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АЛҒЫ СӨЗ 

Қазақстанның  25  жыл  алдын  тәуелсіздік  алуы  дәстүрлі   
рухани  құндылықтарымыздың  қайта  жандануына,  қазақ  халқының  
тарихи  санасының  дамуына  мүмкіндік  жасады  және  бұл  үдерісті  жүзеге 
асырудағы басты үлес Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –  
Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевқа тиесілі. 

«Тарихи жадыны қалпына келтірмей, өзіңді халық ретінде түсіну, біз 
кімбіз және қайданбыз, болашақтың жоспарын құрып, оны жас мемлекеттің 
өмірбаянына айналдыру мүмкін емес» – деп Елбасы атап көрсеткен болатын. 

Елбасының  бастамасымен,  2015  жылы  Қазақстан   
территориясында  қалыптасып  дамыған  мемлекеттіліктің  ең  басты  тарихи  
кезеңдерін қамтыған мемлекет – Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында 
мерейлі іс-шаралар ұйымдастырылды. 

Қазақ  хандығы  –  қазақ  халқын  ұлт  ретінде  ұйыстырған,  этникалық 
аумағын ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғап, сақтай білген,  
қазақ  халқының  рухани  және  материалдық  мәдениетінің  өркендеуін 
қамтамасыз еткен Орталық Азиядағы ең алғашқы ұлттық мемлекет. 

Бұл  мерейтойды  атап  өтуге  дайындық  2014  жылдың  қараша  айында 
Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  «Қазақ  хандығының  550  жылдығын 
мерекелеуді  ұйымдастыратын  және  өткізетін  республикалық  комиссия  
туралы»  Жарлығының  қабылдануы  негізінде  басталды.  Осы  жылдың 
желтоқсан айында білім беру, ғылым мен мәдениет салаларын қамтыған  
және мерейтойды атап өтуге ел азаматтарын мен жастарды қатыстыруды 
мақсат еткен іс-шара Жоспары бекітілді.

2015  жылы  Қазақ  хандығының  550  жылдығын  мерекелеуге  арналған 
маңызды әрі көлемді жұмыстар атқарылды. 

Мерейтойды  атап  өтуге  Қазақстанның  жоғары  оқу  орындары  мен 
ғылым ордалары зор үлестерін қосты. Қазақстандық университеттер  
тарапынан Қазақ хандығының құрылуы мен оның дамуы тарихын  
зерделеген конференциялар көптеп ұйымдастырылды. 

Айтулы  мерейтойға  арналған  алғашқы  іс-шараның  бірі  –  Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының қоры мен Мемлекет 
тарихы  институтының  ұйымдастыруымен  2015  жылдың  мамыр  айында  
өткен  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция.  Дәл  осындай 
ауқымды  конференциялар  Орал,  Талдықорған,  Алматы,  Тараз  және  т.б. 
қалаларда да ұйымдастырылып, өткізілді. Ғылыми-зерттеу эскпедициялары 
(2015 жылдың тамыз айында «Хандар жүріп өткен жолмен» атты  
экспедициясы) ұйымдастырылып, Қазақ хандығының тарихы мен көрші  
елдер тарихына қатысты зерттеулерді қамтыған ғылыми еңбектер  
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топтамасы жарық көрді және баспаға дайындалуда. 
Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында 2015 жылдың 11  

қыркүйегінде өткізілген  «Мәңгілік  Ел»  атты  ғылыми-тәжірибелік  
конференциясы ұйымдастырылуы  мен  қатысушыларының  ауқымдылығына  
жағынан ерекшеленеді.  Конференция  Қазақстан  Республикасы  Білім  
және  ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі, Қазақстан  Республикасы  Сыртқы  істер  министрлігі,  
Қазақстан  Республикасы Жоғарғы Соты және еліміздің ғылыми-зерттеу  
орталықтарының қатысуымен ұйымдастырылды. 

«Назарбаев университетінде» өткізілген конференция жұмысына 1000  
аса адам қатысты. 

Конференция  төрт  секция  бойынша  жұмыс  жасады:  «Қазақ  хандығы 
және Н.Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» идеясы», «Қазақ хандығынан Қазақстан 
Республикасына дейін: тың деректер, жаңа тұжырымдамалар», «Құқық 
пен билер сотының әлем өркениетіндегі орны», «Тәуелсіз Қазақстанның  
қазіргі әлемдегі орны». 

Секция жұмысының тақырыптары мен бағыттары қазақ жеріндегі 
Қазақ хандығы мен мемлекеттілік тарихын зерттеудің негізгі бағыттарын  
зерделеуге  арналды,  сонымен  қатар  Қазақстан  Республикасының   
Президенті Н.Ә.Назарбаев  тарапынан  ұсынылған  «Мәңгілік  Ел»   
жалпыұлттық идеясының мәні мен маңызын ғылыми тұрғыдан ашу 
қарастырылды. 

Конференцияға  еліміздегі  білім  беру,  ғылыми-зерттеу  мекемелерінің 
алдыңғы  қатарда  белсенділік  танытып  жүрген  көрнекті  ғалымдары 
қатысты. 

Конференция  жұмысына  шетелдік  ғалымдардың  да  қызығушылық 
танытқанын атап өтуге болады. Олардың қатарында Әзербайжан,  
Белорус-сия, Болгария, Ұлыбритания, Германия, Израил, Үндістан,  
Испания, Ита-лия,  Қытай,  Қырғызстан,  Моңғолия,  Ресей  Федерациясы,  
АҚШ,  Түркия, Өзбекстан, Украйна, Францияның танымал ғалымдары бар. 

Конференцияға ғалымдардан басқа мемлекет және қоғам қайраткерлері, 
дипломатиялық  өкілдіктердің  басшылары,  Қазақстан  Республикасы 
Парламентінің депутаттары, саяси партиялар мен сот, қоғамдық ұйымдар  
мен  бұқаралық  ақпарат  өкілдері,  мәдениет  және  өнер  қайраткерлері 
қатысты. Халықаралық  конференцияның  пленарлық  отырысында   
Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік  хатшысы  Гүлшара  Наушақызы 
Әбдіқалықова  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Нұрсұлтан  
Әбішұлы  Назарбаевтың  конференция  қонақтары  мен  қатысушыларына 
арналған құттықтауын оқып берді. 

Мемлекет  басшысының  құттықтауында  Қазақ  хандығы  құрылуының 
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550  жылдығын  бүкіл  халық  болып  мерекелеу  –  бір  шаңырақ  астында 
өзара  келісімде  өмір  сүріп  жатқан  барша  қазақстандықтардың  бірлігінің 
жарқын көрінісі екені айтылған. Біз өткенімізді мақтан тұтамыз және  
ата-бабаларымыздың сан ғасырлық армандарын ақиқатқа айналдыра  
отырып, олардың асыл мұраларын қастерлейміз. 

«Тәуелсіздік жылдары біз ұлттық тарихи жадыны қайта жаңғырту  
саясатын үздіксіз жүргізіп келеміз. Бұған «Мәдени мұра» бағдарламасының 
нәтижелі  жүзеге  асуы  дәлел  бола  алады.  Қазіргі  уақытта  ғалымдар 
«Халық  тарих  толқынында»  бағдарламасы  аясында  отандық  тарихқа 
арналған  ғылыми  еңбектер  жазумен  айналысуда.  Қазақстанның  
көне дәуірінен бүгінгі күнге дейінгі тарихының жаңа басылымы  
дайындалуда. Біз үш мыңжылдықтан аса тарихы бар ұлы тарихтың  
иегерлеріміз» – деп Г.Әбдіхалықова Елбасы сөзін оқып шықты.

«Біз, қазақстандықтар, болашаққа нық сеніммен қараймыз. «Мәңгілік 
Ел» жалпыұлттық идеясы тарихи сананың берік іргетасына сүйенеді.  
Бұл – қазақстандық патриотизмнің маңызды қыры. Қазақстандық 
тарихшылардың Қазақ хандығы құрылуының, қалыптасуы мен дамуының 
тарихи үдерісіне, халқымыздың  тарихи  жолына  терең  талдау  жасап,   
зерттеу  жұмыстарын жалғастыра беруі маңызды. Қатысушыларға жемісті 
еңбек тілеймін», – деген Мемлекет басшысы. 

Аталған конференцияны өткізу Қазақстан аумағындағы сан ғасырлық 
тарихы  бар  мемлекеттілік  үдерісінің  бүгінгі  күнмен  сабақтастығының 
мәнін ғылыми негізде ұғынудың аса қажеттілілігін көрсетті. 

