комитеті) қҧжаттары деректік мәліметтер берді. 

Міне, сондықтан зерттеу барысында жаңа бағыттағы ғылыми ой-пікірлер 

мен тҧжырымдар, жаңа тарихи кӛзқарастар тҧрғысынан жазылған зерттеулер 

басшылыққа алынды 
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МҦХТАР ӘУЕЗОВ – АЛАШ ТҦЛҒАЛЫ ҒАЛЫМ 

 

Қазақстанның тәуелсіздік алуы қазақ тарихының ӛткенін қайта зерделеп, 

жаңа заман тҧрғысынан шынайы бағалауға мҥмкіндік туғызғаны ақиқат. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақтың бҥкіл 

тарихы – бірігу тарихы, тҧтастану тарихы», – деген пікірін мемлекеттікті 

гуманистік, демократиялық, қҧндылық ретінде бағалау деп қабылдауға болады. 

Осындай қажеттілік – Қазақстан тарихының кейбір кҥрделі кезеңдерін толық 

зерттеп, қалыптасқан кӛзқарастарды ӛзгертіп, қайта қарастыру – заңды 

қҧбылыстарға айналуда. Тӛл тарихымыздың қай кезеңін алып қарасақ та, зиялы 

атанған тҧлға, халқына қызмет еткен оқығандар, интеллигенцияның таңдаулы 

ӛкілдері ҧлттық элита қатарына кіреді. Оның себебі, халқымыз рухани жан-

дҥниесі бай адамдарды дәулетті адамнан жоғары санап, қҧрметтеп келді. Осы 

тҧрғыда, қазақ халқының тарихында із қалдырған зиялылардың ғҧмырнамасын 

жасау, кӛзқарастарын тарихи негізде зерделеу – басты қажеттілік болып 

саналады. 

ХХІ ғасыр басындағы Қазақ елінің алдындағы абыройлы мақсаттың ҥлкені – 

рухани және материалдық мәдениетімізді дамыту арқылы қоғамымызды, 

Қазақстан мемлекетін ілгері жылжыту болып табылады. Осы биік мақсаттан 

мәдениеттің субъектісі, авторы, жасаушысы ҧлттық шығармашылық 

интеллигенцияға айрықша кӛңіл бӛлу қажеттігі келіп туындайды. Ӛркениетті 

елдерде ӛздерінің кӛрнекті оқығандарын, ғалымдарын, қалам және қылқалам 

шеберлерін, бір сӛзбен айтқанда, мәдениет қайраткерлерін қадірлеп, оларды 

материалдық және моральдық жағынан қолдаудың бай дәстҥрі қалыптасқан. 

Сондай игілікті де ізгілікті дәстҥрлер Қазақстанда да қалыптасып, берік 

орнығуына бағытталған шаралар қабылдануы қажет. 

Ҧлттық шығармашылық интеллигенцияның тағдырын зерттеу рухани тегімізді 

тануға септігін тигізеді, тарихымыздың тҧңғиық тереңінен бастау алатын рухани 

әлемімізге бойлауға мҥмкіндік береді. Белгілі ғалым Ақселеу Сейдімбек бҧл 

туралы: «Халықтың рухани әлеміне ден қойғанда, ӛткенін, бҥгінін және 

болашағын біртҧтас тарихи-мәдени процесс ретінде қарағанда ғана ғылыми 

шындықтың шоқтығына қол тигізуге болады» [1, 66 б]. дей келіп, жеке бір 

саладағы рухани ӛрісті бажайлаумен ақиқатты тануға болмайтындығын атап 

кӛрсетеді. 

Шығармашылық интеллигенциясының қазақ қоғамындағы атқарған рӛліне 

байланысты осы кҥні кҥрделі проблемалар кешені жинақталып, ӛз шешімін 

кҥтуде. Бҧл кҥрделі тақырыпты ғылыми-объективті тҧрғыдан арнайы 

зерттемейінше ҧлтымыздың тарихы толымды тҥрде жазылмайтыны айқын болса 
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керек. Ҧлттық шығармашылық интеллигенцияның тарихын объективті зерттеу 

ҥшін тарихшыға мәдениеттану атты ҥлкен ғылымның қҧрамдас бӛліктері – 

әдебиеттану, ӛнертану, ғылымтану, театртану сияқты әрқайсысы дербес 

ғылымға айналған ілімдердің жетістіктерін ҧқыпты тҥрде зерделеп-қорытуға 

тура келеді. 

Жаңа тәуелсіздік заманасында біз қазақ зиялыларының бейнелерін жасап, 

тарихтағы ӛз орнын анықтап, тҧғырына қондырамыз десек Мҧхтар Әуезов 

сынды тҧлғалардың тарихтағы орындарын анықтауымыз қажет. Оның тарихи 

тҧлға екеніне кҥмәніміз жоқ. Отандық тарихтағы кӛрнекті тарихшы М. 

Қозыбаев былай дейді: «Тҧлға – ол қандай қасиеттерімен елден ерек, жҧрттан 

бӛлек болуы керек? Тҧлға – интеллект, ақыл, парасат иесі. Ол ӛткірлігімен, 

тапқырлығымен, кӛрегендігімен, қажымас кҥш-қуатымен, ақыл-парасатымен, 

басқаша айтқанда кӛсемдігімен, шешендігімен, әділдігімен, ӛз мҥддесін ҧлт 

мҥддесімен ҧштастырумен, ҧлтжандылығымен ерекшеленген жан». Осы 

қасиеттердің барлығы Мҧхтар Әуезовтің бойынан табылған. 

Шығармашылық интеллигенцияның аса кӛрнекті ӛкілі, зиялылардың 

зиялысы деуге келетін Мҧхтар Әуезовтің мҧрасын зерттеу – ҧлы қаламгерді 

тануда науқаншылықтан арылып, жҥйелі әрі ҥздіксіз ғылыми ізденістің 

қажеттігін дәлелдейді. 1997 жылы Мҧхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл 

толуына байланысты жарық кӛрген кӛптеген мақалалар мен кітаптар 

әуезовтанудың деңгейін ӛсірумен қатар, оның ӛмірі мен шығармашылығындағы 

әлі де жӛнді зерттелмеген ―ақтаңдақтарды‖ ашып кӛрсетті. Мысалға, ҚР Ғылым 

академиясының мҧрағатынан табылған қҧжат Мҧхтар Әуезовтің 1934 жылғы 2 

сәуірде Қазақтың ҧлттық мәдениеті ғылыми-зерттеу институтының театр-

музыка – хореография секторының меңгерушісі етіп тағайындалғанын 

айғақтайды [2]. Мҧхтар Әуезовтің аталған институт қабырғасында қазақ ӛнерін 

алға бастырудағы ҧйымдастырушылық – басшылық қызметі мен жеке ӛзінің 

шығармашылық ҥлесін нақтылайтын кӛп санды қҧжаттардың ғылыми 

айналымға енгізілмегендігін ҚР Президенті мҧрағатындағы БК (б)П Қазақ 

ӛлкекомы қоры (№141), ҚР Орталық мемлекеттік мҧрағатындағы Қаз АКСР-і 

Халық ағарту халкоматы қорындағы (№81) ӛте қҧнды дҥниелердің қозғаусыз 

жатқандығын кӛруге болады. Соңғы мҧрағаттағы Абай атындағы Қазақ 

пединститутының (№1142), С.М. Киров (қазіргі әл-Фараби) атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің (№1352), ҚазОАК-нің жанындағы Ғылым 

комитетінің (№1252) қорларында тарихшылардың зерттеу объектісіне айналмай 

келген М.Әуезов туралы бірталай материалдар сақталған. Ал осы ғылыми-

танымдық маңызы зор қҧжаттарды, оның ішінде М. Әуезов ӛз қолымен жазған 

тҥрлі қатынас қағаздары, ҥлкенді-кішілі хаттарды пайдаланбайынша қазіргі 

қолға алынып отырған алғашқы томдары жарық кӛре бастаған ҧлы жазушының 

академиялық толық шығармалар жинағы толық бола қояр ма екен?  

Мҧрағаттық деректер қазақ әдебиеті «қай жылдары қандай ақын-

жазушылармен толықты» деген сауалға нақты жауап беруге мҥмкіндік береді. 

Қаламгерлердің әдебиетке келуін баспа тҥрінде (газет, журнал, кітап бетінде) 
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жарық кӛрген тырнақалды шығармасынан бастау алады деп келісіп, жҥйелейтін 

болсақ, онда қазақ әдебиетінің сан жағынан молығып-толығуының тиянақты 

шежіресін жасауға болады. 

1917 жылдың Қазан тӛңкерісі қарсаңында қазақ зиялыларының ҥлкен 

шоғыры Семей қаласында жиналды. Мҧхтар Әуезов, Жҥсіпбек Аймауытов, 

Сҧлтанмахмҧт Торайғыров, Кӛлбай Тӛгісов, Халел Ғаббасов, Райымжан 

Мәрсеков, Имам Әлімбеков, Мәннан Тҧрғанбаев, Нҧрғали Қҧлжанов т.б. 

зиялылар Семейді ірі мәдени орталыққа айналдырды. 1916 жылдың қараша 

айынан бастап 1917 жылдың мамырына дейін Семейде Кӛлбай Тӛгісовтың 

―Алаш‖ газеті шығып тҧрды. 1917 жылдың маусымында Санкт-Петербург 

университетінің заң факультетін бітірген Райымжан Мәрсеков (1879 - ӛ.ж.б.) пен 

Мәскеу университетінің физика-математика факультетінің тҥлегі (1915) Халел 

Ғаббасовтың (1988-1931) редакторлығымен Шығыс Алашорданың ресми ҥні 

болған ―Сарыарқа‖ газеті шықты. 1918 жылы Семейде Жҥсіпбек Аймауытовтың 

редакторлық етуімен ―Абай‖ әдеби журналы жарық кӛрді. 1919-1928 жылдары 

Семей қаласында Сәбит Дӛнентаев, Шәймерден Тоқжігітов, Ілияс Молдажанов, 

Сәду Машақов т.б. қаламгерлер редактор болған ―Қазақ тілі‖ газеті шығып 

тҧрды. Бҧл газет кӛптеген қазақ журналистері мен әдебиетшілерін тәрбиелеп 

шығарды. Осының бәрі Семейді қазақ баспасӛзінің астанасы етті. 

Мысалға, Мҧхтар Әуезовтің журналистік қызметін арнайы зерттеген 

ғалымға жҧмыс аумағы жетіп артылады. 1918 жылы Мҧхтар Әуезов Жҥсіпбек 

Аймауытов екеуі Семейде ―Абай‖ журналын шығарды. Сол Семейде ол 1920 

жылы «Қазақ тілі» газетінің шығуын ҧйымдастырды.  

1922-1923 жылдары Ташкентте «Шолпан», «Сана» журналдарының 

редакциялық алқаларының мҥшесі болды. 1924 жылы Семейде «Таң» 

журналын шығаруға белсене қатысты. 

Мысалы, 1917 жыл қазақ әдебиетіне ҧлы жазушы Мҧхтар Әуезов (1897-

1961) келген жыл деп толық сеніммен айтуға тиіспіз. Мҧхтар Әуезов ӛзінің 

белгілі «Ӛз жайымнан мағлҧмат» атты ӛмірбаянында ең алғашқы баспаға 

шыққан статьям ―Сарыарқа‖ газетінде 1917 жылы 5 қыркҥйекте жарияланған 

«Адамдық негізі – әйел» атты мақала деп кӛрсетіп келді. Авторы «Семинарист 

Әуезов» деп кӛрсетілген бҧл туындыны Тҧрағҧл Абайҧлы (1876-1934) екеуіміз 

жазып едік дейді. Анығында, мҧнан жарты жыл бҧрын 1917 жылы отызыншы 

наурызда Кӛлбай мен Мәриям Тӛгісовтардың Семейде шығарған «Алаш» 

газетінде Мҧхтар Әуезов пен Жҥсіпбек Аймауытовтың «Қазақтың ӛзгеше 

мінездері» деген мақаласы жарық кӛрген еді [2]. Жҥсіпбек Аймауытов 

ақталмағандықтан бҧл тҧңғыш еңбегі туралы Мҧхтар Әуезов ҥндемей ӛтті.  

Сәбит Мҧқанов БК(б)П Қазӛлкекомы баспасӛз бӛліміне жазған «Қазақтың 

кӛркем әдебиетінің қазіргі халі туралы менің пікірім» деген қҧжатта ақын-

жазушыларды ӛзінше жіктеді. Мен қазіргі жазушыларды тӛрт тҥрге бӛлем: 1. 

Сәкен Сейфуллин бастаған Октябрь ҧлдары; 2. Бҧрын ҧлтшыл болған, 

тӛңкерістен соң ӛзгеріп, кеңес тілегіне қосылған Бейімбет Майлин бастаған 

топ; 3. Нағыз оңшыл ҧлтшылдар Мағжан Жҧмабайҧлы, Мҧхтар Әуезҧлы, 
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Міржақып Дулатҧлы, Ахмет Байтҧрсынҧлдары; 4. Жолбикелер Жҥсіпбек 

Аймауытҧлы, Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы, Иса Байзақҧлы, Сәбит Дӛнентайҧлдары 

және т.б.‖ деп жазды [2, 158 б] .  

Смағҧл Садуақасов пікірталас ҥстінде ҥлкен парасаттылық танытты. Ол 

қаламгерлерді жӛн-жосықсыз жіктерге бӛлуге ӛзінің қарсылығын білдірді. 

«Жолбике», «шӛре-шӛре» деген атау дҧрыс емес, оның орнына олардың 

партияда жоқ жазушылар деп қана атаған жӛн, партияда жоқ екен деп 

Мағжанды мінеуге, Жҥсіпбек пен Мҧхтарды кеудеден итеруге болмайды 

«Жҥсіпбек те, Мҧхтар да сӛзсіз ішімізде болуы керек. Бҧлар коммунист 

партиясы басқарып отырған жаңа жҧртшылықтың дҧшпаны емес, досы. 

Жҥсіпбек пен Мҧхтарды жоқ қылу осы кҥнгі қазақ әдебиетінің бір қолы мен бір 

аяғын кесіп тастаумен бір» [3], қаламгерлердің бәрі бір ҧйымға бірігуге тиіс деп 

жазды.  

Қошке Кемеңгеров ескі ақын-жазушыларды қолдаса да екі жақты 

байсалдылыққа шақырып, ӛзара тҥсіністікке келуді ҧсынды: «әзірге қазақ 

әдебиетінде екі ағым бар: біреуі – кедейшілік, екіншісі – бҧқарашылдық» дей 

келіп, бір әдебиетті бӛле жарған дҧрыстыққа жатпайды, қаламгерлердің бәрі 

бірігіп, бір ҧйымға жиналуы керек, ортақ журнал сияқты басылымдарын 

шығарса еңбектері жемісті болар еді деген сенімін білдірді. Ол «пролетариат» 

сӛзінің орнына қазақи «кедейшілік» деп, «ҧлтшылдың» орнына «бҧқарашылық» 

терминін қолданды. Қошке Кемеңгеров әдебиетке саяси қҧрал ретінде қарау 

дҧрыс емес, әдебиеттің кӛркемдік жағын жақсартуды ойластыруға шақырды.  

Ҧлттық шығармашылық интеллигенцияның қалыптасу жолында ҥлкен белес 

болып табылатын «Талап» және «Алқа» ҧйымдарының тарихын зерттеудің 

маңызы зор. Қазақстан Жазушылар одағы, ҚазАПП-тан бҧрын қҧрылған 

қауымдар қазақ зиялыларының алғашқы шығармашылық ҧйымдары болды. 

Әдебиеттанушылар мен тарихшылар бірігіп кҥш салса, қазірдің ӛзінде 

«Талап» сынды ҧйымға мҥше болған зиялыларды тҥгендеуге жақындап қалдық. 

«Талапқа» қатысты Ташкент мҧрағаттарында бірталай қҧжаттар ғылыми 

айналымға енгізілді. Қазақстан Рсепубликасы Орталық мемлекеттік 

мҧрағатының Халық ағарту халкоматының (81-қор), мәдени қайраткерлердің 

жеке қорлары мен ӛзге де дерек кӛздері «Талап» қҧрамын анықтауға негіз 

болып табылады. Біздің есебіміз бойынша, бҥгінгі кҥнде «Талапқа» мҥшелігі 

қҧжаттармен дәлелденген жиырма тӛрт адамның тізімі тӛмендегідей: Жҥсіпбек 

Аймауытов, Ишеналы Арабаев (қырғыз ағартушысы), Мҧхтар Әуезов, Абдолла 

Байтасов, Ахмет Байтҧрсынов, Қажым Басымов, Жҧбаныш Бәрібаев, Әбубәкір 

Диваев, Халел Досмҧхамедов, Міржақып Дулатов, Мырзағазы Есболов кейбір 

қҧжаттарда Испулов делінеді), Кәрім Жәленов, Мағжан Жҧмабаев, Қошке 

Кемеңгеров, Шамғали Сарыбаев, Қабылбек Сарымолдаев, Біләл Сҥлеев, Иса 

Тоқтыбаев, Мҧқаметжан Тынышбаев, Қасым Тыныстанов (қырғыз қайраткері), 

Даниял Ысқақов, еуропалықтар Н. Архангельский мен А.Э. Шмидт, ҧйғыр 

қайраткері Абдолла Розыбакиев. 

Бҧл тізім «Талапқа» әртҥрлі мамандық иелері; басшы қайраткерлердің мҥше 
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болғандығын айғақтайды. «Талаптың» алдына қойған мақсаттары да ӛте 

ауқымды, жалпы ҧлт мәдениетіне қатысты ҥлкен мәселелер болды. Сондықтан 

да қалам иелері қазақ әдебиетінің мезгілі жеткен ӛзекті мәселелерін қауым 

болып шешу ҥшін ӛзінің шығармашылық ҧйымын қҧруға ҧмтылды. 

«Алқа» атты әдеби ҧйым туралы алғашқы деректер 1924 жылдың аяғында 

пайда болды. «Алқаның» «Талаптан» айырмашылығы – бҧл ҧйым 

әдебиетшілердің, «таза» ақын-жазушылардың, газет-журнал қызметшілерінің 

қоғамы болмақшы еді. Сонымен бірге ―Алқа‖ қаламгер-әріптестердің сынаулы 

тобын біріктіретін жабық клуб емес, атақты, тәжірибелі ақын-жазушылармен 

бірге әдебиет жанашырлары, жаңа қалам тербеткен жастардың басын қосатын 

ашық ҧйым болуға тиісті еді. Тура және жанама деректерді саралай келіп, 

«Алқаны» ҧйымдастыруға ат салысқан азаматтардың есімдерін атайтын болсақ, 

олар: Мағжан Жҧмабаев, Әлихан Бӛкейхан, Ахмет Байтҧрсынов, Міржақып 

Дулатов, Жҥсіпбек Аймауытов, Мҧхтар Әуезов т.б.  

Жаңа интеллигенцияның пайда болуына әсер еткен алғашқы шаралар 

туралы айтқанда, ескі және жас интеллигенция әрдайым айырып кӛрсетілмеуін 

атауға тиіспіз. Мысалы «Қазақ» газеті тӛңкерістен кейін 1918 жылға дейін 

шығып тҧрса-дағы оны тӛңкеріске дейінгі баспасӛзге жатқызу орын алған. 

Зиялылар тӛңкеріс кезеңін қазақтың ҧлттық санасын оятуға қолайлы уақыт деп 

танып, осы бағытта белсенді әрекетке кӛшті. «Екеу» деген псевдониммен 

жазған Жҥсіпбек Аймауытов пен Мҧхтар Әуезов қазақ халқының санасын 

оятқан, алдымен оята бастаған Абай деп, ҧлы ағартушының ісін жалғастыруға 

тырысты. Ҧлттық оянуға екінші себепкер – «Қазақ» газеті, жҧртымыздың 

«бетін тҥзеп» жолға салып, ілгерілеуіне қамшы болған – «Қазақ» газеті. 

Ораз Жандосов қазақтың тҧңғыш жоғарғы орындарына ҧлттық 

шығармашылық интеллигенция ӛкілдерін молынан тартуға нақты қадамдар 

жасады. 1928 жылы 11 шілдеде БК(б)П Қазақ ӛлкекомның ҥгіт-насихат 

бӛліміне жазған қатынас қағазында ол бҧрынғы Алашорда қайраткерлері 

Мҧхтар Әуезов (Ленинград университетінің тҥлегі), Абдолла Байтасов (САГУ-

ді бітірген), Ғазымбек Бірімжановты (Берлин университетін бітірген) ―Бізге 

қарсы лагерьдің, партияда жоқ ҥш жас ӛкілі‖ деп ашық баяндай отырып, 

оларды оқытушылық қызметке орналастыруды ҧсынды. Ол Мҧхтар Әуезовтің 

әдебиетті зерттеуде әлеуметтік имманенттік әдіске кӛшкендігін атап ӛтеді. 

Тарихи әдебиеттерде Ораз Жандосовтың ҧлы жазушы Мҧхтар Әуезов 

тағдырына тигізген осы игілікті әсеріне жҧртшылық назарын алғаш аударған 

Ҧлттық Ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы 

профессор Кеңес Нҥрпейіс болды. Кадр мәселесінің тҥгелімен Коммунистік 

партия комитеттерінің қолында болғандығын ескерсек, Мҧхтар Әуезовтің кӛп 

ҧзамай Казинпростың қазақ әдебиеті тарихының оқытушысы әрі САГУ-дің 

шығыстану факультетінің аспиранты болып орналасуына Ораз Жандосовтың 

оған жоғарыдағыдай кепілдеме беруі шешуші рӛл атқарды деп пайымдауға 

болады. 

Тарихшылар 1929-1931 жылдары Алаш зиялыларына жасалған қиянатта 
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сталинистердің жалпы қазақ интеллигенциясына қарсы жасаған саяси қуғын-

сҥргіннің бірінші толқыны деп бағалады. 1929 жылғы 19 сәуірде «Советская 

степь» газетінде Ораз Исаев, Ілияс Қҧрамысов, Ғаббас Тоғжанов, Садықбек 

Сапарбеков, Ораз Жандосов, Хамза Жҥсіпбеков, Әбдірахман Байділдиннің 

«Қазақ жазушыларының творчествосы туралы» атты ашық хаты жарияланды. 

Бҧл хатты қазақ коммунистерінің Алаштың ақын-жазушыларына тигізген ауыр 

соққысы деп бағалауға келеді. 

Хат Мәскеуде шыққан «Әдебиет энциклопедиясында» Мҧхтар Әуезов пен 

Ахмет Байтҧрсынов туралы оң сипаттағы мақалалардың жариялануына қарсы 

шықты. Хат авторлары энциклопедияның Мҧхтар Әуезов пен Ахмет 

Байтҧрсыновқа берген бағасы маркстік кӛзқарасқа мҥлдем жат деп есептеді. 

Мҧхтар Әуезов Кеңес ӛкіметі орнағанға дейін Алашорданың белді қайраткері 

болып, Колчакпен одақтасып большевиктерге қарсы кҥресті, 1917 жылдан соң 

да, кҥні бҥгінге дейін ескі бай, билерді, сал-серілерді мадақтаумен келген 

реакциялық идеологиядағы жазушы делінді. Ахмет Байтҧрсынов – қазақ 

байларының идеологі, алашордашыл интеллигенцияның кӛсемі, оны да 

энциклопедияға енгізген ҥлкен қателік табылады делінді 1930 жылғы 17 

қыркҥйекте Мҧхтар Әуезовті кеңеске қарсы қайраткер деп санап, бҧрынғы 

алашордашыл зиялылармен бірге тҧтқынға алды. 

 Осы тҧста тҧтқынға алынғандардан Мҧхтар Әуезов пен Әлімхан Ермеков 

сынды бірен-сарандары ғана аман қалды. Жазушы Жайық Бектҧров 1934 жылы 

Алматыда Қазақ драмтеатрында Мҧхтар Әуезовтің «Хан Кене» пьесасының 

премьерасын кӛргендігін, Қалыбек Қуанышбаевтың Кенесары, Елубай 

Ӛмірзақовтың Наурызбай рӛлін шебер ойнағандығын («Қалибек жҧрт кӛзінде 

Кенесарының дәл ӛзі болды да шықты. Елубайды жҧрт нағыз Наурызбай деп 

тҥсінді»), премьерадан соң пьесаға жабық талқылау ҧйымдастырылғандығын, 

газет-журналдар бетінде пьесаға қарсы, Абылай хан әулетіне, шығарма авторы 

Мҧхтар Әуезовке қарсы қаралау науқаны басталғандығын жазды. Оған саяси 

сенімсіздік жалғаса берді. Ол әдебиетші ретінде де ауық-ауық орынсыз 

айыптауларға ҧшырады.  

Сонымен қатар Абайтануды қазақтың әдебиеттану ғылымының ҥлкен әрі 

дербес саласы дәрежесіне кӛтерген Мҧхтар Әуезов болды. Қазақ ӛмірінің 

кӛркем шежіресі, қазақтың тҧңғыш эпопеясы «Абай жолын» Мҧхтар Әуезов он 

бес жылдай (1941-1956) жазды. Сыншы – академик Мҧхаметжан Қаратаев 

Мҧхтар Әуезовтің эпопеясының алғашқы кітабы «Абай» романына кірісуден 

бҧрын жиырма жылдық әзірлік кезеңнен ӛткендігін айрықша атап кӛрсетеді .  

Абай тақырыбына жиырмасыншы жылдардың басында бет бҧрған Мҧхтар 

Әуезов бҥкіл саналық ғҧмырын Абайтануға арнады. Кейбір зерттеушілер 

Мҧхтар Әуезовтің 1933 жылы жазған Абайдың тҧңғыш ғылыми ӛмірбаянын 

Абайтанудың бастамасы деп қарайды. Данышпан Абай Қҧнанбаевтың ӛмірі 

мен шығармашылығын Мҧхтар Әуезовтей ҧлы суреткер мен ғалымның ғҧмыр 

бойы зерттегенімен Абай тану ілімінің бастамасы ғана жасалды. Әбіш 

Кекілбаев заңғар жазушы Мҧхтар Әуезов туралы: «Дҥниежҥзі классиктері 
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санатынан мәңгілік орын тепті» [8] деп жазды. Қазақ елі тҧрғанда Мҧхтар 

Әуезовтың аты ӛшпек емес.  
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ – ӘЛІМХАН ӘБЕУҦЛЫ ЕРМЕКОВ 

 

Қазақ елінің сан ғасырлық қилы тарихында Алаш қозғалысы – тарихи-саяси, 

айрықша қҧбылыс ретінде ҧлтымыздың мәдени-рухани даму жолын жаңа 

арнаға бҧрғаны айқын,  ҧлт-азаттық ҧлы қозғалысқа айналған осы оқиғаның 

маңызы мен мәнін таразылау – бҥгінгі егемендік мҧраттарымен байланысты 

екендігі белгілі. Ол қазақ баласының саясат, мәдениет, ғылым, білім саласына 

етене араласып, болашақта ҧлт ретінде дербес ӛмір сҥруге, ӛзге елдермен 

терезесі тең халық ретінде азат кҥн кешуге болатындығына әлеуметті сендіре 

алған жаңашыл қозғалыс еді. Қозғалыстың мақсаты мен мҥдесі– қазақ халқы 

ҥшін қиын-қыстау сол бір кҥрделі шақта азаттық ҧранын салып, сахара тӛсінде 

дербес мемлекет идеясын қҧруға белсене кірісуінде еді. Қысыл тайан кезеңде 

амал тауып, халқының басын қосып, ертеңіне сендірген осындай зиалы топ 

бҧғанға дейін болмағаны тарихтан белгілі. Сол шақта кездескен 

қиындықтардың барлығын тӛтеп беріп, тҥпкі мақсатқа жету ҥшін, қандай да 

болмасын, замана сауалының оңтайлы шешімдерін таба білді. Кеңес ӛкіметі 

Алаш қозғалысына теріс пиғылды баға бергенімен, оның идеялары ҧлтжанды 

азаматтардың жҥрегі мен санасында ӛмір сҥріп келді. Тәуелсіздік алып 

ӛткенімізбен ӛшкеімізді қайта еске алған шақта,  Алаш идеясының қайтадан 

жаңа кҥшпен жаңғыруы осыған мысал. Мҧның басты себебі, Алаш 
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қозғалысының ең ҧлы мақсаты – ҧлттық тәуелсіз мемлекет қҧру идеясымен 

сабақтасып жатқанында еді. ХХ ғасырдың басында ҧлтының теңдігі ҥшін 

қауымдасумен де, қаламмен де, қарумен де кҥреске тҥскен Алаш 

қайраткерлерінің пәрменді еңбегі Алаш баласының есінен еш кетпек емес. 

Оның дәлелі – тәуелсіз Қазақстанның барлық тҥкпіріндегі қазақ зиялы 

қауымының ісіндегі, ойындағы алашшылдық сана. Бҥгінгі ҧрпақ Алаш 

қозғалысына жаңаша оң баға беріп, алашшылық сананы бойларына 

қалыптастырып Қазақ халқының ҧлттық ӛресі де биіктей бермек. 

Алаш қайраткерлері ҧлтымыздың рухани мҧрасын жинауда, жариялауда 

және зерттеуде маңызды істер атқарғаны белгілі. Олардың бҧл саладағы аса 

нәтижелі жҧмыстары – осы халық ҥшін маңызды мәселенің бастауында 

тҧрғандығымен де бағалы. Алаш зиялылары ҧлттың саяси бостандығы мен 

азаттығы жолында кҥреске шыға отырып, халықтың рухани болмысын 

тҥгендеуді де ҧмытқан емес.  

Алаш зиялылары ішінде осы рухани қҧндылыққа ҥлес косқандардың бірі 

Алаш қозғалысының жас та, алғыр, іскер қайраткері. Алашорда ҥкіметінің 

мҥшесі, табиғатынан зерек тҧлға, математика ғылымдарынан тҧңғыш қазақ 

профессоры Ермеков Әлімхан.  

Әлімхан Ермеков 1891 жылы осы кҥнгі Қарағанды обылысы, Ақтоғай 

ауданы, Бӛріктас деген жерде дҥниеге келеді. Әкесі Әбеу халыққа қадірлі, озық 

ойлы, орысша сауат таныған, ӛз уақытының зиялылардың бірі болған. 1899 

жылы Қарқаралыдағы қалалық училищеге оқуға қабылданады. Мектеп 

қабырғасында зейінді, алғыр Әлімхан мектепті ҥздік бітіріп, 1905 жылы 

Семейдегі ерлер гимназиясына оқуға тҥсіп, оны 1912 жылы алтын медальмен 

бітіріп, Томск технология институтының тау-кен факультетіне қабылданады. 

Әлімхан Томскте оқып жҥріп орыстың озық ойлы ойшылдарымен, 

ғалымдарымен танысады. Шоқан Уалихановтың досы Григорий Потанин 

Әлімханның бойындағы білімге деген талпынысты кӛріп, тәнті болады. Қарт 

Потанин Әлімханға ағалық ақыл беріп, оған: «Әлімхан сенің білімің – ол 

қазақтың білімі. Сол себепті жақсы оқы және ӛзгелерді оқыт» – деп, ҥлкен ҥміт 

артқан. Бҧл сӛздер Әлімхан Ермекоатың ӛмірлік ҧстанымына айналып, ақтық 

демі қалғанша ҧлтымызға еңбек етті. Григорий Потанин Ермековке бекер назар 

аудармағанын уақыт ӛзі дәлелдеді [1].  

Әлімхан Әбеуҧлы Ермеков Том технология институтының бесінші 

курсында оқып жҥргенде, Ресейде әуелі Ақпан, одан кейін Қазан тӛңкерісі 

жҥзеге асырылып, Сібірде де, Қазақстанда да тӛңкерістік қозғалыс кең ӛріс 

жайып кетті. Бҧл жағдайлар елінің ертеңін ойлайтын қауымды бей- жай 

қайлырмады, соларды бірі болған Әлімхан Ермеков бірден саяси жҧмысқа 

араласып, оқуды уақытша тоқтатады да, Қазақстандағы ҧлт-азаттық қозғалысқа 

тікелей белсене араласып кете барады. Қазақ халқын қалайда сан ғасырлық 

езгіден қҧтқарып, теңдік әперуді мақсат тҧтқан Әлімхан Алашорда жҧмысына 

белсене араласып кетті.  

Патша ӛкіметі қҧлатылғаннан кейін елдегі қалыптасқан жағдайды барлап, 
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алда істелетін жҧмыстарды анықтап, ӛзіндік баға беру ҥшін жер-жерде қазақ 

съездері жҧмыс істей бастады. Әлімхан Ермеков, алғаш рет саяси іске алаш 

қозғалысына, 1917 жылы 27 сәуір, 7 мамыр аралығында ӛткен Семей облыстық 

қазақ съезіне қатысады. Онда ол съезд президиумының хатшылығына, кейіннен 

съезд шешімімен Семей облыстық қазақ комитетінің мҥшелігіне сайланады. 

Халел Ғаббасов екеуі қазақтар жағынан Семей облыстық атқару комитетінің 

тӛрағасының орынбасары болады. 

Осы жылдың шілде айындағы жалпықазақтық съезде Семей облысынан 

Бҥкілресейлік қҧрылтай жиналысына депутаттыққа ҧсынылады. 

1917 жылы 8-17 қазанда І-ші Сібір облыстық съезіне, ӛкілдер жиналысы 

атынан қатысады да, оның президиумына Семей облысынан кіреді. Съезде 

Сібір автономиясының негізгі заңын жазатын комитет қҧрылып, оған қазақ 

делегаттары ішінен Әлімхан Ермековті кіргізеді. 

Алаш жолындағы кӛптеген саяси істерге қатысып, шыңдалған Әлімханды 

«Қазақ» газеті «Технологический институтқа асқан зеректер ғана тҥседі. 

Әлімхан білімді, шешен, ӛткір, халыққа қызмет етуді ӛзіне парыз санаған 

жігерлі жас азамат», – деп сипаттайды. Осындай жан-жақты дарын иесі жас 

сҧңқардың желтоқсанда ӛткен жалпы қазақ съезінде Алашорда ҥкіметінің 

мҥшелігіне ӛтуі таңғажайып емес еді. Сондай-ақ, «Алаш» партиясының Семей 

облыстық комитетінің мҥшесі де болатын [2]. 

1918 жылғы сәуірдің 2-сі кҥні Әлімхан Әбеуҧлы Ермеков Алашорда 

басшылары Әлихан Бӛкейханов, Халел Хаббасовпен бірге Семейден тіке бай-

ланыс желісі арқылы В.И. Ленинмен және ҧлт істері жӛніндегі халық 

комиссары И.В. Сталинмен сӛйлеседі. Ондағы айтылған әңгіме жайлы Семейде 

Жҥсіпбек Аймауытовтың редакторлығымен шығып тҧрған «Абай» 

журналының 1918 жылғы ҥшінші санындағы мына мәтіннен аңғаруға болады: 

«Қуаныш қҧтты болсын! Журналымыз басылып қойғаннан кейін мынадай қуа-

нышты хабар алып, теңдікке, билікке сусаған, Алаштың ауылын қуантқалы 

журналдың тысына осы хабарды асыға басып отырмыз. 20 март кҥні (ескіше) 

Мәскеудегі Совет ҥкіметінің басшысы Ленин мен народный комиссар 

Сталиннен Бӛкейханов, Ғаббасов атына тілграмм келді. Мҧндағы Халел, 

Әлімхан прямой проводпен ауызба-ауыз Ленин мен Сталинге тілграммен 

сӛйлескендегі жауабы мынау:  

«Әр халықтың ӛз билігін ӛзіне береміз деп шыққан закон-жарлығымыз әлі 

сол қалпында, айтқанымыз айтқан. Сіздердің ӛкілдеріңіз бізге әкеліп тапсырған 

жалпы қазақ съезінің қаулысын тҥгелімен қабыл аламыз, жалғыз-ақ Совет 

ҥкіметін танысаңыздар. Енді біздің билік береміз деген сӛзімізді іске асыру 

керек. Ол жердегі тҧрған әкімшілікпен бірігіп, съезд шақырып, автономияны 

жария қылу жолында болатын комиссия жасаңыздар. Қазақ сияқты тҥрі, ісі, 

ғҧрпы, елі, жері басқа жҧрттың ӛз билігін ӛзі алуға ерікті. Қазақтың 

қамқорлары тезінен комиссиясын жасап, автономиясын жария қылуға асығар 

деп білеміз. Ендігі бір ниет, бір тілектегі адамдармен ақылдасып, байлаған 

сӛздеріңізді бізге білдіреміз», – деп Ленин, Сталин қол қойған... 21 мартта 
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Бӛкейханов, Ғаббасов, Ермеков атына Мәскеуден тағы тілграмм алдық: «Халық 

комиссарларымен сӛйлесіп жатырмыз. Алаштың автономиясына қарсылық жоқ. 

Бҥгін, ертең Алашордамен Сталин ӛзі сӛйлеседі», – деп Жаһанша, Халел 

Досмҧхамедовтер. Жоғарыдағы ӛкілдер осы сарбаздар екен. «Басқарма» [3].  

1919 жылдың шілдесінде РКП (б) Орталық Комитеті мен Кеңес ҥкіметінің 

Қырғыз (Қазақ) ӛлкесін басқару жӛніндегі Әскери революциялық комитеті 

ҧйымдастырылды (Кирвоенревком). Оның тҥпкілікті қҧрамы 1919 жылғы 20 

желтоқсанда бекітілді. Тӛраға ретінде қарт большевик Станислав Пестковский, 

мҥшелері болып Әліби Жангелдин, Сақыпкерей Арғыншиев, Ғҧбайдолла мен 

Әлиасқар Әлібековтер, Бақытжан Қаратаев, Ахмет Байтҧрсынов, Мҧхамедияр 

Тҧнғаншин, Нысанғали Бегімбетов тағайындалды. Ол уақытта біздің екі 

облысымыз – Ақмола мен Семей – Сибревкомның қарауында. Бҧлар Сібірге 

жасалатын билік орны еді. Әлгі аталған аймақтар қазақ елінде болғандықтан, 

Қазақстанда әлгіндей басқарма жасалғандықтан, бҧлар соған кіруі керек 

болатын. 

Осы мәселені шешу ҥшін 1920 жылы мамыр айының басында Әлімхан 

Ермековті Семей облысының губерниялық комитеті уәкіл етіп Орынборға 

жібереді. Онда ол Семей мен Ақмоланың Кирвоенревкомға енуі жӛнінде 

баяндайды. Ол Қазақ автономиясының қҧрылмаған кезі. Мҧны талдау кезінде 

болашақ автономиялы республика қҧруға және оның шекарасын белгілеуге 

байланысты мәселе қаралады [10 ].  

Бҧл мәселе барысында, Қазақ автономиясы шегарасының біртҧтастығын 

жан - тәнімен қорғауы- Әлімхан Ермековтің тарихи зор еңбегінің бірі болды. 

Бҧған байланысты осы жылы 17 тамызда Лениннің тӛрағалығымен ӛткен қазақ 

ӛкілдері қатысқан Халық комиссарлары кеңесінің мәжілісінде Қазақ 

автономиясы туралы мәселе қаралғанда, Қазақстанның жағдайы туралы 

Әлімхан Ермеков баяндама жасайды. Онда ол жер, Қазақстанның шегарасы 

туралы мәселелерді қамтып, ӛктемшіл, озбыр, отаршылдық пиғылдағы 

ӛкілдермен қызу айтысқа тҥсіп, ӛз пікірін тиянақты, жан-жақты, бҧлтартпас 

дәлелдермен қорғап шығады. Окупанттар ӛз кінәсін мойындап, нәтижесінде, 

кезінде қазақтардан тартып алынған Каспийдің теріскей жағалауындағы ені бір 

шақырымдық және Ертістің сол жағалауындағы он шақырымдық ҧлан-ғайыр 

жер Лениннің тікелей қолдауымен Қазақ еліне қайтарылады [3]. 

Қазақстанның Батыс және Шығыс шекаралары қалай айқындалғаны 

туралы Әлімхан Ермековтің ӛз естелігінен: «Баяндамаға кіріспей тҧрып Қазан 

тӛңкерісі кӛсемінің алдында қатты толқыдым. Бірақ оның қарапайымдылығы, 

мейірімділігі, кіші халықтарға деген ерекше қамқорлығы маған жаймашуақ 

әсер етті. Баяндама кезінде мені оның ширақтығы, ойының ӛткірлігі, 

баяндамашыны әділ де батыл қолдауы бейжай қалдырмады. Енді Владимир 

Ильичтің шиеленіскен мәселелерді дҧрыс шешуге қатысып, кӛмегі туралы 

жеке-жеке эпизодтарға тоқталайын.  

Мен ӛзімнің баяндамамда, негізінен, Қазақстандағы шекараны анықтауда 

ҥлкен маңызы бар кҥрделі де шиеленіскен жер мәселесіне тоқталдым. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Патшалық Ресей кезінде қазақ жҧртының иелігінен ӛзен, кӛл жағалауында, 

орман алқабында орналасқан қара топырақты жерлер тартып алынған. 