Осындай  халықаралық  деңгейдегі  маңызды  ғылыми  іс-шараларды 
өткізу нәтижесінде қоғамның туған тарихына деген үлкен қызығушылығы 
артып, Орталық Азия мен Қазақстанның тарихын зерделеуге деген жаңа әрі 
табанды құлшыныстың пайда болуына себін тигізді. 

Б.Ғ. Аяған
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының директоры,

тарих ғылымдарының докторы, профессор
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Обретение Казахстаном независимости 25 лет назад создало условия  
для возрождения традиционных ценностей, развития исторического  
сознания казахстанского народа и ключевая роль в этом процессе  
несомненно принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан – 
Лидеру Нации Н.А. Назарбаеву. 

Глава государства отмечает: «Без восстановления исторической памяти 
немыслимо понять себя как народ, выяснить, кто мы и откуда, начертить  
план будущего и превращать его в биографию молодого государства».

По инициативе Президента страны, в 2015 году были проведены  
юбилейные  торжества  в  честь  550-летия  Казахского  ханства  –  государства, 
история которого стала одним из ключевых исторических этапов развития 
государственности на территории Казахстана.

Казахское  ханство  –  первое  национальное  государство  в   
Центральной Азии, которое обеспечило консолидацию казахского народа 
в нацию, оформление и сбережение его этнической территории, развитие 
духовной и материальной культуры казахов. 

Подготовка  к  празднованию  этого  юбилея  началась  с  принятия  
Постановления Правительства Республики Казахстан «О создании  
Республиканской  комиссии  по  подготовке  и  проведению  в  2015  году  
550-летнего юбилея Казахского ханства» в ноябре 2014 года. В декабре  
того же года был утвержден План мероприятий по подготовке и  
проведению юбилея, которые максимально охватили сферу  
образования, науки и культуры и позволили вовлечь в празднование  
юбилея максимальное количество наших граждан, включая молодежь. 

В течение всего 2015 года была проведена серьезная, масштабная  
работа по проведению празднования 550-летия образования Казахского 
ханства.

Значительный вклад в празднование юбилея внесли высшие учебные 
заведения и научные институты Казахстана. На базе казахстанских 
университетов проведена целая серия конференций тематически  
приуроченных к истории возникновения и развития Казахского ханства. 

Одним  из  первых  мероприятий  такого  рода  стала  международная 
научно-практическая  конференция  проведенная  совместными  усилиями 
Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации и 
Института  истории  государства  в  мае  2015  года.  Подобные  по  масштабу  
и организации конференции были проведены в г. Уральск, Талдыкурган,  
Алматы,  Тараз  и  других  городах.  Проведены  научно-исследовательские 
экспедиции (например «По путям казахских ханов» в августе 2015 г.), 
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опубликованы и готовятся к публикации ряд научных трудов, в которых 
исследуется история Казахского ханства и соседних регионов.

Наиболее масштабным, по организации и по числу участников, научным 
мероприятием, посвященным 550-летию образования Казахского ханства, 
стала Международная научно-практическая конференция – «Мәңгілік Ел», 
прошедшая 11 сентября 2015 года. Среди организаторов конференции: 
Министерство образования и науки РК, Министерство культуры и спорта 
РК, Министерство иностранных дел РК, Верховный Суд РК, вузы и 
научно-исследовательские институты страны. 

В работе конференции «Мәңгілік Ел», прошедшей на базе «Назарбаев 
университета», приняло участие более 1000 человек. 

Структурно сама конференция была представлена четырьмя секциями: 
«Казахское ханство и идея Н.А. Назарбаева «Мәңгілік Ел», «От Казахского 
ханства до Республики Казахстан: неизвестные источники, новые  
концепции», «Место права казахов и суда биев в мировой цивилизации»,  
«Место Независимого  Казахстана  в  современном  мире».   Направление   
работы  и тематика  секций  отразили  основные  направления  исследования  
истории Казахского ханства и истории государственности на казахстанской 
земле, а также позволили с научных позиций раскрыть содержание 
общенациональной  идеи,  выдвинутой  Президентом  Казахстана   
Н.А.  Назарбаевым  – «Мәңгілік Ел». 

Участниками  конференции  стали  известные  казахстанские  ученые, 
представляющие  все  ключевые  научные,  исследовательские  и  
образовательные учреждения страны.

Хочется  отметить  глубокий  интерес  к  работе  конференции  со  стороны 
зарубежных ученых. В их числе – известные ученые из Азербайджана, 
Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии,  
Испании, Италии, Китая, Кыргызской Республики, Монголии, Российской 
Федерации, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции.

В  конференции, кроме  ученых,  приняли  участие  государственные  
и общественные деятели, главы дипломатических миссий, депутаты  
Парламента Республики Казахстан, представители судейского корпуса, 
политических партий, общественных организаций и средств массовой 
информации, деятели культуры и искусства.

На  пленарном  заседании,  открывшем  работу  международной  
конференции, Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова 
зачитала приветствие Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева к участникам и зарубежным гостям конференции.

В  приветствии  Главы  государства  подчеркивается,  что  всенародное 
празднование 550-летия образования Казахского ханства – это яркое 
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свидетельство  единства  всех  казахстанцев,  живущих  под  одним  шаныраком 
в мире и согласии. Воплощая многовековую мечту наших предков, мы  
дорожим их наследием и гордимся своим прошлым. 

«За годы независимости мы последовательно проводим политику 
возрождения национальной исторической памяти. Подтверждением 
тому является плодотворная реализация программы «Мәдени мұра». В  
настоящее время в рамках программы «Народ в потоке истории» ученые 
занимаются подготовкой научных трудов, посвященных отечественной 
истории. Готовятся новые издания по истории Казахстана с древнейших  
времен до наших дней. Мы являемся обладателями великой  
истории, насчитывающей свыше трех тысячелетий» – зачитала слова  
Елбасы Г. Абдыкаликова.

«Мы,  современные  казахстанцы,  уверенно  смотрим  в  будущее.  Идея 
«Мәңгілік Ел» опирается на прочный фундамент исторического сознания. 
Важно, что бы казахстанские ученые продолжали исследовательскую  
работ, обращаясь к анализу образования и развития Казахского ханства.  
Желаю всем участникам плодотворной работы», – отметил Глава 
государства.

Проведение данной конференции показало насущную потребность 
по настоящему научного осмысления процесса преемственности  
многовековой традиции государственности на территории Казахстана. 

Важным  итогом  проведения  столь  масштабного  международного  
научного форума стало привлечение огромного общественного интереса к 
истории  своего  народа  и  придало  дополнительный  импульс  к  изучению 
истории Казахстана и Центральной Азии.

В  оформлении  сборника  использованы  личные  фотографии   
участников конференции, и фотографии Института истории государства,  
а так же материалы опубликованные на официальных сайтах новостных 
порталов и  газет:  http://informburo.kz;  http://www.kazpravda.kz;  http://24.kz;  
https://tengrinews.kz;  http://www.ng.kz;  Красноярский  новостной  портал:  
http://krskplus.ru/dosie/person/bobrov_leonid_aleksandrovich; Международный 
казахский  сервер:  http://www.kazakh.ru/news/articles/?a=1665.  Использованы 
материалы опубликованные на электронном ресурсе: https://strategy2050.
kz; http://e-history.kz; Официальным сайте Президента Республики 
Казахстан – http://www.akorda.kz/ru; Официальном сайте посвященном 
550-летию Казахского ханства – http://550kazakhan.kz. Также использованы  
материалы сайтов  научных  и  образовательных  центров:  Колумбийский  
университет: http://www.columbia.edu/~ra2044/;  Уфимский  научный  центр  
РАН  http://www.ufaras.ru/?part_id=340,372;  Центр  «Восточная  Европа  
в  античном  и средневековом мире» ИВИ РАН http://pashuto.ru/names/
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konovalova.
Директор

Института истории государства КН МОН РК, 
доктор исторических наук, профессор

Б.Г. Аяган
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FOREWORD

The attainment of independence by Kazakhstan 25 years ago created  
conditions for  the  renewal  of  traditional  values,  the  development  of  the  
historical consciousness of the people of Kazakhstan and a key role in this  
process belongs to the First President of the Republic of Kazakhstan -  
Leader of the Nation N.A. Nazarbayev.

The Head of State highlights that: «Impossible to understand themselves as 
a nation without recovering of historical memory, to learn about our roots and  
reflect on the origins, draw a plan for the future and turn it into a biography  
of the young state».

Anniversary celebrations in honor of 550th anniversary of the Kazakh  
Khanate were held at the initiative of the President. Kazakh Khanate - the  
state, history of which has become one of the Milestone historical stages of 
development of statehood on the territory of Kazakhstan.

Kazakh Khanate - the first national state in Central Asia, which ensured  
the consolidation of the Kazakh people in the nation, formation and  
conservation of  its  ethnic  territory,  the  development  of  spiritual  and  material  
culture  of Kazakhs

The  adoption  of  the  Resolution  of  the  Kazakhstan  Republic  Government 
from November 2014 about «Republic Committee creation in order to prepare 
and hold Kazakh Khanate 550-year jubilee» was the start in preparations  
for the celebration of anniversary. It was approved Event list on preparation  
and holding of the anniversary, which covers the education, science and culture 
sphere and allowed to be involved in the celebration of the anniversary of the 
maximum number of our citizens, including young people in December of  
the same year.

Throughout the 2015 was done a huge, large-scale work for the celebration  
of the 550th anniversary of the Kazakh Khanate.

A significant contribution to the celebration of the anniversary have made  
by higher education institutions and scientific institutes of Kazakhstan. On the  
basis of Kazakhstan's universities held a series of conferences thematically  
dedicated to the history and development of the Kazakh Khanate.

The one of such events was the International scientific conference  
entitled «From the Kazakh Khanate to Independent Kazakhstan» dedicated to  
the 550th anniversary of the establishment of the Kazakh Khanate was  
organized by the Fund  of  the  First  President  of  the  Republic  of  Kazakhstan  
—  the  Leader  of Nation and the Institute of State History, Science Committee, 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on May  
2015. Similar in scale and organization such conferences were held in Uralsk, 
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Taldykorgan, Almaty, Taraz and other cities. Conducted research expeditions  
(eg «On the ways of the Kazakh khans» in August 2015), published and prepared  
for publication a number of scientific works, which explores the history  
of the Kazakh Khanate and the neighboring regions.

Most large-scale, on the organization and the number of participants,  
the scientific event dedicated to the 550th anniversary of the Kazakh  
Khanate was the International scientific-research conference – «Mangilik El»  
held September 11, 2015. 

Among the organizers of the conference: Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan, the Ministry of Culture and Sports of the  
Republic of  Kazakhstan,  Ministry  of  Foreign Affairs  the  Republic  of   
Kazakhstan,  the Supreme  Court  of  Kazakhstan,  universities  and  research  
institutions  of  the country.

The  conference  bring  together  more  than  1,000  participiants, among them 
foreign  and  Kazakhstani scholars, international experts, Parliament deputies, 
representatives of political parties and business community.

In the framework of the conference, was held sessions of four sections: «The 
Kazakh Khanate and the idea of Nursultan Nazarbayev «Mangilik El», «From 
the  Kazakh  Khanate  to  the  Republic  of  Kazakhstan:  unknown  sources,  
new concepts», «The place of the Kazakhs low and the court biys in the world 
civilization», «The place of independent Kazakhstan in the modern world».

Directions and theme of sections reflected the main areas of research of  
the history of the Kazakh Khanate and history of the Kazakh statehood on  
land, as well as allow a scientific standpoint reveal the contents of the national  
idea put forward by the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev –  
«Mangilik El».

It is worth noting a deep interest in the work of the conference on the part 
of foreign scholars. Among them - the well-known scholars from Azerbaijan,  
Bulgaria, Great Britain, Germany, Israel, India, Spain, Italy, Kirghizia, China, 
Mongolia,  Belarus,  Tajikistan,  Russia,  USA,  Turkey,  Uzbekistan,  Ukraine, 
France and Switzerland.

The  event  was  attended  by  the  State  Secretary  of  Kazakhstan  -  Gulshara 
Abdykalikova, Vice Prime Minister - Berdybek Saparbayev, Deputy Chairman of 
APK  -  Head  of  the  Secretariat  of APK  - Yeraly Tugzhanov,  scientists  and 
experts  from  22  countries,  heads  of  diplomatic  missions,  members  of  APK, 
representatives of scientific and creative intelligentsia.

The State Secretary of Kazakhstan Gulshara Abdykalikova read out a letter 
with a welcoming speech by the President.

In her opening remarks, Gulshara Abdykalikova stressed that as noted Nursultan 
Nazarbayev the Kazakh Khanate was the first state in Central Asia.
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Welcoming  speech  of  the  Head  of  State  emphasized  that  the  nationwide 
celebration of the 550th anniversary of the Kazakh Khanate - is clear evidence 
of the unity of all Kazakhs living under one shanyrak in peace and harmony.  
Our ancestors cherished a dream of independent Kazakhstan. We have realized  
their centuries-old dream of a free and independent homeland.

The State Secretary read the President’s welcome speech, which said that  
over the years of independence, the policy of national revival of historical  
memory has been consistently pursued. The Cultural heritage program is suited 
to this end,  and  the  nation-wide  celebration  of  the  550th  anniversary  of  
the  Kazakh Khanate is evidence of the unity of all the Kazakhstanis living in one 
common home in peace and harmony. 

Currently, «The People in the stream of history» program is under  
fulfillment in the country, which involves in the first place the formation of the 
historical consciousness of Kazakhstanis, the Secretary of State noted. «In the 
framework of  the  program,  the  scientists  are  preparing  scientific  works  on  
the  country's history, new publications on the history of Kazakhstan from ancient  
times to the present day. We have a great history of over three thousand years», - she 
went on.

«We are, the modern Kazakhstanis, confidence about the future. The idea 
of «Mangilik El» is based on a solid foundation of historical consciousness. It’s 
important that Kazakhstani scientists continue research work, referring to the 
analysis of the formation and development of the Kazakh Khanate. I wish to all 
participants the fruitful work» - said the Head of State.

Holding  this  conference  has  shown  the  urgent  need  of  the  scientific 
understanding of the continuity of the process of the centuries-old traditions of 
statehood on the territory of Kazakhstan.

An important outcome of this large-scale international scientific forum was  
to attract huge public interest in the history of his people and has given  
additional impetus to the study of the history of Kazakhstan and Central Asia.

Director of the Institute of State History SC MES RK,
Doctor of History, Professor 

Burkitbai Ayagan
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Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің V Саммиті.
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиын.

Тәуелсіздік Сарайы, 11 қыркүйек 2015

V Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Торжественное собрание, посвященное 550-летию Казахского ханства.

Дворец Независимости, 11 сентября 2015

V Summit of the Cooperation Council of Turkic Speaking States.
The solemn meeting devoted of the 550 аnniversary of the Kazakh Khanate.

Palace of Independence, September 11, 2015
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИҚАСЫНЫҢ  ПРЕЗИДЕНТІ  –  ҰЛТ 
КӨШБАСШЫСЫ  Н.  НАЗАРБАЕВТЫҢ  ҚАЗАҚ  ХАНДЫҒЫНЫҢ  550 

ЖЫЛДЫҒЫНА  АРНАЛҒАН  САЛТАНАТТЫ  ЖИЫНДА   
СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ 

11 ҚЫРКҮЙЕК 2015

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕ-
РА НАЦИИ Н. НАЗАРБАЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПО-

СВЯЩЕННОМ 550-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА
11 СЕНТЯБРЯ 2015

ADDRESS  TO  THE  PARTICIPANTS  OF  THE  SOLEMN  MEETING 
DEVOTED TO THE 550TH ANNIVERSARY OF THE KAZAKH KHANATE 
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - LEADER 

OF THE NATION N. NAZARBAEV
SEPTEMBER 11, 2015

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Мәртебелі меймандар!

Қазақ хандығының 550 жылдығына жиналған барша қауымды бүгінгі 
торқалы тоймен шын жүректен құттықтаймын!

Бүкіл  әлемді  дағдарыс  жайлап,  дамыған  елдердің  өздері  үлкен 
экономикалық  күйзеліске  ұшыраған  мынау  алмағайып  заманда  алыс- 
жақын  ағайынның  басын  қосып,  Қазақ  хандығының  550  жылдық  ұлан- 
асыр  тойын  өткізудің  өзінің  ерекше  себептері  бар.  Бүгінгі  той,  ең   
алдымен, батыр бабаларымыздың биік рухына тағзым ету және тағдырдың 
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сан алуан қиындықтарынан сүрінбей өткен ата тарихынан тағылым алу  
үшін өткізіліп отыр.