Мҧндай әпербақандық помещиктердің қҧлқын жоқтайтын столыпиндік 

реформадан кейін тіпті ӛрістеп кетті. Ол Мемлекеттік Дума мінбесінен «қырғыз 

даласын игеру керек» деп патшалық саясаттың тірегі болды, сӛйтіп, жергілікті 

тҧрғындарды ойламай, Қазақстан мен Тҥркістанда кулактық шаруашылықтың 

қанат жаюына бар кҥшін салған еді. Мҧнда Каспий жағалауы туралы мәселелер 

ӛткір пікірталастар тудырды. Ал жергілікті тҧрғындардың жер туралы 

мәселесін тіпті қараған жоқ болатын. Ертістің он шақырым сол жақ беті 1904 

жылғы орыс-жапон соғысы алдында Сенат ҥкіметінің қаулысымен Сібір казак-

тарының иелігіне берілген. Ал қазақ елі бҧл жерден айырылып, оның ҥстіне, 

жайылымдарда малын бағу ҥшін орыс кулактарына орасан зор қаржы тӛлеп, тез 

арада кедейлікке ҧшырады. Сӛйтіп, олар әрбір қазақ отбасына қызмет ететін ҥй 

шаруасындағы жҧмысшы ретінде батрактарға айналды. Архивтерден қазақ 

ӛзінің ӛлген кісісін жерлеу ҥшін жерге 18-20 сом тӛлегені белгілі. 

Баяндамамның соңында қазақтарға иеленіп келген жерлері ӛздеріне 

қайтарылып және жергілікті қазақ пен отырықшылданған орыс тҧрғындары 

орнығып біткенше, Ресейден қоныс аударуды тоқтатқан жӛн деген ҧсыныс 

жасадым. 

Комиссияның мәжілісінде біздің республиканы анықтау кезінде Каспий 

теңізінің солтҥстік жағалауларын кіргізу керектігін айттым. Бҧған кӛптеген 

адам қарсы болды. Әсіресе Астрахань губерниялық атқару комитетінің 

председателі (фамилиясы есімде жоқ), Лежава, Брюханов секілді басшылар 

«Каспий балығымен Мәскеу жҧртшылығын асырап отырмыз, еліміз азық-тҥлік 

қиындығын бастан кешіп отыр» деді. Бҧл мәселеге сӛйлегендердің теріс 

кӛзқарасын байқаған Владимир Ильич маған бҧрылып, былай деді: «Біздің 

экономистер жан-жақты талдап, батыл айтқан секілді, ҧялмаңыз, ӛзіңіздің 

ойыңызды еркін айта беріңіз, енді сӛз сізге беріледі». 

Владимир Ильич Астрахань губерниялық атқару комитетінің тӛрағасына 

бҧрылып: «Жағалаудағы қазақ және орыс тҧрғындарының сан жағынан ара 

қатынасы қандай?» деген сҧрақ қойды. Тӛраға есептелген мәліметтер жоқ 

дегенге келтіріп, сҧрақтан бҧлтарғысы келіп еді, Владимир Ильич: «Жағалауда 

қанша қазақ, қанша орыс бар деп отырғаным жоқ, осы ӛңірдегі тҧрғындардың 

қайсысы басым?» – деді. Сонда тӛраға амалсыздан «қазақтар басым секілді» 

дегенге сайды. Владимир Ильич «мәселе тҥсінікті болды» деп, дауысқа салды, 

сӛйтіп, менің ҧсынысым кӛпшілік дауыспен қолдау тапты. 

1920 жылдың 24 тамызында Халық Комиссарлар Советінің Қырғыз (Қазақ) 

Автономиялық Республикасы туралы декрет жобасының мәселесі жӛніндегі 

мәжіліске баяндамашының бірі ретінде мен де қатыстым. Мәжілістегі 

атмосфера аса іскерлік жағдайда болды, әрқайсысы ӛздерінің жауапкершілігін 

сезініп, қатал тәртіп пен саналылық орнағандай еді. Бҧл мәжіліске  

В.И. Лениннің ӛзі қатысып отырды. 

Мәселе туралы Ҧлттар жӛніндегі наркомат тӛрағасының орынбасары 



165 

 

Каменский баяндама жасады. Ол ӛзінің жауапкершілігін қатты сезініп, 

баяндама барысында қатты қиналды. Сӛйтіп, декреттің жобасы тҧтас оқылып, 

РСФСР Халық Комиссариатының мәжілісінде бекітілді. Тиісті қосымшалар мен 

ӛзгерістерімен қоса декрет 1920 жылғы 26 тамызда бҥкіл елге жарияланды [8]. 

1920 жылы 23 маусымнан 7 тамызға дейін Коминтерннің ІІ конгресінің 

мәжілістері ӛткен еді. РКП (б) делегациясының қҧрамына В.И. Лениннің 

басқаруымен партия мен ҥкімет басшылары кірді. Сондай-ақ бҧған автономия-

лық республикалардан да делегаттар келді. Қазақ автономиясын Тҧрар 

Рысқҧлов пен Ахмет Байтҧрсынов бастап барды. 

В.И. Ленин ӛзі тӛрағалық еткен алғашқы мәжілістің аяғында автономияны 

қҧру жӛнінде «қазір Сталинге барып пікірлесіңдер, оның дайындаған жобасы 

бар, сонымен танысып, бар ойларыңызды тҥйістіріңіздер» деп кеңес берді. 

Мәжіліске қатысушылар ҥзіліске дәлізге шықтық. Қазақстандық делегация 

15-тей адамбыз. Әлихан Бӛкейхановты тостық. Әлекең Ленинмен оңаша 

пікірлесіп, әңгімелесіп қалған болатын. Бір 15-20 минуттан кейін ол кісі де 

шықты. «Біз сізді Сталинге кіруге тосып тҧрмыз», – деп айттық. 

Әлихан бәрімізге салқындау қарап: «Сталин не шешер дейсің, оның не ойы, 

не білімі кӛлемді емес, қанша бір жетіскен жоба бар дейсің. Онан да ӛзіміз жеке 

шешкен дҧрыс», – деп, жҥріп кетті. Біз бәріміз де аңтарылған қалпы Әлекеңе 

ілесіп, Кремльден шығып кеттік. Осы кҥні «бәлкім, кіріп пікірлескеніміз дҧрыс 

болар ма еді, мҥмкін, басқаша шешілер ме еді» деген ой келеді («Жалын», 1992, 

№7-8, 59-бет.) 

Осы мәжілістен кейін бір жеті ӛткен соң В.И. Ленин Қазақ АССР-ін қҧру 

жӛніндегі декретке қол қояды. Қазақ республикасының территориялық 

шекарасын белгілеуде 29 жасар талантты Әлімхан Ермековтің жасаған еңбегі 

тарих алдындағы, қазақ халқының алдындағы перзенттік парызына айналады. 

Әлімхан Ермеков 1919-1920 жылдар аралығында Қырғыз (қазақ) ӛлкесін 

басқару жӛніндегі әскери-ревком комитетінің мҥшесі, әрі коллегия тӛрағасы 

болған, Семей губревкомының мҥшесі болып, Кеңес ҥкіметінің саяси басқару 

жҥйесінде қызмет істеп, қазақ жерінің тҧтастығын сақтау, шекарасын анықтау 

сияқты маңызды жҧмыстар атқарып, қазақ жерлерін Қазақ АКСР-і шеңберінде 

тҧтас дерлік топтастыруда айрықша еңбек сіңіргенін кӛруге болады. 

 Ермеков Әлімхан 1920 жылы Қазақ Советтік Социалистік Республикасын 

қҧрысуға тікелей атсалысқанымен, алғашқы Қазақстан Орталық Атқару 

Комитетіне мҥше болып сайланғанымен, С. Меңдешев, Ә. Әйтиев, Ә. Жан-

гелдин, А. Асылбеков, С. Сейфуллин, Н. Нҧрмақов, Ә. Досов сияқты 

коммунистер бастаған жаңа ҥкімет бҧрын Алашта болған қайраткерлерді 

басшы қызметтерге қойғысы келмегендей. Тек А.Байтҧрсынов қана оқу халық 

комиссары болып тағайындалады. Басқалар сырттап қалады. Бҧлардың ішінде 

Әлімхан Ермеков те шеттеп қалып, ӛз еліне оралады. Қарқаралыда жаңа ашыл-

ған техникумда сабақ береді. Жалпы айтқанда, теміржолдан, ірі әкімшілік 

аймақтардан бір қыран, томаға-тҧйық жатқан аядай Қарқаралы қаласы ӛткен 

ғасырдың бас кезінде Ахмет Байтҧрсыновқа да, Әлихан Бӛкейхановқа да, 
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Әлімхан Ермековке де әр кезеңде мекен болады. Бҧл қала ӛз кезегінде ӛзгеде 

Алаш зиялылырына қоныс-мекен болды. 

Қазақ автономиясын қҧруда Ә.Ермековтің ӛлшеусіз еңбегін зерделей 

отырып, онан кейінгі жасампаздық жолдары Қазақ елінің шаруашылық жайын 

қалыптастырып, нығайтуға халықты ағарту сияқты нақты істерге бағыт-

талғандығына кӛз жеткіземіз. Әлімхан Ермеков ендігі біржолата ғылыми-

педагогикалық қызметке ауысып, бар кҥш жігерін білімге арнады. Қарқаралыда 

мектеп ашады [3]. 

1926 жылы Ташкентте Қазақстанның тҧңғыш педагогикалық оқу орны – 

Қазақ педагогикалық институты (Казпедвуз) ашылады. Әлімхан Ермеков 

алғашқылардың бірі болып осы институтқа оқытушы ретінде шақырылып, 

математика пәнінен сабақ береді. Әрі жаратылыстану-математика факульте-

тінің деканы қызметін атқарады. Алғашқы ректоры және ҧйымдастырушысы, 

қазақтың тағы бір аяулы перзенті Темірбек Жҥргенов болған бҧл жоғары оқу 

орнына Мәскеу, Ленинград, Киев сияқты еліміздің аса ҥлкен ғылыми орталық-

тарынан білікті мамандар, тәжірибелі ғалым-педагогтер шақырылады. Бҧл жыл-

дары Әлімхан Ермеков кҥйеу баласы Темірбек Жҥргеновпен (Темірбек 1927 

жылы Әлімханның қарындасы Дәмеш Әмірханқызы Ермековаға ҥйленеді) туыс 

әрі жасы ҥлкен, кӛргені мен кӛкейге тҥйгені мол аға ретінде ӛте жақын арала-

сады. Әлімхан мен Темірбектің т.б. азаматтардың ҥлкен қажыр-қайраты мен 

табандылығының арқасында 1928 жылы Казпедвуз Алматыға кӛшіріледі [4]. 

Қазақстанның жаңа астанасы Алматыда 1930 жылдың 30 мамыр – 6 маусым 

аралығында VII Ӛлкелік партия конференциясында ҧлттық интеллигенция 

атынан суырылып шығып сӛз сӛйлеген азаматтардың бірі Алматы зоотехни-

калық-мал дәрігерлік институтында жҧмыс жасап жҥрген Әлімхан Ермеков 

болды.  

Алайда, Әлімхан Ермековтің конференцияда сӛйлеген сӛзі ҧлттық 

интеллигенцияның таңдаулы ӛкілдерін қуғын-сҥргінге ҧшыратып жатқан  

Ф.И. Голощекиннің кӛңілінен шығақпады. Әлімхан Ермековтің  жағымпаздық 

атаулыға жаны қас еді, ӛз сӛзінде ӛлкелік партия комитеті бірінші хатшысының 

есімін ауызға да алмады. Голощекиннің кҥткеніндей, Ермеков Алаш 

арыстарының «қылмысын» әшкерелеп, кӛгендеген қозыдай халық жаулары 

қатарына қосып беруден де бойын аулақ салады. Ары таза, азаматтығы биік 

Ермековтің ондай қиянатқа баруы мҥмкін емес те еді. 

Голощекин конференцияның алдында Алашорда ҥкіметінің мҥшесі болған 

қазақтың ғҧлама ғалымы Ахмет Байтҧрсыновты, тарлан ақын Мағжан 

Жҧмабаевты, кӛрнекті жазушы Жҥсіпбек Аймауытовты контрреволюциялық 

жҧмысқа араласты деген жалған айып тағып, халық жауы ретінде тҧтқынға 

алдырады. Конференциядан кейін кӛп кешікпей Әлімхан Ермеков 

«контрреволюциялық қызметі ҥшін» қазақтың тағы бір ҧлы перзенті Мҧхтар 

Әуезовпен бірге тҥрмеге отырады. Осылайша ол сталиндік зҧлмат енді ғана 

қылаң беріп келе жатқан кезде абақтыға жабылады. 

Қаншама пәле-жаланы басына ҥйіп-тӛгіп, екі жыл бойы әуреге салғанмен, 
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ештеңе шығара алмаған соң, Ермеков пен Әуезовті тҥрмеден босатуға мәжбҥр 

болады. Бірақ екі азаматтың сағын сындырып, жігерін жасыту мақсатымен 

республикалық газеттерде «Алашорданың бҧрынғы кӛрнекті басшылары 

ӛздерінің ӛткендегі қызметін айыптап, Алашорда ҧйымының контр-

революциялық ҧлтшыл мәнін әшкерелейді» деген редакциялық мақала 

жариялап, соңында Ермеков пен Әуезовтің мәлімдемелерін басады [3]. 

Осы жағдай туралы Әлімхан Ермековтың ӛзінің естелігінде: 

Біз тҥрмеде кӛп ҥгіттен, зорлықтан кейін жаздық бҧл хатты. Бізге тіпті оны 

қалай жазуды да ҥйретті. Біздің бҧл хаттарымыз ол кезде ҥгіт-насихат ҥшін 

керек болды. Міне, Алаштың кӛрнекті екі ӛкілі ӛз айыптарын мойындап 

отыр. Бҧлар Совет ӛкіметі алдында тізе бҥкті деп айтуға керек болды. Басқа 

сӛздеріме тоқталмайын. 

Бірінде: «мен халықты жерге орналастыру жӛнінде таптық бағыт ҧстамай, 

жалпы, қазақ ауылдарын қоныстандыру керек деп бҧра тарттым» дедім. Ал 

расына келгенде, Қазақстанда ол кезде жерге орналаспаған орыс шаруалары 

жоқ-ты. Оларды патша ҥкіметі, әсіресе реакцияшыл Столыпин қазақтың ӛзенді, 

кӛлді, шҧрайлы аймақтарына революциядан бҧрын-ақ мықтап орналастырған 

болатын. Ал қазақ ауылдарын тез қоныстандырмасақ, елді сәулеттендіруге 

болмайды деп Ф.И. Голощекин жаналқымға алды. Сондықтан біз, жоспарлау 

комиссиясындағы мамандар, наркомымыз Ж. Сҧлтанбеков болып, қазақ 

ауылдарын отырықшылыққа кӛшіруді жоспарладық. Осы кҥні республикада әр 

жерде кездесетін «Казгородок» дегендер соның бір кӛрінісі еді. Мҧнайда бір 

ауылдың кедейлерін, орташаларын, әр ауылда кездесе бермейтін жекелеген 

байларды жерге орналастырудан, қора-қопсы салудан қалайша бӛліп тастай 

аласың? Кімді де болса жер бетінен қуа алмайсың ғой. Қуып кӛрдіңіздер, бірақ 

олар қайда барса да, әйтеуір бір пҧшпақты қоныс қылып отырды. Міне, кейін 

бізге «сендер бай-кедей демей қазақ ауылын тҥгел жерге орналастырамыз, 

қоныстандырамыз дедіңдер» деп айып қылды. Біз әлді адамдарды заңсыз жер 

аударып жібере алмаймыз ғой. Міне, мен ӛз хатымда осыны ӛзімнің зор айы-

бым, таптық қырағылығымның жоқтығы, марксизмді білмеуім деп мойын-

дадым. 

Екінші бір мойныма алған айыбым:1928 жылы қазақ байларының мал-

мҥлкін тәркілеп, кәмпескелеу теріс іс деп білгендігім. Бҥгін байлардың малын 

сыпырып алсақ, ертең мҧның теріс әсері кҥллі қазақ еліне тиеді. Бірте-бірте 

малды адамдардың бәрі де қара тізімге ілігеді. Сонан соң малдың сҥмесімен кҥн 

кӛріп отырған егіншілік кәсібі жоқ кӛшпенді халық ашаршылыққа душар 

болады, азып-тозады, бет-бетімен қаңғып кетеді деп ойладық. Міне, ӛзімнің 

осы ой-пікірімді іс басында болмаса да, Москвада отырған, ҧлықтар алдында 

ертеден беделі бар Әлихан Бӛкейхановқа хат арқылы жеткізіп, оның орталық 

ҥкімет басшыларына барып, Қазақстандағы асырасілтеушілікті бӛгейтіндей 

ықпал жасауын ӛтіндім. Алайда біздің мҧнымыздан ештеңе шықпады. Бізді 

шетімізден кӛгендеп, тҧтқындап, соттағанда менің әлгі Ә.Бӛкейхановқа жазған 

хатым ӛзіме ҥлкен айып, қылмыс болып саналды. Міне, мен ӛзімнің хатымда 
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«негізгі бір қателігім, ауыр айып-кінәм – осы» дедім. («Орталық Қазақстан», 

1989, 10 қыркүйек). 

Әлімхан Ермеков осы жағдайларды басынан кеше жҥріп ағарту саласында 

ӛзінің зор ҥлесін қосып, ӛшпес ізін қалдырып жҥрді, оған мысал «Ҧлы 

математика курсы» 1-бӛлім (1935), «қазақ тілінің математика терминдері» 

(1936) атты оқулық, кітаптарды жарыққа шығарады. Қазақ арасынан тҧңғыш 

математика ғылымының профессоры атағын алады. Сонымен бірге нағыз білім 

мен біліктілікті қажет ететін сала – Халық шаруашылығын жоспарлау 

комитетінде және басқа да жауапты қызметтерде болады.  

Ермеков 1938 жылдың 3 ақпанынан 17 наурызына дейінгі аралықта 

Куйбышев қаласындағы Жоспарлау институтының математика кафедрасының 

меңгерушісі болып істеді. Алайда лақаптан жала жабысып қамалды. Әлімхан 

Ермеков жабылған жаладан бас тартып, 1 мамырдан 17 шілдеге дейін жоғары 

жаққа алты рет арыз жолдап, әділдікті сҧрады. 1939 жылы 28 ақпан кҥні НКВД-

ның әскери трибуналы оны РСФСР Қылмыстық істер кодексінің 49 жеке 58-1а 

статьясы бойынша 10 жылға бас еркінен айырады. Профессор Ермековке 

тағылған айыптары бірін-бірі жоққа шығаратын, шындыққа мҥлде 

жанаспайтын, ойдан шығарылған  жалалар болатын. 

Кейінірек жаза мерзімін алты жылға дейін тӛмендетеді. Алайда екінші 

дҥниежҥзілік соғыс басталып кетіп, оны 1947 жылға дейін лагерде ҧстап, тоғыз 

жылдан кейін ғана шығарды. Сол жылдың 15 тамызынан Ә. Ермеков Шымкент 

технологиялық институтының математика кафедрасын басқарып, қайтадан 

ҧстаздық қызметін жалғастырады. 1948 жылы қайтадан тҧтқындап, тағы да он 

жылға соттады. Бҧл – тҧтқындау мен қуғын-сҥргіннің ҥшінші толқыны болатын 

[6].  

Әлімхан Ермеков ГУЛАГ-та адамдық бет-бейнесін жоғалтқан жоқ, рухы 

сынбады, сыртқы әлеммен байланысып отырды. Сол кеткеннен мол кеткен 

Әлімхан Ермеков 1955 жылғы 7 наурызда КСРО Бас прокурорының 

қаулысымен тҥрмеден мерзімінен бҧрын босатылып, 1957 жылғы 26 қарашада 

толық ақталды. Оған ӛзінің туған ӛлкесіне қайтуына рҧқсат берілді. 1955 

жылдан бастап Қарағанды политехникалық институтында жҧмыс істеп, 1958 

жылы зейнетке шықты. Ол кісі 1970 жылы Қарағандыда қайтыс болған кезде 

ың-шыңсыз, тыныш қана жерлей салды [9]. 

Әлімхан Ермеков – тҧңғыш қазақ математигі, профессор, жоғары 

математикадан қазақ тіліндегі оқулық ауторы. 1932-1936 жылдары жоғары 

техникалық оқу орындары ҥшін қазақ тіліндегі математикалық терминологияны 

жариялады. Бҧл – математика бойынша қазақ тілінде шыққан бірінші оқулық. 

Қазір Қарағанды мен Қарқаралыдағы кӛшелер, мамандандырылған Кітап 

ҥйі, Ақадырдағы №131 мектеп Әлімхан Ермековтің атымен аталады. 

1998 жылдың жазында Әлімхан Ермековтің туған жері Ақтоғайда Алашорда 

кӛсемдері Әлихан Бӛкейханға, Әлімхан Ермековке және Жақып Ақбаевтарға 

ескерткіштер ашылды.  
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ӘСЕТТІҢ АСЫЛ СӚЗІ – «АЛАШ ЖЫРЫ» 

 

Қазақ даласының қолға жҥрегі Қарағанды жазығында, жәзиралы 

жәйлауында қадау-қадау қасиетті тҧлғалар ӛмірге келіп, ӛнер кемесін ӛрге 

жҥздіріп, ӛшпес ӛнегелі іс-іздерімен Алаш елі тарихына аты алтын әріппен 

жазылып келеді. Қарқаралының бҧлбҧл кӛмей әншілері, Сарыарқаның сауық 

қҧрған салдары мен серілері, Нҧраның нҧрлы ойшыл, кҥйшілері дҥйім алаш 

даласына аты машһҧр. 

Сол қатарда Сарыарқаны сәнге қосып, әнмен тербеткен, Ақтоғайдай арайлы 

ауылда ес білген Әсет есімі де ел жҥрегінде. Ӛмірдің кесімі, тағдырдың шешімі 

арқылы Арқадан кетіп, Семейге жетіп, Қытайға ӛтіп кеткен ардагер Әсеттің 

соңғы мҧрағаты ортаймақ, ӛшпек емес. Әсет әніне ай жалтарып, кҥн 

жасырынатын биіктен қӛрінген, сайын даланы сан шолған тастҥлек. Алаш 

ӛлкесінің орта, шығыс, солтҥстіқ бӛлігін дерлік шарлаған, ат терлігін алмаған, 

кӛрші Шыңжаңға соңғы жырын арнаған тӛкпе жырдың сел жорғасы. Асыл 

сӛздің ақпасы. Майда сӛздің майталманы. Жекпе-жек айтысудың жел жҥйрігі.  

Әсет Арқа жерінде туылып, Ақтоғайда тҧсауы кесіліп, Семей жерінде 

ӛнермен серпіліп, Қӛктумада кӛркейіп, Қытайда қысылмаған Алаштың бір туар 

ардагер ақыны. Ӛлең мен ӛнерде жыршы және жырау, тӛкпе әрі жазба қабілетті 

тең жетілдірген, әнмен қанаттанған дарынды да текті ӛнер пірі. Еркіндік іздеп, 

сары белден асып сағыныш арқалаған сал сері. Алаш кӛсемі Әлиханның 

http://www.shuak.kz/kaz/index.php?Itemid=93&catid=76:2010-01-14-21-48-12&id=294:2010-02-19-07-08-51&option=com_content&view=article
http://www.shuak.kz/kaz/index.php?Itemid=93&catid=76:2010-01-14-21-48-12&id=294:2010-02-19-07-08-51&option=com_content&view=article
http://alashainasy.kz/tul/28505/
http://www.azattyq.org/author/18960.html
http://www.azattyq.org/Content/
mailto:nurjanxakelyn@hotmail.com
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жерлесі. Алаш идеясын ерте бойына сіңірген халық ақыны. Жемісті, келісті 

ғҧмырында Ақтоғайдан Ҥржарға, Семейден Мақаншыға, Бақтыдан Майлы-

Жайырға, Шәуешектен Бҧраталаға, Шыбартҥбектен Зайсанға кӛшіп жҥрген, 

еліне еркін ӛмір аңсаған Алаштың ашық ойлы азаматы.  

Әсеттің соңғы ӛмір сапары да қызық. Қазақ елінен Қытайға ӛтіп кетуі 

кеңестік тҥзімнің кесірі. Ақын 1916 жылы Қытай асып Шыңжың ӛлкесінің 

Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласына бір де екі жыл тҧрақтайды. Кӛрші 

қандас туыстар ортасына балдай еріп, тастай сіңеді. Бейғам жатқан берекелі, 

мерекелі елге ояну, жаңаша ой алу жайлы арнау жырларын жазып, таратады. 

Азатшыл идеядағы ақ жарма ӛлеңдерін жазып, айтумен ҥгіт, нәсихат жҥргізеді. 

Қазақ елінде, алаш жерінде, туған мекенде болып жатқан бҧрқасын ӛмірге 

алыстан кӛз тігеді. Ақтоғайдың асқан ойшылы Әлихан Бӛкейханов бастамасына 

жырақтан ҥн қосады.  

Сонау ӛтпелі кезеңдерде алаш даласына теңдікті, ерлікті, бірлікті, бейбіт 

ғҧмырды, оянуды дәріптейтін, ағарту жолына бастайтын Алаш автономиясы 

қҧрылады. Қамшының сабындай қысқа мезгіл билік жҥргізгенімен халық 

жҥрегіне оянудың отын маздатады. Асылы қазақ даласына жаңа дәуірде бірлік 

жолын бастауға Алаш автономиясы мен «Алаш орда» мерзімдік ҥкіметінің 

қҧрылуы себеп болды. 1917 жылы 13-15 желтоқсан аралығында Орынбор 

қаласында №2 жалпы қазақ съезі ӛтеді. Қазақ съезін маржан сӛзді, ашық ойлы 

жас зиялылар Әлихан Бӛкейханов, Ахмет Байтҧрсынов, Е. Омаров, С. Дос-

жанов, Міржақып Дулатов сынды Алаш тҧлғалары бас болып ашады. Ақмола, 

Торғай, Семей, Жетісу, Сырдария, Орал, Бӛкей ордасы, Ферғана, Самархан, 

Алтай автономиялы аймағынан 82 ӛкіл қатынасып, Кҥлтӛбеде кеңес қҧрып, 

Алаш ҧжымын қҧруды бір ауыздан шешеді. Съезде Алаш автономиясы 

шаңырақ кӛтеріп, 10 тараулы алаш халқына қажетті қаулыны жасап шығады. 

Бірақ ҥш жыл жылға жетпей Кеңес ҥкіметінің билік басына жаңа шыққан 

большевиктер партия комитеті мен ҥкімет органы Алаш бірлігін мойында-

майды. Бҧған Алаш арыстары қол қусырып қарап қалмайды. Халық тағдырын 

қыл мойнына қиналмай қӛтеретін Алаш кӛсемдері шетел аттап шет мемлекет-

терде тҧрған қазақ диаспорасын қҧшағына тартып, ӛрісін кеңейтуді ойласады. 

Қазақ азаматтары  кӛп ӛтіп кеткен Қытай Халық Республикасы Шыңжаң 

ӛлкесіне және Моңғолия Халық Республикасы Баянӛлгей аймағына бару 

бекімін жасайды. Бҧл іс-шарадан соң Алаш арыстарының Моңғолияға баруы 

туралы жазба деректер  жоқ. Ал Қытайға барғаны туралы айқын айғақ бар.  

1918 жылы кӛктемде Семей қаласында бір бӛлім Алаш кӛсемдері мен 

қайраткерлері бас қосқан Алаш идеясын шетел қазақтарына жеткізу туралы 

ашық мәжіліс ӛтеді. Келелі кеңеске Абайдың ақын шәкірті Кӛкбай Жанатайҧлы, 

Тҧрағҧл Абайҧлы, қазақ кҥресінің дара тҧлғасы Қажымҧхан Мҧңайтпасҧлы да 

қатынасады. Абай шәкірттерінің Алаш қайраткерлерімен жақын ара-

ласқандығын дәлелдейтін бір жайт – олармен бірге тҥскен суреттерінің 

сақталуы. Алаш кӛсемдерінің бекітуі бойынша қазақ қандастары кӛп тҧратын 

Қытайдың Шыңжаң ӛлкесіне баруға Ахмет Байтҧрсынов, Міржақып Дулатов, 
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Райымжан Мәрсеков, Садық Аманжолов қатарлы азаматтар баратын болады. 

Жиналыс соңында топтық фотосуретке тҥседі. Бҧл суретке аты аталған Алаш 

арыстары қатар тҧрып естелік қалдырады.  

1918 жылы жәзиралы жаз маусымында алаш ардақтылары Зайсандағы алаш 

партия мҥшелері Дӛртуыл Жапабай Бітімбайҧлы болыс пен Бекмҧқамет Вказ 

молданың отбасында бір мезгіл аялдайды. Жаз айында Ахмет Байтҧрсынов, 

Міржақып Дулатов, Райымжан Мәрсеков, Садық Аманжолов қатарлы азаматтар 

Ақсуат ӛлкесін аралап, Кеңес одағы қарастылығындағы Қҧрбан қажы (Қоңыр 

батыр) ауылын басып, Қытай жеріне қарайтын Ҥйтас, Саржҥрек жайлауындағы 

Таңғыт ҥкірдай ауылына ат шалдырып, Шәуешек қаласына жетеді. 

Шәуешектегі кӛреген қарт Бейсеғали Садыханҧлы Алаш кӛсемдерінің Алтай 

асып, Тарбағатайға қіріп, Қҧрбан қажы ауылына жақындағанда бір жотаның 

ҥстінде тҧрып, су алуға келген келіншектің бейнесін қосып, қайым ӛлең 

айтқанын былай жеткізеді: « Су алғалы келіншекті кӛріп Ахаң - Аларма еді ана 

кӛлдің қазын атып, – дегенде Міржақып – Кетпесін оғың зая жазым атып – десе, 

Райымжан – Келіншекті суға келген қҧс екен, – дейді. Ал сонда Садық – 

Алмайық абайсызда қызын атып, – деген екен. Дӛрбілжіңдегі белгілі 

фольклорист Асқар Игенҧлының дерек жинауында Ахаңның Шәуешектегі 

Қызыр ҥкірдайға, жҧмық елінің қазысы Қабиға жолыққанын қызықты 

әңгімелермен толықтырады. Кезінде Семей қаласында тҧрып, Қытайға қоныс 

аударған Рамазан Жанышовтың ҥйінде қҧдайы қонақ болады. Шәуешек сапары 

жайлы Міржақып Дулатов бір шумақ ӛлеңмен жауап береді: «Шәуешек, Есіл 

ӛтіп Манас бардым, Қолымда компасым бар адаспадым. Бҧл жақта нағашым да, 

қайным да жоқ, Тек қана қазақ қамы таласқаным» (Қытайдың Шәуешек жерінде 

ӛткен фольклорист Ақын Байбосынҧлы 1980 жылы Нариман Жабағатайҧлынан 

жазып алыпты. А.И.) [1,2], – дейді ақын. Сол барған сапарында Алаштықтар 

Шәуешекте қандастардың басын қосып жиналыс ашады. Бҧл іс-шарадан хабары 

бар еміл мәмбет елінің сол шақтағы болысы Қанағат Сҥлейменҧлы жеті де сегіз 

жолдасымен Шәуешек қаласына келіп, Алаш кӛсемдерімен кӛріседі. Осы 

топпен бірге әнші, ақын Әсет Найманбайҧлы да келеді. Бҧл мәнді бас қосуда 

Алаш қӛсемдері Алаш орданың бір орталыққа бірігу идеясын қандастарға 

ҧғындырады. Аралықта асқақ дауысты әнші, ақпа жырдың адуынды ақыны 

Әсетке ӛлең айтуға ҧсыныс тҥседі. Әсет Алаш арыстарының ӛздерімен бірге 

жҥріп таныс болмаса да болашақ жоспарларының қазақ тағдырын шешетін 

келелі іс боларын ақ жҥрегімен сезінгенін аңғарып, «Алаш жырын» ажарына 

келтіріп айтып кетеді. Соңында жиырма неше адам бірлікте фотосуретке тҥседі. 

Алаш арыстарының бҧл кезекті сапарынан қалған айғақтар Әсеттің «Алаш 

жыры» атты эпикалық ӛлеңі мен Мҧқаметжанның суреті  ғана.  

Суретті әуесқой фотограф («Бәдіретші») Мҧқаметжан Ғабдылкарымҧлы 

Иҥсіпов тҥсіреді. Ардагер Әсеттің жалғыз суреті  да сол топтық суреттен 

алынады. Әсет бір топ адамның артында жайсаңға малдасын қҧрып отырған 

кҥйі кескінге тҥсіп қалады. Фотограф Мҧқаметжан (1896-1974) аталған 

фотосуретті қҧныптап сақтаушы. 1950 жылдары жазған «Әсет ақын хахында 
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хатирелер (естеліктер)» атты шағын естелігінде Алаш орда кӛсемдерінің 

Шәуешектегі мәжілісін еске тҥсіреді. Бҧл суретті қазақ еліне таныстырушы 

Жағыда Бабалықҧлы. Ал кейін Мҧқаметжанның ӛмірінен мақала жазушы 

Нҧрқасым Қазыбекҧлы. Нҥкең «Қазаннан тарап қазаққа қызмет еткен» атты 

мақаласында Әсет суретінің табылуына және сол топтық суретті тҥсіруші 

Мҧқаметжанның ӛміріне арнаулы тоқталады [2].  

Әсет жырлаған «Алаш жыры» Қазақстан Республикасы және ҚХР Шыңжаң 

ӛлкесіндегі мерзімді басылымдарда жарияланып ҥлгерді. Ең алғашқы ӛлең 

ҥзінділері Тарбағатай топырағына таралып, халық қолынан жазылып алынған. 

Қытайда бҧл ӛлеңнің бар екені туралы 1983 жылы «Іле айдыны» журналының 

№4 санында жарық кӛрген «Әсет» атты мақалада ауызға алынды [3, 80]. Мақала 

авторы Жҥмәділ Маман Әсет ӛлеңдерінің ішінде «Нҧрнама», «Алашнама» атты 

ӛлеңдері барын айта келіп, «Алашнаманы» шежірелік жырға жатқызады. 1994 

жылы ҚР Алматы қаласындағы «Жҧлдыз» журналының №1санында жас 

фольклорист Асқар Игенҧлының табыстауымен «Әсеттің белгісіз ӛлеңдері» 

атты топтама ӛлеңдері жарық кӛреді [4, 152-168]. Бҧл ӛлең топтамаларының 

соңғы 168-беттегі «Ғасырдың жиырманшы жаздым жылын» (16 жол) атты 

қысқа ӛлең «Алаш жырының» кейінгі жарияланған шумақтарына жақындайды. 

Асылы Асқар Игенҧлы «Алашнама» деген атпен 179 жолдан тҧратын ӛлең 

ҧсынған. Оның бәрі жарық кӛрмей қалған сыңайлы. Қытайдың Орталығы 

Пекин қаласындағы «Орталық ҧлттар баспасы» 2000 жылы 6 айда «Әсет 

шығармалары» деген кітап басып, таратады. Сол Әсеттің екі томдық толық 

жинағына «Алашқа» атты ӛлең кіреді. [5, 111-118]  

Жырдың мазмҧны ҥш бӛлімге бӛлінген. Бірінші бӛлімі  Әсеттің Міржақып 

Дулатовқа назы, екінші бӛлімі Әсет ақынның Ахмет Байтҧрсыновқа айтқан ой-

пікірі, ҥшінші бӛлімі Әсеттің Алаш рухын кӛтерген ҧзақ толғамдары енеді. 

Жырдың кӛлемі 27 шумақ, 397 жолдан тҧрады. Жыр ҧйқастары кӛбіне 

шҧбыртпалы, ҥдемелі шумақтарға сҥйенген. Сосын да жырдың ҧйқастары бірде 

кӛп тармақты, бірде тӛрт тармақты болып келеді. Кітаптағы шумақтардың 

бӛлінуі бойынша жиырма жетіге шектелді. Бҧл кітап жарық кӛрген соң кӛреген 

Асқар мырза «Алашнаманың» және бір нҧсқасын кезіктіреді. Айталық, 2000 

жылы 1 қазанда фольклорист Асқар ҚХР ШҦАР Тарбағатай аймағы Толы 

ауданы Ӛшеті ауылының тҧрғыны Жамали Ахметжанҧлынан аталмыш жырдың 

228 жолдан тҧратын бір нҧсқасын жазып алады. 1945 жылы осы аймаққа 

қарасты Шағантоғай ауданының қоғам қауіпсіздік мекемесінде ҧзақ жыл істеп, 

зейнетке шыққан қадырлы қарт Қабимолла Әутәліпҧлынан «Алашнама» атты 

жырдың 314 жолдан тҧратын қолжазбаны алады. Аталмыш жырдың кейінгі екі 

нҧсқасы әлі кҥнге дейін мерзімді басылымдарда жарық кӛрмеді. Содан да ӛзге 

нҧсқаларымен салыстыруға мҥмкіндік туған жоқ. Белгілі зерттеуші Асқар 

ағамыз жариялаған соң ғана ғылыми тҥсініктеме жасауға болады. 

Әсеттің бҧл ӛлеңі Алаштың арыстары Семей жерінен ӛтіп, Қытай 

қазақтарына сапар шеккен кезінде, Тарбағатайдың орталығы Шәуешекте алаш 

рухын жеткізген алқалы жиналыста айтылады. Алаш кӛсемдері Қытай 
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қазақтарына ҥлкен ҥміт артып керген. Олардың мақсаты ақтар мен 

қызылдардың аласапыранында Алтай асып кеткен, ҥдіре кӛшкен елдің 

жағдайын білу, жағдай жасап, қайтадан қазақ еліне кӛшіріп әкелу; жаңа 

қҧрылып, бір жыл жетпей қҧлап қалған Алаш Орда билігінің қазаққа келтірер 

тиімділігін ҧғындыру, алаш рухын жеткізу; Қытай қазақтарына білім мен 

ӛнердің жолын жасау жақтарында болады. Бҧның бір дәлелі Алаш орда ӛкілдері 

Шәуешектегі жиналысын жапқан соң, Санжы дҥңген автономиялы облысына 

қарайтын Манас ауданынен ӛтіп, Шыңжаң ӛлкесінің Ҥрімжі ауданына келеді. 

Сол кезде Шыңжаңды дара билеп тҧрған Гоминдан партия комитетінің 

басшыларымен кезігуді талап етеді. Жол бастап жҥрген қазақ ҧлтының ауқатты 

байы Қҧсайын бҧл талаптарды жерлік ҥкіметке жеткізеді. Шыңжаң ӛлкесінің 

билеушісі Дян Зынчин ӛзі қабылдайды. Екі тараптардың әңгімесінен еш нәтиже 

шықпайды. Алаш Орда кӛсемдері қайтып Шәуешек жеріндегі Бақыты шекара 

ӛткелінен ӛтпекші болады. Қайтар жолында жайлауда Таңғыт ҥкірдайдың 

ауылына келіп, қонақта болған. Кейін жетпіс ҥш жасқа келіп желкілдеп отырған 

Таңғыт Еңсеҧлын Гоминдаңның жерлік ҥкіметі Алаш Ордаға бҥйрегі бҧрылған 

деген желеумен атуға бҧйрық шығарып, атқарылған. Алаш ардагерлері кетіп 

бара жатып Зайсанға соғады. Қызылдарға қарсы «Теңдік» деген ҧғымды Зайсан 

жеріне қҧрып кетеді. Шыңжаңның Ӛр Алтайдағы Жапабай болысқа қарайтын 

отыз мың жан саны бар Дӛртуыл ауылын кӛшіріп әкетуге де хат жолданады. Ӛр 

керейдің тӛресі Әлен уаңмен жазба нҧсқада келіссӛздер де жҥріледі. Бҧл 

бастамалар кейін Шыңжаңдағы биліктің қысымынан еш жауапсыз қалады. 

«Алаш жыры» атты Әсеттің асыл сӛзі бір дәуірдегі қазақ қоғамының еңсе 

кӛтеруінен дерек беретін туынды. Шығарма кітапта басылып таралғаннан бері 

мҧны неше тҥрлі жанр тҥрлеріне жатқызды. Сексенінші жылдары Жҥмәділ 

Маман жырды шежірелік баяндау тҥрімен атады. Асқар Игенҧлы қатарлы 

фольклористер «Әсет шығармалары» деген жинақта бҧл жырды ӛлеңдер мен 

толғаулар тобына енгізді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет 

қайраткері Уақап Қыдырханҧлы мәлім мақаласында бҧл туындыны Толғау деп 

баға берді. Бір бӛлім Қытай қазақтарында шыққан оқу-әдістемелік қҧралдық 

кітаптарда қысқа ӛлеңдер тобына қиналмай жатқыза салды. Ал жуық 

жылдардан бері Қытай жеріндегі бір бӛлім ізденушілер «Алашқа» атты ӛлеңнің 

кӛлемі кең болғанын тани бастады. Ол әдеттегі қысқа арнау, толғау, шежірелік 

ӛлең емес, тынысы кең, тармағы мол қазақтың кӛлемді жазба жыры немесе 

жазба эпикалық поэмаға айналып кеткенін тектеді. Бҧл жӛнінде Асқар ӛз 

қолындағы материялдарға сҥйеніп әдеттегі қысқа ӛлең болмағанын болжап 

кӛрсетті. 