Кеңес  Одағы  заманында  Қазақстан  мектептерінде  оқушылар  «КСРО 
тарихы» атты ортақ оқулықтан білім алды. Сондықтан, жас ұрпақ ата  
тарихынан мүлде алшақтап қалды. Оның үстіне Қазақ хандығының  
шаңырағын көтеріп, айбынын асырған ұлы хандарымыз бен даңқты 
батырларымыздың есімдері  біртіндеп  ел  жадынан  өшіріле  бастады.  Өз  
ішімізден  шыққан оларды жамандағыштар құрметке бөленді. Елімізде 
ханның, не батырдың ескерткіші  тұрмақ,  олардың  атында  білім  мен  
мәдениет  нысандары,  керек  десеңіз,  жалғыз-жарым  көше  де  болған  
жоқ.  Қазақ  хандарының аты  атала  қалған  жағдайда  оларға  үстем  тап  
өкілі  ретінде  келеңсіз  баға беріліп,  қисынсыз  айып  тағылды.  Бұл  туралы  
ақын  Ғафу  Қайырбеков кезінде:  «Басқаның  патшасының  бәрі  жақсы.  
Неліктен  біздің  хандар  жаман  болған?»  деп  ашына  жазған  болатын.  
Ұлт  жадының  тамырына  балта шабуға арналған осындай сұрқай саясаттың  
небәрі ширек ғасыр бұрын орын алғанына сенудің өзі қиын. Бірақ кеңес  
заманының ащы шындығы дәл осындай болатын.

Тәуелсіздік  қазақ  халқының  өшкенін  жандырып,  өлгенін  тірілтті.  
Алматы  мен  Астанада,  облыс  орталықтары  мен  ірі  елді  
мекендерде  Керей мен Жәнібек, Абылай мен Әбілқайыр сияқты әйгілі  
хандарымыздың, Қабанбай,  Бөгенбай,  Наурызбай  батырлардың  еңселі  
ескерткіштері  бой көтеріп,  олардың  есімдері  елді-мекендерге,  жоғары  
оқу  орындары  мен мектептерге берілді. Бабалардың ерлік пен күреске  
толы өнегелі өмір жолдары жайлы том-том ғылыми еңбектер мен әдеби 
шығармалар жазылды. Тәуелсіздікпен бірге оралып, ұрпағына ұланғайыр 
қоныс қалдырған батыр бабаларымыздың  биік  рухы  қазақтардың,  
әсіресе,  жаңа  буынының  арасында аса зор патриоттық өрлеу туғызып,  
ұлт тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатты.

Қазақ, Жұбан ақын айтқандай, «мың өліп, мың тірілген» халық. Бірлігі 
жарасқанда  даңқы  асып,  билікке  таласқанда  берекесі  қашқан.  Баршаға 
белгілі,  байырғы  бабаларымыз  бөрілі  байрақ  ұстап,  Байкалдан  Балқанға 
дейінгі  алқапты  еркін  жайлаған.  Көгімізде  желбіреген  алтын  күн  астында  
қыраны  қалықтаған  туымыз  мемлекеттігіміздің  үзілмей  жалғасып 
жатқандығының айғағы.

Қазақ хандығы бұдан бес жарым ғасыр бұрын ғана шаңырақ көтерсе 
де,  Еуразияның  ұлы  даласында  орнаған  арғы  дәуірдегі  сақ,  ғұн,  
үйсін мемлекеттерінің,  бергі  замандағы  Ұлы  түрік  қағандығы,  Дешті  
Қыпшақ пен Алтын Орда мемлекеттерінің заңды мұрагері болды. Арғы  
дәуірлерге бармай-ақ, таза түркілік заманымызға зер салар болсақ, әйгілі 
Рим империясы құлап, Еуропадағы осы күнгі мемлекеттердің нобайы  
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да әлі қалыптаса қоймаған,  ал  Қытайда  үш  патшалық  пен  алуан  
әулет  өзара  қырқысып жатқан 6 ғасырда – 552 жылы Алтайда Ұлы түрік  
қағанаты атты қуатты, күшті мемлекет дүниеге келді. Ол небәрі жарты  
ғасыр ішінде Алтай мен Кавказ арасындағы алып далада жеке дара билік 
жүргізді. Дәуірлеп тұрған кезінде Византия мен Ираннан, Қытайдың екі 
патшалығынан алым алған ер түріктің берекесі кетіп, өз ішінде билікке  
талас бастағанда, әуелі батыс және  шығыс  болып  ажырап,  кейін  оғыз,  
қарлұқ,  қыпшақ  болып  бөлініп, жауларына жем болды.

Сегізінші  ғасырда  тасқа  қашалған  Күлтегін  жазуында:  «Алдау  
мен арбауға  арандаған  түрік  халқы  бірлігінен  айрылды.  Табғаштарға  
қайсар ұлдары  құл,  көрікті  қыздары  күң  болды»,  –  деп  жазылған.  Қай   
заманда  болмасын,  барлық  жеңістеріміздің  бастауы  береке-бірлік  екенін  
жас ұрпақ ешқашан ұмытпай, өткеннен сабақ алуы үшін Күлтегін жазуының 
көшірмесін жасатып, Л. Гумилев атындағы Еуразия университетінің 
атриумына қойғыздым.

Бүгінгі  тәуелсіз  түркі  мемлекеттері  –  Түркия,  Қазақстан,  Өзбекстан, 
Әзербайжан,  Түрікменстан  мен  Қырғызстан  және  дүниенің  әр  түкпіріне 
тарыдай  шашылған  жалпы  саны  200  миллионнан  асатын  30-дан  астам 
түркітілдес ұлттар мен ұлыстардың ұлы бабасы ер түрік аталарымыз  
болатын. «Түрік» сөзінің бір мағынасын әйгілі түрколог академик  
А.Н. Кононов «берік» яғни «бірігу», «бірлік» сөзінен шығарады. Ендеше, 
түркі халықтары жаратылысында әрдайым бірге, береке-бірлікте болу үшін 
жаратылған. Бабаларымыз да бізге осыны мирас еткен.

Бірлік – біздің барлық жеңістеріміздің алтын қайнары, ел қорғағанда 
күш-қуат  берер  асқақ  айбары.  Осыны  әрдайым  жадымызда  ұстауымыз 
керек.  Жаһандану  заманында  тағдыр  талайымен  бөлініп  кеткен,  тілі,  
ділі,  діні  мен  тегі  бір  түрік  халықтары  ХХІ  ғасырда  ынтымақ   
жарастыруы қажет. Сөйтіп, саясатта, экономикада, ғылым мен  
технологияда өзара ықпалдастық пен байланыстарды күшейте беруіміз  
керек. Ата тарихы бізді осыған шақырады.

Бүгінгі той – ең алдымен, Қазақ хандығының 550 жылдық тойы.  
Атақты Мұхаммед  Хайдар  Дулатидің  деректері  бойынша,  1465  жылы 
Қозыбасы тауының етегінде  тарихи  оқиға  болды.  Бұл  –  біздің   
елдігіміздің  тамыры тереңде жатқанын танытатын аса маңызды тарихи  
дерек. Керей мен Жәнібек хандар  Әбілқайыр  ұлысынан  бөлініп,  Шу  
мен  Таластың  арасында  Қазақ хандығының  шаңырағын  көтерді.  Алты  
Алаш  анттасып,  айрылмасқа  сөз байласып, Ұлытауға таңбаларын қашап  
жазды. Осылайша, тарих сахнасына Қазақ деген халық шығып, ұланғайыр  
өлке Қазақ жері деп атала бастады. Одан соң қасқа жолды Қасым хан 
хандықтың іргесін бекітіп, керегесін керді.  Хақназар  хан  шекарасын   
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Еділдің  бойына  дейін  кеңейтсе,  Тәуекел хан Түркістан өлкесін түгелдей 
Қазақ хандығына қаратты. Еңсегей бойлы ер Есім елдің іргесін бекіту 
жолындағы күресте қолбасшылығымен танымал болды. Салқам Жәңгір  
хан Орбұлақ түбіндегі шайқаста жоңғарларға ойсырата соққы берсе, Әз  
Тәуке «Жеті Жарғыны» енгізді.

Қазақ  хандығы  кезеңі  –  ат  жалында  күн  кешкен  алаш  жұртының 
қаһармандық  дәуірі.  Ел  билеген  хандардың  өмірі  майдан  шебінде  өтті. 
Қазақтың алғашқы он төрт ханының жетеуі жорық жолында қаза тапты. 
Осынау ұлы бабалардың биік рухына барлық ұрпақ айрықша құрметпен  
бас  иіп,  ризашылығын  білдіреді.  Олардың  ұлтқа  сіңірген  ұшан-теңіз 
еңбегі  әрдайым  ел  есінде  сақталады.  Қазақтардың  талай  буыны  қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман орнатқан хан ретінде  
қадірлейтін  Әз  Тәуке  биліктен  кеткен  соң  халқымыздың  береке-бірлігі 
әлсіреп, жүзге және руға бөлінушілік белең алды.

Орталық  Азиядағы  аса  қуатты  әскери  мемлекет  саналатын  Қазақ 
хандығының осы осалдығын оңтайлы пайдаланған жоңғарлар тұтқиылдан 
соғыс ашып, ел тарихына «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген 
атпен  енген  трагедияға  ұшыратты.  Дәл  осы  тұста  тарих  сахнасына  қол 
бастаған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Малайсары сияқты батырлар,  
сөз бастаған Төле, Қазыбек, Әйтекедей дуалы ауыз билер, ел бастаған  
Абылай, Әбілқайырдай хандар шықты. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, береке-бірлігі асқан қазақ қолы 1730 жылы Аңырақай түбінде 
жоңғарларға күйрете соққы беріп, ата қонысын жаудан біржолата азат етті.

Қаз дауысты Қазыбек би:
Біз қазақ деген мал баққан елміз,
Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз,
Елімізден құт-береке қашпасын деп,
Жеріміздің шетін жау баспасын деп,
Найзаға үкі таққан елміз.
Ешбір дұшпан басынбаған елміз,
Басымыздан сөз асырмаған елміз.
Достықты сақтай білген елміз,
Дәм-тұзды ақтай білген елміз, – деген екен.
Бірліктің қадірін біліп, білекке білек қосқанда атамекенді жаудан азат 

етті.  Алайда,  ағайынның  араздығы,  ынтымақтың  аздығынан  көп  ұзамай 
хандық жойылды. Данышпан Абай айтқандай, «Бас-басына би болған өңкей 
қиқым» елдің сиқын кетірді. Сол кезде бүкіл дүние жүзін жайлаған, «бөліп 
ал да, билей бер» атты отаршылдыққа негізделген сұрқия саясат Қазақ  
елін біржолата Ресей патшалығының отарына айналдырды. Бұдан кейінгі  
Қазан төңкерісінен,  Азамат  соғысынан,  халқымыздың  тең  жартысын  



28

жалмаған отыз екінші жылғы ашаршылықтан ер-азаматқа да, елге де сын болған  
Ұлы Отан соғысынан қазақ қаншама қансырап шықса да, азаттық  
аңсаған өршіл рухы мен ұлттық келбетін жоғалтқан емес.

Ел арасында айтылатын тәмсіл бар. Абылай хан: «Үш арманым бар 
еді. Біріншісі, елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім, қан көп төгілді.  
Екіншісі, халқым қала, кент сала алмады. Үшіншісі, елдің басын біріктіре 
алмадым», –  деген  екен.  Абылайдың  асыл  армандары  тәуелсіздік  
тұсында  түгелдей орындалды. Қазақстанның қай түкпіріне барсақ та,  
қалаларымыз бен ауылдарымыз жарқырап, жайнап тұр. Даламыз  
жайқалған егінге толып, еліміз жасыл  баққа  айналды.  Алтын  күн  шуағын  
шашқан  көк  байрағымыздың астында  қазақ  қана  емес,  130  ұлттың  
өкілдері  береке-бірлікпен  тату-тәтті  өмір  сүруде.  Мен  бұдан  бұрынырақ  
«Қазақ  тарихында  біз  ұялатын ештеңе жоқ» деген едім. Бүгін сол сөзімнің  
жалғасы ретінде: «Бізге бабалар тұлпарларының тұяғымен жазылған 
ата тарихының әр парағы ерекше қымбат. Қазақтардың бүгінгі және  
болашақ буыны оны әрдайым орынды мақтан ететін болады» дегім келеді.

Тек өткен тарихымен ғана мақтанатын елдің болашағы бұлыңғыр. Әр 
буын  өкілдері  ата-баба  даңқына  даңқ  қосып,  абыройын  арттырып,  бүкіл 
дүние жүзі алдында беделін биіктете білген елдің ғана болашағы жарқын, 
мерейі үстем болады. Осы тұрғыдан келгенде тәуелсіз Қазақстанның  
бүгінгі буыны  бабалар  аманатына  адалдық  танытып,  еліміздің  абырой- 
беделін бұрын-соңды болмаған биікке көтерді деп айта аламыз.

Ең алдымен, бабаларымыз егемен еліміз тәуелсіздік алғанда еншімізде 
ұлан-байтақ жер қалды. Бірақ әлемдегі тоғызыншы территория саналатын 
қазақ  даласы  ешбір  халықаралық  құжатпен  рәсімделмей,  ашық-шашық 
жатқан еді. Біз осы бір аса күрделі әрі шетін мәселені сәтімен шешіп,  
Ресей мен Қытай бастаған барлық көршілерімізбен арадағы жалпы  
ұзындығы 14  мың  шақырымнан  асатын  шекарамызды  халықаралық  
құжаттармен рәсімдеп, болашақ ұрпақтың алаңсыз болуы үшін біржолата  
әрі мәңгілікке шегендедік. 

Екіншіден,  бізге  мұраға  қалған  ата  қонысымыз   жылдар  бойы 
халқымызға қасірет әкелген ажал полигондары мен жаппай қырып- 
жоюға арналған ядролық оқтұмсықтарға толы болды. Біз соның бәрінен 
елімізді де, жерімізді де азат етіп, әлемдік ядролық қарусыздану 
көшін бастадық. Ақыл мен парасаттың кез келген қарудан қуаттырақ  
болатынын дәлелдеп, жаһандық қауіпсіздікке зор үлесімізді қостық.

Үшіншіден,  екі  жарым  ғасыр  патшалық  Ресей  мен  70  жылдан  астам 
Кеңес  Одағы  құрамында  болғанда  қазақ  халқы  өз  жерінде  отырып-ақ 
азшылыққа,  ал  Қазақстан  өз  еркінен  тыс  130  ұлт  пен  ұлыстың  мекеніне 
айналды. Әлем тарихына көз тігер болсақ, соғыс атаулы не жер дауы, 
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не ұлт  артықшылығы,  не  дін  үстемдігі  үшін  болатынын  байқау  қиын  
емес. Біз елімізді мекендеген сан алуан ұлт пен ұлыс, дін өкілдерін көк 
тудың астына жиып, ел тыныштығын, береке-бірлігін сақтадық. Біріккен 
Ұлттар Ұйымы әлемдегі талай мемлекетке үлгі-өнеге ретінде ұсынған  
Қазақстан халқы  Ассамблеясын  құрып,  бес  рет  қатарынан  Әлемдік  
және  дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездерін зор табыспен  
өткіздік. Бабаларымыз мирас еткен «Кең болсаң – кем болмайсың» деген 
қағиданы басшылыққа ала отырып, әлі талай биіктерге жетеріміз анық.

Төртіншіден, біз іргемізді бекітіп, бірлігімізді бекемдеген соң  
әлемдегі ең  дамыған  елдердің  тәжірибесін  зерттеп,  дамудың  өзіміз  
жасаған  жаңа моделі – «Қазақстандық жолды» ұсындық. Дамудың ең  
жарқын болашағын айқындаған  «Қазақстан  –  2050»  стратегиясын  
түздік.  Дәл  осы  құжаттың негізінде алға қойған мақсаттарымызды рет- 
ретімен жүзеге асырып, қуатты да табысты мемлекет орнаттық. 
Соның нәтижесінде экономикамыз аз ғана жылда  ешқашан,  ешкімде   
болмаған  қарқынмен  алға  басты.  2014  жылы еліміздің Жалпы Ішкі  
Өнімі 1993 жылғы көрсеткіштен 19 есеге көбейді. Ол жан басына 
шаққанда 696 доллардан 13 мың долларға, яғни 18 есеге артты. 1993-2013  
жылдар аралығында 200 миллиард доллардан астам тікелей шетел  
инвестициясын  тарттық.  Елдің  әл-ауқатын  барынша  жақсартып,  
өркениетті елдердің деңгейіне жеткіздік.