«Алаш жыры» Әсеттің аузынан нақ майданда, шаршы топтың арасында 

туғанмен кейін ақын қаламынан талай реттеліп, толықтанып азаматтық ойды 

кӛтерген лирикалық сарын қосылған поэмаға айналады. Әсет Қытай жерінде ат 

дҥбірімен басып ӛткен Алтай аймағы, Ҥрімжі таулары, Тарбағатай алқаптары, 

Іле ӛңірлерінде ән салып жҥріп, «Алаш жырын» да толықтап айта жҥргені 

анық. Сол 1918 жылы басталған жыр 1920 жылдары толысқан кӛрінеді. Әсет ӛз 
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таламы, ой қорытуы арқылы бҧл шығармасының атын «Алашнама» деп атауына 

қарағанда ҧзақ поэма жазғаны білінеді. Енді бір шығармасының атын 

«Нҧрнама» деген атаумен алғаннан басқа, ӛзге шығармаларының бір де 

біреуінен «Нама» немесе «Наме» тіркесі жалғанбайды. Ғылым тілінде «Нама» 

сӛзінің екі тҥрлі масынасы бар зат есім. Бірі, Адам есімі, аты. Енді бірі, кӛне 

сӛз. Жазылған хат, шығарылған бәйіт, дастан[7, 455]. Соданда ол кӛбіне кӛлемді 

жыр, поэмаға жалғанады. «Балнама», «Шаһнама», «Бабырнама», «Ғашық-

наме», «Ғҧмырнама», «Наурызмама» болып кезігеді. Бҧларда тақырып 

шектемесі болмайды. «Алаш жыры» да әне сондай толғаудан жырға айналған 

кӛркем ҥлгі. 

Алаш кӛсемдеріне арнаған жыр формасын кеңейтіп әр жерде, әр тойда 

толықтап, Лиркалық поэма дәрежесіне кӛтеруді ойлаған. Бҧның каншалық 

кӛлемде жырланғаны бізге беймәлім. «Бір сӛзі баспа орнына берілмеген», бір 

буда қолжазбасы қалмаған ақынның шығармасы да толық жетуі қиын шаруа. 

Қытай қазақтарында сол заманда асқан жекешілдікпен басқарған ДЯн Зычин 

билігі ҧлт ззиялыларын сӛйлеу қҧқығынан айырған. Алаш Орда ҥкіметіне 

қатысы барларды, алашшыл ақындарды аяқтан шалып, аңду салған. Сол 

ауқымда сҥйреліп кетпеу ҥшын кӛп жыршы, жыраулар жауһар жырларды халық 

алдында ашық жырлай алмай кеткен. Бҧл бәлкім «Алаш жыры» атты Әсеттің 

мҧрасын да айналып ӛтпеген. Бірегей ықпал жасаған. Жырдың толық 

нҧсқасының бізге толық жетпеуінің бір себебі осында жатыр. «Алаш жыры» 

атты ҧзақ жырдың бір шумағы екі басылымда екі тҥрлі келудің ӛзі де жырдың 

кӛп ӛзгеріске тҥскенін кӛрсетеді. Мәселен, «Ғасырдың жиырмасыншы жаздым 

жылын, Арзанмен айырсын деп қымбат пҧлын. Дін-дҥрие, тахат-кәсіп, парыз-

уажит, Жаратқан бҧған арнап қақтың қҧлын» [4, 168], – деген шумақ «Жҧлдыз» 

журналында басылған болса, бірнеше жыл ӛткен соң жарық кӛрген «Әсет 

шығармалары» атты кітаптың 1-томында былай ӛзгереді: «Жиырмасыншы 

ғасырдың жаздым жылын, Айырсын деп арзан мен қымбат бҧлын. Дін, дҥние, 

тағат, кәсіп-парыз, бҧған арнап жаратқан хақтың қҧлын» [5, 105], – деп 

басылады. Аталған шумақта бізге ең қажеті басқы бір тармақ «Ғасырдың 

жиырмасыншы жаздым жылын» мен «Жиырмасыншы ғасырдың жаздым 

жылын» деген тіркестің алмасуы болып отыр. Жыр жиырмасыншы ғасырдың 

жаңалығын жырлап отыр ма? Болмаса жырды сол ғасырдың жиырмасыншы 

жылы аяқтады ма? деген екі ҧшты ой туады. Анығы «Алаш жыры» дәл сол 

ғасырдың жиырмасыншы жылы жазылып, халқына бірнеше мәрте айтылғаны 

байқалады. Жыр мазмҧнының басында жиырмасыншы ғасырдың жаңалығын 

жырлап кетеді. Оны қайта әкеліп жыр ортасында және жырлауы мҥмкін емес. 

Әсет шығармаларында мҧндай қайталаулар ӛте аз ҧшыраған. Дерлік кезікпейді. 

Соған қарап аталмыш жыр ҥш жыл салып, тамаша лирикалық поэмаға айналған 

деп қарауға болады. 

«Алаш жыры» дидактикалық сарында жазылған, азаматтық ой кӛтерген, 

адамгершілік кӛзқарасты тереңнен қазатын Әсет поэзиясының бір биігі. Ол 

Алаш идеясында жақсы қырынан жарқыратып кӛрсетеді. Мәңгі жас Алаш 
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идеясы мынадай ҥш тҥйінге жинақталады: Бостандық. Теңдік. Туысқандық. 

Жыр осы ҥш мазмҧнды ӛлең сюжетінің алтын арқауы ретінде суреттейді. Алаш 

рухында халықты немесе меллатты тапқа, жікке бӛлмейді. әрбір алаш баласын 

туысқандар қатарында қарайды. Содан да олардың істеріне қазақ байлары 

кӛмек қолын созады. Мәселен, Қаражан Ҥкібаев, Медеу Оразбаев, Ағайынды 

Бекметов, Ыбырай Ақбаев, Маман бай, Иса Тоғжасаров, Сырым батырдың 

шӛбересі Салық Омаров, Тобанияз Әлниязов ата мекенде ақшасын алашқа 

атаса, Қытайда Таңғыт Еңсеҧлы, Қанағат Сҥлейменҧлы, Қҧсайын байларды 

айрықша марапаттауға болады. Әсет те кӛзі ашық, кӛкірегі ояу байларды 

мадақтап, кеудесі кӛр, жан дҥниесі шерге толған бір беткей байларды аяусыз 

шенейді.  

«Алаш жыры» ақ жҥректің дәриясы. Алаш рухының жаңғырығы. Кемел 

ойдың кесімі мен шешімі. Жаңа тҥспен жазылған поэма. Поэманың 

анықтамасын асқан ойшыл, орыстың теоретигі В.Г.Белинский былай таратады: 

«Басынан аяғына дейін лиризм мен драматизмді арқау еткен және солардың 

формаларын жиі пайдаланып отыратын, біздің санамыздың эпопеясы. Аралас 

эпопея» [6, 39],-дейді. Бҧл тҧжырым арқылы поэманы тек кӛлемге, кейіпкерге, 

оқиғаға шектеп қоюға болмас. Онда тҧнып тҧрған лиризм мен ширыққан 

тартыс элементтері орын алап жатуы ләзім. Әсет жыры осы талапқа қарай 

ізденген ӛлмес туынды. 

«Алаш жыры» атты туындының кӛтерген ойын тӛмендегідей бірнеше 

мазмҧнға жинақтауға болады. 

Бірінші, Алаш Орда оғландарына тіке айтқан арнауы әрі пікірі. Жырдың 

басы Міржақып пен Ахмет ойшылдармен ӛлеңмен қағысқан пролог сӛзден 

басталады. Ақын тілі-алмас тіл. Ол шындықты айтуымен мәнді. Әсет екі 

кемеңгерді сӛккен емес. Қытай қазақтарының басындағы ашылмай жатқан 

сырды ақын жҥрекпен толғаған. Жырдың бҧл шағын екі бӛлегі драматизмдік 

тҥс алған. Қара сӛз диялогы мен ӛлең сӛз тӛкпелігі тең қабысқаң. Міржақып 

пен Ахмет жырмен сусындау жолында Әсетке қолға салады. Әсет ӛткір 

лирикаларымен Шыңжаңдағы болмысты астарлы жеткізеді. «Міржақып ӛлең 

айт деп қолқалайсың, Мен бе ақын сендер тҧрып ой табатын», «-ей, Аха, не 

дегенің бҥй дегенің, алашқа жалпақ елді жи дегенің»,-деп тіл қатады. Олардың 

аңғарымды ойы мен еселі еңбектеріне сҥйінеді. «Алаш деп ағайынға сауға 

салып, Ахаң ер отырмай ма жол табатын» деген тіркестермен Ахаңның алаш 

негіздерін, «Қырық мысалын», Мікеңнің «Оян қазақ» ӛлеңін озық пікірге 

жатқызады. Қытай қазақтарының сол шақтағы озық ойды қабылдай алмайтын 

надан кҥйіне ашынады. Гоминдан атты қара ниет партия саяасаты да Алаш 

қозғалысына бҥйрегі бҧрмайтынын сездіреді. Халықты бір-біріне жау қылған 

кулығын ашық айтады. Сол кездің ӛтпелі қоғамдық болмысы мен қҧбылыс 

кейпін ашып береді. 

Екінші, қалың қазағын, мың, миллион меллатын (ел) ӛнер, ғылым, білім 

алуға шақыруы. Жиырмасыншы ғасырдың бәсекесі-білім бәсекесі. Бәсекесіз ел 

болмайды. ӛнер, білімсіз ҧлт ӛркендемейді. Қытай қазақтарының ҧйықтап 
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жатқан, мал соңынан кеткен жҧтаң тірлігін тек ғылым жолы ғана ӛзгертетінін 

танып жетеді. Еуропа, Америка қҧрлығындағы жаңалықтарды айтып, ӛз еліне 

қызмет жасаудың бақыт екенін ҧғындырады. «Білекте емес жҥректе баянды 

кҥш, Елдіктің тігем десең жекем туын», «Байлық-мҧрат, кедейлік-ҧят емес, 

мҧрат сол ӛз халқыңа қызмет қылың», «Алашым, жасың кетер қарап жатпай, 

ғылым ізде ғҧмырыңды босқа сатпай», «Міржақып Дулатов пен мархҧм Абай, 

Меллат ҥшін орысқа ӛтті жақпай», «Ахмет «Қырық мысал» деп сӛз шығарды, 

оны жай ӛлең кӛрдік сынап бақпай», «Надандық кір болғанда ғылым сабын, 

Сабындап кетіретін бар ғой таңлақ»,-деп кейиді ақын. Халықты надандықтан 

қҧтқаратын бірден бір жол ғылымда жатқанын жаратқандарға айтып жар 

салады. Мау ата билігін, Италия, Жапон жаңалығына тез ілесуге шақырады. Бҧл 

Алаш идеясымен ҥндес келеді. 

Ҥшінші, Алаш елін бірлікке ҥндеу. Әсет асқақ дауысты, арманшыл ақын. Бір 

арманы Алаш елін береке мен бірлікке жетелей білу. Аталмыш жырда бҧл ой 

анық ортаға қойылады. «Армансыз дҥниеде ӛтер едім, Меллаттың (Ел) қажетіне 

жарап ӛлсем», «Ел болып ірге кӛмсең қалаласып, Қҧралар малмен тозып 

шашылғаны», «Алаштың арманын шын аяласаң, Адалдық берекемен басын 

қостыр», «Табысып талаптымен жҥйелі іс қыл» деген елін берекеге, бірлікке 

шақыратын сӛз айтады.  

Тӛртінші, қалың елі, қазақ жҧртына мҧсылмандық, имандылықтың ақ 

жолынан аттамауға насихат беру. Әсет ӛлең айтып, әр ҥйде қонып жҥре берген 

желӛкпе жан емес. Ғҧмырын ӛнермен ӛріп, елін кісілікке шақырған кемеңгер 

ақын. Сосында жырда имани білім берудің таза жолын ҥйретеді. «Біреуге ӛтірік 

айттық, жала жаптық, Шәриғат қиянатшыл бол деген жоқ, осынша қисық 

жолды қайдан таптық?!», «Малдан зекет, астықтан қҧшыр бермей, жиған дәулет 

болмай ма жолдан бҧрыс», «Мешіт сал бала оқытар мектеп салғыз, Ғаламнан 

табасың шын кетпес ырыс», «Халық етті жоқтан бар қып алла бізді, Махпҧзға 

рухымызды бҧрын тізді», «Жаман пиғыл-дауасыз дап айтқан, Лҧқпан хакым 

сӛзін ҧк бағала да» деген сәлихалы сӛздерімен халқын ізгілік жолына бастайды. 

Бесінші, адам бойындағы асыл мен жасық мінездерді саралау, адал дос іздеу. 

Жырда Әсет қазақы мінездердің сан алуан тҥрін атайды. Жақсы қасиеттер 

адалдық, кішіпейілдік, іскерлік, жомарттық, шешендік, шеберлік, биязылық, 

жан сҧлулық жақтарын жақтайды. Жаман қасиеттер жалқаулық, надандық, 

ҧрлық, жемқорлық, ӛсекшілдік, талапсыздық, ӛтірікшілік мінездерге ауыр сын 

айтады. Айналасынан адал дос іздейді. «Досың бар сырты мӛлдір, іші кӛлгір, 

қуансаң кек, қайғырсаң шат боп естір» деп жалған достықты шенеп кӛрсетеді. 

«Ақтҧйғын жапалақпен шатылмайды, Қҧрыш пен қола қайнап қатылмайды. Сан 

да бір, баға да бір арзан-қымбат, Сары жез сап алтын боп сатылмайды», «Талап-

басшы, ақыл-дос, қайратың-жол» деу арқылы асыл мен жасықты парықтай 

алатын нҧрлы ақыл екенін жырмен кестелейді. 

«Алаш жыры» ҧлт мҧратын ҧлықтаған, болашақты болжаған кӛркем жыр. 

Жыр шумақтары бастан ақыр он ҥш буынды ӛлең қҧрылысымен 

қиыстырылады. Шумақ шектемесіне ҧшырамайды. Кейбір шумақтар қырық та 
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елу тармаққа барып аяқталады. Әсеттік қолтаңбамен тӛгілтіп жазады. Соңғы 

бӛлімі суырып салмалықпен шаршы топта туған ӛлеңдерден ӛзгеше, ойланып, 

толғанып жазылған философиялық тҧжырымдарға сҥйенеді. Жырда 

дидақтикалық сҧрақ-жауап сарыны басым келеді.  

«Алаш жыры» Алаш жҧртшылығының ақ жҥрегінен орын алатын ӛлмес 

туынды. Аласапыран заманның асқақ ҥні. Жыр мәтіні шет ел қандастары 

арасында айтылғанымен жалпы Алаштықтардың рухына от беретін, елеусіз 

тарихына дерек қалдырған қҧнды қазына. Алаштануда айналып ӛтуге 

болмайтын елеулі еңбек. Әсет мҧрасын Алашқа жарқыратып кӛрсетіп тҧрған 

тӛл туынды. Жырдың бір бӛлім мазмҧндары оқырман қолына жетпегенмен қара 

орман халық барда кҥн ӛткен сайын толықтана берері сӛзсіз. Алаш тарихы 

әрбір ҧрпаққа тәрбие оқулығы болып оқылса, Әсеттің «Алаш жыры» тҥлектерге 

жаттала берсе деген ақ жарма тілегімізді айтқымыз келеді. 
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ДАРАЛЫҒЫ ДАНАЛЫҚҚА АЙНАЛҒАН ҦСТАЗ 

 

Ӛткендерін ескерген-ӛскендіктің белгісі деген дана халық. Ендеше алаш 

зиялыларының бірі, әрі бірегейі Ахмет Байтҧрсынҧлының ғылыми мҧрасы 

жайлы сӛз қозғамау мҥмкін емес. Қазіргі қазақ тіл білімінің негізін қалаған 

алаш зиялыларының бірі, ҧлы ҧстаздың синтаксис саласына қатысты ғылыми 

тҧжырымдары бҥгінге қалдырған мол қазына болып табылады.Ӛткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдары А. Байтҧрсынҧлының «Тіл-қҧрал» атты ҥш кітаптан 
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тҧратын еңбегі оқу орындарында негізгі оқу қҧралының бірі болды. 

«А.Байтҧрсынҧлының қазақша әліппе жасауы, араб жазуына кіргізген 

реформасы, қазақ тіл білімінің негізгі терминдерін жҧртымыздың образды 

ойлау мҥмкіндігімен  сабақтастырып, ӛз топырағымыздан тауып, оларға 

тҧңғыш анықтама бергені, дыбыс жҥйесін (фонетика), сӛз жҥйесін 

(морфология), сӛйлем жҥйесін ( грамматика) қалыптастырып шығарған ҧлы 

еңбегі ӛз кезінде айтылған болатын. Әр тілдің айдауында жҥрген қазақ 

балаларына қазақ тілінен кітап жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ 

мектебінің іргесін қалаған алғашқы адам – Ахмет », – деп жазды С. Мҧқанов. 

Ғалым қазақ тілі грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына 

қазақша атау ҧсынды.Осы кҥні қолданылып жҥрген зат есім, сын есім, етістік, 

есімдік, одағай, қаратпа, ҥстеу, шылау, бастауыш, баяндауыш, жай сӛйлем, 

қҧрмалас сӛйлем деген сияқты сан алуан лингвистикалық атаулардың баршасы 

Ахмет Байтҧрсынҧлыныкі. А. Байтҧрсынҧлының Тіл – қҧрал. Дыбыс жҥйесі 

мен тҥрлері. Бірінші тіл танытқыш кітабында тілдегі дыбыс және оның жҥйесі 

әр қырынан қарастырылады. Тіл дыбысын жҥйелеудің тәсілі кӛрінеді. А. Бай-

тҧрсынҧлының Тіл – қҧрал. Сӛйлем  жҥйесі мен тҥрлері. Ҥшінші тіл танытқыш 

кітабында сӛйлем, сӛйлем тҥрлері және оның тҥрлеріне жан-жақты тоқталған. 

Сӛйлемнің айтылуынша айырылатын тҥрлері деп атап оның айтылу мақсатына 

қарай тҥрлерін сипаттайды.Сонымен қатар сӛйлемнің қҧрылуынша 

айырылатын тҥрлерін саралап кӛрсетеді. 

Сол еңбектің ҥшінші кітабы синтаксис саласына арналған. Онда 

синтаксистің зерттеу нысаны жан-жақты  қарастырылады. Мақалада біз ғалым 

тҧжырымдарының қажетті деген тҧстарына тоқталуды жӛн санадық. Соның бірі 

– сӛйлем мҥшелері. Ғалым: Сӛйлем мҥшелері тҧрлаулы, тҧрлаусыз болып екіге 

бӛлінеді. Тҧрлаулы мҥше болады сӛйлем болған жерде қалмай айтылатын 

сӛздер немесе қалса да қалғандығы сезіліп тҧратын сӛздер. Мәселен, «асыл 

тастан, ақыл жастан» Осындай сӛйлем ішінде бірде болып, бірде болмайтын 

сӛздер немесе керек болған жерде айтылып, керек болмаған орында айтылмай 

қалып  отырған сӛздер, жаңа да қалған жерде, қалғандығы ашық сезілмейтін 

сӛздер тҧрлаусыз мҥше деп аталады. Сӛйлемнің тҧрлаулы мҥшелері екеу: 1) 

бас мҥше, 2) баяншы мҥше. Бас мҥше дейміз – сӛйлем ішіндегі сӛздер 

байланатын қазық сӛзін, сӛйлем иесін.Сӛйлегенде бір нәрсе туралы сырын-

сипатын, жайын, амалын,
 
болмысын сӛйлейміз. Сӛйлем ішінде сол нәрсенің 

атын кӛрсететін сӛз бас мҥше болады. Ол нәрсенің сырын-сипатын, жайын, 

амалын, болмысын айтып баяндайтын сӛз баяншы мҥше болады. Жеңілдік ҥшін 

бас мҥше – бастауыш деп, баяншы – баяндауыш деп аталады. Мҧнан бҧлай 

жеңілдік ҥшін бас мҥше, баяншы мҥше деп жатпай, бастауыш, баяндауыш деп 

қысқа тҥрлерін тҧтынамыз, – деп, бас мҥше мен баяншы мҥше жайлы нақты 

анықтама береді. Солай дей келе,Бастауыш болатын сӛз таптарын атай отырып, 

бірнеше сӛйлемдерді мысалға алып,бастауыш пен баяндауыш қалай 

табылатынын кӛрсетеді.Олар: Әуелі бастауыш болатын – атау тҧлғасындағы 

зат есім. Мысалы: Бала ойнайды. Ат шабады. От жанады Бала, ат, от – атау 
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тҧлғасындағы тҧрған зат есімдер. Екінші, бастауыш болатын – атау 

тҧлғасындағы сын есім,  Мысалы: Кӛп қорқытады, терең батырады 

Ҥшінші, бастауыш болатын атау тҧлғалы сан есім,   мысалы: берерменге 

бесеу кӛп. Біреу тойып секіреді .Бҧл бастауыштың тысқы белгілері бесеу, 

біреу деген сӛздерден табылған соң, бастауыш осылар болады. Бесеу, біреу 

атау тҧлғасында тҧрған сан есімдері. Тӛртінші, бастауыш болатын – атау 

тҧлғалы есімдік. Мысалы: Мен келдім, сен кеттің. «Кім?», «не?» деген 

сҧрауларға жауап беріп тҧрған сӛздер – мен, сен, ол, бұл. Сондықтан бҧл 

сӛздер бастауыш болатыны даусыз.Сҥйтіп, мен, сен, ол, бұл деген сӛздер ішкі 

белгісімен де бастауыш болып шығып тҧр. Бҧл   сӛздер   атау тҧлғасында  

тҧрған  есімдіктер. Бесінші, бастауыш болатын – етістіктің тҧйық райы мен 

есімшеге айналған тҥрлері. Мысалы: Алысыпақ жок, атыспақ бар. Оқу 

оңайланды. Жығылған күреске тоймас. Мҧнда сӛз болып отырғандар: 

алыспақ, атыспак,, оқу, жығылған. Ішкі белгісінше алыспақ, атыспак,, оқу, 

жығылған бастауыш болады. Алтыншы, бастауыш болатын – ҥстеу, және ҥстеу 

орнында жҥретін сӛздер. Мысалы: Әрі алыстатады, бері жақындатады,шапшаң 

асықтырады, соңыра кешіктіреді. Бҧл сӛйлемдер әрі,бері, шапшаң, соңыра 

туралы сӛйленіп тҧр. Бҧлар бастауыш болу керек. Сҧрау бойынша да немесе 

тысқы белгісі бойынша дегенде де әрі, бері, шапшаң, соңыра деген сездер 

бастауыш болады. Бҧлар тӛрт сӛздің тӛртеуі де не ҥстеулер, не ҥстеу орнына 

жҥретін сӛздер. Жетінші, бастауыш болатын – демеу мен демеу орнында жҥретін 

сӛздер. Мысалы: «Әлде» аз айтылады, «ба» кӛп айылады, «бәлки сирек 

айтылады. Бҧл сӛйлемдерде сӛз болып тҧрған «әлде», «ба», бәлки», бҧлар 

сондықтан бастауыш болуға тиіс.Сегізінші, бастауыш болатын – жалғаулық 

жаңа да жалғаулық орнында жҥретін сӛздер. Мысалы: «Үшін» үш айтылғанда, 

«арқылы» бір де айтылмайды. Мҧнда сӛз болып тҧрған «ҥшін» мен «арқылы». 

Сондықтан бҧлар бастауыш болады дейміз. Бҧл ішкі белгісіне қарап айтып 

тҧрғанымыз. Тоғызыншы, бастауыш болатын – одағай. Мысалы:  Ә, қү-

дай!», «о, құдай» – күйзелгеннің белгісі; ««тәйт!», «шәйт!» – бұйырғанның  

белгісі. Мҧнда сӛз болып тҧрған «ә,    қҥдай!»,  «о, қҧдай!», «тек!», тәйт!», 

«шәйт!», сондықтан бҧл сӛздер бастауыш болады. Бҧл ішкі белгісімен   

білгеніміз. Оныншы, бастауыш, болатын – бҥтін сӛйлем. Мысалы: «Сенікі, 

менікі» деген кӛңіл тарлығы. Сҥйтіп, енді   қорытып айтқанымызда, бастауыш 

болады сӛз таптарының тоғызы да: 1) зат есім, 2) сын есім, 3) сан есім, 4) 

есімдік, 5) етістік. 6) ҥстеу, 7) демеу, 8) жалғаулық, 9) одағай, бҥтін 

сӛйлемдер деп бір жинақтап алады.Сонымен қатар, қосарлы бастауыш. 

Бастауыш бір сӛзбен айтылмай, бірнеше сӛзбен айтылса, қосарлы немесе 

кҥрделі деп атаймыз. Тоны жаман тоңар. Мҧнда тоны жаман туралы айтылып  

тҧр. Кім тоңар? – Тоны жаман деп нақты мысалмен тҥйіндейді. Міне 

бастауыштың осындай жасалу жолы бҥгінгі таңда да аса кӛп ӛзгеріске 

ҧшырағаны байқалмайды. [1] 

Баяндауыш болатын сӛз таптарын да әр қырынан қарастырады. Әуелі 

баяндауыш болады етістік. Мысалы: Қой үрікті. Ит үрді. Адам айқайлады. 
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Бҧл сӛйлемдердің ішінде баяндауыш болатын қай сӛз екенін әуелі ішкі 

белгісімен тауып карайық, Баяндауыш болмақ керек қандай сӛздер?—

Жоғарыда айтуымыз бойынша, баяндауыш болатын сӛз бастауыш атаған 

нәрсенің не сыр-сипатын, не амалын, не жайын, не болмысын кӛрсету керек. 

Олай болса, алынған сӛйлемдердің ішіндегі бастауышты тауып, сонан соң ол 

бастауыш атаған нәрсенің не сыр-сипатын, не амалын, не жайын, не болмысын 

кӛрсететін сӛзді табу керек. 1-інші сӛйлем: Қой үрікті. Не ҥрікті? – қой. 

Бастауыш қой деген сӛз болып шықты. Үрікті деген сӛз қойдың не істегенін 

амалын кӛрсетіп тҧр. Зат есімнен басқа бастауыш болып тҧрған әуелі – сын 

есім. Мысалға алынған: Кӛп қорқытады, терең батырады. «Кӛп қорқытады» 

деген де қорқытатын шӛп емес, әрине адам. «Терең батырады» дегенде де 

батыратын терең су.екені анық. Олай болса мҧндағы «кӛп» пен «терең» – «кӛп 

адам», «терең су» деген сӛздердің орнында тҧр. Жеңілдік ҥшін «адам» мен «су» 

деген сӛздер айтылмаған, бірақ ойда тҧр. Екінші – сан есім. Мысалға алынған: 

Берерменге бес те кӛп, аларманға алты да аз. Біреу тойып секіреді. «Бес 

те», «алты да» дегенде, мҧнда нәрсе кӛңілде тҧр. Сондай-ақ, біреу тойып 

секіреді дегенде, әрине, сан секірмейді. Олай болса, «біреу» дегѐн сӛз мҧнда 

зат есім орнында тҧр.Ҥшінші – есімдік. Мысалға алынған: Мен келдім, сен 

келдің, ол терең, бұл тайыз. Есімдік ӛзі есім орнына жҥретін сӛз болған СОҢ, 

бастауыш болған есімдіктер зат есім орнында тҧрғаны анық. Мен, сен, ол бұл – 

бәрі де зат есім орнына жҥретін есімдіктер. Тӛртінші – етістік. Мысалға 

алынған; Алыспақ жоқ, атыспақ бар. Оқу оңайланды. Жығылған күреске 

тоймас. Алыспақ, атыспақ деген сӛздер бҧл жерде алысу, атысу, оқу – іс 

есімдерін керсететін етістіктен шыққан зат есімдері. «Жығылған кҥреске 

тоймас» дегенде, кҥреске тоймайтын жығылған мал я ағаш емес, адам екендігі 

анық. Солай болған соң «жығылған» деген сӛздің бастауыш болып тҧрғаны –

«жығылған адам» дегеннің орнында тҧрғандықтан. Жеңілдік ҥшін «адам» 

айтылмаған, бірақ кӛңілде тҧр. Бесінші – ҥстеу. Мысалға алынған: Әрі 

алыстатады, бері жақындатады, шапшаң асықтырадьі, соңьіра кешіктіреді. 

Жеңілдік ҥшін қысқартпай айтқанда, бҧл сӛздер бҧлай айтылар еді: Әрі деу 

алыстатады, бері деу жақындатады. Бесінші – баяндауыш болатын есімдік. 

Мысалы: Медеуі – мен. Омары – ол. Ӛтегені – ӛзі. Мен кім? – Медеуі. Ол кім? – 

Омары. Ӛзі кім? – Ӛтегені. Медеуі, Омары, Ӛтегені деген сӛздері бастауыштар. 

Баяндауыш болатын сӛзде ішкі-тысқы баяндауыш  белгісі бҧларға тиіс. 

Алтыншы – етістікпен қосыла одағай және басқа сӛздер баяндауыш болады. 

Мысалы: Мылтық тарс етті. От қылт етті. Күн жаз болды. Ет аз болды. 

Беретіні бес екен.Не тарс етті? – мылтық. Не жылт етті? – от. Не жаз болды? –

кҥн. Не аз болды? – ет. Бес несі екен? – беретіні. Жетінші – баяндауыш болады 

– бҥтін сӛйлем. Мысалы: «Білемін» деген – «бҥлемін» деген болады. «Білемін» 

деген (бастауыш) «Білемін» деген немене? – «бҥлемін» деген (баяндауыш). Бҧл 

– тысқы белгісмен табу. Ішкі белгісімен қарайық: мҥнда не жайынан айтылып 

тҧр? – «білемін» дегеннің жайынан. Оның жайынан не айтылып тҧр? – оның 

«бҥлемін» деген болатындығы айтылып тҧр. Бҧл айтылған мысалда бастауыш 
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та, баяндауыш та бҥтін сӛйлемнен болған. Баяндауыш бастауышқа жақтарымен 

ғана жанасып, қиындасады. Мысалы: Мен кітап оқыдым. Сен жазу жаздың.. 

Ол шай қайнатты. Мҧнда әр жақ.Баяндауыш жекелік, кӛптік жҥзінен де 

ымыраласады. Бірак, ол ымырасы толық емес, тҧрақты емес: Мысалы: мен 

барамын, сен барасын, ол барады, біз барамыз. сіз барасыз иемесе сендер 

барасыңдар: Олар барады    (барады-лар» орнына «барады» болып тҧр). Мҧнан 

не кӛрініп тҧр? Жекелік, кӛптік жҥзінен бірінші жақтарында баяндауыш 

бастауышпен ымыраласып, ҥшінші жаққа келгенде, кӛпше айтылмай, 

ымырадан шығып кететіні кӛрініп тҧр. Сҥйтіп, баяндауыш бастауышпен жеке 

айтылғанда, ҥш жағымен ымыраласып, кӛпше айтылғанда, ҥшінші жағымен 

ымыраласпайтын болып шығады деп жақ-жағына саралайды.Осы тҧста 

баяндауыштың бастауышсыз-ақ сӛйлемге ҧйытқы болатынын ғалымның жан-

жақты талдауынан байқалады.Ҧлы ҧстаз салған сара жолды негізге ала отырып 

профессор С. Аманжолов: "Сӛйлем мҥшелері тҧрлаулы, тҧрлаусыз деп бӛлін-

ген. Себебі: бастауышы, баяндауышы жоқ сӛйлем де мағына береді. Ӛйткені, 

бір сӛйлемді бір сӛйлем толықтырады. Байланыссыз еш нәрсе жоқ. Олай болса, 

сӛйлем мҥшесін тҧрақты, тҧрақсыз деп бӛлуі дҧрыс емес.  Сӛйлемнің барлығы 

да тиянақты. Сӛйлем мҥшелерін біз тек мағынасына байланысты айырамыз. Әр 

сӛзге сҧрау қойып, сол арқылы сӛздің мағынасын және ашып аламыз " деген 

пікір білдіреді.[3]   

Басым жақ. Бастауыш бір жақты болса, баяндауыш онымен айтылған 

тҥрде ымыраласады. Бастауыш әр жақты болса, мәселен, бастауыш біреу емес, 

бірнеше болса және әркайсысы әр жақты болса, онда баяндауыш басым 

жағымен ымыраласады. Бізге мәлім бірінші жақ айтушы, екінші жақ 

тыңдаушы, ҥшінші жақ бӛгделік болатыны. Бірінші, екінші, ҥшінші жақ қатар 

келгенде, айтушы сӛзді ӛзіне орайлай сӛйлегендіктен, бірінші жақ екінші, 

ҥшінші жақтан басым болады. Сондықтан айтушы мен тыңдаушы екеуінің 

бірдей амалын, жайын, болмысын кӛрсететін баяндауыш о да бірінші жақпен 

айтылады.Айтушы жақ ӛзіне қоспай, тыңдаушымен бӛгделік жақты сез 

қылғанда, сӛзді тыңдаушы жағына орайлай сӛйлейді. Сондықтан екінші жақ 

ҥшінші жақтан басым болады. Тыңдаушы мен бӛгделік екеуінің амалын, 

жайын, болмысын кӛрсететін баяндауыш екінші жақпен айтылады.Мысалы: 

Сен, Омар екеуің келерсіңдер. Екеуінің амалын бірдей кӛрсетіп тҧрған 

баяндауыш «келерсіндер» екінші жақпен айтылып тҧр.Екінші, ҥшінші жақ 

екеуі қатар келген жерде, екінші жақ басым болады дегеннің мағанасы осы. 

Қосарлы баяндауыш. Жоғарыда баяндауыш екі немесе ҥш, әйтеуір бір сӛз емес, 

бірнеше сӛзбен айтылған болса, «қосарлы» баяндауыш болады деп айтылды. 

Жай баяндауыш жай етістікпен айтылады, қосарлы баяндауыш кӛмекші 

етістіктер қосылып айтылғанда болады. Бірақ, етістік жҥрмеген жерде 

баяндауыш болмайды. Етістіктен баска сӛз таптары баяндауыш болса, олар 

етістік кӛмегімен ғана бола алады.[2] Оларға кӛмек болатын кӛбінесе кӛмекші 

етістіктер. Етістік кӛмегімен баяндауыш болатын сӛз таптары: 1) зат есім, 2) 

сын есім, 3) сан есім, 4) есімдік, 5) етістік (есімше, кӛсемше тҥрінде). 
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Мысалы: 1) Жаман жҥрісінен құл болады. 2) Жаксы жҥрісінен пұл болады. 3) 

Жҧп негізі екі 4) Оспан осы. 5) Ол біздің қорғаушымыз. 6) От жанып тұр.. 

Бастауыш пен баяндауыш сӛйлемнің тҧрлаулы мҥшелері, олардан басқа 

сӛйлемнің тҧрлаусыз мҥшелері де бар деп жоғарыда айтылды. Бастауыш, 

баяндауыштан басқа мҥшелері бар сӛйлем жайылма сӛйлем деп аталатынын 

айта келіп, сӛйлем тҥрлерін атап кӛрсетеді.[2] 

Сӛйлеудің асыл мағанасы – біреуге білдірейін деген ойын айту. 

Айтушының мақсаты – тыңдаушыға ойын тҥгел тҥсіндіру. Ойын тҥсіндіру 

ҥшін соған керек сӛздерді алу қажет. Бір сӛзді ойын анықтау ҥшін алса, 

екінші сӛзді ойын толықтау ҥшін алады, ҥшінші сӛзді ойын пысықтау ҥшін 

алады. Сондықтан сӛйлемнің тҧрлаусыз мҥшелері: 1) анықтауыш мҥше, 2) 

толықтауыш мҥше, 3) пысықтауыш сӛздер болып, ҥшке белінеді. Анықтауыш 

деп сӛйлем ішінде анықтық ҥшін айтылатын сӛзді айтамыз. Мәселен, алайық 

«Қысқа жіп күрмеуге келмес» деген сӛйлемді. «Қысқа» деген сӛз не болмақ? 

Бҧл «қысқа» деген сӛзді айтпай, кҧр «жіп кҥрмеуге келмес» деп ғана қойсақ. 

қандай жіп кҥрмеуге келмейтіні белгісіз, жіптің бәрі кҥрмеуге келмейтін 

сияқты болып шығады. Кҥрмеуге келмейтін аты жіп болғанның бәрі емес, 

«қысқа жіп». «Қысқа» деген сӛз қосылса, кҥрмеуге келмейтін қандай жіп екені 

ашылып, анықталады, Сондықтан «қысқа» деген сӛз мҧнда анықтық ҥшін 

алынған сӛз болады.Әуелі, анықтауыш болатын – сын есім. 1) Мысалы: Аш кісі 

ұрысқақ.Екінші – анықтауыш болатын зат есім , мысал: Асан ауылнай келді 

.Ҥшінші – анықтауыш болатын сан есім , мысалы:1) Үш жыл ӛтті Тӛртінші – 

анықтауыш болатын есімдік, мысалы: 1) Біздің ауыл кӛшті. Бесінші – 

анықтауыш болатын етістік, мысалы: 1) Алушы адам алданды Алтыншы – 

анықтауыш болатын ҥстеу, мысалы:«Әбденнің» айтылуы жіңішке.Толықтауыш 

деп нәрсе амалын, жайын, болмысын толықтыру ҥшін айтылатын сӛзді айтамыз. 

Сӛйлем ішінде нәрсенің амалын, айын, болмысын айтатын сӛз кӛбіне баяндауыш. 

Солай болған соң, толықтауыш кӛбінесе баяндауышты толықтау ҥшін 

айтылатын сӛйлем мҥшесі болып шығады. «Мерген қҧс атты». Екінші –

толықтауыш болатын сын есім. Жалғаулы кҥйінде,мысалы: Күштіден істі 

озды? Кім озды? – істі. Істі не қылды? – озды. Кімнен озды? – кҥштіден. 

Сондықтан «кҥштіден» толықтауыш болады. «Кҥштіден» – сын есім.Ҥшінші – 

толықтауыш болатын сан есім, жалғаулы кҥйінде. Мысалы: Бала тӛрт пен  бесті 

қоса алмады. Кім қоса алмады? – бала. Бала не қылды? – қоса алмады. Нені 

қоса алмады? – бесті. Немен қоса алмады? – тӛртпен. Мҧнда «бесті», «тӛртпен» 

деген сӛздер «қоса алмады» деген баяндауышты толықтап тҧр.. «Бесті», 

«тӛртпен» деген сӛздер сан есім. Тӛртінші – толықтауыш болады есімдік. 

Бесінші – толықтауыш болатын етістік. Етістік толықтауыш болады, кӛбінесе 

есімге айналған тҥрі мен есімше тҥрінде.Мысалы: Күресуге дәрмен жоқ. 

мысалда «кҥресуге» деген сӛз «жоқ» деген баяндауышты толықтап тҧр 

тҧр.Алтыншы – толықтауыш болатын ҥстеу. Мысал; «Әні»-ден «міні» кӛп 

айтылады. Не кӛп айтылады? – «міні». «Міні» не етеді? – кӛп айтылады. «Міні» 

неден кӛп айтылады? – «әні»-ден. «Әні» – ҥстеу. Осы сияқты демеу де, 
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жалғаулык, та, одағай, да,   қатта бҥтін сӛйлем де толықтауыш бола алады. 

Пысықтауыш сӛздер деп амал пысықтау ҥшін айтылатын  сӛздерді айтамыз. 

Сӛйлем ішінде нәрсенің амалын кӛрсететін сӛз – баяндауыш. Сондықтан 

пысықтауыш сӛздер баяндауышты пысықтайтын сӛздер болып шығады. Бҧлар 

баяндауышты калай пысықтайды? Әуелі баяндауыш кӛрсетіп тҧрған амалдың 

мезгілін айтып, екінші, орнын айтып, ҥшінші, сынын сыйқын айтып, тӛртінші, 

себебін айтып, бесінші, мақсатын айтып пысықтайды. 

1) мезгіл пысықтауыш.Мезгіл пысыктауыш амалдың мезгілін кӛрсететін сӛз 

болғандықтан, «қашан?», «қай уақыт?». (жалғаулы-жалғаусыз) сҧрауларға 

жауап береді. Мезгіл пысықтауыш болатын сӛз таптары.Әуелі – мезгіл 

пысықтауыш болатын мезгілдік ҥстеу. Мысалы: Мана қар жауды. 

 2) мекен пысықтауыш.Мекен пысықтауыш амалдың орнын кӛрсететін сӛз 

болғандықтан, «қайда?», «қайдан?», «қалай?» деген сҧрауларға жауап береді. 

Мекен пысықтауыш болатын сӛз таптары: Әуелі – мекен пысықтауыш болатын 

мекендік ҥстеу.Мысал: Атты арман бара жатыр. 

3) сын   пысықтауыш.Сын пысықтауыш амалдың сынын кӛрсететін сӛз 

болғандықтан, «қалай?», «қалайша?», «қайтып?» деген сҧрауларға жауап береді. 

Сын пысықтауыш болатын сӛз таптары. Әуелі – сын  пысықтауыш болатын 

сынаулық ҥстеулер. Мысалы: Тазы түлкіге әрең жетті. 

4) себеп пысықтауыш.Себеп пысықтауыш амалдың себебін кӛрсететін сӛз 

болғандықтан, «неден?», «неге?», «неліктен?», «не себептен?» деген сҧрауларға 

жауап береді.Әуелі – себеп пысықтауыш болатын зат есім. Мысалы: Атасы 

аштан ӛліпті. Кім ӛліпті? – атасы. Атасы не қылыпты? – ӛліпті. Неден ӛліпті? – 

аштан. 