Бесіншіден, бабалар мирас еткен жеріміз қаншалықты кең болса  
да, бізде ұлы мұхитқа шығатын жол болған емес. Темір жол атаулы  
Қазақстанның байлығын тасу үшін тек солтүстікке қарай салынды.  
Тәуелсіздік жылдары біз жалпы ұзындығы 2500 шақырымдық темір 
жол салып, еліміздің барлық облыстарын бір-бірімен жалғастырдық.  
Нәтижесінде Қазақстанның болат жолдары Қытай арқылы Тынық  
мұхитқа, түрікмен жері, Парсы шығанағы арқылы  Үнді  мұхитына,  Ресей  
арқылы  Батыс  Еуропаға,  одан  әрі  Атлант мұхитына жететін болды. Бұған 
қосымша «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» еуразиялық  автомагистралы  
да  пайдалануға  берілді.  Ал,  «Нұрлы  Жол» бағдарламасымен елімізде  
жаңа 7 мың километрден астам автокөлік жолы салынып, барлық   
өңірлермен  байланыс  екі  есеге  жақын  болады.  ХХІ ғасырдың нағыз  
Жібек жолы деп осыны айтуымыз керек.

Алтыншыдан,  қазақты  өзге  ұлттан  даралайтын  –  оның  тілі  мен 
мәдениеті,  руханияты.  Еліміз  егемендігін  алғаннан  кейін   жағдайдың 
қиындығына  қарамастан  тағдырдың  жазуымен  дүниенің  төрт  бұрышына 
тарыдай  шашылып  кеткен  миллионнан  астам  қандастарымызды  атаме- 
кенге  қайтарып  алып  келдік.  Бабалар  тарихына  қатысты  дүние  жүзінің 
архивтерінде шаң басқан тарихи құжаттарды алдырып, том-том кітаптар 



30

мен оқулықтар шығарып, ата тарихтың ақиқатын түгендедік. Тәуелсіздік 
жылдарында  1300-ге  жуық  мектеп,  1250-ге  жуық  денсаулық  сақтау  
нысанын,  тағы  4  мыңнан  астам  балабақша  салдық.  Халықтың  орташа  
өмір ұзақтығы 72 жасқа жетті.

Азаттықтың  алғашқы  жылдарында  «Болашақ»  бағдарламасын 
әзірлеп,  он  мыңнан  астам  талантты  жастарымызды  шет  елдердің  ең 
беделді университеттерінде оқыттық. Қазір «Болашақ» түлектері басқару 
ісіне  араласып,  өздері  ел  болашағына  қызмет  істеуде.  Кемелімізге  
келген  соң  еліміздегі  барша  орта  білім  ошақтарына  үлгі  болсын  деп,  
республикамыздың әрбір өңірінде дүние жүзіндегі ең биік талаптарға 
сай «Зияткерлік мектептерді» аштық. Ал, күллі жоғарғы білім ордалары 
биыл алғашқы түлектерін ұшырып, әлемдік деңгейде танылып үлгерген  
«Назарбаев университетіне» қарап бой түзейді. 

«Мәдени  мұра»  бағдарламасы  бойынша  ата-бабамыздың  асыл 
мұрасын  жинақтаған  соң  әлемдегі  ең  жаңашыл  өнер  ордалары  саналатын 
Бейбітшілік пен келісім сарайы, Орталық концерт залы, Астана опера 
және балет театры, Ұлттық музей ғимараттарын салып, ұлт мәдениетінің  
әлемдік өркениет биігінде дамуы үшін барлық жағдайды жасадық.  
Мұндай мәдениет ошақтары еліміздің әр өңірінде бой көтерді.

Жас ұрпақтың жаны сұлу, дені сау болуымен қатар күш-қайраты мол 
болуы үшін зәулім спорт сарайларын тұрғызып, қысқы Азиада ойындарын 
зор  табыспен  өткіздік.  Лондон  олимпиадасында  ұлы  жеңіске  ие  болдық, 
отандық спортшылар жарқын жетістіктерімен ел мерейін өсірді.

Жетіншіден, іргесі берік үйдің шаңырағы шайқалмайды. Жақында  
ғана біз Ата Заңымыздың 20 жылдығын атап өттік. Біздің  
Конституциямыз ұлттық заңнама жүйесіне берік іргетас болып қаланды. 
Заң шығарушы, атқарушы билік пен тәуелсіз сот жүйесінің негізін  
құрды. Қазақстан Парламенті ең жоғары өкілетті орган ретінде өз  
міндетін абыроймен атқаруда.

Сегізіншіден,  бабалар  даңқына  мақтанумен  шектелмей,  үздіксіз  
алға жылжыған  ел  ғана  озады.  Осыдан  ширек  ғасыр  бұрын  ғана  әлем  
картасында болмаған Қазақстан дүние жүзінің 56 елінің басын қосатын  
Еуропа қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына, 57 мемлекетті  
біріктіретін Ислам ынтымақтастық ұйымына абыроймен төрағалық 
етіп, ұлтымыздың рухын көтеріп,  жұртымыздың  еңсесін  биіктеттік.  
Қазақстан  алып  құрлықтағы ең  түйінді  мәселелерді  шешетін  30-ға  жуық  
мемлекеттің  басын  қосып, Азиядағы  өзара  ықпалдастық  және  сенім  
шаралары  кеңесін  құрып,  оны әлемдегі  беделді  ұйымдардың  қатарына  
қосты.  Әлемдегі  ең  ықпалды халықаралық  ұйымдардың  біріне  айналған  
Шанхай  Ынтымақтастығы Ұйымын құрудың басты бастамашыларының  
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бірі болып, бірнеше рет биік деңгейдегі саммит өткіздік.
Біздің бабаларымыз – ғұндар да, түріктер де, қыпшақтар да өткен 

замандарда  Еуразиядай  алып  материктің  басты  интеграторы  болған.   
Олар Ұлы  даладағы  алуан  тайпалардың  басын  талай  мәрте  қосып,  
берекесі қашқан кезде сан рет жауларына жем болған. Біз де 20 жылдан  
астам уақыт бойы Еуразиялық Одақ құру туралы бастаманы  
табандылықпен ілгері жылжытып,  оны  бүгінде  бес  мемлекеттің  
басын  қосатын  посткеңестік  елдер ішіндегі ең үлкен экономикалық  
ұйымға айналдырдық.

Тоғызыншыдан, Астананың төрінде тұрып, бүгінде бар қазақтың  
ортақ мақтанышына айналған елордамыз туралы айтпау мүмкін емес. 
Астанамыз – жаһанға танылған жұртымыздың жарқыраған жақұты, 
Азаттығымыздың алтын қыраны! Елорданы салу тәуелсіз Қазақстанның 
өте күрделі мақсат қойып,  оны  табандылықпен  орындай  алатынын  күллі  
әлемге  айқын дәлелдеп берді. Бас қаламыз қазақтың абыройын асырып, 
мерейін тасытты. Досты  сүйіндіріп,  дұшпанның  мысын  басатын  еңселі  
елордаға  айналды. Астанамен бірге қалың қазақтың да даңқы артты.  
Еліміздің әр өңіріндегі басқа қалалар мен елді-мекендер де Елордаға қарап  
бой түзеп, жарқырай бастады.  Бүгінгі  торқалы  тойымыз  өтіп  жатқан  
Тәуелсіздік  сарайы  және Спорт кешені де осындай еңселі ғимараттардың 
бірі болмақ.

Оныншыдан, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарынан берік орын алып, 
әлемдегі үздік отыздықтың қатарына кіруді басты стратегиялық мақсат  
етіп қойдық.  Алда  Астанада  әлемдегі  ғылым  мен  техниканың,   
өнеркәсіптің, жаңалық  атаулының  жетістіктерін  насихаттайтын   
ЕХРО-2017  көрмесін өткізу міндеті тұр. Қазір адамзат қоғамы жаңа 
индустриялық революцияның қарсаңында тұр. Оған Қазақстанның  
экономикасы мен өнеркәсібі дайын болуы үшін біз «Үдемелі 
индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын» әзірлеп, жүзеге 
асырудамыз. Дүниежүзілік сауда ұйымына кірдік. Баршаға бірдей кәсіби,  
осы заманғы мемлекетіміз одан әрі табысты болуы үшін бес  
институционалдық реформа жүргізуді қолға алдық. Тиісті мемлекеттік 
органдар оны рет-ретімен жүзеге асыруға кірісіп те кетті. Бұл реформа  
бізді жаңа биіктерге бастайды.