5) мақсат пысықтауыш.Мақсат пысықтауыш амалдың мақсатын кӛрсететін 

сӛз болған соң, «неге?», «не ҥшін?» деген сҧрауларға жауап береді.Мақсат 

пысықтауыш болатын сӛз таптары: Әуелі – мақсат пысықтауыш болатын етістік. 

Мысалы:    Жұрт   ӛлең тыңдауға жиылды [ 4] . 

Бҧратана сӛздер. Бҧл айтылған сӛйлем мҥшелерінен басқа сӛйлем 

маңайында жҥретін бҧратана сӛздер болады. Ол бҧратана сӛздер екі тҥрлі. 

Бір тҥрі – сӛз арасына    керек жерінде қыстырыла айтылатын сӛздер. Бҧлар 

қыстырма сӛз деп аталады. Қыстырма сӛздер сӛйлем ішіндегі баска 

сӛздерімен ҥйлеспейді, байласпайды. Алып тастағанда орны ойсырай 

қоймайды.Екінші тҥрі сӛз бетін біреуге қарата, қадап сӛйлегенде айтылатын 

сӛз. Бҧлар қаратпа сӛз деп аталады. Бҧлар да сӛйлем ішіндегі басқа сӛздермен 

ҥйлеспейді,   байласпайды. 

а) Қыстырма сӛз. Ауру,әрине, жақсы нәрсе емес. әзірге, шүкір, жаман 

емеспіз. Бҧл сӛйлемдерге қыстырылып айтылып тҧрған қыстырма сӛздер 

«әрине» мен «шҥкір» деген сӛздер. Бҧлар басқа сӛздермен ҥйлесіп, байласып 

тҧрған жоқ, қҧр қыстырылып тҧр. Оны алып тастағанда, сӛйлемге келе қоятын 

кемшілік жоқ. Мәселен: «Ауру жақсы нәрсе емес» десек немесе «әзір жаман 

емеспіз» десек, «әрине» мен «шҥкір» деген сӛздердің орны ҥңірейіп жоқтығы 

сезіліп тҧрған жоқ. 
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б) Қаратпа сӛз.Қызым, саған айтамын, келінім, сен тыңда! Сӛз тьңдаңыз, 

әлеумет! Әй, Әлжан, қайда барасың? Құдай, оңда! Оңға баста... Мҧнда қаратпа 

сӛз болатындар: «қызым», «келінім», «әлеумет», «Әлжан», «қҧдай», ҥйткені 

сӛз беті соларға қаратылып айтылып тҧр деген мысалды бере 

отырып,сӛйлемнің тҧрлаусыз мҥшелерінің қызметін молынан аша тҥседі. 

Синтаксистің ӛзекті саласының бірі- Қҧрмалас сӛйлемдер. Сӛйлемдердің 

кҧрмаласуы екі тҥрлі: 1) сыйыса кҧрмаласу, 2) қиыса қҧрмаласу. Сыйыса 

қҧрмаласса, сӛйлем сыйысулы қҧрмалас деліп, қиыса қҧрмаласса, сӛйлем 

қиысулы қҧрмалас деліп аталады. Қиысулы қҧрмаласқа келсек, бҧлар біріне-

бірі тең, болып та, бірінен-бірі кем болып та қиысады. Қиысулы қҧрмаластағы 

сӛйлемдер тең болса, салалас қҧрмалас деліп аталады. Тең  болмай, бірінен-

бірі кем болып қиысса, онда киысулы қҧрмалас  сабақтас деліп аталады. а) 

Салалас сӛйлем.Салалас қҧрмаластың қиысуы 5 тҥрлі болады: 1) жиылыңқы, 

2) қайырыңқы, 3) айырыңқы, 4) сҧйылыңқы, 5) қойылыңқы деп қҧрмалас 

сӛйлем тҥлерін жіліктеп береді әрі әрқайсысын мысалмен нақтылай тҥседі. 

Егерде бірнеше сӛйлемнің қиысуы бірыңғай, бір беткей болса, жиылыңқы 

қиысу болады. Мәселен, «Ҥлкен  бастар,    кіші қостар» немесе «Ел де  жатты, 

ай да батты». Ал ғалым салған сара жолды сақтай отырып,профессор  

С. Аманжолов: "Қҧрмалас сӛйлем" бӛлімінде салалас қҧрмалас, оның 

жалғаулықты, жалғаулықсыз, сабақтас қҧрмалас, оның есімше тҧйық етістік 

кӛсемше, етістіктің басқа тҥрімен, есімдіктер арқылы жасалатын тҥріне және 

кӛп бағыныңқылы сабақтас тҥріне жан-жақты тоқталған. [3] 

Егер де алдыңғы сӛйлемге кейінгі сӛйлем қарсы мағаналы
 
болып қиысса, 

қайырыңқы қиысулы болады. Мәселен, «Қылыш жарасы бітер, сӛз жарасы 

бітпес». Екі ҧшты мағаналы сӛйлемдер қиысқан жерде айырыңқы қиысу 

болады. Мәселен, «Не сен тҧрарсың, не  мен тҧрармын». Не болмаса, «Не атын, 

жазым болар, не ер-тҧрманың шығындар». Егер де маңызды, нығыз айтыл-

ған сӛйлемді басқа сӛйлемдер баяндап тҧрса, ол сҧйылыңқы қиысу болады. 

Мәселен, «Сабыр тҥбі сары алтын, сарғайған жетер    мҧратқа,  асыққан    

қалар ҧятқа», не болмаса «Шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ҧлы емес, 

еңкейгенге еңкей, атаңнан қалған қҧл емес».Егерде алдыңғы сӛйлемдерді кейінгі 

сӛйлем қорытып айтса, қойылыңқы қиысу болады. Мәселен, «Не ӛгіз ӛлер, не 

арба сынар – екеуінің бірі болар». Немесе «Мал да керек, жан да керек, білім 

де керек – бәрі де керек». Не болмаса «Кӛк шалғын, ағаш, бҧлақ – бәрі 

жақсы». 

Сабақтас сӛйлемнің белгісі – бірнеше сӛйлемнің бірігіп, біріне-бірі сабақ-

талып, байланысып айтылуы. Сӛйлемдер сабақталып біріккенде, бірі басыңқы 

болып, екіншісі бағыныңқы болып бірігеді.Бағыныңқы сӛйлем — бітпеген шала 

сейлем. Басыңқы сӛйлем болмаса, толық мағана оның ӛзінен шықпайды. 

Бағыныңқысӛйлем басыңқы сӛйлемнің шылауындағы ғана косшы есебіндегі 

сӛйлем. Басыңқы сӛйлемнің қай мҥшесінің шылауында болса, 

бағынынқы сол мҥшенің атымен аталып, сол мҥшенің сҧрауына жауап береді. 

 «Кімнің жерін жерлесең, соның жырын жырларсың». Мҧнда басыңқы сӛйлем 
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– «соның жырын жырларсың», бағыныңқы сӛйлем —«кімнің жерін жерлесең». 

Бҧл бағыныңқы сӛйлем басынқы сейлемнің қай мҥшесінің шылауында екендігін 

білейік. Оны білу ҥшін, басыңқы сӛйлемді алып, сҧрау саламыз.Бағыныңқы 

сӛйлемдер екі тҥрде айтылады. 1) толық тҥрде, 2) ықшам тҥрде. Толық 

тҥрде айтылған бағыныңқы сӛйлемдердің бәрін, болмаса да, кӛбін-ақ 

ықшам тҥрге айналдыруға болады. Ықшамдау деп сол толық тҥрден ықшам 

тҥрге айналдыру айтылады. Қазақ тілінде толық тҥрінен де ықшам тҥрі 

кӛбірек жҥреді. Бағыныңқы сӛйлемнің кӛбі ықшам тҥрге айналғанда, басыңқы 

сӛйлемге сіңісіп, жоғалып кетеді. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. Мҧны 

ықшамдап айтқанда, «Атаңа қылғаның алдыңа келер» дейміз деп 

сабақтастың ӛзіндік ерекшелігіне тоқталады.Ӛткен ғасырдың сексенінші 

жылдары тілші-ғалым Қ.Есенов қҧрмалас сӛйлемнің жасалу жолы мен 

тҥрлерінің айырым белгілеріне тоқталған.[5] Кейде бір сӛйлемнің ішінде 

екінші сӛйлем қыстырылып айтылады. Сондай қыстырылып айтылған сӛйлемді 

қыстырынды дейміз. Мысал: 1) Бҥгін, қҧдай біледі, жауын болса керек. 2) Әзір, 

аллаға шҥкір, жаман емеспіз. 3) Осы жолы, асылық болмасын, алып келерміз-

ақ. «Бҥгін жауын болса керек» дсгсн сӛйлемнің ішіне «қҧдай біледі» деген 

сӛйлем қыстырылып айтылып тҧр. «Әзір жаман емеспіз» деген сӛйлемнің ішіне 

«аллаға шҥкір» деген сӛйлем қыстырылып айтылып тҧр. «Осы жолы алып 

келерміз-ақ» деген сӛйлемнің ішіне «асылық болмасын» деген сӛйлем 

қыстырылып айтылып тҧр. Сондықтан «қҧдай біледі», «аллаға шҥкір», «асылық 

болмасын» деген сӛйлемдер қыстырыңды болады. Қыстырыңды сӛйлемдер 

қыстырушы сӛйлемдерден теріс ҥтірмен айырылады.Келтірінді сӛйлем. 

Сӛйлегенде я жазғанда сӛйлеуші я жазушы бҧрынғыдан қалған мақалды 

немесе біреудің айтқан сӛзін келтіре сӛйлейді не жазады. Сондай келтіріп 

айтқан не жазған мақалдар, болмаса біреудің сӛздері келтірінді сӛйлем деліп 

аталады. Мысал: Нақыл сӛз: «әлін білмес әлек» деген осындай әуре болған 

жаннан қапты. Келтірінді сӛйлемде мақалды немесе біреудің айтқан сӛзін 

айтушы не сол айтылған кҥйінде ӛзгертпестен айтады, не ӛзгертіп мағанасын, 

мазмҧнын ғана айтады. Орамды немесе ӛрнекті сӛйлем.Сӛйлегеңде ойды тақ-

тҧқ қысқа айтып, білдіретін орын да болады. Ойды ҧзын айтып, орағытып келіп 

білдіретін орын да болады. Ҧзын айтқанда ой дәуірлеген бетімен барып, 

қайтатын. тҥрі болады. Сӛйлеудің сондай тҥрлері орамды деліп аталады, 

Тҥсінікті болу ҥшіп мысал алып кӛрсетелік. Қисапсыз бай болсақ да 

Қарынбайдай, Сақи боп мал шашсаң да Атымтайтай, Патшадай Әмір-Темір 

дін түзетіп Болсақ да Әйдік батыр арыстандай. Болсаң да Жиреншедей сӛзге 

шешен, Ақырда жатар орның тар лақат жай. Мҧнда ойдың дәуірлеуі «шешен» 

деген сӛзге дейін келіп, беті сонан арғы жер де бҧрылады. Сӛйтіп ғалым 

қыстырыңды сӛйлемдер мен келтірінді сӛйлемнің ара жігін аша тҥседі. Ахмет 

Байтҧрсынҧлының жоғарыда айтылған ой-тҧжырымдарынан ғалымның оқу мен 

тәрбиені қатар алып, оқыта отырып тәрбиелеудің маңызы кӛрінеді. Ғалымның 

келтірген мысалдарынан сол кезеңнен , халықтың тіршілігінен мол мәлімет алуға 

болады. Ғалым негізін қалаған тілдік терминдер мен анықтамалар кҥні бҥгінге 
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дейін қолданыста.Тілім деп тыңбай еңбектенген Ахмет Байтҧрсынҧлындай ҧлы  

Ҧстаздың ҧлылығын ҧлықтау әр қазақтың еншісінде деген ойдамыз. 
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚ АВТОНОМИЯСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАСЫН МЕЖЕЛЕУДЕГІ РӚЛІ 

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы қастерлі ҧғым 

санамызда жаңғырған сайын тәуелсіз еліміздің сан ғасырлық жҥріп ӛткен жолы 

кӛз алдымызға елес береді. Тарихымызға ҥңілсек, ҧшқан қҧстың қанаты 

талатын ҧлан-байтақ даламызды сыртқы басқыншылардан қорғау жолында 

қаншама батырларымыз жан қиғаны белгілі. Солардың қатарында қазақ 

мемлекеттігінің қалыптасуы, оның қазіргі кездегі шекарасының қалыптасуына 

зор ҥлес қосқан алаш қайраткерлерінің ерен еңбегін де атап айтқан жӛн.  

Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш 

қозғалысы – тарихи-саяси қҧбылыс ретінде ҧлтымыздың мәдени-рухани даму 

жолын жаңа арнаға бҧрғаны сӛзсіз. Ӛйткені, ол қазақ баласының саясат, 

мәдениет сатысына кӛтерілгендігін айғақтай отырып, ендігі жерде ҧлт ретінде 

дербес ӛмір сҥруге, ӛзге елдермен терезесі тең халық ретінде азат кҥн кешу 

мҥмкіндігіне әлеуметті сендіре алған жаңашыл қозғалыс болатын. Қозғалыстың 

қарқындылығы мен жаңашылдығы – қазақ қоғамы ҥшін қиын-қыстау сол бір 

дҥбірлі шақта азаттық ҧранын салып, іс жҥзінде бытыраңқылық пен 

мемлекеттік институттар қалыптаспаған дала тӛсінде дербес мемлекет идеясын 

қҧруға бел шешіп кірісуінде еді. Алмағайып кезеңде амал тауып, халқының 

басын қосып, ертеңіне сендірген осындай ҧлы топ бҧған дейін болмағаны 

тарихтан белгілі. Олар сол тҧста кездескен қиындықтарға қарамастан, тҥпкі 

мақсатқа жету ҥшін қандай да болмасын, замана сауалының оңтайлы 

шешімдерін таба білді. Алаш зиялыларының қазақ даласында ҧлттық идеяны 

негіздегені жӛнінде Елбасы Н. Назарбаев ӛзінің «Тарих толқынында» 

кітабының «Алаш мҧрасы және осы заман» атты тарауында: «ХХ ғасырдың 
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басында ҧлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі 

жақсылар қазақтың ҧлттық идеясын жасау міндетін ӛз мойнына алды. Олар 

қоғамның тҥрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстҥрлі дала 

ақсҥйектерінің ӛкілдері еді. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы 

қауым қалыптасуының ҧрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап 

айтқан абзал» – деп кӛрсеткен болатын [1,  182 ].  

Алаш қозғалысының кӛпжылдық тарихында және облыстық, жалпықазақ 

съездерінде Алашорда ҥкіметінің жҧмысында ҥнемі басты назарда болған 

мәселенің бірі – жер мәселесі. Оны Алаш кӛсемдері ӛте жақсы тҥсінген 

болатын. Айталық, сол дәуірде Ә. Бӛкейхан: «Жер мәселесі – ӛмір сҥру 

мәселесінің ең зоры» деген болатын. Бірінші жалпықазақ съезінің қаулысында: 

«Қазақ халқы ӛзіне еншілі жерге орнығып болғанша қазақ жері ешкімге 

берілмесін» делінсе, «Алаш» партиясының бағдарламасында: «Учредительное 

собрание негізгі закон жасағанда жер сыбағасы алдымен жергілікті жҧртқа 

берілсін деу; қазақ жер сыбағасын отырған жерлерден алып орнасқанша, қазақ 

жеріне ауған мҧжық келмеу» делініп бекітіле тҥсті. Алашорда ҥкіметі 

автономия жариялай отырып, оның бірінші бабында: «Бӛкей елі, Орал, Торғай, 

Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария облыстары, Ферғана, Самарқанд 

облыстарындағы һәм Әмудария бӛлімдеріндегі қазақ уездері, Закаспий 

облысындағы һәм Алтай губерниясындағы іргелес облыстардың жері бірыңғай, 

іргелі халқы қазақ-қырғыз қаны, тҧрмысы, тілі бір болғандықтан, ӛз алдына 

ҧлттық, жерлі автономия қҧруға...» деп жер тҧтастығын басты мәселе ретінде 

бекітті. Алашорда ҥкіметі 1918 жылы 24 маусымда «Алаш автономиясының 

жерінде жер пайдалану туралы Уақытша Ереже» ӛзінің мазмҧны мен пәрмені 

жағынан маңызды қҧжаттардың бірі болды [2, 111 ]. 11 баптан тҧратын бҧл 

Ережеде жерді пайдаланудың негізгі тәртібі кӛрсетілді. Алаш қозғалысының, 

Алашорда жетекшілерінің аса ірі тарихи еңбегі қазақ жерін сақтап қалуымен 

байланысты. Осы кҥнгі Қазақстан Республикасы жерінің тҧтастығы мен 

сақталып қалуында Алаш қайраткерлерінің орасан зор еңбегі жатыр. Олардың 

кеңес ҥкіметінің басшыларымен келіссӛздері, әсіресе, Ә. Бӛкейханов,  

А. Байтҧрсынов, Ә. Ермековтердің осы бағыттағы қажырлы еңбегі кейін, Қазақ 

автономиялық советтік социалистік республикасын қҧру кезінде осы 

автономияның аумағын белгілеуде шешуші маңызға ие болды.  

1917 жылғы ақпан тӛңкерісінен кейін Қазақстанда ірі-ірі тарихи оқиғалар 

болғаны баршаға аян. 1917 жылы шілде айында Орынбор қаласында ӛткен 

Жалпы қазақтардың бірінші съезі Ресей қҧрамында ҧлттық автономия қҧру 

идеясын кҥн тәртібіне қойып, оның демократиялық жолмен шешілуіне бағыт-

бағдар іздеді. Қҧрылтай нәтижесінде Ә.Бӛкейхан бастаған зиялылар тобы 

ҧлттық-демократиялық мақсаттарды кӛздейтін «Алаш» партиясын қҧрады. 

«Алаш» партиясы бірден елдің қоғамдық-саяси ӛміріне араласып, қазақ, 

халқының ҧлттық мҥддесін қорғай бастады. «Алаш» партиясының сол кезде 

кӛздеген негізгі ҥш ҧлттық мақсаты – қазақ халқын отарлық езгіден қҧтқару, 

тарихи жаңа кезеңде қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіру және қазақ қоғамын 
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ӛркениетті елдер қатарына қосу болды. Міне, осыған байланысты Алаш 

зиялылары 1917 жылы қазан айының 8-17 жҧлдызы аралығында Томск 

қаласында ӛткен I Сібір облыстық съезіне қатысады. Съезге қатысудағы негізгі 

мақсаттары – демократиялық жолмен Қазақстанды тәуелсіз мемлекет деңгейіне 

кӛтеру. Шындығында, бҧл сол кезеңде жҥзеге асуы ӛте қиын ҥлкен шаруа еді. 

Екі ғасырдан астам уақыт бойы жҥргізілген отарлау саясатының салдарынан 

ҧлан-байтақ жеріміз тҧс-тҧстан бӛлікке тҥсіп, қазақ атының қасақана 

бҧрмаланып қырғыз атанып, біртҧтас ел болудан ҥміті ҥзілген дәрменсіз 

жағдайда болатын. Съезге Қазақстанның атынан сол кездегі алаш зиялылары – 

Ә. Бӛкейхан, Х. Ғаббасов, Р. Мәрсеков, А. Айтленов, Ә. Ермеков, Е. Итбаев,  

С. Досжанов, С. Желкілдеков және И. Тҧрмахамедов қатысты. Съезд әр аймақ-

тан келген делегаттар арасынан жиын жҧмысын жҥргізу ҥшін тӛралқа сайлап, 

оған мҥшелікке Семей облысынан – Ә. Ермеков, Ақмола облысынан –  

П.Я. Дербер, ал қазақ зиялысы Ә. Бӛкейхан – бҥкіл Ресей ҧлттарының атынан 

сайланды. 

Съездің басты мақсаты Ресейдегі ақпан тӛңкерісінен кейін орын алған 

мемлекеттік қҧрылымның формаларын айқындау және ҧлттардың болашақ 

мемлекеттік мәртебесінің конституциялық негізін пікірталас арқылы талқылап, 

бағдарлама қабылдау болды. Съезд мәжілістерінде талқыланған мәселелердің 

негізгі ӛзегі: Сібір аймағы Ресей қҧрамында қандай қҧқықтық жағдайда болуы 

керек? Оның қҧрамына енген ҧлттардың мемлекет формалары федерация әлде 

автономия болуы керек пе? Ҧлттардың тең қҧқықтық дәрежесі қалай 

қамтамасыз етіледі? Осындай ел тағдырына маңызды ойларды ортаға салу 

негізінде съезде басты бағыт айқындалады. Қазақ зиялыларының съезд 

жҧмысына белсенді қатысуларының бірнеше себебі болды. Біріншіден, ақпан 

тӛңкерісінен кейін елде орын алған тҥсініксіз жағдай мен уақытша ҥкіметтің 

бҧлыңғыр болашағының аландатуы болса, екіншіден, патшалық ҥкіметтің билік 

басынан кетіп, елдегі аласапыран кезенде ҧлттық тәуелсіз мемлекет қҧру 

идеясын жҥзеге асыру мәселелерін қарастыру және автономиялық мемлекет 

қҧру идеясы жҥзеге асқан жағдайда Сібір аймағы қҧрамындағы қазақ 

жерлерінің тағдыры мен шекара сызығының ӛту мәселесі еді.  

Съезд жҧмысына қатысқан қазақ зиялылары ҧлттық қанау мен отарлық езгіні 

жойып, ӛзін-ӛзі басқару қҧқығына ие болуға шақырды. Р. Мәрсеков ӛзінің 

сӛйлеген  сӛзінде, Сібірді мекендейтін ҧлттар мен тайпаларға ӛзін-ӛзі басқару 

қҧқығын беру керек, Ә. Ермеков съезд жҧмысы орыс тӛңкерісінің соңы болуы 

керек, Сібір халықтары бҧрын әрқайсысы ӛз бетінше кеткен, сондықтан енді олар 

бірге достықта ӛмір сҥрулері қажет десе, ал Ә. Бӛкейхан ӛз сӛзінде большевиктер 

ҧсынған К. Маркстың барлық елде пролетариат диктатурасын орнату арқылы ҧлт 

мәселесін, мемлекет формасын шешу идеясын бірден жоққа шығарады. 

«Халықтар дайын формулалармен Маркс бойынша емес, ӛз қалаулары бойынша 

ӛмір сҥрулері қажет», – деп тҧжырымдады Ә. Бӛкейхан [3, 23]. 

1917 жылғы желтоқсанда ӛткен екінші жалпы қазақ қҧрылтайының кҥн 

тәртібі «Алаш» партиясы бағдарламасының талаптарынан және сол кезде 
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қалыптасқан саяси ӛзгерістерден туындады. Қҧрылтайдың кҥн тәртібіне 

енгізілген 10 мәселенің ең маңыздылары қазақ мемлекеттілігі бҧл – Алаш 

автономиясын қҧру, оның ҥкіметі – Алашорданы сайлау, оның қарулы кҥштері 

– халық милициясын жасақтау болды. Қҧрылтай шешіміне сәйкес, Қазақстан 

халқымыздың ата-қонысын (этникалық территориясын) тҥгел қамтитын 

ҧлттық-территориялық мемлекет болып жарияланды. Оның ресми атауы – 

Алаш автономиясы, ал ҥкіметі – Алаш-орда болсын делінді. Қазақ қайраткер-

лерінің негізгі идеясы – қазақ халқының қайткен кҥнде тәуелсіз мемлекет 

қҧруы. Ә. Бӛкейхан бҧл идеяның жҥзеге асуын әр халықтың ӛзін-ӛзі басқару 

идеясын жҥзеге асыру қҧқығымен байланыстырып қарады. 

Халық Комиссарлары Кеңесінің 1918 жылғы 10 шілдедегі Декретін негізге 

ала отырып, Бҥкілресейлік Орталық Атқару Комитеті мен Халық Комиссарлары 

Кеңесі қаулы шығарды. Ол қаулыда: 

І. РКФСР-дің бір бӛлігі ретінде Автономиялы Қырғыз Социалистік Кеңестік 

Республикасы қҧрылсын, оның қҧрамына бҧрынғы әкімшілік шекарасымен 

мына облыстар енгізілсін: 

а) Семей қҧрамына кіретін уездер: Павлодар, Семей, Ӛскемен, Зайсан, 

Қарқаралы; 

ә) Ақмола қҧрамына кіретін уездер: Атбасар, Ақмола, Кӛкшетау, Петропавл 

және Омбы уезінің біраз бӛліктері; 

Ескерту: Омбы уезінің Қырғыз және Сібір бӛліктерінің шептерін дәл 

белгілеу Қырғыз революциялық комитетінің Сібір революциялық комитетімен 

келісім бойынша жҥзеге асырылады. 

б) Торғай қҧрамына кіретін уездер: Қостанай, Ақтӛбе, Ырғыз, Торғай; 

в) Орал қҧрамына кіретін уездер: Орал, Абищенск, Темір, Гурьев; 

г) Закаспий облысының Маңғыстау уезі, осы облыстың Красноводск 

уезіндегі 4-ші және 5-ші Адай болыстары; 

д) Астрахань губерниясынан: Синемор болысы, Бӛкей ордасы, 1-ші және 2-

ші Приморье округтарымен шектес бҧрынғы қазыналық округтық жерлердің 

территориясы. Астрахань атқару комитетінен комиссия қҧрылсын және оның 

қҧрамына Астрахань атқару комитеті мен Қырревком ӛкілдері кірсін, олар екі 

облыстың аралас халықтар тҧратын елді мекендер арасындағы ӛзара 

байланысты қарастырсын делінген жарлықта. 

2. Сол кездегі Тҥркістан республикасының қҧрамына кіретін қырғыз 

территориясын Қырғыз республикасының қҧрамына енгізу осы облыстар 

халқының еркі бойынша жҥргізілсін деп қазақ шекараларының оған кіретін 

облыстар мен уездерді анықтап берді [3,  24]. 

1918 жылы қазан айында Қара-Тӛбе деген жерде Маңғышлақ қазақтары 

жиналып, ӛздерінің Қазақ АКСР-і қҧрамына қосылатындықтары жӛнінде қаулы 

қабылдап, Қырғыз (Қазақ) ӛлкелік тӛтенше комиссары Ә.Жанкелдинге ӛтініш 

жазды. Бҧл мәселе 1920 жылы 27 наурыздағы Қырғыз әскери ревком 

мәжілісінде қаралып, Маңғышлақ және Красноводск уездері Тҥркістан 

республикасының қҧрамында болғанымен ондағы Адайлар кӛбіне Орал және 
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Торғай облыстарында тҧрады, сондай-ақ олар шаруашылық жағынан Орал 

облысымен байланысты, сол себепті Адайлар Қазақ АКСР-і қҧрамына 

қабылдансын деген қаулы қабылданады. 

Бҥкілресей Халық Комиссарлары Кеңесінің тӛрағасы В.И. Ленин 1919 

жылдың 10 шілдесінде «Қырғыз (Қазақ) ӛлкесін басқаратын революциялық 

комитеті туралы Уақытша ережеге» қол қояды. Дала ӛлкесін басқару 

Қырревком қарамағына кӛшеді. Комитет мҥшелігіне алғашында А. Байтҧр-

сынов, Ә. Жанкелдин, М. Тҧнғаншин, Б. Қаратаев, С. Пестровский, С. Меңде-

шев, В. Лукашевтер енді. Дала ӛлкесінің әкімшілік орталығы Орынборда 

жҧмысқа кіріскен Революциялық комитет тамыз айының басында-ақ «кҥллі 

қазақ жерін бір автономияға біріктіру – кезек кҥттірмейтін тарихи міндет...» деп 

жария етті [3,  25]. 

1919 жылы 27 тамызда Бҥкілресей Орталық Атқару Комитеті (БОАК) Сібір 

ӛлкесін басқару ҥшін Сібір революциялық комитетін қҧрады, оның әкімшілік 

орталығына Омбы қаласын белгілейді. 1868 жылғы реформа бойынша ресми 

қҧжаттарда «Сібір қырғыздары» аталған Орта жҥз қазақтары қоныстанған 

Сарарқа атырабы Сібір ӛлкесінде қалады: атап айтқанда, бҧрынғы Торғай 

облысына қарасты Қостанай уезі тҥгелдей сол кезде қҧрылған Челябі 

губерниясына берілді; ал Ақмола  облысы кӛп кҥттіртпей Омбы губерниясы 

атанып, оның қҧрамына осы облыстан Кӛкшетау, Атбасар, Петропавл және 

Омбы уездері кірген; сондай-ак, Павлодар, Қарқаралы, Аягӛз, Зайсан және 

Ӛскемен уездерін біріктірген Семей облысы Сібревкомның қҧзырына кӛшеді. 

Сібревкомның қҧрамына ӛткен ҧлан-ғайыр жерлерде ӛмір сҥрген 1916 жылғы 

санақ бойынша саны бір жарым миллионнан асқан қазақтар Қырревком 

билігінен тысқары қалып қойған-ды. 

Бҥкілодақтық Атқару Комитеті Уақытша ереже қабылданғаннан кейін бір-

екі ай аралығында қазақ даласының теріскейі мен шығысын қамтитын ҧлан-

байтақ бӛлігіне билік ететін тең қҧқықты екі ревком қҧрады. Осы қазақ 

халқының тағдырында маңызды саяси оқиғаға зер салсақ, Мәскеудің сол бір 

сыңаржақ қарар арқылы екеуін бір-біріне қарсы қойып, дау-шарға тҥсуін ӛздері 

қолдан жасағанын аңдау қиын емес. Сібір ревкомы иелігіндегі қазақ жерінде 

орыс билігін қаз-қалпында сақтап, соған орай қазақ зиялыларын ел басқарудан 

шеттету, саяси қуғындау әдісін тҥу бастан бекем ҧстаған. Сібревкомды 

басқаруға қажыр-қайраты мығым, большевиктік белсенді әрекеті ҥшін 

«Сібірдің Ленині» атанған И.Н. Смирнов тағайындалғанды. Оның ойынша, бҧл 

ӛлкеге байырғы қазақ жерінен де қомақты сыбаға алуға тиіс: айталық БОАК 

қаулысына сәйкес, Қырреспублика иелігіне Семей, Ақмола, Торғай облыстарын 

қайтарып беруге ол қарсы емес, бірақ Қостанай, Петропавл, Омбы, Кӛкшетау 

уездерін біртҧтас қалпында, ал Павлодар уезінен бірнеше болыстар мен 

Ӛскемен уезінің кҥншығыс бӛлігі, кенді Алтай аймағы, яғни, қазіргі Қатон-

қарағай, Кҥршім аудандары тҥгелдей, Зырян, Риддер және сол қалалардың 

тӛңірегіндегі қазыналы, ну орманды таулы ӛңір Сібір ӛлкесінде қалуы тиіс. 

Оның осы мәселеге қатысты айтқан негізгі уәжі: аталған уездерде орыстар 
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басым тҧрады, ал қазақтар саны жағынан отыз, ары барса қырық пайыздан 

аспайды, осы жерлер Қырреспубликаға берілсе, басым қоныстанған орыс пен 

азғантай қазақ ӛзара сыйыспай, қиян-кескі қантӛгіс туады-мыс, оған қоса осы 

ӛңірдегі ӛндіріс ошақтарын, әсіресе, тау-кен жҧмыстарын Сібревком жедеғабыл 

жҥргізіп, ортақ Отанды нығайтуға қомақты ҥлес қосады, ал Қырғыз 

республикасы – бҧған дәрменсіз, мал бағу болмаса, ӛндірісте істеуге оларда 

тәжірибе де, қабілет те жоқ деп есептелді. 

Қазақ зиялыларының  қарсылығына қарамастан, 1920 жылы 4 тамызда 

«Сібірді аудандарға бӛлу» деп аталатын қаулы шықты. Қаулы бойынша 

Павлодар облысының солтҥстігіндегі 10 болысы Омбы уезіне қаратылады. Осы 

бӛлініс бойынша Сібір мен қазақ жерлерінің жаңа шекарасы Павлодар уезіндегі 

Қандыкӛлден басталып, Сарыкӛл стансасы арқылы қазіргі Екібастҧзды қамтып, 

соның оңтҥстігінен 15 шақырым жердегі Әлгірей сорына дейінгі орасан зор 

аймақты қамтып, Ақсу болысын қоса отырып шығысқа қарай жҥріп, ең аяғында 

Ертісті басып ӛтіп, Жәміш кӛлінен Славгородқа шықты. 

Осы мәселеге байланысты басталған екіжақты талас- тартысқа нҥкте қою 

ҥшін 1920 жылы 9-10 тамызда КСРО Халық Кеңесінің арнайы мәжілісі ӛтеді. 

Осы тҧста қазақ жерінің тҧтастығын сақтап қалу жолында алаш қайраткерлері 

ерекше жанын салады. Автономия қҧру идеясын ҧстана отырып, оның 

территориясының бҧған дейінгі «Алаш» автономиясы аумағында сақталуына 

айрықша мән беріп қарады.  

Алаш мҧрасын жан-жақты зерттеген қоғам қайраткері, тарихшы М. Қҧл-

Мҧхаммед ӛзінің «Алаш қайраткерлері саяси-қҧқықтық кӛзқарастарының 

эволюциясы» атты еңбегінде: «Қазақ автономиясы негізінен Алаш автономиясы 

белгілеген аумақтық межелеу негізінде қҧрылды. Бҧл Алаштың ең ірі жеңісі, 

әрі қазақ халқы алдындағы аса зор тарихи еңбегі болды. Сондықтан да осы 

мәселенің тарихына арнайы тоқталған жӛн», – деп баса кӛрсеткен оқиға 

тарихына ҥңілер болсақ, бҧл жерде де алаш қайраткерлерінің айрықша кҥш 

жігеріне, қайратына тәнті боласыз [4, 173].  

1920 жылы 16 мамырда Қырғыз (Қазақ) әскери революциялық комитетінің 

Қазақ АКСР-і шекарасын анықтау туралы комиссиясын бекіту жӛніндегі №128 

қаулысы шықты [3, 26]. Бҧл комиссияның қҧрамы Әскери ревком тағайындаған 

ҥш адамнан қҧралды. Комиссия міндетіне тарихи, экономикалық және саяси 

жағынан Қазақ республикасына жататын жерлерді анықтау, республиканың 

шекарасын анықтау және Халық комиссарлары Кеңесіне жасалатын 

баяндаманың жобасын әзірлеу, кӛрші губерниялармен даулы жерлерге қатысты 

қорытынды келісім жасау және шешу, ішкі аудандастырудың жобасын 

дайындау және т.б. мәселелер жҥктелді.  Осы қаулыға лайық алаштың кӛрнекті 

жетекшілерінің бірі Әлімхан Ермеков «Қазақ ӛлкесінің жағдайы және оның 

шекарасын белгілеу» жӛнінде баяндама жасау ҥшін Мәскеуге жіберіледі. 

Ермеков Қазақ ӛлкесінің жағдайы мен оның шекарасын белгілеу мәселелері 

бойынша Халық комиссарлары Кеңесінің мәжілісіне дайындалады.   

1920 жылы 17 тамыз кҥні В.И. Лениннің тӛрағалығымен ӛткен мәжілісте 
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Әлімхан Ермеков бар кҥш-жігерін сала кіріседі. Ӛйткені ол иісі қазақтың 

тағдыр-талайы шешілетін кез дәл осы тҧс екенін жан дҥниесімен сезіне отырып 

және де нақты жағдайды жетік білетіндігі мен шешендігі арқасында ӛз 

дәйектерімен комиссия мҥшелерінің кӛзін жеткізе білді. Қазақтың уысынан 

шығып бара жатқан Атырау ӛңірін де алаш жҧртына қайтарып берді. Бҥгінде 

тәуелсіз еліміздің тарихында елеулі із қалдырған осы оқиға жайлы Ермеков ӛз 

естелігін қалдырған. Онда: «Ӛз баяндамамда мен, ең алдымен шекара 

белгілеуде ҥлкен маңызға ие болып отырған Қазақстандағы жер мәселесінің 

тығырыққа тіреліп тҧрғандығына басты назар аудардым.  

Патша ҥкіметі тҧсында қазақтың ӛзен-кӛлдің жағасындағы, жайқалған 

орман-тоғай алабындағы қҧнарлы, қара топырақты жерлері сол кездегі 

заңдылықққа қайшы бола тҧрса да, тҧрғылықты халықтан тартып алынды. 

Олар; Ертіс бойындағы он шақырымдық алап, Каспийдің солтҥстік 

жағалауындағы бір шақырымнан басталып кейін 70 шақырымға дейін созылған 

миллиондық қор деп аталған алап, малшыларға арналған, қазыналық-оброктық 

деп аталатын және қазынаның жеке пайдалануына бӛлінген жер учаскелері. 

Бҥгінгі Қазақстан экономикасындағы бҧл мҧнайлы ӛлкенің алар орнын ескере 

кететін болсақ, алаш қайраткерлерінің осы қадамының тарихи қадамының 

қаншалықты маңызды екендігіне кӛз жеткізе аламыз.  

...мен он шақырымдық алапқа қатысты мәселелерді шамам келгенше 

дәлелдеп шықтым. Комиссия мәжілісінде республиканың шекарасын 

белгілеуде жоғарыда атап ӛткен Каспий теңізінің солтҥстігіндегі бір шақырым-

дық жағалауды Астрахань губерниясынан алып, біздің республиканың 

шекарасына қосу жӛнінде ҧсыныс жасадым. Менің бҧл ҧсынысыма мәжіліске 

қатысушылар шҧғыл қарсы шықты», - деп кӛрсетеді. Ә.Ермековтың ӛз қолымен 

жазған естелігінен сондай-ақ, осы аталған территорияны, яғни «жағалауды 

біздің республика шекарасына қосу туралы әңгіме ол жерді негізінен балық 

кәсіпшілігімен айналысатын қазақтар мекендейтіндіктен туындап отырған-

дығын және жағалау Қазақстан аумағына кіріңкіреп орналасқандықтан ол 

жердегі қазақтарды еңбекке жҧмылдыру да оңай болмақ. Егер балықшы 

қазақтар мекен еткен жағалау біздің республиканың шекарасына қосылатын 

болса, біз бҧл кәсіпті дҧрыс жолға қойып, Орталыққа Астрахань губерниясынан 

әлдеқайда кӛп мӛлшерде балық дайындайтын боламыз» – деп, ӛз дәлелдерін 

келтіре отырып жеңіске жетті [5, 151-153]. 

24 тамызда Ленин: «Қаулы дайын. Әлімхан Ермековтің қайта баяндама 

жасағаны дҧрыс. Осы бойынша заңдастыру керек» деп шешім шығарады. Осы 

шешім қабылданып шыққаннан кейінгі сәтті Әлімхан Ермеков естелігінде 

былай жазады: «Ӛзімнің табысыма масаттанып, риза болып шықтым. Ол кезде 

бар-жоғы 29 жаста едім. Біздің делегация да қолымды алып жатты. Қарасам, 

Бӛкейханов жоқ екен. Бәріміз дәлізге шықтық. Қазақстанның делегация қҧрамы 

он бестей адам болатын. Бәріміз Әлихан Бӛкейхановты тостық. Әлекең 

Ленинмен пікірлесіп, әңгімелесіп қалған болатын.Он бес, жиырма минуттан 

кейін ол кісі де шықты. Әлихан Ленинге бекітілген шекараға тездетіп қол қоюға 
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ӛтініш етіпті, Ленин орындауға уәде беріпті» [6,148].  

1920 жылдың 24 тамыз кҥні В.И. Ленин қол қойған Қырғыз (Қазақ) АКСР-ін 

қҧру туралы Декрет жарияланды. Декрет қабылданғаннан кейін БОАК және 

Халық Комиссарлары Кеңесі декретті жҥзеге асыру барысында №354 қаулы 

қабылдады. Қаулы бойынша Қазақ Автономиясының қҧрамына Семей, Ақмола, 

Торғай, Орал облыстары мен Закаспий облысының Маңғышлақ уезі, Астрахань 

губерниясынан Синемор болысы, Бӛкей ордасы және тағы біраз жерлер ӛткен 

болатын [3, 36]. Декретке Тҥркістан қҧрамындағы қазақ жерлерінің тағдыры 

ондағы халықтың қалауы бойынша шешілсін деген тарау енгізілді. Осы Декрет 

бойынша, бҧрындары Сібревкоммен талас болған даулы  аймақтардың барлығы 

Қазақ Автономиясының қарауына ӛтуі тиіс еді. Алайда, Сібревкомның қитҧрқы 

әрекетімен Ертіс ӛңіріндегі қазақтардың ежелгі қонысы 1922 жылға дейін 

қайтарылмай келді. 

Сонымен жалпы отырыста бекітілген территорияны қазақ автономиясының 

территориясы етіп бекіткен бҧйрық 26 тамыз кҥні баспасӛзде жарияланды. 

Міне, содан бастап бҥгінгі Қазақстанның территориясы қалыптасты. 