«Егемен  болмай  ел  болмас»  дегендей,  біз  азаттық  жылдарында  шын 
мәнінде  ұлы  жолдан  өттік.  Тәуелсіздік  кезеңі  –  біз  үшін  ғасырлар  жүгін 
арқалаған  ғаламат  кезең.  Кезінде  Керей  мен  Жәнібекке  ілесіп  шыққан 
халықтың ұзын саны 200 мың шамасында екен. Бүгінгі күні сол қазақтың 
қатары жер жүзінде 15 миллионнан асып жығылды. Ал, егер қазақ өткен 
ғасырдың  ашаршылығына  ұшырамаса,  өткен  соғыста  қырылмаса  қанша 
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болар еді?
Қазақтың  өз  ішіндегі  береке-бірлігі  күшті  болуы  керек.  Данышпан 

Абайдың: «Біріңді, қазақ, бірің дос, Көрмесең істің бәрі бос», – деген   
өсиетін  әрдайым  естен  шығармайық,  ардақты  ағайын.  Алда  қандай 
сын-қатерлер күтіп тұрса да бірлігіміздің арқасында біздің болашағымыз 
бүгінгіден де жарқын деп кәміл сеніммен айта аламын.

Бәріміздің киелі атамекеніміз бар, ол – қазақтың Ұлы Даласы. Сол  
далада бабалардың ізгі аманатын орындау жолында біз құрған қасиетті 
Отанымыз бар. Ол – Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік – біздің маңдайға 
басқан бағымыз,  мәңгі  сақтауға  тиіс  аманатымыз.  Қасиетті  Отанымызда  
қандай қиындықты да қайыспай қарсы алуға лайық өршіл рухты, азат  
ойлы, жасампаз  халық  бар.  Ол  –  ержүрек  қазақ  халқы.  Сол  қаһарман  
халықтың алға қойған ізгі мұраты бар. Ол – Ұлы Дала төсінде өзі  
құрған мемлекетті Мәңгілік Ел жасау. Ендеше, әрқашан еліміз аман,  
бауырымыз бүтін болсын. Сіздер мен біздер құрған Тәуелсіз  
Қазақстанымыз Мәңгілік Елге айналсын! Ұлы мақсаттарға жету жолында 
бізге батыр бабалардың аруағы жар болсын!

Дорогие казахстанцы!
В древнем Таразе, насчитывающем более 2-х тысяч лет истории, через 

месяц будет торжественно открыт монумент, посвящённый 550-летию 
Казахского ханства. Мы воздаём должное памяти и деяниям наших  
предков, помня о том, что история нашей священной земли насчитывает 
несколько тысячелетий. Она искусно вплетена своим уникальным  
орнаментом в соцветье  минувших  и  нынешних  цивилизаций  Евразии.  
Незримые  нити Хроноса соединяют нас с тысячелетней историей и 
современностью Китая, прошлым и настоящим многих народов Ближнего 
и Среднего Востока, других частей Азиатского континента. Мириадами  
языковых и культурных уз мы связаны с нашими братьями – тюркскими 
народами, ныне живущими от берегов Ледовитого океана до  
Средиземноморья. Великий Тюркский Эль - это наша общая прародина с 
общими предками и героями, общими духовными богатствами. Это наше 
совместное великое наследие.

У нас совместный исторический путь длиною в сотни лет с народами 
России и, в первую очередь, с русским народом. За годы Независимости 
мы обрели совместные страницы истории с государствами Европейского 
Союза, Америки, Исламского мира. Они повествуют о многих значимых 
международных событиях новейшего времени, в том числе вершившихся 
в нашей стране. Казахстан всегда будет беречь и приумножать дружбу  
и доверие с нашими соседями, строить добрые отношения со всеми  
странами мира.
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Убежден, в ХХI-ом веке наш вклад в глобальное развитие будет  
только расти, и мир по достоинству его оценит. Осмысляя пройденный 
и грядущий исторический путь нашей земли, нам важно сделать 
так, чтобы расширилась узнаваемость и известность Казахстана в  
глобальном сообществе. В мире есть много примеров, когда тот или  
иной народ наряду с официальным названием своего государства   
использует особое неформальное понятие. Нашу священную землю  
издревле называли Великой Степью, а нас - детьми Великой Степи. Её с 
незапамятных времен воспевали акыны, преобразуя народную любовь  
к родным местам в чарующие мелодии домбры, кобыза и жетігена.

Мы строим новый Казахстан с невероятно новыми возможностями 
и перспективами,  которых  никогда  не  было  у  наших  предков.  Наша  
земля со многими тысячелетиями истории меняется на глазах. Небеса над  
нами - свидетели перемен, происходящих в каждом ауле и городе  
современного Казахстана. Степное солнце освещает наши благие дела.  
Небо и солнце – цвета нашего флага.

В XXI веке вновь преображается и расцветает необъятное  
пространство степной Евразии. Мы зажгли новый маяк нашей Истории! 
Поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан - это Ұлы Дала Елі!  
Это Страна Великой преображенной степи. Именно таково народное 
имя нашей любимой Отчизны. Оно отражает и прошлое, и настоящее, и 
будущее нашей Родины. В нем запечатлён наш казахстанский характер  
и его основные черты. Это открытость и широта наших душ, тепло наших 
сердец, гостеприимство и миролюбие,  мудрость  и  рассудительность,  
трудолюбие  и  предприимчивость. Это вера в свои силы и возможности 
достичь невиданного до сих пор процветания любимой земли. Я убеждён,  
что такой образ нашего нового Казахстана найдёт место в разуме и  
душе каждого казахстанца, будет признан во всем мире.

Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан Ұлы Дала деп, ал 
бабаларымызды Ұлы Даланың ұрпақтары деп атаған. Біз – солардың 
жалғасымыз, Ұлы  Даланың  мұрагерлеріміз.  Осынау  кең  байтақ  Ұлы  
Даланың  көгінде халқымыздың бақ жұлдызы болып Жаңа Қазақстан  
дүниеге келді. Біздің Қазақстанымыз – ұлы істердің ұйытқысы болған  
Ұлы Дала Елі! Бұл – біздің тағдырымыз! Бұл – біздің таңдауымыз!  
Мәңгілік Елімізде бейбітшілік пен береке болсын! Халқымыз  аман  болсын! 

Астана, 11 сентября 2015 
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Қазақстан Республиқасының Президенті Н.Назарбаев, Әзірбайжан Президенті И.Әлиев, 
Қырғызстан Президенті А.Атамбаев, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған  

салтанатты жиынының зиялы қауым өкілдері, спорт, мәдениет қайраткерлері, ғалымдар

Президент Республики Казахстан Н.Назараев, Президент Азербайджана И.Алиев,  
Президент Кыргызстана А.Атамбаев, участники торжественного собрания, посвященно-

го 550-летию Казахского ханства, представители интеллигенции, деятели культуры,  
спорта, ученые

President  of  the  Republic  of  Kazakhstan  N.Nazarbayev,  President  of Azerbaijan  I.Aliyev, 
President of Kyrgyzstan A.Atambayev, participants of the solemn meeting devoted of the 550 

anniversary of the Kazakh Khanate, representatives of creative intelligentsia, sports, culture and 
scientists
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Конференциясының қатысушылары Қазақ хандығының 550 жылдығына  
арналған салтанатты жиында

Участники конференции на Торжественном собрании,  
посвященном 550-летию Казахского ханства

Participants of the Conference on the solemn meeting devoted of the 550 аnniversary 
of the Kazakh Khanate

 Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиын
Торжественное собрание, посвященное 550-летию Казахского ханства
The solemn meeting devoted of the 550 аnniversary of the Kazakh Khanate
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Конференциясының қатысушылары Қазақ хандығының 550 жылдығына  
арналған салтанатты жиында

Участники конференции на Торжественном собрании, посвященном  
550-летию Казахского ханства

Participants of the Conference on the solemn meeting devoted of the 550 аnniversary 
of the Kazakh Khanate
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Қазақ хандығының 550 жылдығы арналған «Мәңгілік Ел» 
театрландырылған қойылымы.

«Барыс» мұз сарайы, 11 қыркүйек 2015

Театрализованное представление «Мәнгілік Ел»,  
посвященное 550-летию Казахского ханства.
Ледовый комплекс «Барыс», 11 сентября 2015

Theatrical  performance  «Mangilik  El»,  dedicated  to  the  550th  Anniversary   
of  the  Kazakh Khanate.