Белгілі тарихшы Сҧлтан-хан Аққуҧлы қазақ жерінің тҧтастығын сақтауда 

Ахмет Байтҧрсыновтың сіңірген еңбегі туралы айта келіп, былай дейді: «Вторая 

история, более известная, о том, как Ахмет Байтурсынулы одним письмом во 

ВЦИК СНК вернул Кустанайский уезд из состава Челюбинской области России 

под юрисдикцию автономной республики. Сегодня, как известно, Кустанайская 

область является житницей независимой страны, где  ежегодно собирается по 

крайней мере ¼ зерна Казахстана. Удалось бы А. Ермекову и А. Байтурсынулы 

отстоять и вернуть казахам эти области, если за ними не стояла мощная фигура 

лидера нации А. Букейхана с его неоспоримыми научными и историческими 

фактами, аргументами и архивными документами, потверждающими 

незаконный захват этих земель царскими колониальными властями? Ответ 

очевиден» [7, 87]. 

Осылайша алаш қайраткерлері алғаш рет алаш жҧртының шекарасын ресми 

тҥрде бекітіп берді. Бҧл олардың халық алдындағы аса ҥлкен еңбегі болды.  

Белгілі алаштанушы ғалым, жазушы Тҧрсын Жҧртбай былай дейді: -Әлімхан 

Ермеков ӛз сӛзінде мынадай пікір айтыпты: «Қазақстан шекарасын анықтау 

барысында мҧқым ӛлкенің этникалық, экономикалық және мәдени ерекше-

ліктерін ерекше ескеру керек. Егер қазақтардың осы уақытқа дейін кӛшпелі 

ӛмір салты мен мал шаруашылығын басты кәсіп ретінде сақтап қалғанын 

назарға ілсек, онда бҧл облыстардың ӛзара тығыз байланысы кӛзге анық кӛрініп 

тҧр. Сондықтан да Қазақ автономиялы республикасын қҧру тек солтҥстік және 

оңтҥстік облыстардың арасындағы шекаралық тҧтастықты сақтаған жағдайда 

ғана мҥмкін әрі нақты ӛмірлік сипат алады. Бҧл мәселе керісінше шешілген 

жағдайда автономия тіршілік кӛзінен айырылады. Сонымен қатар, мәдени, 

экономикалық және аралас облыстық орталықтарда талап етіп отырған 

территорияның қҧрамында қалып қояды. Бҧл орталықтарсыз оңтҥстік облыстар 

экономикалық, шаруашылық, мәдени ашаршылыққа ҧшырап, тірі ӛлікке 
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айналады. Осы пайымдауларды ескере отырып, Қазақ автономиясының 

шекарасын кӛрсетілген шекара бойынша бекіту қажет. Орынбор қаласы 

уақытша орталық ретінде қарастырылуы керек». Ермековтің  айтқаны шындық 

еді. Егер де  Сібірревкомының ырқына кӛнетін болсақ, бҥгінгі Қазақстанның 

бес облысы: Шығыс Қазақстан, Семей, Ақмола, Қызылжар, Кӛкшетау Ресейдің 

территориясында қалуы керек болды.Егер сол астраханьдық делегацияның 

сӛзіне сенетін болсақ, онда қазіргі Орал, Атырау, Маңғыстау облыстары 

Ресейдің қҧрамына кету керек болатын. Тҧрар Рысқҧловтың ӛтініші ӛтіп кетіп, 

Тҥркістан мемлекеті қҧрыла қалған жағдайда, онда қазіргі Алматы, Жамбыл, 

Оңтҥстік Қазақстан, Қызылорда облыстары Тҥркістан мемлекетінің, яғни 

қазіргі Ӛзбекстанның қҧрамында қалып қоятын еді [6, 286].  
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Ж. АҚБАЕВТЫҢ САЯСИ-ҚҦҚЫҚТЫҚ КӚЗҚАРАСТАРЫ 

 

Ж. Ақбаев қазақ қоғамының мемлекеттік-қҧқықтық мәселелерін алғашқы 

зерттеушілердің бірі болды. Оның ғылыми ынта қойған мәселелерінің ауқымы 

қазақ мемлекетінің пайда болу, қҧқықтық жҥйенің, қҧқықтық ҧғымдардың, 

терминдердің қалыптасу мәселелерін қамтыды. 

Ресейге қосылғанға дейін қазақ қоғамының мемлекеттік ҧйымы, ғасырлар 

бойы қалыптасып, дамытылған қҧқық жҥйесі болған. Осы уақыт ішінде 

мемлекеттіліктің ӛзін, оның қҧрылымын, органдарының қызметін, сондай-ақ 

қҧқықтық жҥйесінің қалыптасу және жҧмыс істеу ҥрдісін сипаттайтын зор 

нақтылы материал жинақталды. Ерте кезден бастап ғалымдар, жазушылар, 

ақындар тҥрлі дәуірлердегі саяси оқиғаларды, әдет-ғҧрыптарды, заңдарды, 

дәстҥрлерді суреттеген кӛп еңбек жазып қалдырған. Алайда бҧл еңбектердің 
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кӛпшілігі әзірше беймәлім болып қалып отыр. XVIII ғасырдың аяғынан қазақ 

қҧқығы проблемаларын зерттей бастаған Ресей ғалымдарының негізінен ӛздері 

әлеуметтанушылық зерттеулер негізінде жинаған материалдарға сҥйенгенін нақ 

осы жағдаймен тҥсіндіруге болады. Зерттеулерді қазақ халқының тарихын, қазақ 

қоғамының ерекшелігін білмейтін, қазақ тілін, қазақтардың психологиясын 

тҥсінбейтін адамдар жҥргізіп, сонымен қатар,  бҧл зерттеулер қазақ халқы 

ӛміріндегі бетбҧрыс кезеңде, яғни Ресейге қосылу нәтижесінде, оның 

мемлекеттік ҧйымы мен қҧқықтық жҥйесі бҧзылған кезде жҥргізілді. Қазақтың 

әдет-ғҧрыптық қҧқығында елеулі ӛзгерістер болды: ежелден ӛмір сҥріп келген 

қҧқықтық әдет-ғҧрыптарға, ӛнеге-ӛсиеттерге консерватизм белгілері тән болса 

да, олар ӛзгере бастаған еді. Сӛз жоқ, казақтардың әдет-ғҧрыптық қҧқықтарын 

жинау, корыту және зерттеу жӛнінде Ресей ғалымдары зор жҧмыс істеді. Олар 

Ресейдегі қҧқық ғылымының дамуына оң ықпал етті, алайда қазақтардың 

қҧқықтық санасына ешқандай әсері болған жоқ. Ал мҧның себептері кӛп еді. 

Қазақ қҧқығы туралы еңбектер орыс тілінде жазылды, таралымы ӛте шектеулі 

болды. 

Ең бастысы — қазақ қоғамында кез келген салада, соның ішінде қҧқық 

саласында да ғылыми зерттеулер ҧйымдастыру ҥшін ешқандай жағдай 

болмады.  

Қазақтың әдет-ғҧрыптық қҧқығы жӛнінде Ш. Уәлиханов алғашқылардың 

бірі болып бірқатар еңбектер жазды. Ол қазақ қҧқығының проблемаларын кең 

тҧрғыда — тарихи және ӛз кезіндегі қырларынан қарастырады. Ол қазақтың 

дағдылы қҧқығын, мҧсылман қҧқығын, Ресей зандарын жақсы білген еді, 

оларды салыстыра отырып зерттеді, аталған қҧқық жҥйелерінің жақсы және теріс 

белгілерін жан-жақты кӛрсетті [1, 147 б.]. Қазақстанның қҧқық ғылымы ҥшін Ш. 

Уәлихановтың қазақ қҧқығының тарихы, оның әлеуметтік мазмҧны мен 

келешегі жӛнінде айтқан пікірлерінің зор маңызы бар. Оның пікірінше, қазақ 

қҧқығы ҧзаққа созылған тарихи дамудың нәтижесі болып табылады және рулық 

қҧрылыс дәуірінде қалыптаса бастаған. «Сот реформасы туралы жазбаларында» 

Ш. Уәлиханов «бізден бҧрын жҥздеген, мҥмкін, мындаған жылдар бойы ӛмір 

сҥріп келген әдет-ғҧрыптық қҧқық нормалары» туралы жазады
 
[1, 149 б.]. Бҧл 

қҧқықтық жҥйе сияқты қҧбылыстың қоғам тіршілігі негізінде, ҧзақ кезең ішінде 

қалыптасуы мҥмкін екендігін тҥсінген ҧлы ғалымның ғажайып болжамы еді. 

Ӛйткені ол кезде Қазақстан аумағындағы мемлекеттік ҧйымдардың ерте кезден 

бергі қҧқықтық жҥйесін сипаттайтын қҧқықтық та, әдеби де деректемелер 

ғылымда әлі мәлім емес болатын.  

Ш. Уәлиханов қазақ қҧқығының бірқатар ӛзіндік ерекше белгілерін 

кӛрсетіп, оны тҥсіну негіздерін қалады деуге болады. Жарты ғасырдан кейін 

бҧл іске енді кәсіби-заңгер Ж. Ақбаев ӛз ҥлесін қосуға тырысты [2, 28 б.]. Ол 

кӛп еңбек жазған жоқ. Ӛйткені мәселе кӛп жазуда емес, автордың қандай 

идеялар: терең, бірегей немесе қҧрама идеялар айтуында. Ж. Ақбаев қазақ 

қҧқығының сипаттамасы жӛнінде тҥңғыш рет бірқатар бірегей идеялар ҧсынды. 

Ж. Ақбаев қазақ қҧқығы институттарын тҥсіндіруде психологиялық қҧқық 
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теориясының принциптері мен идеяларын колдануға тырысқан бірінші және 

соңғы қазақ қҧқықтанушысы болып табылады [2, 115 б.]. 

Ж. Ақбаев қазақ қҧқығы жӛнінде объективті қҧқық және субъективті қҧқық 

ҧғымын бірінші болып пайдаланды. 

Объективті қҧқық ҧғымы қҧқықтық жҥйенің қалыптасуына байланысты 

пайда болады. Қҧқық ҧғымын бейнелейтін негізгі термин әділеттілік туралы, 

ақиқат туралы, шындық туралы тҥсінікке байланысты. Бҧған қазақ қҧқығының 

қалыптасу тарихы да кіреді. Алайда қазақтарда қҧқық ҧғымы пайда болуының 

тарихы тым кҥрделі, оны әлі ешкім зерттеген емес. Мҧндай ҧғымның бар екенін 

заңдар туралы айтылатын Орхон-Енисей ескерткіштерінен бастап XVI ғасырға 

дейінгі әдеби деректемелерден кӛруге болады. Тҥркі тайпалары одақтарында, тҥркі 

мемлекеттерде ӛздерінің қҧқық туралы тҥсініктері болған, бірақ олар 

қолданылып келген қҧқылық нормалардың жинақталған кӛрінісі емес еді.  

Тҥркі тілдес тайпалар (ҧлыстар) X-XI ғасырлардың ӛзінде-ақ арабтың (сирек 

болса да парсының) қҧқықтық ҧғымдарын қолдана бастаған. Солардың ішінде 

қҧқық ҧғымын объективті мағынасында кӛрсететін «хҧқық» терминінің ерекше 

мәні болды. Алайда тҥркі тілдес халықтарда «хҧқық» сол мағынасында 

қолданылған жоқ. Бҧл ҧғым субъективті қҧқық мағынасында орныққан, мҧны 

мемлекеттік-қҧқықтық проблемалар туралы мәліметтер бар тҥркі тілдес 

әдебиеттің бәрі дәлелдейді. «Хҧқық» термині орта ғасырдың ҥздік туындысы - 

Ж. Баласағҧнның «Қҧтты білік» дастанында субъективті қҧқық ҧғымында 

қолданылған.  

Мҧнда  «хҧқ» терминінің субъективті қҧқық мағынасында қолданылуы ғана 

емес, сонымен қатар бҧл сӛздің жазылуы да ӛзгерген. Ол тҥрік тілі 

фонетикасының ерекшеліктеріне бейімделген. Шынына келгенде, «хҧқ» сӛзін 

қолдану да, айту да ӛте қиын, «хақ» әлдеқайда ыңғайлы. Сондықтан «хақ» 

термині қабылданған. Бҧл араб сӛзінен алынған термин қазақ тіліне әуел бастан 

осылай сіңісіп кетті. Бірақ арабтың қҧқық ҧғымы – хҧқҧқ тҥріктің «тӛру» деген 

нағыз қҧқық ҧғымын алмастыра алмады. 

Барлық айтылғандардың қарастырылып отырған проблемаға тікелей қатысы 

бар. Ж. Ақбаевтың қазақ қоғамындағы объективті қҧқық ҧғымы туралы айта 

келіп, тҥркі тілдес халықтардың қҧқылық жҥйесіне мәлім «Тӛру» ҧғымын да, 

арабтардан алынған «хҧқық» ҧғымын да қарастырмайтыны неліктен? Бірінші 

сҧраққа «Тӛру» ҧғымының XVI ғасырдың ӛзінде-ақ Орта Азиядағы тҥркі тілдес 

халықтардың қолдануынан шығып қалғанын негізге алып жауап қайтаруға 

болады. Екінші сҧраққа жауап мынадай: «хҧқық» тҥркі мемлекеттері ӛмір 

сҥрген кезеңде де, қазақ мемлекеттілігі пайда болған кезде де объективті қҧқық 

ҧғымы ретінде қабылданған жоқ. Бірақ ӛзінің әлеуметтік мәніне сәйкес келетін 

қҧқықтық жҥйесі болмайынша, объективтендірілген қҧқығы болмайынша, кез 

келген мемлекет ӛмір сҥре алмайды. Объективті қҧқықтың қалыптасу мен 

қҧқықтық нормалар жҥйесі ретінде ӛмір сҥруін, сӛз жоқ, қоғамдық сана 

қабылдап, белгілі бір ҧғымдық кӛрініс табады. Одан әрі абстрактілі, жалпы 

қҧқық ҧғымы казақ халқының қҧқылық санасында жайлап қалыптасып, белгілі 
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бір ҧғымдық рәсімге ие болды [3, 31 б.]. Сонан соң бҥл ҧғым оларға қайдан 

алынғаны белгісіз тҥрде кездейсоқ кҥштеп таңылған жоқ. Ол қоғамдық 

қатынастарды жалпы қоғамның және жеке алғанда әркімнің игілігін 

қамтамасыз ететін бағытта реттеп отыратын мемлекеттік нҧсқаулардың 

әділетті, дҧрыс сипаты туралы табиғи тҥсініктерден туындаған. Басқаша 

айтқанда, негізінен кӛшпелі ӛмір салтын ҧстаған қазақтардың қҧқықты 

қоғамдық ӛмірді дҧрыс жолға салатын қҧрал деп білгені табиғи нәрсе болатын. 

Қазақ қоғамында қолданылған нақ объективті қҧқықтың «Ақ жол» деп 

қабылданғаны сондықтан болар. Мҧны мақҧлдап жауап қайтаруға салмақты 

негіздер бар. Қазақтарда «жол» ҧғымы ӛте кең мағынада қолданылады. Қазақ 

тілінің тҥсіндірме сӛздігіне жҥгінейік, онда «жол» сӛзіне айқын мән берілген. 

Ӛз тақырыбымызға жақындарын келтіріп ӛтейік. 

1. Алға ҧстаған бағыт, бағдар. «Қазақ» газеті тӛңкерісшіл жол ҧстады, халық 

мҥддесін қорғады. Ойы бӛлектің, жолы да белек.  

2. Салт, әдет-ғҧрып, кәде, сый, сыйлық. 

3. Ақ жол. Қалың ел қҧдайына мінәжат етіп, батырларға ақ жол тілеп, 

кҥрмалдық отын лаулатты. 

4. Ата жолы. Ежелден келе жатқан дәстҥр. Ата жолын бҧзғанды тыйсаң, 

әуелі ӛзінді тый. 

5. Жол бастады. Жолға шыққанда жолды бастап жҥру, жол кӛрсету, бағыт, 

бағдар сілтеу.  

6. Жолға қойды. Тәртіпке келтірді, жҥйеге тҥсірді. 

7. Жолға салды. Дҥрыс бағытқа қою, тҥсіру. Жақсылар жолдан азар ма, ниеті 

жаксы болған соң. Анты бар: Дайра-байға зайып болман, Ел ғҧрпын жерге 

таптап «тайып жолдан». 

8. Жолдан жығылмау. Дәстҥрді, салтты жақсы білу, ҧстау. 

9. Жол кӛрген. Кӛпті кӛрген. 

10.Жол кӛрсету. Жӛн сілтеу, ҥлгі, ӛнеге кӛрсету. 

11.Жол сілтеу. Бағыт нҥсқау, жӛн сілтеу. 

12.Қасқа жол. Анык, айқын, тҥзу жол. 

13.Оң жол. Дҥрыс бағыт.  

14.Сара жол. Анық, айқын бағыт. 

Айтылғандардың бәрі «жол» кӛшпелі салт жағдайында ӛмір сҥрген қазақ 

халқы психологиясының ерекшеліктеріне сай келетін қҧқык, ҧғымын білдіре 

алатын және шын мәнінде білдірген терминнің нақ ӛзі. «Ақ жол», «Ата жолы» 

арқылы жалпы объективті қҧқық ҧғымын білдіре отырып, қазақ халқының 

психологиясы ӛз қҧқықтық жҥйесінің ерекшеліктерін кӛрсетті. Біріншіден, 

қазақ қҧқығының аса маңызды қайнары ҧрпақтан ҧрпаққа беріліп келген әдет-

ғҧрып, дәстҥр болатын. Сондықтан қҧқық (ақ жол) әдет-ғҧрып, кәде ретінде 

кабылданды. Екіншіден, қазақ қҧқығының ерекше тағы бір қайнары билердің 

(сот) ӛнегесі – ҥлгісі болды. Бҧл «жол кӛрсету», істің тҥйінін шешудің «жолын 

тауып беру» сияқты ҧғымдардан кӛрінді. Сот ҥлгісінің қазақ қҧқығы дамуында 

ерекше маңызы болды. Ҥшіншіден, мемлекеттік анықтамалар да қазақ 
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қҧқығының даму қайнары еді. Бҧл «қасқа жол», «жолға қою», «жолға салу» 

сияқты ҧғымдардан кӛрінді. Мысалы,  Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 

ханның ескі жолы». 

Сонымен, «Ата жолы», «Ақ жол» қазақ халқының қҧқықтық санасында 

объективті қҧқық ҧғымын бейнеледі. Ж. Ақбаев бҧл айтылғандардың бәрін 

тҥсініп қана қойған жоқ, бҧл оның ӛз халқының қҧқықтық психологиясын терең 

білетіндігін дәлелдейді, сонымен қатар ол ҧлттық қҧқықтық санаға сай келетін 

қҧқық анықтамасын берген алғашқы қҧқықтанушы-ғалым да болды. Ж. Ақбаев 

қҧқық ҧғымын білдірудің аталған ҥш әдісімен қатар қҧқық ҧғымын білдіретін 

тӛртінші әдісі де бар, атап айтқанда ол «жол» деген сӛз деп жазады [4, 26 б.]. 

Бастапқыда «жол» кәдімгі жҥретін «жол» мағынасында колданылған, ал сонан соң 

бҧл сӛз қҧқық мағынасында да қолданыла бастаған, демек, қырғыздар «жол» 

сӛзіне екі жақты мағына беріп, бҥл сӛзбен кәдімгі жолды да, қҧқықты да айтады. 

Таза психикалық қҧқық ҧғымын білдіру ҥшін қырғыздар, баска да халықтар 

сияқты, материалдық дҥниеден алынған сӛзді пайдаланған.  

Біріншіден, Ж. Ақбаев қазақтардың қҧқықты «жол» деген термин арқылы, 

яғни қоғамдық қатынастарды реттейтін, адамдар қҧқық қатынастарына тҥскен 

жағдайда олардың арасындағы проблемаларды шешудің кӛрсеткіші болатын 

қҧрал ретінде тҥсінгеніне кҥмән келтірген жок. Бҧл жерде ете елеулі бір 

жағдайға назар аудару керек. Қҧқықты «жол» (даңғыл жол) деп сипаттай келіп, 

Ж. Ақбаев мҧны оның мәнін кӛрсету ҥшін жеткілікті деп санайды. Ж. Ақбаев 

қҧқықтың кҥштеу жағын атап кӛрсетуді қажет деп есептемейді [5, 18 б.]. Бҧл 

жаңсақтық немесе қҧқық табиғатын жете тҥсінбегендік емес. Біздің пікірімізше, 

Ж. Ақбаев қазақ қҧқығын ол шын мәнінде қандай болса, сол кҥйінде тҥсінген. 

Мемлекеттіліктің дамымағандығы, мемлекеттік органдардың тармақталған 

жҥйесінін болмағандығы, бір жағынан, қҧқықтық жҥйенің дамымағандығы, 

оның салаларға бӛлінбегендігі және жҥйеленбегендігі салдарынан қазақ 

қҧқығында кҥштеу элементтері айқын кӛрсетілмеген еді. Бҥл қҧқықтық 

нормалардың бҧзылғаны ҥшін жаза, кҥш қолдану кӛзделмегенін білдірмейді. 

Жаза қолдану да кӛзделді, кҥштеу де болды. Бірақ мҧның бәрі негізінен 

қоғамдық пікірге сҥйеніп, қоғамдық санаға «сіңіп кеткен» сияқты болатын. Ал 

біздің пікірімізше, кҧқық бҧзушылық ҥшін жаза қолдану қҧқықтың сипатты 

белгісі ретінде қабылданбаған. Ол қҧқық ҧғымының сыртында қалған. Әйтпесе, 

қазақтардың қҧқық санасында қҧқықтың тек бір тҧрғыда: «Қасқа жол», «Ақ 

жол» тҥрғысында болғаны неліктен екенін тҥсіндіру қиын. 

Екіншіден, Ж. Ақбаев ӛз анықтамасында қҧқық ҧғымының психикалық 

қызмет нәтижесі екенін атап кӛрсетеді. Бҧл арада Ж. Ақбаев қандай да бір ҧғым 

ойлану ҥрдісінің қорытындысы болып табылады деген ғылыми теорияға 

сҥйенеді. Қҧқық сияқты кҥрделі қҧбылыс терең ғылыми зерттеулердің нәтижесі 

ретінде, сондай-ақ адамдардың ӛздерінің практикалық тіршілік ҥрдісінде 

ҧғынылуы мҥмкін. Екі жағдайда да қҧқық туралы тҥсініктер белсенді және 

қорытушы психикалық қызметгің қорытындысы болып табылады. 

Ҥшіншіден,  Ж. Ақбаев қҧқық ҧғымына тар ӛрісті таптық кӛзқарасты 
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қабылдамайды, ал ол XX ғасырдың бас кезінде заң әдебиетінде орын ала 

бастаған еді. Ж. Ақбаевтың тҧжырымынша қазақ қҧқығы бҥкіл халықтың еркін 

білдіреді, ӛйткені халық психологиясы жалпы алғанда оны әділетті, дҧрыс 

қҧбылыс деп таниды. Сірә, әділ билерге кҧдайдай табыну мен қарау билерді 

сынау сияқты ғажайып қҧбылысты осымен тҥсіндіруге болатын шығар. Екі 

жағдайда да адамдар қалыптасқан қҧқықтық нормалардың әділдігіне сенген. 

Тӛртіншіден, ақырында, Ж. Ақбаев «жол» термині «материалдық дҥниеден» 

алынған және оның ҥстіне тек қазақ қҧқығына ғана ерекше белгісі емес деп 

дҧрыс ескерткен. Орыс және француз қҧқығында да солай болған. Басқаша 

айтқанда, Ж. Ақбаев халықта қҧқық ҧғымы қалыптасуының объективті 

зандылығы оның материалдық ӛмір жағдайларына байланысты екенін атап 

кӛрсетеді. 

Ж. Ақбаев қазақтардағы қҧқық ҧғымының тҧжырымдалуымен шектелмейді. 

Ол қҧқық («жол») ҧғымын әдет (обычай) ҧғымынан шектеу қажет екендігі 

туралы терең ой айтты. Біздің ойымызша, бҧл мәселеде де Ж. Ақбаев салиқалы 

пікірге келген.  

Шынында да, тҥркі тілдес халықтар «хҥқ» ҧғымын, тегінде, X-XI 

ғасырларда болар, арабтардан алған, қалай дегенмен де ол Ж. Баласағҧнның 

«Қҧтты білігі» мен М. Қашғариде кеңінен пайдаланылады және қҧқықтық  

мәнінде емес, жай ғана әдет-ғҧрып мәнінде қолданылады. Жоғарыда атап 

ӛткеніміздей, «қҧқық» ҧғымы «тӛру» терминімен білдірілген. Ал ежелгі тҥрік 

тілінде «әдет-ғҥрып» «ӛгрәйҥк» және арабша «ғадет» деп аталған. 

Әдет-ғҧрыптың «егрәйҥк» деген тҥрікше ҧғымы М. Қашғаридің сӛздігінде 

кездеседі. Уақыт ӛте келе, «ӛгрәйҥк» «әдет-ғҧрып» ҧғымы ретінде 

қолданылуын тоқтатқан, бірақ нақ сол мағынасында сақталып қалған, ал оны 

«ғадет» (әдет) термині алмастырғандықтан, жай ғана әлеуметтік маңызды 

сипатын жоғалтқан. 

«Ғадет» (әдет) ҧғымы толық қҧқықтық мәнге ие болған жоқ және «қҧқық» 

ҧғымын білдірмеді. Тҥркілер мен қазақтар, ӛз мҧрагерлері сиякты, «ғадетке» 

неғҧрлым адамгершілік мазмҧн берген. Бҧл ҧғым, біріншіден, халықтың әдет-

ғҧрпы мағынасында («ауру қалса да әдет қалмайды»), екіншіден, мемлекеттік 

(әкімшілік) ғҧрып ретінде қолданыла бастаған. 

Айтылғандардың бәрінен қандай қорытынды шығады? Ж. Ақбаев ашып 

жазбағанымен, оның пайымдауларынан қазақтар ӛздерінің қҧқықтық жҥйесін 

әдет немесе әдеттегі қҧқық (дағдылы қҧқық) деп атамаған деген қорытындының 

туындауы қисынды. Қазақтардың ӛз қҧқығын былай деп атай алмағаны 

олардың «әдетті» таза қҧқықтық қҧбылыс деп қабылдамайтындығынан ғана 

емес, сонымен қатар қҧқықтық нормалар жинағының әрқашанда аса кӛрнекті 

мемлекет қайраткерлерінің есімдерімен байланыстырылғандығынан да болатын 

[5, 247 б.]. Мысалы, «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», 

«Тәуке ханның жеті жарғысы». Сондықтан қазақ қоғамында 1917 жылға дейін 

болған қҧқықты «қазақтың дағдылық қҧқығы» деп емес, қайта «қазақ кҧқығы» 

деп атау тарихи және ғылыми жағынан дҧрыс болады. Қазақ қҧқығының бҧлай 
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аталуы қҧқықтық әдет-ғҧрыптың да, сондай-ак кейбір реттерде (аса кернекті 

билердің шешімдері) би (сот) ӛсиеті ретінде қҧқықтық мән алған би 

шешімдерінің де маңызын ешбір кемітпейді. Керісінше, би ӛсиеттері санының 

едәуір кӛп болуы олардың авторларының белгісіз емес, қайта олардың 

болғанын атап кӛрсетеді, мҧның ӛзі қҧқылық әдет-ғҧрыпка тән. 

Қҧқық магистрі Ж. Ақбаевтың қазақ қҧқығын анықтауға сіңірген ғылыми 

еңбегін атап ӛте келіп, сонымен бірге оның бҧл проблема жӛнінде 

айтқандарының бәрімен бірдей келісуге бола қоймайды. Ж. Ақбаевтың 

кейбір пайымдаулары, біздің пікірімізше, ӛмір шындығына сай келмейді немесе 

кем дегенде, даулы болып табылады. 

Келтірілген пікірде кейбір қызықты және онша айқын емес жайлар бар. 

Біріншіден, Ж. Ақбаев қазақ қоғамының заңдары немесе қҧқығы жазылмаған 

деп санайды. Басқаша айтқанда, олар «қҧдайдан - айдан» берілген. Белгілі бір 

дәрежеде Ж. Ақбаевтың айтқаны дҧрыс. Кӛптеген қҧқықтық нормалар би 

ҥлгісінің (ӛсиетінің) нәтижесі ретінде, сӛз жоқ, жазылмаған болатын. Сонымен 

бірге қазақтарда жазылған заңдардың болғанын толық теріске шығарудың негізі 

бола қоймас. 

Ж. Ақбаев қазақтардың неке қҧқықтары мәселесі жӛнінде бірқатар бағалы 

идеялар айтқан. Қазақтардың неке қҧқығы туралы мақала жазылған кезге қарай 

қазақ ғалымдарының да, орыс ғалымдарының да қазақтардың отбасы-неке 

қҧқығы туралы заң әдебиеті бай болатын. Отбасы-неке проблемаларын 

зерттеушілердің кӛпшілігі оларға этнографиялық тҧрғыдан қарады. Олар қҧда 

тҥсу, тойға әзірлену ғҧрпын, оның ӛткізілуін сипаттады, бҧл ҥрдіске қатысушы-

лардың қатынастарына этикалық баға берді. Ж. Ақбаев неке қатынастарының 

кейбір тҥйінді мәселелерін қҧқықтық тҧрғыдан карастырады. Бҧл орайда ол 

жекелеген қҧқықтық терминдердің этимологиясын анықтауға әрекет жасайды. 

Ж. Ақбаев қазақтарда неке шарты бір-бірімен дәйекті де қисынды тҥрде 

байланысқан бірқатар заңдық фактілер негізінде пайда болатынын бірінші рет 

тҥсініп, кӛрсете білді [5, 87 б.]. Неке шарты пайда болуы заңдылық факт 

қызметін атқарған «қарғы баумен» байланысты. Ж. Ақбаев «карғы баудың» бір 

кезде заңды қатынастардың пайда болуына жәрдемдескен фактор қызметін 

атқарғанын арнайы атап кӛрсетеді. Сірә, XX ғасырдың басына қарай-ақ «қарғы 

баудың» бҧрын болғанындай қҧдіретті заңды мәні болмаса керек. Сондықтан ол 

занды мәнінен айрылған немесе онысын жоғалтқан. Мҧндай пайымдаудың кейбір 

негіздері бар. «Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде» «қарғы баудың» бір 

мағынасы туралы былай делінген: «Қҧдаласқан адамның қалың малдың 

сыртында беретін ырымы». Кӛрініп отырғандай, «Сӛздік» авторлары «қарғы 

бауға» заң жҥзінде мҥлде ешқандай мән бермейді, ӛйткені оны «ырым» деп 

санайды.  

Ж. Ақбаев «қарғы бау» мәнін тҥсінуге ғалым ретінде қарайды. Арнаулы 

қҧбылысты, бҧл ретте неке шартын сипаттау ҥшін оның элементтерінің 

бастапқы мағынасының маңызы бар. Тіпті «қарғы бау» дербес зандық мәнін 

жоғалтқан кездің ӛзінде де ол, дегенмен, неке шартын жасауға бағытталған 
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алғашқы қадам ретінде одан әрі ӛмір сҥре берді. 

Ж. Ақбаев қазақтарда неке шартын жасасудың заң жҥзіндегі ерекшеліктерін 

кӛрсетіп қана қойған жоқ. Ол неке шарты қатынастарының субъектілері 

қҧқықтық жағдайының ерекшеліктеріне назар аударды. Неке шарты шаңырақ 

кӛтеріп, ҥй болғысы келген әйел мен еркек арасында жасалмаған. Неке 

шартының субъектілері, бір жағынан, қыздың ата-анасы және екінші жағынан, 

кҥйеудің ата-анасы болатын. Сондықтан, Ж. Ақбаевтың дҧрыс атап ӛткеніндей, 

неке шартын жасасу нәтижесінде қалындық пен кҥйеудің ата-аналары арасында 

толып жатқан қҧқықтар мен міндеттер пайда болады.  

Ж. Ақбаев заңгер ретінде қазақтың әдет-ғҧрықтық заңдарын зерттеп, қазақ 

халқының қҧқықтық санасы мен менталитетін негізге алып, қҧқықтық 

нормалардың мәнін және ерекшелігін айқындады. Сонымен қатар, Алаш Орда 

мемлекеті идеясын негіздеу барысында дала демократиясының белгілерін  

мемлекеттілік идеясын қалыптастыруда ҧсынды. Сондықтан, Алаш идеясының 

негізін қалаушылар саяси-қҧқықтық нормалардың негізінде жаңа мемлекеттің 

сипатын айқындауға тырысқан. Бҧл идея қазіргі кезеңде ӛміршеңдігін сақтап 

отыр.  
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Букейханов (1870-1937 гг.) и его единомышленники А. Байтурсынов (1873-1938 

гг.), М. Дулатов (1885-1931 гг.) и другие. 
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Большинство трудов, так или иначе освещавших отдельные страницы 

истории Алаш-Орды, ограничивались повторением немногих общеизвестных и 

кочевавших из одной книги в другую фактов и утвердившихся оценок [3, с. 16]. 

Усиление национально-колониального гнета, аграрная политика царизма, 

проникновение капиталистических отношений в социально-экономическую 

жизнь края привели к росту национального самосознания казахского народа. 

Национальное движение в казахском обществе было неоднородным, 

существовали различные идейно-политические течения. 

Первая буржуазно-демократическая революция в России дала толчок 

политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию в крае 

национально-освободительного, рабочего, аграрного и других форм движения 

против колониального, социального и других видов угнетения. Отношение 

различных слоев населения края к событиям 1905-1907 гг. в России было 

неоднозначным. Из-за низкого уровня экономического, социального и 

политического развития края по сравнению с другими несколько шире 

развивалось рабочее движение, поднявшееся в годы революции на качественно 

новую ступень. В нем принимали активное участие промышленные и городские 

рабочие. Аграрное движение было представлено в основном трудовыми слоями 

казахского аула, переселенческой деревни и казачьих станиц. 

Как свидетельствуют материалы казахской периодической печати начала 

века и в целом творческое наследие выдающихся представителей интелли-

генции, вступивших тогда на арену политической борьбы и общественного 

движения, это было временем, когда на чашах весов оказались судьбы нации, 

само существование народа.  

Продолжая, по существу, политику царского самодержавия, Временное 

правительство в Казахстане не могло решить национальный вопрос и не 

стремилось к решению аграрного вопроса. Вопрос о самоопределении, или 

автономии казахов, как и других угнетенных народов, оно даже не пыталось 

ставить.  

В этих условиях лидеры казахского либерального движения, учитывая 

быстро меняющуюся ситуацию и ускоренный процесс поляризации 

политических сил, приняли решение ускорить проведение общеказахского 

съезда. 

В 1905 году зарождается движение «Алаш», а в 1917 году формируется 

партия «Алаш» и в этом же году в газете «Қазақ» печатается программа партии. 

Вокруг партии были сплочены практически все представители казахской 

национальной интеллигенции [1, с. 18]. 

В программе партии были сформированы передовые идеи начала ХХ века, 

идеи демократии, правового государства, земельный вопрос, а так же основные 

аспекты жизнедеятельности общества и государства. В ноябре 1917 г. на 

выборах в Учредительное собрание партия «Алаш» получила большинство 

голосов и 43 депутатских места.  

На Первом Всеказахском съезде, проходившем в г. Оренбурге с 21 по 28 
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июля 1917 г. произошло организационное оформление партии «Алаш».  

Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, 

находящимися на поверхности земли, водами, их богатствами, а так же недрами 

земли составляет собственность Алаш [4, с. 69]. 

На этом же съезде были приняты решения по 14 вопросам, в том числе 

таким ключевым, как форма государственного устройства России 

(парламентская федеративная республика), республика казахских областей, 

землеустройство казахского населения, отношение к религии, вопрос о 

положении казахской женщины, подготовка выборов в Учредительное 

собрание [5,  с. 62]. 

На решения съезда оказала сильное влияние казахская интеллигенция, 

объединившаяся вокруг газеты "Казах". Благодаря этому суживались 

возможности влияния мусульманского духовенства на казахское население: 

устранялись клерикальные суды, на смену им должны были вводиться 

правовые структуры; женщины должны были обладать равными с мужчинами 

правами, запрещался калым. Образование должно было стать обязательным и 

подчиняющимся гражданским властям.  

В партию ―Алаш‖ вошли представители научной и творческой интелли-

генции: М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев, С. Торайгыров, Х. 

Габбасов, А. Ермеков, Ж. и Х. Досмухаммедовы и др.  

Разразившийся в июле 1917 г. общероссийский политический кризис тре-

бовал скорейшего определения места и роли движения "Алаш" в сложившихся 

условиях. 21 ноября 1917 г. газета "Казах" напечатала проект программы 

партии, составленной А. Букейхановым, А. Байтурсыновым, М. Дулатовым,  

И. Гумаровым, А. Жундебаевым, А. Беремжановым, Е. Турмухамедовым.  

В конце 1917 г. политическое руководство национально-освободительным 

движением в Казахстане большей частью принадлежало единственно 

организованной партии Алаш, социально-политический статус которой можно 

определить как национально-демократический. Естественно, что процесс 

формирования и становления партии со всеми присущими ему признаками был 

сжат во времени, а затем вообще прерван стремительным развитием 

революционных событий, приведших к октябрьскому перевороту. Поэтому в 

отношении партии Алаш применительно такое определение, как "движение" 

поскольку алашское движение и до появления партии "Уш жуз" и других групп 

являлось главной руководящей силой всей национально-освободительной 

борьбы казахского народа начала ХХ века. 

Второй Всеказахский съезд, проходивший с 5 по 12 декабря 1917 г. в 

Оренбурге, объединил представителей различных слоев казахского общества. 

На съезд прибыли делегаты из всех областей Казахстана. Центральной 

проблемой, обсуждаемой на съезде был вопрос о национальной автономии. 

Придерживаясь демократических принципов в государственном строи-

тельстве съезд провозгласил равенство всех национальных меньшинств, 

проживающих в пределах "Алашской автономии", "во всех учреждениях 
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автономии представители всех наций должны быть представлены пропор-

ционально. Представляется также экстерриториальная и культурная автономия 

тем, кто оказался без территории в пределах автономии "Алаш". 

Лидеры алашского движения оставались принципиальными противниками 

большевистских форм и методов социалистического переустройства Казах-

стана. Несмотря на вынужденный переход на сторону Советской власти, вся их 

общественно-политическая деятельность начала 1920-х годов свидетельство-

вала о приверженности ее к прежним гуманистическим, демократическим 

принципам.  

Всем, кто живет среди казахов, гарантируются права меньшинства. Во всех 

учреждениях автономии Алаш представители всех нации должны быть 

представлѐны пропорционально. Предоставляется также территориальная и 

культурная автономия тем, кто без территории окажется в пределах автономии 

Алаш. 

Лидеры «Алаш» Октябрьский большевистский переворот восприняли 

негативно, Ахмет Байтурсынов позднее писал, что февральская революция 

была правильно понята и с радостью встречена казахами потому, что, во-

первых, она освободила их от гнета и насилий царского правительства, а во-

вторых, подкрепила у них надежду осуществить свою заветную мечту — 

управлять самостоятельно. То, что вторая революция показалась казахам 

непонятной, объясняется просто: у казахов нет капитализма и классовой 

дифференциации, даже собственность у них не так разграничена, как у других 

народов. Наводила же ужас на казахов Октябрьская революция своими 

внешними проявлениями. На окраинах большевистское движение сопровожда-

лось насилиями, грабежом, злоупотреблениями и своеобразной диктаторской 

властью. 

Пришедшими к власти большевиками партия «Алаш» была немедленно 

упразднена, а все еѐ руководители, несмотря на амнистию, были в 30-х годах 

расстреляны. 

Идеи, выдвинутые в программе партии «Алаш», как фундамент 

современной казахской государственности, был заложены в начале XX века. 
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Нҧрбекова Р.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ. 

r_nurbekova@mail.ru 

 

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ – ӘЛИХАН БӚКЕЙХАНОВ 

 

 Ҧлт тарихы тек қана саяси, әлеуметтік, қоғамдық оқиғалардан ғана емес, 

сонымен қатар ҧрпақтар жалғастығынан, ӛміршең дәстҥрлерден қҧралатыны да 

белгілі. Сол игі дәстҥрлерден тағылым ала отырып, мемлекет, әлеумет, жеке 

адам кӛшін тҥзейді, бағытын айқындайды. Халқымыз жҥріп ӛткен ҧзақ жолдың 

шежірелі кҥндеріне кӛз салсақ, тарих ата жадына тоқыған талай тағылымды 

істерді кӛрер едік. Қазақ тарихының осындай белесті асуларының бірі – Алаш 

қозғалысы. Бҥкіл қазақ даласын азаттық идеясына жҧмылдырған бҧл ҧлы 

қозғалыстың тарихы мен тағылымы уақыт ӛткен сайын айқындалып келеді. 

Алаш қайраткерлері ҧлтты ҧлт ететін талай-талай шаруаны бастағаны, жолға 

салғаны белгілі.  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы ерекше тҧлға – Әлихан 

Бӛкейханов. Оның есімі ҧзақ жылдар бойы сирек аталып «буржуазиялық 

ҧлтшылдықтың» синонимі ретінде қаралып келсе, кейінгі ҧрпаққа қалдырған 

орасан мол аманат мҧрасы бір кісінің ғҧмырындай уақыт шаң басып жатқан. 

Бірақ та «Ер есімі – ел есінде» дегендей, ондай қоғам қайраткері, халқымыздың 

жадында мәңгілік сақталып қалды.  

Қазақтың болашақ саяси кӛсемі, бір басында сан тҥрлі ғылым тоғысқан 

бірегей тҧлғаның білім дәриясынын сусындағын ішкі қадамы  Мырзатай 

аталған, қазіргі Қасым қыстағында бес ауыл молдасынан сауат ашудан 

басталады. Ол мҧсылманша хат танып, тілі Мҧқтасарды сындыруға жеткенде 

әкесі Мықан Қарқаралыдағы бастауыш орыс училищесіне апарып береді. 

Омбыға оралғанда Ә. Бӛкейханов Ресей империясының қазақ даласына 

жҥргізген отаршылдық саясатына деген ӛзіндік кӛзқарасы қалыптасқан, 

марксизмнің экономикалық қағидаларымен қаруланған, саяси астыртын 

кҥрестің тҥрлері мен әдістерін ҥйреніп, білген, кҥрес-тартыстан біршама 

тәжірибесі бар саяси кҥрескер болатын. Ол Омбыға келісімен қаланың 

прогресшіл бағыттағы зиялыларымен, жер аударылғандармен тез тіл табысып, 

тығыз қарым-қатынаста болады, қаланың саяси әлеуметтік, қоғамдық 

жҧмысына белсене араласады. "Халық бостандығы" партиясының қатарына 

ӛтіп, ӛзі қазақ зиялылары мен саяси белсенділерінің арасында осы партияның 

шағын тобын ҧйымдастырады. Әлиханның саяси кӛзқарасының пісіп, 

жетілуіне, кейін белгілі саяси, қоғам, мемлекет қайраткері, әрі қазақ ҧлт-

азаттық қозғалысының ҧйымдастырушысы және кӛсемі ретінде танылуына, 

саяси кҥрескер ретінде шыңдалуына Омбыдағы кҥндері ерекше ықпал етеді. 

Әлихан Бӛкейханов 1890 жылы Омбы қаласындағы техникалық училищені 
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бітіргеннен соң 1890-1894 жылдары Санкт-Петербордағы Орман шаруашылығы 

институтының экономика факультетінде оқыған. Әлихан Бӛкейханов 

институтта оқып жҥрген кезінде студенттік толқуларға қатысқан деген пікір 

бар. Әлиханның студенттік жылдары Ресейдің капиталистік қатынастарға 

кеңінен тартылып, елдің кӛптеген қалаларында ӛнеркәсіп орындары салынып, 

темір жол қҧрылыстары қарқынды жҥргізілген және осыған байланысты 

әлеуметтік қайшылықтар кҥшейе тҥскен кезеңмен тҧспа-тҧс келген. Мҧндай 

жәйттар Санкт-Петербор сияқты ірі қалалардағы әр бағыттағы студенттік 

қозғалыстардың қалыптасып, дамуына әсер еткен. Бҧл қозғалыстардан Әлихан 

да сырт қалмаған.  

 Сол кездерден біздерге жеткен жекелеген қҧжаттарда оның студенттік 

жылдарында жастар қозғалысына белсенді тҥрде қатынасқаны туралы, әр тҥрлі 

саяси бағыттардың сол жақ қанатында болғандығы жайында, әсіресе марксизм 

туралы пікір сайыстарда ӛткір пікірлер айтқандығы жӛнінде мәліметтер 

кездеседі. Әлихан Бӛкейханов ӛмірінің студенттік кезеңі оның саяси 

кӛзқарасының қалыптасуында айтарлықтай орын алған. Ал 1905-1907 

жылдардағы бірінші орыс революциясы кезеңінде ол патшалық мемлекет 

жҥйесіне оппозицияда болған. Ресейдің конституциялық, демократтар 

(кадеттер) партиясының бағдарламалық ҧстанымдарына ден қойған және осы 

партиясының бағдарламалық ҧстанымдарына қарай отырып, партияның 

орталық комитетіне мҥше болып сайланған. Сол уақытта ол кадеттер ҥлгісімен 

қазақтың ҧлттық-либералдық саяси ҧйымын қҧруды ойластырған. Әлихан 

Бӛкейханов мен оның серіктестерінің 1905-1917 жылдардағы кӛзқарас 

эволюциясы 1917 жылғы шілдеде, ҧлттық-демократиялық мақсат-мҥдделерді 

кӛздейтін Алаш партиясын қҧруға алып келген. Оны қҧру қарсаңында Әлихан 

кадет партиясынан оның мемлекеттік қҧрылыс, жер мен дін мәселелері 

жӛніндегі саясатымен келіспейтіндігін мәлімдеп, оның қатарынан ӛз еркімен 

шыққан болатын. Табиғатынан зерек жастың қабілет-дарынын тани білген 

генерал-губернатор Г.А. Колпаковскийдің Омбының технологиялық 

училищесіне ӛзі жетектеп алып барып оқытуында адамгершілік зор ілтифат 

жатыр. Шәкірт жігіт те бҧл кӛрсетілген сенімге әрқашан лайықты болуға 

тырысқан. Оқу орнының ӛз тҥлектерінің арасынан озат болып тәмамдаған 

Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы Бӛкейхановға Петербордағы орман шаруашылығы 

институтына жолдама беруі де оған деген ҥлкен ҥміт артуының белгісі болған. 

Ресейдегі жоғары дәрежелі мамандар даярлайтын білім ордасының есігін 1888 

жылы ашқан. Ол 1892 жылы ойдағыдай бітіріп шығады.  

 Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы Бӛкейханов Қарқаралы оязы, Әлтеке-Сырым 

болысы, Желтау баурайындағы Мырзатай қыстауында  дҥниеге келген. Қазіргі 

әкімшілік аймақтық бӛлініс бойынша бҧл елді-мекен Жезқазған облысы 

Ақтоғай ауданы «Қаратал» кеңшарына қараған. Оның нақты туған жылы 

туралы да жазба деректерде тҥрліше пайымдалып жҥр. Ол анасының арызында 

бергендей, Әлихан – 1866, Әзіхан – 1874, Тәтіхан – 1808, Сымахан – 1880 

жылдары туғандығы атап кӛрсетілген. 
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Қазақ халқының қоғамдық ой санасын биік белеске кӛтерген ірі 

қайраткерлердің туып, туған-ӛскен ортасы жайында да ӛкініштісі, әзірге ауыз 

толтырарлық, мардымды ештеңе жазыла қойған жоқ. Бар ғҧмырын ҧлтының 

болашағы, бақыты ҥшін «Жаным арымның садағасы» деп бел шешіп кҥрескен 

ол, сол жолда бойындағы кҥш-қайраты мен ақыл-ойын, білім-парасатын 

аянбаған ақылман азаматтың кіндік қаны тамған қҧтты ӛлкесі туралы айтылар 

жыр, шертілер сыр, әрине әлі алдағы уақыттың ҥлесінде. 

Кӛрнекті қоғам қайраткері – Ресейдің жергілікті және қалалық қоғам 

қайраткерлері съезінің депутаты, Ресейдің І Мемлекеттік думасының және 

мҧсылман халықтары съезінің депутаты, ІV Мемлекеттік думасының мҧсылман 

фракциясының Бюро мҥшесі, Санкт-Петербор масоны, қазақтың ХХ ғасыр 

басындағы ҧлт-азаттық қозғалысының негізін салушы әрі кӛсемі, халқымыздың 

тҧңғыш саяси Алаш партиясының ҧйымдастырушысы және ҧлттық Алашорда 

автономиялық ҥкіметінің тӛрағасы, ғҧлама ғалым – ормантанушы, экономист, 

тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, әрі дарынды публицист. Міне 

ардақты азаматымыздың халқы ҥшін, халқының жарқын болашағы ҥшін соңғы 

демі біткенше атқарып ӛткен сан-қилы қызметінің бҧл болар-болмас кӛрінісі. 

Жезқазған облысы, Ақтоғай ауданына қараған Қаратал кеңшары жерінің 

тумасы болғандықтан, 1992 жылы Ақтоғай аудандық кеңесінің шешімімен  

Ә.Н. Бӛкейханов есімі берілген. Әлихан ата-тегі Шыңғыс ханнан бері келе 

жатқан тӛре тҧқымынан, Бӛкейханнан тарайды. Кӛкжал Барақ ханның баласы 

Бӛкейхан қазақтың таққа отырған соңғы хандарының бірі. Бӛкейханның бес 

әйелінен он бір ҧл болған. Он бір ҧлдың бірі – Әлиханның арғы бабасы Батыр. 

Батырдан Рҥстем, Әшімтай, Мырзатай туған. Мырзатайдан Нҧрмҧхамед, Қоске, 

Шолақ, Әптіхан. Нҧрмухамедтен Әлихан, Смахан, Базылхан, Әзіхан, Тәтіхан 

деген бес ҧл мен Нҧрбек атты бір қыз туған. Әлихан тҧңғышы. Қазақ халқының 

тарихында еліміздің, ҧлтымыздың болашағы ҥшін кҥресіп, барынша тер тӛккен 

азаматтарымыз аз болмады. Дегенмен, ҧлтының кӛсегесін кӛгертпек болған 

арыстардың есімі сол кездегі сҧрқия саясаттың ықпалымен ҧзақ жылдар бойы 

тасада қалып келген. Соның бірі кӛрнекті  қоғам қайраткері, ғҧлама ғалым, 

Алашорда ҥкіметінің тӛрағасы Әлихан Бӛкейханов. 

 Ӛз заманында қазақтың бетке ҧстарларының бірі болған Әлихан 

Бӛкейханов Кеңес ҥкіметі ӛмір сҥрген 70-жылдан астам мерзімде, атап 

айтқанда, ХХ ғасырдың 30-жылдарының басынан бастап кӛшбасшы Әлихан 

Бӛкейхан болған Алаш немесе Алашорда қозғалысының тарихын зерттеуге 

ресми тҥрде тыйым салынғаны белгілі. Бҧл тақырыпты зерттеуге ӛткен 

ғасырдың 80-жылдарының соңынан, әсіресе Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып 

жарияланғаннан кейінгі жылдардағы кезеңде жақсы мҥмкіндіктер туған: Алаш 

арыстары ақталды, олардың есімдері мен шығармашылық мҧрасы туған 

халқымен қайтадан қауышқан, бҧрын қоғамтанушылар ҥшін жабық болған 

мҧрағат есіктері ашылған, ӛткен тарихымыздың «ақтаңдақ» беттерін шындыққа 

сай толтыруға ресми билік тарапынан кедергі жасалмайтын болған. 

Соңғы 20 жылдан астам мерзімде Алаш қозғалысының тарихы, оның 
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Әлихан Бӛкейханов бастаған жетекші қайраткерлерінің ӛмір жолдары мен сан-

салалы қызметтері мәлім. 

Алаш қозғалысы ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында 

Қазақстанда орын алған әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық- саяси және 

мәдени-рухани ӛзгерістердің нәтижесінде ӛмірге келген. Бҧл қозғалыстың ӛзегі 

саяси ҧйым ретінде 1917 жылғы шілдеде ӛткен бірінші жалпы қазақ съезінде 

қҧрылған «Алаш» партиясы болған. Осы жалпыҧлттық саяси ҧйымды қҧру 

ҥшін ХХ ғасыр басындағы ҧлттық-демократиялық қазақ инттеллигенциясының 

жҧрт таныған жетекшілері Әлихан Бӛкейханов, Ахмет Байтҧрсынов, Мҧстафа 

Шоқай, Мҧхаметжан Тынышбаев, Міржақып Дулатов, Халел Досмҧхамедов, 

Жаһанша Досмҧхамедов, Халел Ғаббасов сияқты ондаған қайраткерлер 12 жыл 

бойы (1905-1917) жылдар аралығында қажырлы еңбек еткен. Осы партияның 

бағдарламалық мақсат-міндеттеріне сай 1917 жылғы желтоқсанда ӛткен екінші 

жалпықазақ съезі Алаш автономиясының немесе Қазақ мемлекетінің 

қҧрылғандығын жариялап, оның ҥкіметі – Алашорданы сайлап, жаңадан 

қҧрылған мемлекеттіктің қарулы кҥштерінің негізі болуға тиісті «халық 

милициясын» жасақтау туралы шешім қабылданған. Бҧл қозғалыстың Әлихан 

Бӛкейхан тӛңірегіне топтасқан жетекшілері Алаш партиясын қҧрып, Алашорда 

ҥкіметін сайлағанда, тіпті ӛздері саяси кҥрес сахнасына шыққан кезден бастап 

аса маңызды ҥш ҧлттық мақсат-мҥддені, атап айтқанда, отарлық кезеңде 

жойылып кеткен ҧлттық мемлекетті ХХ ғасыр басындағы геосаяси жағдайда 

қалпына келтіруді, оның шаңырағының астына халқымыздың ата-қонысын, 

яғни этникалық территориясын біріктіруде осылардың негізінде халқымызды 

отарлық езгіден қҧтқаруды және реформа жолымен қазақ қауымын ӛркениетті 

елдер қатарына жеткізуді ӛздеріне басты міндет деп белгілеген. 

Алашорда кезеңі – ҧлттық азаттықпен теңдікке деген сенімін нығайтты, осы 

жолда ӛзінің жеке басын ҧлт пен мемлекет мҥддесін жоғары қоятын кҥрескер 

жҥздеген, тіпті мыңдаған қайраткерлерді қалыптастырды. Қазақ халқының 

саяси жағынан да, ілім – білім жағынан да, мәдени-әдеби жағынан да әлеуеті 

жоғары ҧлт екенін танытты.  Ел басқарудың, ғылыми мектеп басқарудың, 

әскери жасақтаудың, шаруашылық жҥргізудің, ӛнер игерудің ҥлгілерін 

кӛрсетті. Яғни, қазақ мемлекетін қҧру сәтсіздікке ҧшырағанымен, жалпы 

ҧлттың бойындағы мемлекеттілікке деген  қҧлшынысты, елшілікті аңғартты. 

Ҧлттың ӛзін-ӛзі тануы, ӛзіне сенуі, ерте ме, кеш пе оның тәуелсіздікке жетуінің 

кепілі болатын.  

Алашорда қозғалысының осы Алашорда кезеңі қазақ елінің мемлекет бола 

алатындығымен бірге, ең бастысы – халқымыздың бойында ӛз абыройы  ҥшін 

кҥресе алар ҥлкен рухани жігердің бар екендігін, ел болып ҧжымдасуға аса 

мҥдделі екендігін, бостандықтың қадірін, теңдіктің бағасын білерсананың бар 

екендігін де қай жағынан болмасын таныта білді [1]. 

ХХ ғасырдың басында қазақтың ҧлттық идеясы заман талабына сай сапалық 

тҧрғыдан жедел жетілді. Оны жетілдіруші, қозғаушылары Алаш партиясын 

шынайы қажеттіліктен қҧрған алаш қайраткерлері тарихи мҥмкіндікті мҥлт 
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жіберіп алмау жолында жан аянбай еңбек етті. Ҧлттық идея ширыққан тҧста, 

оның заңды жалғасы Алаш идеясы ӛмірге келді. Алаш идеясының уағыздаушы 

және жҥзеге асырушылардың бірі Әлихан Бӛкейханов болды.  

Алаш деген сӛз – ҧлт-азаттық қозғалысы және идеясы деген сӛз. Яғни, бҧл тар 

топтың әрекетi, тiршiлiгi емес, бҧл – жалпыҧлттық қозғалыс. Кез-келген саяси 

қозғалыстың алдына қоятын бiрiншi мақсаты – мемлекеттiң тәуелсiздiгi, дербес-

тiгi. Сол мемлекеттiк тәуелсiздiк пен қҧрылым арқылы жердi сақтау, жер арқылы 

елдiң тәуелсiздiгiн, болашағын сақтау. Сондықтан, Алаш идеясы – мәңгi идея. 

Қазақ халқы, қазақ ҧлты тiрi болатын болса, онда Алаш идеясы да тiрi болады. 

Алаш идеясының ӛзегі – ҧлттық мемлекеттілік. Әлихан Бӛкейханов 

айтқандай, мемлекеттігі жоқ – жетім халық. Кез-келген болашағынан ҥміті бар 

ҧлт ҥшін мемлекеттік негізгі қҧндылық. Міне осы тҧрғыдан алғанда, Қазақстан 

Республикасы – Алаш идеясының ӛмірлік шындыққа айналуының кӛрінісі 

ретінде бағалануы әбден орынды. Ал оның ішкі әлеуметтік мазмҧны, 

демократиялық принциптерге сҥйенген қоғамды халықтың мәдени деңгейіне 

және саяси белсенділігіне тәуелді екендігін ҧмытпағанымыз жӛн [2]. 

Әлихан Бӛкейханов «Қазақ» газетінде қызмет етіп жҥргенде «Қыр баласы» 

деген бҥркеншек атпен әр тҥрлі тақырыпта мақалаларын жариялаған. Әлихан 

Бӛкейханов тек қана «Қазақ» газеті емес, басқа да қазақ тілді басылымдарда, 

мәселен «Темірқазық», «Жаңа мектеп», «Қызыл Қазақстан», «Ақ жол», «Еңбекші 

қазақ», «Жас қазақ» тағы басқа газет журналдарда тҥрлі тақырыптардағы 

мақалаларын «Қыр баласы», «Ғали хан» деген бҥркеншек аттармен жарияласа, 

орыс тілді басылымдарда «Туземеец», «Киргиз-степняк», «А.Б.», «Сын степей» 

дегендей жасырын аттарды пайдаланған. 

Осы басылымдарда жарияланған мақалалары мен орыс тілінде жазылған 

«Киргизы», «Исторические судьбы киргизского края и культурные успехи», 

«Овцеводство в Степном крае» сияқты іргелі еңбектерінде ол аса ірі экономист-

ғалым ретінде Қазақстанның шаруашылық ӛмірінің басқа қырларымен қатар, 

кӛшпелі және жартылай кӛшпелі қазақтарды отырықшыландыру мәселелерін 

жан-жақты қарастыруды, отырықшылық ӛмір салтының тиімді тҧстарын 

насихаттаған. Ол отырықшылыққа кӛшу ісін елдегі жер мәселесін әділ шешу 

қажеттілігімен тығыз байланыста қарастырған және де Қазақстанның Ресей 

империясының отарына айналу барысында халқымыздың ата қонысының сулы 

да нулы ӛлкелерінің Орталық Ресейден келген келімсектердің қолына кӛшкенін 

жақсы білген және осындай жағдайда қазақты отырықшыландыру аса қиын 

мәселе екендігін тҥсінген. Сондықтан оның жетекшілік етуімен дайындалған 

және «Қазақ» газетінің 1917 жылғы 21 қарашадағы санында жарияланған 

«Алаш  партиясы бағдарламасы жобасында» жер мәселесін шешу ісіне ҥлкен 

мән берілген. Әлихан Бӛкейханов жан-жақты білімді, сҧңғыла саясаткер 

болған. Оның саясат жҥргізу мен Алаш қозғалысын басқару қызметінде батыс 

ӛркениетіне жақындығы айқын кӛрінген. Ол панисламшыл және пантҥркішіл 

ағымдарға тҥсіністікпен қараған. Жан-жақты білімпаз және тәжірибелі 

саясаткер ретінде айтылған ағымдардың пайда болу себептерін жақсы тҥсінген 
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және олардың жетекшілерінің іс-әрекетіне сын кӛзбен қараған. 

 Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы Бӛкейхановты елімізде «Алаш» партиясының 

кӛсемі, 1917 жылы қҧрылған Алашорда ҥкіметінің тӛрағасы, қазақ тарихындағы 

ірі саяси қайраткер ретінде таниды. Ә. Бӛкейхановтың кадет партиясынан 

шығып, ҧлттық Алаш партиясын қҧруы, мемлекеттік егемендікке жету 

жолындағы жасалған саяси қадам еді. ХХ ғасырдың басында ҧлт зиялылары 

қоғамның ӛзекті мәселесі – орталық езгіге қарсы ҧлттың санасын оятып, 

біріктіру мақсатында тиісті идеологияның қажеттілігін тҥсініп, оны 

қалыптастыру жолында ӛздерінің ҥгіт-насихат жҧмыстарын жҥргізді. 

Қазақ қоғамының саяси және рухани ӛмірінде аса ҥлкен рӛл атқарған 

«Қазақ» газетін жарыққа шығаруда және басылымның ҧлттық деңгейге 

кӛтерілуіне Ә. Бӛкейхановтың қосқан ҥлесі зор болған. Бҧл басылымдағы  

Ә. Бӛкейхановтың басты қалам тартқан мәселесі – жер мәселесі болды.  

Ә. Бӛкейханов бастаған бір топ қазақ зиялылары ӛз еріктерімен майданға 

аттанып, Петроградтағы билік органдарымен келіссӛздер жҥргізіп, Минскіге 

барып, Батыс Майдан штабы жанындағы земскілік және қалалық одақтың 

бҧратана бӛлімін ҧйымдастырып, оны басқаруды ӛз мойнына алды. Бӛлім 

майдандағы жігіттердің сауатын ашу ҥшін ҥйірмелер ҧйымдастырды. Осы 

кезеңде қазақ зиялыларының майдандағы жҧмысшыларға кӛрсеткен 

ағартушылық қызметі, осы істің басы-қасында болған Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы 

болды. Майдандағы қазақ азаматтарына кӛрсеткен еңбегінің нәтижесінде ол 

«Алаштың Әлиханы» атанды [3].  

 Әлихан Нҧрмҧхамедҧлы Бӛкейханов бастаған қазақ саяси тобы Уақытша 

ҥкімет ҧстанымын қолдап большевиктермен ымырасыз егеске тҥсті. Сондай-ақ, 

бҧл алып империяның саяси ӛміріндегі кезекті бір кикілжіңнің кӛрінісі еместін. 

Қазақ саяси тобы еуропалық деңгейдегі саяси партиялармен тең дәреже – 

деңгейде саяси ҧйым қҧрып империя ӛмірін, оның қҧрамындағы қазақ ҧлтының 

ӛмірін реформалау арқылы тҥбегейлі ӛзгертуді жақтайтын бағдарламалық негізі 

бар жол ҧсынды. Бҧл қазақ тарихында бҧрын-соңды болмаған орасан зор 

маңызы бар қҧбылыс еді [4].  

Әлихан Бӛкейханов мен оның серіктерінің ҧстанымы бойынша 1917 жылғы 

аласапыран ӛзгерістер жағдайында қазақ қоғамы біржола мемлекеттік дербестік 

алып, бӛлініп шығуға даяр емес-тін. Ә. Бӛкейханов ол жӛнінде мемлекет ісін 

«жҥргізіп әкетерлік кісіміз тіпті жеткіліксіз, қазақтың жалпысын тарих даярлаған 

жоқ» сондықтан  да қазақ жҧрты «жері біргелік автономияны қабылдап» Ресей 

империясы қҧрамында бола тҧрады, ал қай кҥн ӛзін -ӛзі басқаруға жараса, сол кҥні 

бӛлініп, дербес мемлекеттік қҧруға кҥш салады деп жобалады [5].  

Әр кезеңнің ӛзіндік кӛкейтесті мәселелері болған. Ә. Бӛкейханов және оның 

ӛмір сҥрген кезеңдегі қазақ қоғамы алдында тҧрған ең ӛзекті мәселе – ҧлттық 

теңдік, саяси бостандық болды. Осы тарихи кезеңде  қоғамның зиялы ӛкілдері 

мемлекет, қҧқық, бостандық туралы ҧғымның бағыт-бағдарын Ә. Бӛкейхановта 

қазақ елінің еркіндігі мен дамуының негізгі ҧлттық мемлекеттік болуы деп 

тҥсінді.  
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Ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ҧлттық мемлекет қҧруға бағытталған 

әрекеті сол кездердегі ащы ӛмір талабынан туындаған бірден – бір шешім 

болатын. 1917 жылғы желтоқсанда ӛткен жалпы қазақ сьезі сайлаған заңды 

Алашорда ҥкіметі, ғасыр басындағы қазақ қоғамында кӛзге айқын байқалып 

тҧрған экономикалық - әлеуметтік және рухани мәселелерді қазақ зиялыларына 

терең ҧғынуға және сол мәселелерді шешуге бар кҥш –жігерін жҧмсауға даяр 

ҧлтжандылық пиғыл еді [6].  

1919 ж. большевиктер ӛкіметінің бҧрынғы алашордашыларға жасаған 

кешірімнен кейін Ә. Бӛкейханов қалған ӛмірін ғылыми зерттеушілікке арнады. 

Бірақ, ҧлттық намыстан жҧрдай, жалған интернационалист, жадағай 

белсенділердің кӛрсетуімен ол 1926 жылы екі рет тҧтқындалып, тҥрме азабын 

тартты. Ә. Бӛкейханов Мәскеуге жер аударылады, зор беделінен қорыққан 

большевиктер ӛкіметі оны Қазақстанға жолатпады. Онда он жыл ҥй қамауында 

отырған Әлиханды 1937 жылы тамызында қайыра тҧтқындап, бір айдан кейін 

жалған жаламен 67 жасында Мәскеуде ату жазасына жазасына кеседі. 

1989 жылы мамырдың 14 кҥні КСРО Жоғарғы сотының қаулысы бойынша 

әрекетінде қылмыс қҧрамы жоқ болғандықтан, ақталды. Жалпы, тарихшылар  

Ә. Бӛкейхановты ҧлт-азаттық қозғалысының теориялық негізін салушы кӛсем 

ретінде таниды. Ол ХХ ғасырдың басында қалыптасқан геосаяси жағдайда ҧлт-

азаттық кҥрестің жаңа, сапалы ҥлгісін, яғни оның саяси тҥрін қалыптастырып, 

кҥрестің осы тҥрі негізінде елімізді тәуелсіздікке жеткізудің мақсат-мҥдделерін 

айқындап, нақтылауда қажымас қайрат кӛрсеткен халқымыздың саяси кӛсемі 

болды десек артық айтқандық  болмас! 

Осы арысымыздың ӛмір жолы қасіретті жағдайда ҥзілмеген болса, ол ел 

жҧртына адал қызмет етіп, халық сҥйіспеншілгіне бӛленер еді. Әлихан 

Бӛкейханов басқарған Алашорда ҥкіметінің мҥшелерінің басым кӛпшілігі 

жоғары немесе академиялық білімді болған. Ә.Н. Бӛкейханов – кӛркем 

аудармашы. Әлихан Бӛкейханов қазақ және орыс тілдерінде қатар жазған 

публицист және  тҧңғыш абайтанушы.  

Қуғын-сҥргін қҧрбаны болған Әлихан Бӛкейхановтың соңғы ӛмір жылдары 

халқы ҥшін ауыр кҥрес ҥстінде ӛтеді. Бҥкіл мағыналы ӛмірін халқының азаттық 

алып, еркін ел болуына арнаған аяулы азаматтың соңғы демі біткенше жасаған 

қызметі сан қилы. Десек те, ол кісі жӛнінде ашылмай тасада қалып кеткен 

деректер бар ма? – дегендей ойлар ел есінде болады. 

 Әлихан Бӛкейханов ӛзінің кҥрделі тағдырына байланыста ӛмірінің кӛптеген 

жылдарын Қазақстаннан тыс жерлерде ӛткізген.  

1917 жылғы қазаннан 1991 жылғы желтоқсанға дейінгі аралық ҧлттық 

элитаның қҧдіретті әрі қасіретті ӛсуі мен ӛшуі кезеңі. Алдаумен, қорқытумен, 

жалған ҧранмен шексіз билігін орнатқан большевиктік-тоталитарлық кҥш бір 

ҧрпақ алмасудан да қысқа уақыт ішінде қазақ мемлекетін қҧрып, жерін 

қайтарып бергенмен елге ие болатын саяси элитаны аяусыз жаусатып салды. 

Олардың ішінде алаш кӛсемі Әлихан Бӛкейхановта бар еді [7]. 

Әлихантануды жаңа сатыға кӛтеру мҧрағаттар мен кітапханалардағы әлі 
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жарыққа шықпаған Алаш қайраткерінің ӛмірі мен тағдырының сан алуан беттерін 

әлі де зерттеуді қажет етеді. Әлихан Бӛкейханов мәңгілік ҧрпағының жадында.  
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Еліміз тәуелсіздігін алып, жеке демократиялық, қҧқықтық мемлекет ретінде 

дамып келе жатқанына биыл 22 жыл толып отыр. Ӛзінің ҧлттық тарихын жете 

біліп, бағаламаған халық ешқашанда дамудың дҧрыс жолына тҥсе алмайды. 

Сондықтан бҥгінгі кҥні біздің тәуелсіз мемлекетіміздің қҧрылыуының сара 

mailto:azaera@mail.ru


213 

 

жолын салып берген Алаш Орда қайраткерлерінің озық ойлары біз ҥшін 

табылмайтын мол қазына болып табылады. ХХ ғасырдың басындағы 

қалыптасқан қазақ зиялы қауым ӛкілдерінің ӛмірі мен қазақ қоғамын дамытуға 

қосқан ҥлесі кейінгі ҧрпаққа ҥлкен ӛнеге. Алаш қайраткерлері қазақ елін 

тәуелсіздікке жеткізу жолында қҧрбан болды. Бірақ артында осы кезге дейін 

маңыздылығын жоймаған ӛте қҧнды Алаш партиясының бағдарлаасын 

қалтырып кетті.  Алаш бағдарламасы 1917 жылы большивиктер жеңіске жеткен 

Қазан тӛңкерісінен кейін жарияланды. Бҧл кезде халықтың кӛп қолын 

пайдаланып жеңіске жеткен большевиктер 1917 жылы қарашаның 2-ісінде 

бҥкілресей халықтарына оның ішінде «Шығыстың барлық мҧсылман 

халықтарына ҥндеу» жариялайды. Бҧл ҥндеуде езілген ҧлттарға ӛзін-ӛзі билеу 

қҧқығы беріледі деген. Алаш партиясы мен Алашорда ӛкіметі бағдарламасы 

белгілі дәрежеде қазақ жҧртына большевиктер ҧсынған кеңестік даму жолымен 

бір мезгілде ӛмірге келген балама ӛркендеу жолы болатын. Сол тарихи кезеңде 

қазақ қоғамын терең дағдарыстан ӛркениетті даму жолына  шығару ҥшін, 

тарихи тәжірибе кӛрсетіп бергендей большевиктер ҧсынған бағдарламаға 

қарағанда Алаш қайраткерлері ҧсынған жол анағҧрлым тиімді еді. Ӛйткені 

Алаш зиялылары ҧсынған балама жол қазақ елінің сан ғасырлық даму 

тәжірибесін, салт-дәстҥрін революциялық әдіспен ӛзгертуде емес, қайта оларды 

эволюциялық жолмен басқа ӛркениетті елдердің ӛмір тәжірибесін ескере 

отырып одан әрі жетілдіре тҥсуді кӛздеді. Ең негізгісі бҧл жолы қазақ еліне 

ӛзін-ӛзі билеуге, сӛйтіп ішкі қоғамдық мәселелерін ӛзі шешуге, ӛз атамекеніне 

ӛзі ие болуға мҥмкіндік беретін жол еді. Әрине, мәселенің мҧндай деңгейде 

шешілуі қазақ қоғамы ҥшін сол даму сатысындағы барлық ӛзекті мәселелердің 

біржола тҥгелдей жойылуы дегенді білдірмейтіні тҥсінікті. Бірақ шынайы 

ҧлттық бостандық пен ҧлттық мемлекеттің орнауы ғана ол ҥшін ӛркениетті 

дамудың алғышарты болатын. Алаш паритиясы бағдарламасының мазмҧны 

ҧлттық идея қҧндылықтарына толы болғанын байқауға болады. Бҧл қҧндылық 

қазіргі кезде әліде басты назарға алынбаған, шешімін таппаған мәселелердің 

бірі болып саналады.        

Алаш партиясы бағдарламасының тарихи маңызы зор екенін біз осы кҥні 

кӛріп отырмыз. Алаш басшылары осыған дейін Қазақстанның ең басты, ең 

ӛзекті мәселелерін шеше алмаған Уақытша ҥкіметке сенуден қалса, енді оның 

орнына келіп, жоғарыда аталған мәселелерді таптық принциптер негізінде 

шешуге уәде еткен кеңес ӛкіметіне сенімсіздікпен қарады. 1917 жылғы қара-

шаның 21-інде «Қазақ» газетінің 251 санында Алаш партиясы бағдарла-

масының жобасы жарияланды. Бірінші жалпы қазақ съезінің шешімдеріне 

сәйкес Ә. Бӛкейханов, А. Байтҧрсынов, Елдес Ғҧмаров, Е. Тҧрмҧхамедов,  

Ғ. Жҥндібаев, Ғазымбек Бірімжанов дайындаған партия бағдарламасының 

жобасы он бӛлімнен тҧрады. Бағдарламаның бӛлімдеріне талдау жасасақ: 

 І. Мемлекеттік қалпы. Мҧнда Ресейдің демократиялық, федеративтік 

республика болып қҧрылуын қарастырады[1]. 

«Демократия – халық билігі  деген мағынаны білдіреді. Ал,  «Федерация» 
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мағынасына жалпы сипаттама берсек, әр мемлекеттің іргесі бӛлек, ынтымағы 

бір болды. Әр мемлекет ӛз билігін ӛзі тәуелсіз жҥргізеді. Осы бапқа қарасақ, 

Алаш қайраткерлері қҧғынға ҧшырап қҧрбан болмағанда, сол кездің ӛзінде 

тәуелсіз, демократиялық мемлекет қҧруы мҥмкін еді. Олардың асқақ мҧраттары 

қазіргі кезде іске асып отыр. Мысалы, біздің Конституция бойынша адам 

қҧқығын шектеу халықаралық және еуропалық стандарттарға сәйкестен-

дірілген.  «Адам мен азамат қҧқығына және бостандығына тек қана заң 

шеңберінде, конституциялық қҧрылысты қорғау, қоғамдық тыныштықты 

сақтау мақсатында, адам қҧқығы мен бостандығына қауіп тӛнген жадайда ғана 

шектеу қойылуы мҥмкін. Демократиялық мемлекеттердiң конституциясы оның 

орнықтылығымен, тҧрақтылығымен және ӛміршеңдігімен бағаланатынын 

айтуға болады.  Осындағы тең, іргесі бӛлек және ӛз тізгіні ӛзінде дегенде 

бағдарлама авторлары тәуелсіз мемлекетті мегзеп отыр. Ал тәуелсіздік сол 

елдің байырғы тҧрғын халқының ҧлттық мҥддесіне қатысты екені белгілі. Осы 

бӛлімнің қазіргі кездегі ӛзектілігі кҥмән тудырмайды. 

ІІ. Жергілікті бостандық. Қазақ жҥрген облыстардың бәрі байланып, ӛз 

тізгіні ӛзінде болып, Ресей федерациясының бір ағзасы болу. Реті келсе, қазақ 

автономиясы сыбайлас жҧрттармен әзірге бірлес болу, реті келсе бірден-ақ ӛз 

алдына жеке болу[1]. 

Алаш партиясы бағдарламасының әр бӛлімі әділеттілікке негізделіп 

жасалған. Алаш партиясы бағдарламасының осы бӛлімінде екі тҥбірлі мақсат 

айқындалған: бірінші – Ресей Федеративтік мемлекетінің қҧрамдас бӛлігі 

болуға тиіс қазақ автономиясы бҥкіл қазақ халқы мекендеген жерге иелік етеді 

және тең қҧқықты федерация мҥшесі ретінде оған нҧқсан келген жағдайда 

Қазақстан ӛз алдына тәуелсіз мемлекет болып бӛлініп шығады. Екінші – ӛзінің 

нақтылы саяси қызметінде Алаш партиясы жалпы адамзаттық игіліктерді 

басшылыққа алып, ӛзге ҧлттарды қанауға қарсы болды.  Қазақстанның 

тәуелсіздігі Қазақ елінің, қазақ жҧртының ғана бостандығы емес, осы жердің 

иесімен бірге ӛмір сҥріп отырған 100-ден астам этностардың да бостандығы. 

Қазақстан территориясында унитарлы мемлекет ретінде бір Конституция, заң 

шығарудың біртекті жҥйесі, бір азаматтылық орын алған. Қазақстан 

Республикасының қҧрамдас бӛліктері (облыстары) ӛзіндік мемлекеттік 

егемендікке ие емес. Қазақстан Республикасында біртекті қарулы кҥштер ӛзінің 

мемлекеттік нышандары бар. Республикалық әкімшіліктерриториялық қҧры-

лымы, оның астанасының беделі мен орналасуы арнайы заңдармен анықталады. 

Мемлекеттік тәртіп формасы елдегі мемлекеттік билікті тәжірибелік жҥзеге 

асырудың әдістері мен тіәсілдерінің жҥйесінің қҧрамына кіреді. Мемлекеттік 

тәртіп мемлекеттік функцияланудың динамикалық ҥрдісін, басқа қҧрамыдас 

бӛліктері және элементтерді нақтылауды бейнелейді. Мемлекеттік тәртіп кең 

мағынада барлық мемлекет ӛмірінің әдістерімен, формаларымен тығыз 

байланыста болады. Ӛйткені, тәуелсіздіктен кейін еліміздегі ҧлыстар ӛз 

халқының мәдениетін, әдет-ғҧрпын, салт-дәстҥрін, тілін тҥлетіп, тарихын 

тануға, ӛз дініне оралуына, сену еркіндігіне ие болды [2].  Сондықтан ортақ 
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еліміз Қазақстанның тәуелсіздігіне 22 жыл толғалы отырғанда сол мерекені 

қазақ жерінде бір атаның баласындай ағайын болып отырған этнос ӛкілдері, 

яғни Қазақстанның барлық азаматтары кең қҧшақпен, ақ ниетпен тойлағалы 

отырмыз. 

 ІІ. Негізгі. Қҧқық. Россия республикасында дінге, қанға қарамай, еркек-әйел 

демей адам баласы тең болу. Жиналыс жасауға, қауым ашуға жария сӛйлеуге, 

газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік: хҧқмет қызметкерлері, иесінен 

рҧқсатсыз һәм кім табалдырығын аттаушылық, сот сҧрамай, билік айтылмай, 

тҧтқын қылмаушылық, қылмысты болған адам судья бар жерде 24-сағат ішінде, 

судьясыз жерде бір жетіден қалмай судьяға тапсырылып жабу. Кісі хатын 

ашқанға айып, оқығанға жаза болу. Бҧдан  бағдарламаны жазған адамдардың 

қҧқықтық білімдерінің жоғары деңгейде болғанын кӛреміз. Сонымен қатар 

әділеттілікке негізделіп, барлық ҧлттардың мҥдделерін тең ескеруі мықты 

талдау. Біздің республикамыздың да қҧқықтық мемлекет ретінде қалыптасуы 

осы ҧлт кӛсемдерінің озық ойларынан туындағаны сӛзсіз. Дербестік жолға 

тҥскен Қазақстан қҧқықтық мемлекет идеясын  бірден қабылдады. Қҧқықтық 

мемлекет – ҧзақ тарихи дамудың жемісі. Осы жағдайды ескере отырып, 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы ақырындап  

қҧқықтық мемлекет идеясына  жақындады. Конституцияның 1-бабы Қазақстан 

Республикасының қҧқықтық мемлекетті бекіту жолына тҥскенін, мемлекет 

қҧру жолына тҥскенін білдіреді. Қазақстан  халқы алдына жоғарғы мақсат 

қойды – қҧқықтық мемлекет қҧру. Бҧл мақсатқа жету оңай болмады. Қҧқықтық 

мемлекетте заңдар белгілі бір бӛлігінің емес, баршасының шынайы еркін 

білдіреді, онда заң ҥстемдік етеді. Ең жоғарғы лауазымды тҧлғадан бастап 

қатардағы азаматқа дейін – барлық адам заңдардың барша халықтың мҥддесі 

ҥшін қабылданып, әрекет ететінін, әр адамның қҧқығы мен бостандығын 

қорғайтынын, адамдардың оқуы ҥшін, отбасын қҧру ҥшін, жҧмыс істеуі ҥшін,  

ӛздері таңдаған  іспен шҧғыладну ҥшін, лайықты ӛмір ҥшін пайда табуы 

мақстатында, ӛздерін ерікті сезінуі ҥшін, қоғамдық ӛмірге қатысу ҥшін қажет 

болатын қоғамдық тәртіп белгілейтінін тҥсінулері қажет. Азаматтардың ӛздері  

бҧзылған қҧқықтарын қорғауға ҥйренулері керек. Ол ҥшін соттар объективті 

болуы керек, азаматтар ӛз қҧқықтарын қорғау ҥшін сотқа жҥгіну керек. 

Жақында елімізде ӛткен судялардың съезінде сот реформалары сӛз болып, 

судялар мен хатшылардың санын кӛбейту арқылы соттың жҧмысын жақсарту 

мәселелері қаралды. Қҧқықтық мемлекеттің негізгі белгісі заңның қоғам 

ӛміріндегі ҥстемдігі, жоғарлылығы. Қоғам ӛмірінің анағҧрлым маңызды 

жақтары заңдар арқылы реттелуі керек. 

Мемлекет тек дамыған ҧлттық қҧқықтық жҥйенің болуымен, оның шынайы 

жҧмыс істеуімен ғана қҧқықтық мемлекет болып танылмайды. Мемлекеттің 

қҧқықтың сипатының деңгейі барынша демократиялық, прогессивті және 

гуманистік қҧқықтың идеялардан тҧратын халықаралық қҧқық тҧрғысында ӛзін 

қалай сезінетінімен анықталады. Конституцияда Қазақстан Республикасы 

халықаралық қҧқық қағидаларымен нормаларын қҧрметтейді деп жазылған. 
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Қазақстан Рсепубликасының қолданылып жҥрген қҧқығына республиканың 

халықаралық келісімі-шарттық және басқа да міндеттемелері кіреді. 

Республикамен ратификацияланған халықаралық келісім- шарттың және 

басқада міндеттемелері кіреді.  Республикамен ратификацияланған халықара-

лық шарттар оның заңдарынан басым болады және халықаралық шартқа  сәйкес 

оның қолдануына заң шығару талап етілетін жағдайдан басқа басқа уақытта 

тікелей қолданылады. Аталмыш конституциялық қағидалар қҧқықтық 

мемлекеттердің негізгі заңдарының деңгейінде қолданылады. Міне Алаш 

арыстарының қҧқықтық нормалары қазіргі кездегі тәуелсіз еліміздің заң 

жҥйесінде ӛзінің орнын нақты тауып отыр деп айтуға болады. Біздің 

конституциямыз ӛз бастауын осы Алаш бағдарламасынан алғанын байқауға 

болады.  

Келесі: IV. Дін ісі. Дін ісі мемлекет ісінен бӛлек болады. Дін біткенге тең 

қҧқық. Дін жоюға ерік. Кіру-шығу жағына бостандық. Муфтилік қазақта ӛз 

алдына болады. Неке, талақ, жаназа, балаға ат қою сияқты істер молдада болу, 

жесір дауы сотта қаралады. Бҧдан Алаш қайраткерлерінің сол кездің ӛзінде 

қазақ жерін мекендеген ӛзге дін ӛкілдеріне қҧрметпен қарағаны кӛрінеді. Ал 

қазір біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет. Жесір дауын сотта қарауы да 

әділеттілікке жатады. Қазіргі кездедеде жаназаны жергілікті жерлердегі 

молдалар шығарады.Ал дін ісіне келетін болсақ, Алаш қайраткерлерінің дінге 

байланысты ҧстанымдары Қазақстанның зайырлы мемлекет ретінде 

қалыптасуынан кӛрініс табады.  

Еліміздегі дәстҥрлі исламның бірден-бір мойындалған қҧрылымы – 

Қазақстан мҧсылмандары діни басқармасы. Діни қатынастарды реттейтін 

жақында қабылданған заңда мемлекет халқымыздың рухани ӛмірінде исламның 

ханафи бағытының орны мен рӛлін мойындайтыны атап кӛрсетілді. Бҧл ӛте 

дҧрыс. Қазақстан – зайырлы мемлекет. Сондықтан біздің дін саласындағы 

саясатымыз конфессияаралық татулық пен толеранттылықты нығайтуға 

бағытталған.  

Діни басқарма ӛкілдері тек дін саласында ғана емес, ӛзге де салаларда да ӛз 

білім-біліктерін артыруға тиіс. Ӛздеріңіз білесіздер, ел халқына таяудағы 

Жолдауда біз 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясын айқындадық. Бҧл – 

кеңестік кезеңнен белгілі жай жоспарлау ғана емес, мемлекет дамуының негізі 

бағыттарын, нақты мақсаттарға жетудің жолдарын және біздің болашақты 

қалай кӛре білетінімізді аңдататын ҧзақ мерзімді қҧжат.  

Келесі: V. Билік және сот. Әр жҧртқа билік пен сот тҧрмыс ыңғайына қарай 

болуы. Би және судья жергілікті жҧрттың тілін білу керек. Аралас жерде 

соттың тергеу-тексеруі мен ҥкімі жергілікті жҧрттың тілін білу керек. Аралас 

жерде соттың тергеуі – тексеруі мен ҥкімі жергілікті жҧрттың қай кӛбінің 

тілінде айтылуы. Би мен судья орнынан тергеусіз тҥспеу. Билік және сот 

жҥзінде жҧрт біткен тең болады; қҧдайдан соңғы кҥшті би мен судья болып, 

кімде болса, олардың ҥкіметіне мойын ҧсынады. Айтылған ҥкім тез орнына 

келуі керек. Зор жазалы қылмыстар присяжный сотпен қаралады. Қазақ кӛп 
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жерде сот тілі қазақ тілі болады. Присяжный қазақтан алады. Қырдағы ауыл, 

болыс ішінде билік пен сот жҧрт қалаған ереже жолымен атқарылады. Міне бҧл 

ҧсыныстарда қазіргі Қазақстан Республикасының сот жҥйесінде жҥзеге 

асырылып отыр. 

Негізінен Қазақстан Республикасындағы сот қҧрылысы мен судьялар 

мәртебесi, сондай-ақ сот тӛрелiгiн iске асыру тәртiбi Қазақстан Республика-

сының Конституциясымен, осы Конституциялық заңмен және басқа да заң 

актiлерiмен белгiленедi. Бағдарламада Би мен судья орнынан тергеусіз тҥспеу 

керек деп кӛрсетіледі. Қазіргі кезде билер болмағымен судьялардың қҧқықтары 

заңмен қорғалған. Судьяны, қылмыс ҥстiнде ҧсталған немесе ауыр қылмыс 

жасаған жағдайларды қоспағанда, тҧтқынға алуға, кҥштеп әкелуге, оған сот 

тәртiбiмен белгiленетiн әкiмшiлiк жазалау шараларын қолдануға, Жоғары Сот 

Кеңесiнiң қорытындысына негiзделген Қазақстан Республикасы Президентiнiң 

келiсiмiнсiз, ал Конституцияның 55-бабының 3) тармақшасында белгiленген 

жағдайда, Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының келiсiмiнсiз оны 

қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Судьяға тиіспеушілік оның жеке 

басына, меншігіне, ол тҧратын тҧрғын ҥй және қызметтік ҥй-жайларға, ол 

пайдаланатын жеке және қызметтік кӛлік қҧралдарына, оған тиесілі қҧжаттарға, 

багажына және ӛзге де мҥліктеріне тиіспеушілікті қамтиды.    

Ал, бағдарламадағы ауыр жазалы қылмыстар присяжный сотпен қаралады 

деген ҧсыныстарда қазіргі кезде алқа билердің ауыр қылмысты істерді қарауда 

сотқа қатысуымен дәлме-дәл келіп отыр.  Елімізде алқабилердің қатысуымен 

қылмыстық сот ісін жҥргізуді енгізу мақсатында 2006 жылдың 16 қаңтарында 

«Алқабилер туралы» Заң қабылданған еді. Бірақ бағдарламадағы ӛзгешелік 

присяжный қазақтан алады делінген. Қазір бізде алқа билерді әр ҧлттың 

ӛкілінен ала береді, бірақ ол мемлекеттік тілді білуі тиіс.Ӛйткені менде алқа би 

ретінде сот істеріне қатысып, онда алқа билерге қойылатын талаптармен жақсы 

таныс болдым. Бҧл әрине сот істерінің әділ жҥруіне септігін тигізеді. 

VI. Ел қорғау. Ел қорғау ҥшін әскер осы кҥнгі тҥрде ҧсталмауы тиіс. 

Әскерлік жасына жеткен жастар жерінде ҥйретіліп, жерінде қызмет ету керек. 

Әскер табына бӛлгенде туысқан табына қарай бӛлу. Әскерлік міндеттерін қазақ 

атты милиция тҥрінде атқару. 

Бағдарламаның бҧл бӛліміде қазіргі кезде ӛзекті болып отыр. Еліміз 

тәуелсіздік алғаннан кейін біздің әскери қорғаныс ісімізде жаңа сатыға 

кӛтерілді. Әскери қауіпсіздік жҥйесін қҧрудағы шешуші қҧқықтық акт – 

«Қазақстан Республикасының Қарулы кҥштерін қҧру туралы» Президенттің 

1992 жылғы 7 мамырдағы Қаулысы болды. Бҧл қҧжатта Қазақстан аймағында 

орналасқан Қарулы Кҥштер және оның мҥліктері республикасының 

юрисдикциясына ӛтетіні айтылған. Алғашқы кҥннен бастап ақ Жоғарғы Бас 

Қолбасшы еліміздің әскери әлеуетін нығайтуға ғана емес, сонымен бірге басқа 

мемлекеттермен бірлесіп ҧжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жӛніндегі 

шешімдер қабылдады. Президент ҧлттық әскери ғылыми базаны дайындау 

және дамыту ҥшін әскери мамандарды дайындау мәселесіне барынша назар 
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аударды. Қарулы Кҥштерді білікті мамандармен қамтамасыз ететін жоғарғы 

әскери оқу орындары ашылды. Қазақстан Республикасы Қарулы Кҥштері 

толықтыру жҥйесінің жауынгерлік дайындығын жоғарылату және жетілдіру 

мақсатында 2004 жылдан бастап келісім-шарт бойынша әскери қызметкерлерді 

қабылдау артты. Әскери дайындық интесивтілігі ӛсті. «Қазақстан Республи-

касын қорғау-оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті болып 

табылады. 

VII. Салық мәселесі. Салық мал-ауқат, табысқа қарай, байға-байша, кедейге-

кедейше әділ жолмен таратылуы керек. 

 Бағдарламаның бҧл бӛлімінде – салық мал-ауқат, табысқа қарай, байға-

байша, кедейге-кедейше әділ жолмен таратылуы керек делінген. Қазіргі кезде 

елімізде 2013 жылы қарашада қабылданған салық кодексі бойынша зәулім 

ҥйлері бар, ҥлкен машиналары бар адамдар кӛбірек салық тӛлейтін болды. 

Бірақ бҧл мәселе 2014 жылдан бастап сатып алынған машиналардан жиналады 

деп  қайтадан ӛзгертілді.   Бҧл жерденде ортақ ҧқсастықтарды байқауға болады.  

VIII. Жҧмысшылар. Жҧмысшылар закон панасында болуы керек. Қазақ 

жерінде завод-фабрика аз, сондықтан қазақтың жҧмысшылары да аз. Алаш 

партиясы жҧмысшылар турасында социал-демократтардың меньшевик 

табының бағдарламасын жақтайды. Бҧл ҧшқыр ойларда қазіргі кездегі еліміздің 

дамуында кӛрініс тауып отыр.  «Демократиялық қҧндылықтарды, заң билігін, 

транспаренттілікті, толеранттылықты және сауда еркіндігін ҧстанудың 

арқасында біз тҧрақты мемлекет қҧрып, мықты әрі білімді орта тап 

қалыптастырдық» деп жазды президент Назарбаев. 

Қазақстандық әлеуметтанушылар елдегі орта таптың ҥлесін 65 пайыздан 

бастап 20 пайызға дейінгі аралықта қарастырады. Мамандар осы аралықтағы 

меженің бірін орта тап кӛрсеткіші деп анықтау ҥшін ӛзінің әртҥрлі 

критерийлерін ҧсынып келеді. Олардың қайсысы қоғамның объективті кӛрінісі 

екендігін дӛп басып айту оңай емес. Сондада Елбасы еліміздегі 

жҧмысшылардың жағдайын жақсарту мақсатында жҧмыс берушілерге кӛптеген  

талаптар қойып отыр. Бағдарламаның бҧл бӛліміде қазіргі кезде ӛзекті болып 

отыр. 1917 жылы жарық кӛрген бағдарламаның осы бӛлімін қазақстандық 

жҧмыс берушілер толық оқып шықса халықтың әлеуметтік жағдайы біршама 

кӛтерілер еді.  

IX. Ғылым-білім ҥйрету. Оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық және 

ақылсыз болады. Жҧртқа жалпы оқу жайылуы. Бастауыш мектептерде ана 

тілінде оқуы; қазақ ӛз тілінде орта мектеп, университет ашуы; оқу жолы ӛз 

алдына автономия тҥрінде болуы; ҥкімет оқу ісіне кіріспеу; мҧғалімдер, 

профессорлар ӛзара сайлау мен қойылуы, ел ішінде кітапханалар ашылуы 

керек.  

Бағдарламадағы кӛрсетілген талаптар қазіргі кезде толығымен іске 

асырылып отыр. Осының ішіндегі оқу жолы ӛз алдына автономия тҥрінде 

болуы керек деген жолға келсек, бҧл мәселеде жақында еліміздегі білім беру 

саласында кӛрініс табатын болады. Ҥкімет отырысындағы Білім және ғылым 
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министрлігінің баяндамасында жоғары оқу орындарына дербестік беруді 

кӛздейтін автономия туралы хабарланды. Автономдық мәртебесін алған 

жоғары оқу орны білім беру сапасы ҥшін, ӛз студенттерінің жҧмыспен толық 

қамтамасыз етілуі ҥшін жауапкершілік кӛтереді. ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің жоспарына сәйкес, жеке даму бағдарламасын әзірлеп, 

басқарудың алқалық тҥрін енгізген, Қамқоршылық кеңес қҧра алған және 

жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдай алатын жоғары оқу орындарына ғана 

автономия беріледі. Бҧл ретте, мемлекет тарапынан бақылау мен қолдау, 

қаржыландыру сақталады. Жергілікті атқарушы органдар, бизнес пен қоғам 

жоғары оқу орнын басқаруға қатысады. Бҧл жоғары оқу орындарының 

ашықтығын кӛтеріп, қоғамдық бақылауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ ҥздік 

әлемдік тәжірибеге сәйкес, жоғары білім беру саласына инвестициялар тарту 

ҥшін тиімді шарттар қалыптастырады.  

Бағдарламаға байланысты осы айтылғандар алаш зиялыларының 

капиталистік қоғам немесе таза ҧлттық мемлекет орнату сияқты мҥдделерді 

ӛздеріне мҧрат етіп қоймағандығын, олар ҥшін бірінші кезекте ҧлттық саяси 

дербестік пен экономикалық-ӛлеуметтік даму жолына тҥсу тҧрғандығын 

кӛрсетсе керек. Сондықтан да бағдарламада қойылған мақсат-мҥдделердің 

жалпыҧлттық, жалпыдемократиялық сипатын негізге ала отырып, біз «Алаш» 

партиясын «буржуазиялық ҧлтшылдар» немесе «буржуазиялық либералдар» 

партиясы емес, ҧлттық демократиялық бағыттағы партия деп атауға толық негіз 

бар деп санаймыз. Ал оны қҧрушы ҧлт зиялыларын ҧлттық-демократиялық 

зиялы қауым деп атау орынды болады[3]. 

X. Жер мәселесі. Тӛтенше жиналыс негізгі заң жасағанда жер сыбағасы 

алдымен жергілкті жҧртқа берілсін деуі; қазақ жер сыбағасын отырған 

жерлерден алып орналасқанша, қазақ жеріне ауған мҧжық келмеуі, бҧрын 

алынған жерлердің мҧжық отырмағандары қазаққа қайтуы; қазаққа тиетін жер 

сыбағасын жергілікті комитеттер кесуі, сыбаға ӛлшеу – норма жерлердің 

топырағы мен шаруалық тҥріне қарай жасалуы; сыбағадан артылған жер 

земство қолында болуы тиіс; Артық тҧрған жерден ел ӛскенде ауық-ауық 

сыбаға кесіліп берілуі. Тҥркістанда жермен бірге су сыбағасы да кесілуі жерді 

қазақ ҥйі басына иленбей ауыл-аймақ туысқан табына меншіктеп алу, ӛзара 

әділдік жолымен пайдалануы керек. Жер заңында жер сату деген болмау, әркім 

ӛзі пайдалануы керек. Пайдасынан артық жер сатылмай, земствоға алыну. 

Жердің кені, астығы, байлығы қазынаныкі болып, билігі земство қолында болу. 

Аса зор ағаш, ӛзендер мемлекеттік болып, аз ағаш және кӛл байлықтары 

земство мҥлкіне саналуы керек. 

Міне, осы Алаш партиясының тарихи бағдарламасының мәтіні осылай еді. 

Кӛлемі жағынан шағын, мазмҧны жағынан терең осы бағдарлама жобасы 1917 

жылғы қараша айының ортасында ӛткен Қҧрылтай съезінде ӛткен сайлауда 

Алаш партиясының ҥлкен табысқа жетуін қамтамасыз етті. Қазақстан 

Республикасының Президенті, Ҧлт Кӛшбасшысы, Елбасы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы 

Назарбаев бҧл бағдарлама жайында «Алаш партиясының жетекшілері ҧсынған 
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кӛптеген қағидалар кҥні бҥгінге дейін ӛз маңызын сақтап отыр. Сондықтан да 

олардың ҧлттық бағдарламасы сол тҧста ӛлкеде тҧрған барша халықтың бас 

біріктіруіне жағдай туғызды. Бір сӛзбен айтқанда, олар елді ӛркендетудің 

демократиялық жолын ҧсынды.  Алаш қайраткерлерінің озық ойларын қазіргі 

демократиялық қоғамда тиімді қолдана білсек, біздің еліміз дамыған 

мемлекеттердің қатарына кӛтерілері сӛзсіз. 
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(Орыс географиялық қоғамының Семей бӛлімшесі жҧмысы негізінде) 

 

ХVІІІ-ХІХ ғасырда дамып келе жатқан Ресей капитализмі  жаңа жерлер мен 

тҧтыну кӛздерін кеңейту мақсатында Ҧлы далаға қызыға қарап, оның табиғи 

байлықтарын, шаруашылық қҧрылымын және әлеуметтік, мәдени мҥмкіндік-

терін зерттеуге мҥдделі болды. Осы себепті де барлау мақсатында далалық 

ӛлкеге бірінің артынан бірі зерттеу экспедициялары мен топтары сабылып, 

әртҥрлі деңгейдегі ғылыми қоғамдар қҧрыла бастады. Солардың бірі далалық 

ӛлкенің географиялық,статистикалық, этнографиялық және тарихи мағлҧматтар 

жинау және зерттеу мақсатында 1868 жылы Ом қаласында Ресейдің ғылыми 

қоғамдарының алғашқыларының  бірі болып «Сібірді зерттеу қоғамы» 

қҧрылды. Артынша  1877 жылы Сібірде Орыс Географиялық қоғамының 

Батыс-Сібір бӛлімі (ОГҚБСБ)  ашылады. 

 1882 жылы орталығы Ом қаласы болып, басқарудың жаңа тҥрі -Далалық 

генерал-губернаторлық қҧрылғаннан бастап,  қазақ ӛлкесінде зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізу  ОГҚБСБ-нің  қызметінің басты бағытының біріне 

айналады. Бҧл іске орталықтан шыққан ғалым-саяхатшылармен бірге ОГҚБСБ-

не  мҥше болған жергілікті оқымыстылар кӛптеп жҧмылдырылады.  Олардың 

арасында шоқ жҧлдыздай жарқыраған Е.П. Михаэлис, И.Я. Словцов,  

Г.Е. Катанаев, Г.Н. Потанин, Н.Я. Коншин тәрізді Қазақстан мен  Сібірдің 

далалық ӛлкелерін,сол сияқты Алтай мен Монғолияның біраз аймақтарын  

зерттеуде ерекше еңбек сіңірген тамаша таланттар бар еді. Ал 90 жылдардан 

бастап орталықтан қаржыландырылған ғылыми экспедициялардың сиреуіне 

байланысты, зерттеу жҧмыстарына барған сайын жергілікті қоғам мҥшелері 
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кеңінен тартыла бастайды.Бҧл кезең ӛлкетану мәселелерімен ежелден 

айналысып келе жатқан  Н.Я. Коншин  бастаған  ӛлкетанушы ғалымдардың 

ОГҚБСБ-нің  Семей бӛлімшесін қҧру туралы  бастамасына дӛп келеді. Ҧсыныс 

«жоғары деңгейдегі ғылыми» қажеттіліктен басқа, жергілікті биліктің шет 

аймақты тереңірек білуге деген мҥддесімен де сәйкес келетіндіктен облыстың 

сол кездегі губернаторы Проценконың қолдауына ие болады.  

 Бҧл кезең, қазақ даласында орыс патшасының отарлау саясатының 

нәтижесінде қалыптасқан ӛте кҥрделі саяси және әлеуметтік хал-ахуалмен 

қабаттас келген еді. Ресейдің әскери-монархиялық басқару жҥйесі исі қазақ 

жерін орыс меншігі деп жариялағандықтан қазақтардың ӛз елінде жер иелігінен 

айрылуы, келімсек орыс шаруаларының таусылмас кӛшінің қҧнарлы жерлерге 

баса-кӛктеп иелік етуі  нәтижесінде қазақ қоғамының  дәстҥрлі шаруашылық 

жҥйесі кҥйрей бастады. Қазақ қоғамы ҥлкен кҥйзелісті бастан кеше бастады. 

Ендігі жерде қазақ халқы алдында ҧлт ретінде жоқ болу немесе ашық кҥрес 

арқылы тәуелсіздікке жету  таңдауы тҧрды. Бҧл жағдай қазақ оқығандарының 

жаңа ой-санасы  қалыптасуының тарихи процесінің басы болған еді. Ол екі 

бағытта ӛрбіді. Дәстҥрлі кӛзқарасқа берік билер мен ақындар қазақ қоғамының 

қалыптасқан тәртіпті сынай отырып ежелгі кӛшпелі ӛмірді аңсаса, кӛзі ашық, 

оқыған бӛлігі (кӛрнекті ӛкілдері Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин және 

Абай Қҧнанбаев) қоғамның жарқын болашағына жеткізетін жол орыс 

ҥлгісіндегі жаңаша қалыптасу деп тҥсінді. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары ӛздерінің тарихи миссиясын  

білім мен озық ой-санаға ие болу арқылы  халықтың еркіндік сҥйгіш рухын 

тәрбиелеу деп білді. Олар қазақ ҧлтының ӛз жеріне иелік етуімен қатар, 

азаттыққа қол жеткізу, жаңа дербес қоғам қҧру бағдарламасын жасауды да  

міндетіміз деп қарады.  Яғни қалыптасқан жаңа тарихи жағдайда азаттық ҥшін 

кҥрестің тҥрін таңдаумен бірге оның стратегиясы мен тактикасын да ойластыру 

қажет еді. Бҧл әрине терең біліммен бірге саяси сауаттылықты, қажымас ерік-

жігерді және саяси кҥрес тәжірибесін керек ететін. Қазақ зиялыларының 

жарқын ӛкілі, уақыт аралай «Алаш» қозғалысының кӛшбасшысы Әлихан 

Бӛкейхан ҧлттық-демократиялық кӛзқарасқа осындай қалыптасу кезеңдерінен 

ӛту арқылы келген еді. Ол жас кезінен Санкт-Петербор мен Ом қалаларының 

басылымдары беттерінде публицист ретінде тамаша қабілетімен танылады. 

1896 жылы бірнеше сібір ғалымдарының ҧсынысымен Императорлық Орыс 

Географиялық қоғамының Батыс-Сібір бӛлімінің шынайы мҥшелігіне 

сайланады.  

Ә.Бӛкейханның ОГҚ-ның Батыс-Сібір бӛліміндегі жемісті еңбегінің бірі 

А.Н. Сидельников, С.Д. Чадов, Н.А. Бородин тәрізді танымал ғалымдармен 

бірлесіп шығарған «Қырғыз аймағы»  («Киргизский край») атты тҥбегейлі 

ғылыми шығармадағы ол жазған ауқымды тарау болды. Ал «Қырғыз 

аймағының тарихи тағдыры және оның мәдени жетістіктері» атты еңбегінде  

Ә. Бӛкейхан қазақтың малмен шҧғылданушы рулары тарихымен ғана 

шектелмей, VІІІ ғасырдың соңындағы орыс кӛшпенділері мен отарлау 
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саясатының зардаптары туралы да қамти жазып, ҧлттың мәдениеті пен оқыту 

салалары туралы да баяндайды. Қазақ ӛлкесін зерттеу ісіндегі зор еңбегі ҥшін 

Ә.Бӛкейхан ОГҚБСБ-нің басқару Комитетінің мҥшелігіне сайланады.  

Әлихан  Бӛкейхан ел ішіндегі ӛмірді ҥнемі жіті қадағалап, елдегі зиялы 

қауыммен тығыз байланыста болған. Оған айғақ Ҧлы Абай қайтыс болғанда 

географиялық қоғамның Семей бӛлімшесіне, ақынның қазасы туралы баспа 

беттерінде хабар (некролог) жариялауға тапсырыс береді. (Хаты мен  баспахана 

есебі Семейдің облыстық тарихи-ӛлкетану музейі қорында сақтаулы).  

1905 жылы «Семипалатинский листок» газетінде және ОГҚС бӛлімшесінің 

«Жазбалар» жинағының 3-санында Әлихан Бӛкейхан Абайдың ӛлеңдер 

жинағының кітап болып шығуы және ӛлеңдерінің орыс тіліне аударылуы 

туралы мәселе кӛтерген мақаласы шығады. Бҧл туралы Міржақып Дулатов 

«Қазақ» газетінің 1914 жылғы 67 санында (23 июнь) «Абай» атты кӛлемді 

мақаласында жазады. 

Кейінірек Әлихан Бӛкейхан Семейге келіп-кетіп жҥргенінде Абай 

шығармаларының тҧңғыш рет  кітап болып басылып шығуына да бас-кӛз 

болғаны белгілі.  

ХХ ғасырдың басында  ОГҚБСБ-нің Семей бӛлімшесі жҧмысына қаланың 

кӛптеген қазақ зиялылары қатысқан. Олардың қатарында А.С. Абылайханов, 

 А. Сәтпаев, Н.Х. мен Н.С. Қҧлжановтар, А. Барлыбаев, И.Т. Тарабаев,  

Ж. Иманқҧлов, О.Оспанов, С. Сағындықов, А. Айткин, М. Хамитов т.б. болды. 

Семей бӛлімшесі жыл сайын шығарып тҧратын «СОГҚ-ның жазбалары» атты 

жинақтың (1912 ж.ҤІ саны) мәліметіне қарағанда 1903 жылдан 1907 жылға 

дейін Шәкәрім де осы қоғамда мҥшелікте тҧрып, тіпті қаржылай кӛмек кӛрсетіп 

тҧрған. Ал 1914 жылы Алаш зиялыларының ҧсынысымен және тікелей 

қатысуымен ҧлы ақын Абайдың қайтыс болуына 10 жыл толуына байланысты 

географиялық қоғамның Семей бӛлімшесінде ғылыми жиынның ӛтуі аймақ 

ӛміріндегі елеулі оқиғалардың бірі болады. 

Сонымен бірге ҥнемі әкімшілік бақылауындағы Орыс Географиялық 

қоғамының Семей бӛлімшесі де ҧлы Даланы отарлаушылар саясатынан тыс 

тҧра алмай,патша ҥкіметіне жақпайтын мәселелерден сақтанып, бойын аулақ 

ҧстауға тырысты. Мәселен, 1903 жылы 30 наурызда ӛткен СОГҚ-ның кезекті 

отырысында жас заңгер, Семей округы сотының мҥшесінің кӛмекшісі, кейіннен 

Алаш қозғалысының белгілі қайраткері Райымжан Мәрсековтің (1879-1934) 

«Қырғыз сайлауы туралы» жасаған баяндамасын іске алғысыз қылып тастауын 

тек осы себеппен тҥсіндіруге болар еді. 1902 жылдан осы қоғамның мҥшесі, 

әртҥрлі басылымдарда жарияланған «Әйел», «Сайлау және оның зиянды 

жақтары», «Қырғыздың халық соты» атты мақалалардың авторы Райымжан 

жоғарыда айтылған ғылыми хабарламасында қазақ даласындағы сайлау 

жҥйесінің партияға бӛліну, жала жабу, пара беру, берілген дауысты жалған 

санау т.б.  жағымсыз қылықтардың етек жаюда екендігін сынайды. Мҧндай 

сҧрқия іс әсіресе болыс старшындары мен сотын сайлауда  ел ішін бҥлдіріп 

болды дей келе, «Баяндамашы сайлау жҥйесіне ӛзгерту енгізу қажет. 
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Старшынды әр ауылдан тағайындалған ӛкілдер емес, әр тҥтін иесінің тікелей 

дауыс беруі арқылы  сайлау керек. Ал соттарды бҥкіл ауыл болып, жиын 

ҥстінде сайлағаны жӛн»  деді деп жазылған бӛлімше  отырысының  

хаттамасында. Мҧндай ҧсыныс бҥкіл отаршылық саяси жҥйесіне жасалған 

шабуыл еді. Баяндама бойынша пікір айтушылар ӛз сӛздерінде зерттеу 

жҧмысының кемшілік жақтары ӛте кӛп, автор қазақ сайлауындағы партиялар 

тарихын «ашпаған», нені мҧрат етіп отырғанын да тҥсіндірмейді дей келе, 

отырыс тӛрағасы айтқандай мәселені тереңірек зерттеуге кеңес беріп, еңбекті 

«Бӛлімше жазбаларында» жарияламау туралы шешім қабылдайды.  

Ал Райымжан Мәрсеков  Алаш партиясы мен Алашорда Ҥкіметінің 

кӛсемдерінің бірі. Ол 1879 жылы бҧрынғы Семей облысы Ӛскемен уезінің 

Айыртау болысында (қазіргі ШҚО Ҧлан ауданы) дәулетті отбасында дҥниеге 

келген. Ӛскемендегі уездік орыс мектебін бітіреді. Жасынан зерек, алғыр 

Райымжан Омбы қаласындағы классикалық гимназияға тҥсіп, оны 1897 жылы 

ойдағыдай тәмәмдап шығады. Озық ойлы, оқымысты ҧстаздардан дәріс алған 

ол, сол жылы Ресей империясының астанасы Санкт-Петербургтегі император 

университетінің заң факультетіне тҥсіп, 1902 жылы бітіреді. Райымжан 1912 

жылы Семейге қоныс аударып, ӛзін тез арада білгір заңгер-адвокат ретінде 

таныта білді. 

Райымжан Мәрсекҧлының ӛмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері: 1917 

жылы – Семей облыстық қазақ комитетінің тӛрағасы, облыстық атқару 

комитетінің мҥшесі, «Сарыарқа» газетін ҧйымдастырушылардың бірі, кезекті 

редакторы; 1917 жылы 27 сәуір – 7 мамырда ӛткен Семей облыстық қазақ 

съезін ҧйымдастырып, басшылық еткендердің бірі; 1918 жылы қаңтар – 1919 

жылы маусым – Семей облыстық жер басқармасының тӛрағасы; 1918 жылы – 

Семей облысындағы Алаш полкін жасақтаушылардың бірі және оның 

командирі. 1918 жылы жазында Алашорда басшылары қатарында  Ҥрімші 

қаласында болып,келіссӛздер жҥргізіп, жаңадан қҧрылған Алаш партиясы мен 

Алашорда Ҥкіметінің жаңалықтарымен таныстырады. 

Қазақ оқығандарының жан-жақты сауатты, әр саладан озық хабары 

болғандығы белгілі. Солардың ішінде саяси ӛмір жолы ӛте кҥрделі болған 

Райымжан Мәрсеков қазақ халқының тҧрмыс хәлі, мәдениеті, оқу-білім 

мәселелері мен билік-заң саласы туралы «Қазақ» газетінде кӛлемді («Қазаққа 

бӛлек мҥфтилік керек пе?» (1913 ж. 22 желтоқсан), «Қазақ қайда бара жатыр?», 

1914 ж. 17 мамыр, «Жер мәселесі» (1914 ж. 23 шілде), «Ата қонысынан 

айрылған қазақ жайлы», (1916 ж. 30 сәуір), «Патшалық (Ресей мемлекеті 

туралы», «Патшалықтар арасындағы заң» (1913,1914 ж.ж.) және қазақтан әскер 

қатарына адам алу туралы «(Петроградтан) Райымжан хаты» (1916 ж. 31 

наурыз) әр тақырыпқа жазылған мақалалары ҧлтын сҥйген оқыған қазақ 

азаматының туған халқына қызмет кӛрсетудің ҥлгісіндей.  1915 жылы наурыз 

айында Семейде ӛткен әдеби кеште Р.Мәрсеков жасаған «Қазақ әдебиеті 

жайында» баяндамасы («Қазақ» газеті (1915 ж. 19 наурыз)  ӛзінің ғылыми мәні 

мен кӛтерген мәселелерінің кӛкейкестілігі жағынан бҥгін де аса бағалы 
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екендігін кӛруге болады. 

Қазақ зиялыларының екінші бір кӛрнекті ӛкілі, қазақтан шыққан тҧңғыш 

магистр-заңгер, зерттеуші, Алаш қозғалысының қайраткері, Алашорда 

ҥкіметінің  мҥшесі Жақып Ақпаев (1876-1934) Орыс Географиялық қоғамының 

Семей бӛлімшесінде басқарма мҥшелігіне кандидат ретінде 1907 жылдан есепте 

тҧрады. «Қазақтардың некелік қҧқы туралы» Санкт-Петерборда оқып жҥргенде 

бастаған зерттеу жҧмысын отаршылыққа қарсы шыққаны және императорға тіл 

тигізгені ҥшін деген айыппен Семей тҥрмесінде отырған кезінде аяқтап, 1907 

жылы ОГҚСБ «Жазбалар» жинағында жарялайды. 

Ж. Ақпаев тумасынан дарынды адам болды. Ол Сакт-Петербор университе-

тінің заң факультетін ҥздік бітіреді. Университетте оқып жҥрген жылдары 

қосымша Санкт-Петербор археологиялық институтын тәмәмдайды.   

Жоғары оқу орындарында оқып жҥрен жылдарында Ж.Ақпаев патша 

ҥкіметінің мемлекеттік билеу жҥйесінің халыққа қарсы зҧлымдың мәнін жақсы 

тҥсінеді. Ҥкіметтің салық саясатын сынаған мақалалары «Санкт-Петербургские  

ведомости» газетінің беттерінде жарияланады. Кейінірек ол еңбектердің 

аудармасы 1900 жылғы «Дала уәләты» газетінің 12 санында  басылып шығады. 

1905–1907 ж.ж. Омбыдағы, Петропавлдағы, Семейдегі, Павлодардағы, 

Баянауыл мен Қарқаралыдағы демонстрацияларға қатысып, митингілілерге 

және жиналыстарда жиі сӛз сӛйлейді.  Отаршылдық жҥйеге, патша ҥкіметіне 

қарсы Омбыда шығатын «Степной край» газетінде мақалалар жариялап, 

патшаның отаршылдық саясатын сынайды. 

Семейде болған жылдарында Ж. Ақпаев ҧлы Абайдың тҧңғыш ӛлеңдер 

жинағын дайындап, баспадан шығуына елеулі ҥлес қосады. Бҧған себепкер 

болған М. Әуезовпен етене таныс, аралас болуы да себепші болса керек. Бҥгінгі 

зерттеушілер Ж.Ақпаевтың «Қазақстандағы отбасылық некенің қарым-

қатынасы» (1907ж.), «Қазақтардың шығу тегі туралы» (1927 ж.) және басқада 

зерттеулері ӛзінің ішкі дҥние танымы жағынан Абайдың «Қарасӛздері» мен 

«Біраз сӛз қазақтың тҥбі қайдан шыққандығы туралы» жазбаларымен ҥндес 

екендігін байқай алады.  

«Қазақтардың шығу тегі туралы» ғылыми еңбегімен Ж.Ақпаев 1927 жылы 

желтоқсан айында Семейдің педагогикалық техникумында ӛткен географиялық 

қоғамның кезекті отырысында хабарлама жасайды.Бҧған дейін кӛшірмесі ғана 

белгілі болған еңбектің тҥпнҧсқасы Семейдің облыстық тарихи-ӛлкетану 

музейінің қорында сақталған. Жаңа табылған тҥпнҧсқаның бҧрыннан жарық 

кӛрген кӛшірмеден айырмашылығы тасқа басылған орыс тілінде жазылған 

еңбектің, бҧрын жарияланбаған, қолдан жазылған, кӛлемі әртҥрлі алты тҥрлі 

қосымшалар мен сӛйлем жолдары арасындағы тҥзетулер, автордың 1927 

жылдың 26 қаңтарында географиялық қоғамға ӛткізгендігін куәландырған қолы 

тҧруында. Бҧл қҧжаттар Семейдің облыстық тарихи – ӛлкетану музейі қорында 

сақталуда. 

Қазақтың алғашқы математик – ғалымы, профессор, қазақ тілінде шыққан 

жоғарғы оқу орындарына арналған бірнеше оқулықтың авторы Әлімхан 
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Ермековте (1891-1970) ОГҚСБ-нің белсенді мҥшесі және ӛлкетанушы болғаны 

мәлім. ХІХ ғасырдаң екінші жартысында басталып, әсіресе столыпинның жер 

реформасы жҥргізілген 1906-1911 жылдардағы отарлық саясат салдарынан 

айрылып қалған қазақ жерлерін қайтару ісі Қазақ Автономиялық 

Республикасын қҧру және қалыптастыру кезеңіне дәл келгені белгілі. Міне тап 

осы кезеңде Алашорда ҥкіметінің ҥш басшысының бірі Әлімхан Ермеков ҧлт 

кӛшбасшысы Әлихан Бӛкейханмен бірге жаңа қҧрылған кеңес ҥкіметі 

басшыларымен болған тікелей келіссӛздер барысында Қазақстан автономиясын 

мойындауды  талап етеді. Бҧл туралы  1974 жылы СОКП Орталық комитеті 

жанындағы марксизм-ленинизм Институты жарыққа шығарған «Владимир 

Ильич Ленин. Биографическая хроника» кітабында «Апрель, 2 [1918 года]. 

Ленин вместе с И.В. Сталиным ведет переговоры по прямому проводу с  

А. Букейхановым, Х. Габбасовым и А. Ермековым (том 5, стр. 352–353) деп 

жазылған. 

«Қазақстан. Ҧлттық энциклопедия» атты кітаптың екінші томында: «В 1920 

году А. Ермеков, в должности члена Центрального исполкома Казахской АССР, 

командируется в Москву, где на заседании, под председательством В. И. 

Ленина делает доклад о положении Казахстана. В процессе острой дискуссии о 

границах республики ему удалось добиться возвращения Казахстану ряда очень 

важных территорий, которые раньше были отведены к России. Среди них 

Коростылевская степь, Семипалатинская, Акмолинская области и северное 

побережье Каспийского моря. В наши дни эти территории имеют огромное 

значение: в Акмолинской области теперь находится столица Республики – 

Астана, на Каспийском побережье сосредоточены основные запасы нефти и 

газа» деп жазылған. 

Географиялық қоғамның Батыс Сібір бӛлімінің Семей бӛлімшесінде 

кӛптеген қазақ зиялылары мҥше болғаны белгілі. Солардың бірі Алаш 

қозғалысының жетекшілерінің бірі Халел Ғаббасов Семейдің ерлер 

гимназиясын бітірген соң, Москва университетінің заң факультетінде, соңынан 

физика-математика факультетін тамамдайды.  

Студент кезінен езілген қазақ халқының арман мен мҥддесін қорғауға 

белсене араласқан ол Алаш туы кӛтерілгенде кҥрескерлердің алдыңғы 

қатарынан табылады. Алаш партиясының тӛрағасы Ә.Бӛкейханның тапсыр-

масымен 1918 жылы 2 сәуірде Семейден тура байланыс арқылы  Сталинмен 

келіссӛзді бастайды. Алашорда басшылары келіссӛз барысында В. Ленин мен 

И. Сталиннің: «елдегі барлық мемлекеттік автономиялық қҧрылымдар кеңес 

ӛкметін орталық билік деп мойындайтын болсын», - деген бірбеткей талабын 

қабылдауға мәжбҥр болады. 

1917-1919 жылдар аралығында Алаш партиясы мен ҥкіметінде  жауапты 

қызметтерді (Семей облысы Алаш партиясы облыстық комитетінің тӛрағасы 

(1917 ж. қараша), Алаш-Орда ҥкіметінің тӛрағасының орынбасары (1918 ж. 

сәуір), 1918 ж. тамыз айында қҧрылған І Алаш полкын ҧйымдастырушылардың 

бірі, Семейдегі «Сарыарқа» газетінің редакторы)  атқарған Х. Ғаббасов ҧзақ 
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жылдар Республиканың Мемлекеттік жоспарлау комитетінде қызмет істейді. 

Барша қазақ зиялыларының Географиялық қоғамның Семей бӛлімшесінің 

мҥшесі ретінде тарих пен ӛлкетану ісіне белсене араласуы да осы кезеңге  

сәйкес келеді. 

1924 жылғы шілде айында жарық кӛрген ОГҚ-ның Семей губерниясы 

бӛлімшесі бюллетенінде қоғам мҥшелері қатарында Қарқаралыдан Жақып 

Ақпаев, Ахметолла Ақтайҧлы Барлыбаев, Кәрім Дҥйсебаев, Әлімхан 

Әбутайҧлы Ермеков, Әбікей Зейінҧлы Сәтпаев, Нәзифа Сегізбайқызы 

Қҧлжанова, Халел Ахметжанҧлы Ғаббасовтар деген мәлімет келтірілген. 1924 

жылдың қазан айында М.Т. Тҧрғанбаев, Ш.А. Айманов, Ж.Т. Шанин,  

М.О. Әуезов  ОГҚСБ-нің нақты мҥшелігіне сайланады. Ӛлкетану ісіне қазақ 

зиялыларының халқы мен елін қалтқысыз сҥйген алдыңғы қатарлы  ҥлкен 

тобының қосылуы  қоғам жҧмысын жаңа белеске кӛтергені анық. 

1924 жылдың тамыз айында Семей қаласында республика ӛлкетанушыла-

рының тҧңғыш конференциясы ӛтеді. Оған республиканың губерниялары мен 

уездері мекемелері мен ҧйымдарынан 74 делегат қатысады. Конференцияның 

шақырылуы және ол талқылаған мәселелер сӛз жоқ республика кӛлемінде 

ӛлкетану ісіне соны серпін берді.Оның ҥстіне ОГҚ-ның Семей губерниясы 

бӛлімшесі Кеңесінің тӛрағасы болып аса ықпалды бедел иесі Б.Г. Гераси-

мовтың, ал оның орынбасарлығына қазақ оқығандарының кӛрнекті ӛкілі, 

шығармашылық саламен қоса мемлекет қайраткері  ретінде де таныла бастаған 

М.О. Әуезовтың сайлануы әрине айтулы ӛзгеріс әкелуі тиіс еді. 

Ол кӛп кҥткізген жоқ. Бӛлімше кеңесінің кезекті отырысында Зайсан мен 

Бҧқтарма уездеріне, соның ішінде Шыңғыстай болысына фольклор мен тарихи 

мәліметтер жинау мақсатында этнографиялық экспедиция аттандыру туралы 

шешім қабылданады. Кеңес отырысында тағы да бір ӛте маңызды шешім – Ҧлы 

Абайдың ӛмірі мен шығармашылығына арналған салтанатты жиын ӛткізу 

туралы шешім қабылдануы еді. Сӛйтіп, 1924 жылдың 27 желтоқсанында 

облыстық кітапханада ОГҚ-ның Семей губерниясы бӛлімшесінде ақынның 

дҥниеден қайтқанына 20 жыл толуына арналған 150-ден астам адам қатысқан 

салтанатты мәжіліс ӛтеді. Салтанатты мәжілісті кіріспе сӛзбен кеңес тӛрағасы 

Б.Г. Герасимов ашып, баяндаманы Х. Ғаббасов жасайды. Келесі кҥні Луна-

чарский атындағы театрда Абайға арналған әдеби кеш ӛтеді. Кеште ОГҚ-ның 

мҥшесі Х. Ғаббасов «Абай Қҧнанбаевтың ӛмірбаяны» тақырыбында баяндама 

жасаса, «Абайдың қазақ әдебиетіндегі орны» тақырыбында М. Әуезов екінші 

баяндаманы жасайды. Қос баяндаманы жиналғандар ҥлкен ықыласпен 

тыңдап,жоғары бағалайды. 

Бҧл жылдары жаһандық әдебиеттің болашақ классигі М. Әуезов губерния 

ӛлкетану ісінде белсенді қызмет атқарады. Оның тікелей ықпалымен Ӛскемен, 

Павлодар, Риддер қалаларында, Семейдің кӛптеген оқу орындары мен 

ҧжымдарында ӛлкетану ҧйымдары қҧрылады. 1927 жылы Москвада ӛткен 

ӛлкетанушылардың  Бҥкілроссиялық конференциясында Орталық бюроның 

мҥшесі болып сайланады. 1928 жылдың наурыз айында географиялық 
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қоғамның кеңесі шешімімен  М.Әуезов пен Ж.Шаниннің жетекшілік етуімен 

қазақ этнографиясы кеші ӛтіп, «Қаракӛз» спектаклі қойылады. Кей мәліметтер 

бойынша кешті 600-ден астам адам тамашалаған кӛрінеді.    

Алаш қайраткерлерінің ел тарихын, этнографиясын, мәдениетін зерттеумен, 

жиналған деректерді ғылыми жҥйелеп, жариялап отырумен де  айналысқаны 

белгілі. Бҧл істе 1913 жылдан бастап Ахмет Байтҧрсынов пен Міржақып 

Дулатовтың басшылық етуімен шыға бастаған «Қазақ» газетінің орны ерекше 

екендігін баса айтқан жӛн. Газет беттерінде Ҧлы ақын Абайдың опат болғанына 

10 жыл толуына байланысты 1914 жылы 26 қаңтарда Семей географиялық қоғамы 

мҥшелерінің Нәзифа Қҧлжанова ханымның басшылығымен қазақ жастарын 

ҧйымдастырып, әдебиет кешін ӛткізгендігі туралы Міржақып Дулатовтың 

мақаласы жарияланады. «Бірінші ақынымыз» деп ақын қабірін халқы жиі-жиі 

зиярат етер, халық пен Абай арасы кҥшті махаббатпен жалғасар. Ол кҥндерді  біз 

кӛрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар...» деген Міржақып  сӛздері Алаш 

қайраткерлерінің болашаққа деген зор сенімін айқындап тҧрғандай. 

1913 жылғы «Қазақ» газетінің бірнеше санында жарияланған Әлихан 

Бӛкейханның «Қазақтың тарихы» мақалалар жиынтығында «Бір халық ӛзінің 

тарихын білмесе, бір ел ӛзінің тарихын жоғалтса, оның артынша ӛзі де 

жоғалуға ыңғайлы болып тҧрады. Тарих тіршілікте жолбасшы дейтініміз осы»  

деген сӛздері бҥгін де кӛсемсӛз ретінде мәнін жойған жоқ. Ал, 1915 жылы  

жарияланған «Екі жол» атты мақаласында қазақ халқының тарихына шолу 

жасап,  ХҤІІІ-ХІХ ғасырларда қазақ даласында патшаның отарлық саясаты 

негізінде қалыптасқан әл-ахуалды ашына баяндай келе халқын білімге, заңды 

ҥйренуге, заңды игеру арқылы кҥресуге шақырады. Осы тәрізді мақалалар 

газеттің әр санында әртҥрлі автордың атынан жарияланып отырды.  

Газет беттерінде ӛлке тарихын зерттеуші – ғалымдар туралы, әсіресе Шоқан 

Уәлиханов, Григорий Потанин, Әбубәкір Дивеев, Петр Семенов-Тянь –

Шанский туралы, олардың қазақ даласының тарихын, мәдениетін зерттеудегі, 

тарихи деректерді, аңыз-әңгімелер мен мақал-мәтелдерді жинаудағы істерін 

ҥлгі қылған Әлихан Бӛкейханның, Ахмет Байтҧрсыновтың, Міржақып  

Дулатовтың, Мҧстафа Шоқайдың, Жҥсіпбек Аймауытовтың т.б. мақалалары 

жарық кӛреді. Осы тәрізді газет оқушыларына арналған тарихи ескерткіштерді 

қорғап, сақтау және кӛне заттар мен қҧжаттарды жинақтап, музейге ӛткізу 

туралы да мақалалар мен ҥндеулер жарияланып отырған. 

Бҧл бекер болған жоқ еді. Езілген, жоқшылық азабын тартқан қазақ елінің 

жҥрегіне жол тартқан ҧлы сӛз, зәру дән ӛз шығымын бере бастады. Азаттық 

сҥйгіш халықтың рухани санасы ояна бастады. Ҧлы Қазақ Жҧртын алдағы бір 

ғасырға жуық уақыт ішінде бабалар аңсаған теңдікке  жету жолындағы кҥрес 

тосып тҧр еді. 
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНА ҚАТЫСҚАН ТАРБАҒАТАЙЛЫҚТАР 

 

ХХ ғасырдың бас кезінде Ресейдегі әлеуметтік-саяси ахуал қоғамдық санаға 

зор әсерін тигізді. Соның салдарынан империя бодауында болған халықтардың 

сана-сезім мен ой-пікірі оянып, тҥрлі саяси кӛзқарастардың қалыптасуына 

себепші болды. Міне, осы кезеңде Ресей империясының отарлық билік 

жҥйесіне қарсы бағытталған – алаш қозғалысы қалыптаса бастады. Ӛткен 

ғасырдың басында қазақ қоғамы тҥрлі ағымдардың ӛзара қақтығыс кҥрес кезеңі 

болды. Осындай жағдайда қоғамдық кҥреске қазақ елі ҥшін енді қалыптасып 

қоғамнан ӛз орынын ала бастаған саяси – әлеуметтік топ – ҧлттық зиялылар 

араласа бастайды.   

Ал осы қазақ зиялы қауымының  қалыптасуына қандай жағдайлар әсер етті, 

не тҥрткі болды деген сауал туындайды. Тарихта XIX ғ. 60 жылдарының  

аяғында Патшаның қазақ жерін ҥш генерал-губернаторлыққа бӛлген әкімшілік 

– территориялық реформасы болғаны белгілі. Реформаға байланысты 
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отаршылдық басқару жҥйесіне тілмаштар, дәрігерлер,  ағарту  саласының, 

шаруашылық және шенеуніктік әкімшілік қызметкерлерін жергілікті ҧлттан  

шыққан мамандармен толықтырудың және солар арқылы қазақ жерін 

басқарудың қажетілігі туындады. Сондықтан әр генерал-губернаторлық 

кеңселері жанынан қазақ жастарына жылына 3-4 степендия  белгіленіп отырды. 

ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде бағдарлама аясында ҧлт жастары Мәскеу, 

Петербург, Қазан, Варшава, Орынбор, Омбы, Томск сияқты қалалардағы оқу 

орындарында тҥрлі мамандықтар бойынша білім алды. Сол кезеңдегі білім 

алған – оқыған жастар туған елі мен жеріне оралып ӛз мамандықтары бойынша 

тҥрлі салаларда халқына қызмет етсе, ал кейбірі сол қалалардағы тҥрлі 

әкімшілік кеңселерінде қызметке тартылып сол кезеңдегі Ресейдегі дамып келе 

жатқан тҥрлі ағымдар – ҧйымдарға, партиялар мен қозғалыстарға қатысып 

мҥше болып ӛздерінің адами – саяси кӛзқарастарын  бекітті.  Бҧл «Негізінен 

метрополия оқу орындарында білім алып, отаршыл мемлекеттік басқару 

аппаратындағы қызметке және қазақ арасына орыс мәдениетін егіп, тарату ҥшін 

даярланған зиялылар мҧның бәрін жиып қойып, ҧлттық тәуелсіздік пен ҧлттық 

мәдениеттің ӛсіп- ӛркендеуіне, ҧлт ӛмірін қайта қҧру мақсатына қызмет ете 

бастайды» [М.Қойгелдиев. «Алаш қозғалысы»] [4:3]. Міне, сол бір алмағайып 

уақытта тарих сахнасына кӛтерілген ҧлт зиялылары осылай қалыптасып  

«алаш» туының аясында бірігу идеясын орнықтырды. Алаш идеясы- шын 

мәнінде тәуелсіздікке жету тҧрғысындағы ХХ ғасыр басындағы қазақтың 

ҧлттық – мемлекеттігін қалпына келтіру идеясы болатын.  

Алаш идеясы  догмалық тҥрде қалып қойған ағым емес, ол ӛмірде  ӛзіндік 

таңбасы мен ізі қалған алаш қозғалысына ҧласты. «Алаш қозғалысының 

мақсаты – қазақ елінің ӛзін –ӛзі басқару, яғни ҧлттық мҥдесін қорғай алатын 

мемлекеттік жҥйе қҧру, дәстҥрлі шаруашылық ҥрдісін ӛркениет деңгейіне 

ҧластыру, мәдениетті ӛркендету» [2:35]. Ҧлттық менталитетті идеялық 

тҧрғыдан ту қылып кӛтерген зиялылар қоғамдық-саяси болмысы тҧрғысынан 

кімдер еді деген заңды сҧрақ туындайды. Елбасымыз Н.Назарбаев «Тарих 

толқынында» атты кітабында  «ХХ ғасыр басында ҧлттық бірлікті нығайту 

идеясын алға тартқан  рухани зерделі игі жақсылар қазақтың ҧлттық идеясын 

жасау міндетін ӛз мойына алды. Олар қоғамның тҥрлі тарабынан шыққандар, әр 

ең алдымен  дәстҥрлі дала ақсҥйектерінің ӛкілдері еді. Қазақ зиялыларының 

жаңа буыны жалпы ҧлттық мҥделерді білдіріп, ағайыншылдық, рушылдық 

пиғылдардан арылудан тырысты. Олардың пікірінше, қазақ қоғамын рулық – 

тайпалық ҧстанымдар бойынша бӛлінуден арылту, тҥптеп келгенде, ҥдеген 

отарлық ҥстем саясат жағдайында ҧлттық бірлікті орнықтыру ҥшін  қажет 

болды» – деп кӛрсетті [1:156-158]. 

Міне осындай аласапыран уақытта Алаш идеясын қолдаған, қозғалысының 

ӛрістеуіне ат салысқан, «Алаш орда» деп аталған ҧлттық  ҥкіметіне мҥше 

болған тарбағатай ӛңірінен қатынасқан жерлестеріміз Ережеп Итбаевты, 

Отыншы Әлжановты, Бияхмет Сарсеновті және  «Ҥш жҥз» партиясының 

серкелері К.Тӛгісов пен Ы.Кабековті бҥгінгі ҧрпақ зор мақтан тҧтады.  
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Осы аталған аталған қайраткерлердің ішінде  алғаш қоғамдық – саяси 

істерге бҧрынырақ араласқан жас шамасы жағынан ҥлкендері Ережеп Итбаев 

пен Отыншы Әлжанов еді.  

ХІХ ғасырдың 70-90 жылдарында патша ҧлықтарының тарсырмасын 

орындау мақсатында Зайсан уезіне қарасты Ӛкпеті болысын отыз жылдай 

басқарған Кӛкебай Сейітҧлының тҧсында Ережеп, Жәкулә, Жҧмажан және 

Шойқожа атты жасӛспірімдер Ресейдің Қазан, Томск, Омбы сияқты қалаларына 

оқуға жіберіледі. Олар оқуын бітіргенен кейін Жәкулә Кішікҧлы алғашында 

Қырғызстанда  дәрігер кейінен ӛз елінін Ӛкпеті болысын басқарады, Жҧмажан 

Базарҧлы білікті адам дәрігері, Шойқожа Қапанҧлы мҧғалім мамандығын алып, 

елге оралады. Ал Ережеп Итбайҧлы алғашында Омбы гимназиясын бітіріп, 

заңгер мамандығын алып, 1894 жылы оқуын одан әрі Томск университетінде 

жалғастырады. Мақаламыздың ӛзегінің арқауы Алаш қозғалысының және 

Алаш орда ҥкіметінің белді қайраткері ретінде танылған Ережеп Итбайҧлы 

1870 жылы 1 қазанда Зайсан уезі, Ӛкпеті болысында Тоғасбайҧлы Итбайдың 

отбасында дҥниеге келген. Ол оқуын бітіргеннен кейін, дәлірек айтсақ 1896-

1900 жылдары Ф.А. Щербина экспедициясы қҧрамында Кереку және 

Қарқаралы уездеріндегі жер қатынастарын зерттеуге қатынасқан. Тарих 

беттеріне ҥңілсек, «Бҧл экспедицияның қҧрамында орыс зиялыларымен қоса 

қазақ зиялыларының ҥлкен тобы Ә. Бӛкейханов, Ҧ. Базанов, И. Жақсылықов,  

Е. Итбаев, Р. Марсеков т.б. болған. Дала облыстарын зерттеу жӛніндегі 

экспедицияның мақсат міндетіне аймақты тарихи-табиғи жағынан зерттеп, 

суреттеу жер тҥрлерін бҧл мәселедегі ауылдар мен болыстардың  маңызын, 

шаруашылық жҥргізу жерді пайдалану тәсілдерін анықтау кірді. Ресейдің 

Орталық губерияларынан әкелінген шаруалапрды қоныстандыру мақсатында 

шаруашылық статистикалық зерттеуге баса кӛңіл бӛлінді» [3:562]. Осындай 

мақсатты кӛздеген Ф.А. Щербина басқарған экспедицияның қызметіне 

қатнасқан ҧлт зиялыларының кӛзғарасын кейінен ҥлкен ӛзгеріске ҧшыратып, 

саяси- қоғамдық қозғалыстың қалыптасуына әсер етті.   

1905 жылы басталған орыс революциясының әсері қазақ елі азаматтық 

қозғалысының ҧмтылыс, ӛрлеу, кӛтерілу кезеңінің бастауы болып саяси кҥрес 

ереуіл ең алдымен, патшаға петиция жазып тапсыру тҥрінде кӛрінді. 1900- 1906 

жылдар аралығында Қарқаралы уезі кеңесінің тілмәші қызметін атқарған 

Ережеп белгілі қазақ зиялыларының алдынғы қатарлы ӛкілдері А. Байтҧрсынов, 

Ж. Ақпаев, К. Тӛгісовтармен бірге Қоянды жәрменкесіндегі 14,5 мың адам қол 

қойған 11 тармақтан тҧратын халықтың талап тілегі Қарқаралы петициясын 

ҧйымдастырушылардың бірі болды. Кейіннен осы оқиғаны ҧйымдастырушылар 

қуғындалды, кейбіреулері жҧмыстан босатылды, тіпті жер аударылды. Ережеп 

1907 жылы Ақмола облыстық сотының тілмәші болып 1917 жылдың ақпанына 

дейін істейді.  

Тарихтан белгілі ақпан тӛңкерісі нәстижесінде патша тақтан тайдырылып, 

уақытша ӛкіметтің басқару органдары азаматтық комитет қҧрыла бастаған 

уақытта, қазақ зиялыларының мҧрындық болуымен стихиялы тҥрде облыстық, 
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уездік, болыстық деңгейде қазақ комитеттері қҧрыла бастайды. Бҧл «уақытша 

ҥкіметтің мемлекеттік унитаризм идеясына қарсы Қазақ жерінде ҧлттық 

мемлекеттік автономия мәселесін шешудегі алғашқы саяси қадамы болды» 

[4:219]. Міне  осы кезеңде ӛзге Алаш азаматтарымен тізе қосып, наурыз-мамыр 

айларында  Омбы, артынан Ақмола облыстық қазақ комитеттерінінің сьезін 

ҧйымдастырып, оның тӛрағасы қызметін атқарған. Мҧндай ҧйымдастыру сьезі 

барлық жерлерде болып «Алаштың» әлеуметтік негізін қҧрап, мҥшелерінің 

саны 5 мың адамнан асқан. Сӛйтіп, қазақтың мемлекеттігі, ҧлттың ӛзін-ӛзі 

билеу ҥшін қажетті алғышарттармен идеялар пісіп жетілді. «1917 жылы 21- 26 

шілде де 1 – жалпы қазақ сьезі Орынборда ӛтті. Оған Ақмола, Семей, Торғай, 

Орал, Жетісу, Сырдария, Ферғана облыстары мен Бӛкей ордасынан барлығы 

20-дан астам делагат – ӛкіл қатынасқан тҧңғыш сьезде» [7:262] Ақмола 

облыстық комитетінің басқарушысы ретінде кҥн тәртібіндегі 14 мәселенің 

қаулы қарарларын қабылдауда оның ӛзіндік ҥлесі болды. Алаш партиясы 

қҧрылғаны мен, сьезде қазақ елінің мемлекетік қҧрылымы, басқару формасы 

туралы ӛзекті мәселе шешімін таппады. Сьезд «Ресей қҧрамында ҧлттық 

автономия қҧру» [5:47] идеясын кҥн тәртібіне қойып, оның демократиялық 

жолмен шешілуіне бағыт-бағдар іздеді.  

Міне осыған байланысты алаш зиялылары 1917 жылы қазан айының 8-17 

жҧлдызы аралығында Томск қаласында ӛткен 1-Сібір облыстық сьезіне 

қатысады. «Ондағы мақсаттары демократиялық жолмен Қазақстанды тәуелсіз 

мемлекет статусына кӛтеру» деп жазады заң ғылымының докторы, профессор 

Сәкен Ӛзбекҧлы ӛзінің «Автономия жӛніндегі айтыс» деген зерттеу 

мақаласында. Архив деректерін арқау еткен осы мақалада «Сьезде жалпы 182 

делегат қатынасқан, қазақтардан атап айтқанда: Ә. Бӛкейханов, А. Айтпенов,  

Х. Ғаббасов, С. Досжанов, С. Желкілдеков, Ә. Ермеков, Р. Мәрсеков, Е. Итбаев, 

А. Сейітов, И. Тҧрмҧхамедов болған. Сьезд Сібір кеңесін сайлап, оның 

қҧрамына облыстардан Х. Ғаббасов, Е. Итбаев, С. Досжанов, ал жалпы қазақ 

жҧртының атынан Ә. Бӛкейханов пен М. Тынышбаев енген» [10]. 

Жастық шағында студенттік ӛмірі ӛткен сонау Томскідегі Сібір сьезіне 

қатысуы ғалымның сӛзімен айтсақ, «жарғақ қҧлақтары жастыққа тимей» 

Ресейдің ҧлы державалық саясатынан саналары уланған орыс шовинистерімен 

пікір таластыра отырып, қазақ халқының ӛзін-ӛзі басқару қҧқығына ие болу 

идеясын жан-тәнімен қорғаулары ҧлт қамын ойлау белгісі болып кӛрінеді.   

Ал ҧлттың азатығы жолында аянбай қызмет кеткен, сол мақсатта жанын 

қҧрбандыққа байлап, от жалынына оранған Отыншы Әлжанов 1873 жылы 12 

тамызда Семей облысы Зайсан уезінің Нарын болысына қарасты №6 ауылында 

дәулетті отбасында туған.    

1882-1887 жылдары Зайсандағы бастауыш орыс-қазақ училищесінде оқиды. 

1887 жылы Омбы қаласындағы қазақ-орыс гимназиясына тҥсіп, оны 1890 жылы 

ҥздік бітіреді. Білімін одан әрі жетілдіру мақсатында осын жылы қаладығы 

мҧғалімдер сеимнариясына тҥсіп, оны 1894 жылы бітіріп шыққан Отыншыны 

Дала генерал-губернаторының кеңсесіне қызметке қалдырады. Бір жылдай 
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қызмет еткен сон 1895 жылы 30 наурыздағы генерал-губератордың 

бҧйрығымен Ақмола облыстық сотының аудармашысы болып тағайындалады. 

Омбыда оқыған кезеңдерінен бастап қалада 1888-1902 жылы қазақ және орыс 

тілдерінде шығып тҧрған  «Дала уалаяты» газетінде қазақ тҧрмыс тіршілігіне,  

тарихына, әдет-ғҧрып, салт-санасына, оқу ағарту мәселелеріне қатысты тҥрлі 

ғылыми  мақалаларын  «Орта жҥз», «Бабай-Бҥркіт» деген бҥркеншік атпен 

молынан жариялап тҧрған. Мысалы, «Толағай һәм Бӛрі тастаған таулары», 

«Зайсан оязынан хат», «Ғылымға қарай тағы бір қадам» сияқты туған жерге 

қатысты материалдарды жазған [6:8]. 1895-1907 жылы Омбы, Ақмола 

облыстарынның сот органдарында қызмет атқаруы оның қоғамдық саяси 

кӛзқарасының қалыптасуына мол әсері болды. Осы жылдары ӛзінің сҥйікті 

жары Омбы уезінің ауқатты адамы Дҥйсембай қажының Әлдия (Нҧржәмилә) 

атты қызына ҥйленген. Оның Санк- Петербург университетінің заң факультетін 

бітірген  Ж. Ақпаев, Р. Марсековтармен те таныстығы осы кезеңде басталады. 

Әсіресе оның саяси кӛзқарасының қалыптасуына Жақып Ақпаев ҥлкен әсер 

етеді. Ж. Ақпаев Петербург университетінің заң факультетін бітіріп. 1903-1905 

жылы сот палатасында жҧмыс істеген. Отыншының зайыбының әңгімесіне 

қарағанда ол «орысшаны таза сӛйлеген, ашаң жҥзді, зиялы жас жігіт  олардың 

ҥйіне жиі-жиі қонаққа келіп тҥн ортасына дейін әңгімелесіп отырады екен», – 

деп жазады [9]. 

Отыншы Омбы, Ақмолада болған жылдарында қалалық гимназияда оқитын 

ӛзінен жасы кіші жерлестері Б. Сәрсенов, Қ. Кемеңгеров сияқты жастарға 

ақылшы болып, қоғамдық-саяси кӛзқарастарының қалыптасуына себепші 

болды. Қошке Кемеңгеров ӛзіне ақылшы болған жездесі Отыншы туралы 

кейінен «Білім дариясына сусындауыма, саяси кӛзімнің ашылуына себепкер 

болып, ҧлтшылдықтың ӛріне сҥйреп едің, алыста жатсаңда ақыл сабағыңды 

хатпен беріп, ҧстаз болып едің», – деп еске алады [9]. 

 «Қазақ халқының болашағы оқу-білім, ғылымды меңгеруде деп тҥсінген 

Отыншы Ы.Алтынсариннің ҥлгісімен Семей облысында, алдымен ӛзі туып-

ӛскен Зайсан уезінде жаңа әдіспен оқытатын азаматтық мектептерді ашуды 

кӛздейді.  

Отыншының осындай ой-пікірлерімен санасқан дала округтік оқу ісінің 

меңгерушісі белгілі орыс миссионері А. Алекторов (1861-1918) Отыншыны 

оқу-ағарту саласындағы білікті маман деп біліп, жақсы қарым-қатынаста 

болған»[6:13]. 

1901 жылы 17 шілдеде Дала генерал-губернаторы облыстық 

губернаторларға: «Халық арасында болып, қандай жерлерге мектеп ашуға 

қолайлы болатыны жӛнінде ақылдасыңдар. Алғашқы кезеңде әр уезде 3-4 

мектептен артық аша алмайтынымыз байқалады. Осы сан қайсымызға болсын, 

мақсат болуға тиіс» – деп нҧсқау тапсырма береді. Міне, осы нҧсқау негізінде 

1902 жылы 15 қыркҥйекте Зайсан уезі бойынша ашылған ҥш ауылдық 

мектептің біреуі Ақсуат-Нарын болысында ашылуына Отыншы ҧйытқы болған. 

1907 жылы А.Е. Алекторов Отыншыны Кӛкпектідегі қазақ-орыс училищесінің 
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меңгерушісі етіп тағайындайды. Кӛкпектідегі қызметіне тағайындалғанан кейін 

А.Е. Алекторовпен бірге  ол сол жылдың қазан айында Санкт- Петербургтегі  

«Бҧратана халықтардың оқу ісі мен мектептер туралы» заң жобаларын қайта 

қҧру комиссиясының жҧмысына Дала генерал-губернаторлығына қарасты 

қазақтардың ӛкілі ретінде қатынасыды. 

ХХ ғасырдың бас кезінде яғни, 1908 жылдан ҥкіметтің ҧлттық 

интеллигенцияны қудалау саясаты басталды. Қарқаралы петициясын 

ҧйымдастырушы деген желеумен Бӛкейханов, Байтҧрсынов және Дулатовтар 

Семейдегі абақтыға қамалады. Тӛгісов Ӛскемен тҥрмесінде отырады. Ақпаевты 

екі жыл мерзімге Жетісудың Қапалына жер аужарады. Бҧл қудаланудан 

Отыншы да шет қалмайды. Бҧл уақытта Кӛкпектіде ноғай-татар саудагерлері 

мен молдаларының және орыс қоныстанушыларының ықпалы кҥшті еді. Олар 

Семей облысы губернаторының және дала генерал-губернаторының атына 

Отыншы жӛнінде бірнеше арыз-шағымдар мен жала хаттар ҧйымдастырады.  

1909 жылы мамыр-маусым айларында Семей облысы губернаторы 

А.Тройнцский дала генерал-губернаторына Отыншы туралы жазбаша тҥрде 

«О.Әлжановтың  сауатты, қазақ халқының арасында беделінің зор екенін, 

жасырын адвокаттық қызметпен айналысатыны... Қазақтардың жерін орыс 

қоныстанушыларына беруге қарсы шығып, жергілікті халық арасында ҥкіметке 

қарсы ҥгіт жҥргізеді» – деп баяндайды [9]. Оның осындай «саяси белсенділігі» 

салдарынан 11 мамырда қызметінен босатып, 15 маусымда Жетісу облысына 5 

жылға жер аударуға әскери-губернатордың жарлығы шығады. Міне, осы 

уақыттан ӛмірінің соңына дейін, яғни Дулатовтың сӛзімен айтқанда «Отыншы 

айдалып барып тҧрған еліне басшылық қҧрып, жол кӛрсетіп... Ҥркіген елге 

жоқтау айтып.. сол елге қызмет етіп қалады» [6:21].  

1917 жылы Уақытша ҥкіметтің тҧсында ол Ленсі уезінің комиссары болады. 

Сол жылдың 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда Ӛткен екінші бҥкіл қазақ 

сьезіне Жетісу облысынан делегат болып қатысып, Алашорда ҥкіметіне 

мҥшелікке сайланды. Сьездің кҥн тәртібінде 11 мәселенің бірі милиция қҧру 

қажеттігі қойылады. Отыншы Жетісудағы милицияны қҧру, оны тиісті қҧрал – 

жабдықтармен қамтамассыз ету ісіне бел шеше кірісіп, оны 1918 жылдың 

мамырында, яғни, елдегі билік Кеңестердің қолына ӛткенге дейін басқарады.  

Билікке келген большевиктер Отыншыны тҧтқындайды. Бірақ кӛп ҧзамай 

шетел интервенциясы мен Азамат соғысы басталған кезде Отыншы тҥрмеден 

босап, ӛзінің қҧрған жасақтарын қайта топтастырады. Ел ішінде аласапыран 

уақыт басталып, Алаш Орданың кӛптеген адамдары ақгвардияшылдармен тізе 

қосып, большевиктерге қарсы соғысады. Белгілі қоғам қайраткері 

Тынышбаевтың адмирал Колчакка жазған хатында «Контреволюцияшылдығы» 

ҥшін айыпталған қызметкерлеріміз Верный, Жаркент, Бішкек, Нарын, 

Говреловка, Қанал, Ленсіден қашып қазақ отрядтарын қҧрып, Сібір 

іскерлерімен бірге ҧрыстарға қатысты. Олардың бірі, батыл қайраткер Отыншы 

Әлжанов Мақаншы ауылында большевиктер қолына тҥсіп, аюандықпен ӛртеліп 

жіберіледі» – деп жазған [9]. Халық ардақты ҧлын қайғырып аза тҧтады. Қошке 
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Кемеңгеров сынды Алаш азаматтары «Ертеден ел ойлап, Алаш тілегін қолына 

шырақ қылып ҧстап едің, сол шырақтан ӛміріңнің ақтақ сағатына шейін 

айырылмадың» – деп жазса [9]. Дулатов 1918 жылы «Қазақ» газетіне (263 саны) 

Әлжанов туралы «Тағы қҧрбан» атты қазанамасында «Алаш жолында қҧрбан 

болды! Қызықты ғҧмырының кӛбі абақтыда, айдауда ӛтті, қымбатты Отыншы 

Алаштың кӛркейгенін кӛре алмай арманда кеттім деме, сендей ҧл туған ел 

ешкімнен кем болмас» – деп еске алады [6:28].  

Алаш қозғалысы тарихында ӛзіндік орны бар тҧлғалардың бірі Биахмет  

Шегедекҧлы Сарсенов  1885 жылы Семей облысы, Зайсан уезінің Нарын 

болысында дәулетті отбасында дҥниеге келген. Биахметтің әкесі Шегедек екі 

әйелінен 7 ҧл бәйбішесінен Шарахмет, Бірахмет, Биахмет, кіші әйелі Қасиеттен 

Қалел, Дәлел, Салық және  7 қыз кӛрген кіндікті  адам екен. Шегедек ҧлдарының 

бәрін оқытқан. Ал қыздарын оқытпаса да жасауына қоса малынан енші беріп 

ҧзатқан  кең пейіл, ақылды кісі болса керек. Жеті ҧлдарының ішінде Жанахмет, 

Биахмет, Қалел, Дәлел ерекше білімді, аса зиялығымен ерекшеленген. Қалел 

Ташкентте бірнеше жылдар САГУ-дың доценті боп жҥргенде, Қазақстанға 

шақырылып Шымкентте қайтыс болды. Далелде Ӛзбекстанда ҥлкен кен инженері 

болып қызмет істеп сол жақта қайтыс болған. Семейде ҧстаздық еткен Жанахмет 

аса мәдениетті, әрі мҧсылманшылдыққа берік кісі болған.  

Ал Биахметке келсек ХІХ ғасырдың аяғында әкі ауыл мҧғалімінен сауат 

аштырған балаларын Жанахмет пен Биахмет Семей Семинариясына оқуға 

жіберді. Оны ҥздік бітіргенен кейін Ақсуаттағы «Тышқанкӛз правиласында» 

ҧстаздық қызмет атқарған [9]. Оның ӛз қолымен 1917 жылы жазылған архив 

қҧжаттарының бірінде «Семинарияны бітіргенен кейінгі 5 жыл педагогтік 

қызметте, 3 жыл қоғамдық қызметте болдым». – делініпті [11]. «Қоғамдық 

қызмет» дегені 1912-1915 жылдар аралығында Зайсан уезіне қарасты Нарын 

болысын басқарады. 1916 жылдан ӛмірінің соңына дейін оның саналы ғҧмыры 

Алаш қозғалысы мен Алашорда ҥкіметімен байланысты болды. 1916 жылы 

«бҥкіл Ресейлік земство одағы Семей бӛлімшесінен майданға қара жҧмысқа 

алынғандары «мыңбасылық» қызмет атқарған  [4:196]. 1917 жылы ақпан 

тӛңкерісінен кейін ол Семей облыстық Қазақ комитетіне мҥше болып сайланып, 

Павлодар уезінде жергілікті комитеттер кҧруға атсалысады. 1917 жылы Алаш 

партиясы қҧрылатын бірінші жалпықазақ сьезінің де, Алаш автономиясы 

жарияланатын екінші жалпықазақ сьезінің де ҧйымдастыру және ӛткізу 

жҧмысына белсене катысады. 1919 жылы Семей облыстық жер басқармасы 

халық ағарту бәлімінің қазақ бӛлімшесіне басшы болып тағайындалады. Осы 

кезде Семейде жаңадан ашылған мҧғалімдер курсында, ӛзі оқыған мҧғалімдер 

семинариясында әр тҥрлі пәннен сабақ береді. Қаладағы мәдени ҧйымдардың 

жҧмысына атсалысады. «Қазақ», «Сарыарқа» газеттеріне мақала жазып тҧрады. 

Оның «Автономия кеңесі», «Біріккен елде береке бар», «Азық-тҥлік», «Русияда 

осы кҥнде зор мәселе – азық-тҥлік» т.б жарияланымдары сол шақта қазақ 

қоғамына ҥлгілі істерді нҧсқады [11]. Биахмет Сәрсенов «Ҧлт қазынасы» деген 

мақалсында: «Қанша айтсақ та, қазақтың ел болуы ҥшін ҧлт қазынасын жасау 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0
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керек. Осынған негіз салуға алаш балалры шамасынан келгенін аянбасын, 

берсін. Ардақты ақсақалдар, ел ағасы адамдар, оқығандар жҧртқа айтып 

тҥсіндірсін, ҧлт қазынасына жиылудың әр шарасына кіріссін, осы мойнымдағы 

парызым деп білсін. Әрбір уолосной, ауылнай, комитеттерде ҧлт қазнасына 

жәрдем жәшігі болсын. Әрбір елдегі бас қосып жиылған жерге маңайындағы 

мҧғалімдер, оқығандар барып айтсын, тҥсіндірсін. Ҧлт қазынасына пҧл жиюға 

Семейдегі облосной қазақ комитетінен сенімді адамдарға книжка жіберілді. 

«Сарыарқа» басқармасы  да ҧлт қазынасына жіберген ақшаны сҥйіне-сҥйіне 

қабылдайды. Кім бергендігін жазып отыруға «Сарыарқа» беті ашық» – деген 

келелі ойларымен ӛз халқының санасын оятуға ҥлкен ҥлес қосты [8:213]. 

1920 жылы Орынборда Қазақ автономиялық республикасы жарияланғанда, 

оны жаңа астанаға қызметке шақырды. Алғаш Соғыс комиссариатының саяси 

білім бӛлімін басқарды. Сонан кейін Халық ағарту комиссары А. Байтҧрсын-

ҧлының шақыруымен білім саласына ауысып, комиссариат алқасының мҥшесі, 

әлеуметтік тәрбие бӛлімінің басшысы, мектеп істері бӛлімінің меңгерушісі 

секілді сол уақыттың жауапты қызметтерін абыроймен атқарды. Осы уақытта 

Орынбордағы мҧғалімдер курсында, Қазақ халыққа білім беру институтында 

(КИНО) ҧстаздық етеді. Мҧрағат деректерінде қайраткерге физика, математика 

пәндерінен мектеп оқулығын жазуға ҧсыныс жасалғаны, сондай-ақ  геометрия 

оқулығының авторы екені кӛрсетілген. Ғалым-ҧйымдастырушы ретінде ол 

Қазақ ғылым комиссиясының, Академиялық орталықтың негізін қалауға 

атсалысты. Сол кездегі мерзімді басылымдардан қайраткердің отандық мектеп 

жҥйесін калыптастыруға аянбай кҥш-жігер жҧмсағанын, ӛлкеде алғашқы 

әскери және кәсіптік оқу орындарын ашуға бастамашы болғанын оқимыз. 

Қазақта кеңестік-пролетарлық асыра сілтеу саясаты салдарынан 1931-1932 

жылдардағы қырғынға дейін 1921 жылы алапат ашаршылық болғаны мәлім. Осы 

кезде елді тҥрлі індеттер жусатып кетті. Қайраткер 1921 жылы 36 жасында халыққа 

тиген оба ауруынан қайтыс болды. Сол жылдары Ташкентте шығып тҧрған 

«Ақжол» газеті редакциясының басқармасы: «Қазақ елінің кӛгінде ҥркердей 

жҧлдыздардың бірі сӛнді. Биахмет сол санаулы жҧлдыздардың арасындағы ең 

жарық, нҧрлы кӛрінгендерінің біреуі еді. Оның ӛлімі қазақ жҧрты ҥшін орны 

толмайтын қаза, қаруы қайтпайтын шығын» деп кӛңіл айту білдірді [8:212].  

1917 жылдың кҥзінде «Алаш партиясының басшылары ҧлттық автономия 

жариялаудан басқа жол жоқ, саяси тҧрақсыздық жағдайында тек біртҧтас 

ҧлттық мемлекеттік қҧрылым ғана қазақ елін апаттан қҧтқарып, бостандық 

жолына алып шыға алады деген тҧжырымға келеді» [10].  

Сонымен 1917 жылы 5-13 желтоқсанда Орынборда ӛткен 2 – жалпы қазақ 

сьезінде Қазақ мемлекеттігі туралы мәселе қаралып, «Алашорда» ҥкіметі 

қҧрылады. Тӛрағасы Ә. Бӛкейханов бірауыздан сайланады да, орынбасары және 

Алашорданың Ақмола облыстық басшылығына Ережеп Итбаев сайланып, 1920 

жылы яғни, ҥкімет тарағанға дейін осы қызметте болады. Сьездің кҥн 

тәртібіндегі оқу-ағарту ісі бойынша бес адамнан комиссия қҧрылып, 

басшылығына А. Байтҧрсынов, орынбасарлығына Б. Сәрсенов сайланады. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/1921
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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Сонымен қатар, Жетісудан делегат болып қатынасқан Отыншы Әлжанов 

Алашорда ҥкіметінің мҥшесі қҧрамына кіреді [7:262-263].  

Ҧлт болашағы ҥшін Алаш қозғалысына белсене атсалысқан Е. Итбаев,  

О. Әлжанов, Б. Сәрсеновтердің бҥгінгі Тарбағатай ӛңірінің азаматтары екенін 

кейінгі ҧрпақ білуі парыз.  

«Қазақ АССР-і қҧрылған алғашқы уақыттарда оның шекарасын анықтау 

қажеттілігі туындаған кездерде Ә. Бӛкейханов, А. Байтҧрсынов, Ә. Ермеков,  

М. Сералиндермен бірігіп, Ережеп Итбаев та заңгер ретінде ӛз ҥлесін қосқан»[10].  

Алаш қозғалысы ӛз уақытында Қазақстандағы жаңашылдық пен жасампаз-

дықтың, ҧлттық сипатты сақтай отырып еуропалық бағдарда дамудың 

кӛшбасшы бағыты еді.  

Алаш қозғалысы тарихында елдік пен мемлекеттіліктің, зайырлықтың батыл 

тәжірибесін бастаған, білім мен ғылымды, әдебиет пен мәдениетті ҧлт қажетіне 

лайықты пайдалана алған, Алаш тҧлғаларының орны ерекше.Бҧл ретте 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев былай деп жазды: 

«Алаш зиялылары... сол айтулы есімдердің білімдардық һәм азаматтық 

тәлімдерінде кейде кӛріне бермейтін де арналар бар. Оның бағасын ҧрпақтары, 

бҥгінгі қазақ зиялылары беруге тиіс. ...Бҧлар тарих толқынындағы 

мәдениетіміздің кіндік тҧлғалары» [1:156-157]. 

ХХ ғасыр қазақ даласы табалдырығын тҥнере аттаса, ХХІ ғасыр арайланған 

шуағы-шапағатымен бостандығын ала келді. Бҥгінде  еркіндік аңсаған ел 

тәуелсіздікке қол жетті, ел жаңарып, санасы озып, қоғам ӛзгерген қазіргі 

уақытты Ережептей, Отыншыдай, Биахметтей асыл да ардақты перезенттерінің 

қоғамдық-саяси істерін, публицистикалық саладағы шығармашылығы мен  ӛмір 

жолдарын игілікке жаратып, есімдерін облыс, аудан кӛлемінде есте қалдыру 

шараларын лайықты деп санаймын.   
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