Ice Complex «Barys», September 11, 2015
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Конференциясының қатысушылары Қазақ хандығының 550 жылдығы арналған  
«Мәңгілік Ел» театрландырылған қойылымыда

Участники конференции на театрализованном представлении  
«Мәнгілік Ел», посвященном 550-летию Казахского ханства

Participants on the Theatrical performances «Mangilik El»,  
dedicated to the 550th Anniversary of the Kazakh Khanate
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Тiкелей сухбат
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Мәңгілік Ел» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.
Назарбаев Университет, 11 қыркүйек 2015

Международная научно-практическая конференция «Мәңгілік Ел», 
посвященная 550-летию Казахского ханства.

Назарбаев Университет, 11 сентября 2015

International scientific-practical conference «Mangilik El» dedicated to the 
550th аnniversary of the Kazakh Khanate.
Nazarbayev University, September 11, 2015 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

PLENARY SESSION
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Моджтаба Ш.Н.,
Заместитель министра науки, исследований и технологий

Исламской Республики Иран (перевод)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Во Имя Всевышнего!
Поздравляю Вас с 550-летием Казахского ханства и выражаю искреннею 

благодарность Министерству культуры и спорта Республики Казахстан за 
приглашение принять участие на Международной Книжной выставке «Казак 
Хандығынан - Мәңгілік елге», а также Министерству образования и науки 
Республики Казахстан за приглашение принять участие в Международной 
научно-практической конференции «Вечная история Великой степи» от 
имени Министерства образования, исследований и технологий Исламской 
Республики Иран.

Несомненно, проведение такого значимого мероприятия может оказать 
содействие в сближении стран региона, в частности Ирана и Казахстана в 
повышении взаимного сотрудничества в научно-культурной сфере (с общими 
интересами). В течение длительного периода на обширной территории,  
начиная от Алеппо до Кашгара, то естъ с запада до востока территорий 
исламских стран правила общая культура. Народы данного региона внесли 
несомненный вклад в формирование единой культуры. 

Это великое и ценное наследие представляет собой богатую  
сокровищницу различных знаний таких как философия, математика, 
астрономия, медицина, история, мистика, литература, а также глубокие 
обычаи и традиции, которые играют очень важную роль в формировании 
человеческой культуры и цивилизации, и оставила многочисленные ценные 
труды в различных формах. 

Мы (народы этого великого и исторического региона) обязаны вновь 
познать это общее наследие, активировать его многообразный и обширный 
потенциал, в соответствии с современными условиями. Мы должны 
уважать и почитать роль великих деятелей, таких как Ходжа Ахмед Яссауи,  
Аль-Фараби, Абай Кунанбаев, которые подарили народам региона в 
особенности Ирану и Казахстану историю и цивилизацию.

Мы должны создать основу совместного сотрудничества в 
научно-культурной сфере двух стран, а также с другими странами региона в 
соответствии с условиями и потребностями сегодняшнего дня. 

Теперь когда легитимность Ирана и других стран в достижении  
новейших и передовых мирных технологий доказана, появились прекрасные 
возможности для совместного сотрудничества. Таким образом, мы должны 
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приложить все усилия для достижения этой важной цели. 
Министерство науки, исследований и технологии ИРИ на основе ценных 

научно-культурных общностей, сможет расширить и повысить уровень 
сотрудничества со всеми научными учреждениями Республики Казахстан в 
нижеследующих сферах:

1. Содействие в ознакомлении с литературно-исторической  
цивилизацией и историей обучения персидского языка и литературы; 

2.  Обмен студентами по всем направлениям высшего образования (грант 
или свободного обучение);

3.  Осуществление совместных исследовательских проектов между 
исследовательскими центрами двух стран; 

4.  Определение совместных учебных курсов между высшими  
учебными заведениями двух стран во взаимовыгодных сферах; 

5.  Развитие совместного сотрудничества в рамках целей международных 
и региональных организаций, таких как Организация Экономического 
Сотрудничества и Организация Исламского Сотрудничества; 

6.  Обмен преподавательским составом между двумя странами в целях 
обмена опытом между академическими кругами;

7.  Развитие, укрепление и поддержка центров обмена технологиями 
Ирана и Казахстана (которые были открыты недавно в Казахстане); 

8.  Приложить усилия для укрепления правового статуса научной  
рабочей группы, которая создана в рамках Межправительственной  
комиссии двух стран. 

Несомненно, реализация вышеуказанных целей создаст необходимую 
почву для принятия эффективных шагов и для познания общего наследия 
в научной сфере, а также для повышения уровня авторитета двух стран на 
региональном и международном уровне. 

В конце своей речи, хочу выразить благодарность за теплый и радушный 
прием и поблагодарить всех организаторов за организацию данного 
мероприятия. Также, позвольте пригласить Вас в Исламскую Республику 
Иран и посетить культурно-научные центры нашей  страны. 

Желаю от Всевышнего Вам огромных успехов, и  могущественному и 
сильному Казахстану – процветания!

Благодарю за внимание!
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Смолий В.А.,
Директор Института истории Украины,

академик НАН Украины

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Шановні друзі! Курметті достар!

Сердечно приветствую Вас, уважаемых участников и гостей 
Международной научно-практической конференции «Мәңгілік Ел» (Вечное 
государство)! 

Дружеский коллектив Института истории Украины НАНУ в лице 
многосотенной плеяды украинских историков и представителей других наук, 
всех тех, кому близка тема дружбы не только с учёными-обществоведами, 
но и всем братским казахстанским народом шлёт Вам свои сердечные 
поздравления по случаю 550-летия со дня основания Казахского ханства. 
Ответственно могу заявить! Таких сторонников развития многомерных 
связей с братьями-казахами в Украине миллионы. С народом, который в 
самые трагические 10-летия испытаний 20-го столетия, в период репрессий 
и Голодомора, долгой войны и тяжелейшего послевоенного восстановления 
народного хозяйства продемонстрировал миру терпение и толерантность 
к миллионам голодных и обездоленных людей, изгнанных со своих домов 
представителей многих наций с разных территорий в холодные бескрайние 
степи Вашей «Қазақ Елі» (Казахское государство). Ваши предки не просто 
проявили терпение, а приютили, обогрели и поделились последним куском 
хлеба, всем, что было в роду нажито. Украинцы благодарны казахстанцам 
и за проявленный героизм в годы Второй мировой войны, стойко  
освобождавшим вместе с другими народами наши земли от фашизма.

Реальность мирового хозяйственного механизма и миропорядка 
сегодня снова проверяет нас на прочность, прежде всего в государственной 
независимости. Слова недругов об «отсутствии государства» у казахов 
насторожили Вашу общественность, ибо до этого такая же риторика звучала 
в адрес Украины и украинцев. Нужно кому-то снова доказывать, что Ваша 
государственность имеет свою как минимум 550 летнюю историю. А истоки 
этой государственности следует искать далеко не в этой дате, а минувших 
тысячелетиях. Украинские историки хорошо знают и вместе с казахстанским 
коллегами глубоко исследуют наши многовековые связи. Ведь отношения 
между Украиной и Казахстаном своими корнями уходят в эпоху скифов и  
саков, Киевской Руси и Золотой Орды. Великая степь от Алтайских до 
Карпатских гор, от Иртыша до Днепра и Дуная издревле служила связующим 
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мостом между народами Азии и Европы. С востока на запад и с запада на 
восток перекатывались через славянские, кыпчакские и половецкие степи 
племена и народы: скифы, сарматы, гунны. Все они были вскормлены этими 
землями, оставляя свой уникальный след на территориях, входящих сегодня в 
состав Украины, Казахстана и других государств. 

Сегодня казахстанцы заслуженно гордятся историей своего государства, 
на зависть многим знают историю своего рода, улуса и государства в целом. 
Поэтому повсеместно поддержали идею, предложенную Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о праздновании 550-летия со дня 
основания Казахского ханства и закономерно повсеместно празднуют эту 
памятную дату. 

В наши новейшие времена казахстанская модель толерантности 
казахов вместе со всеми казахстанцами мудро реализуется в жизнь как 
форма государственного устройства, как система стабильности и гарантия 
развития народа помогает в сложных условиях кризисов и вызовов строить  
социальное, правовое и гражданское общество, добиваться устойчивого 
экономического развития. Эта модель вызывает восхищение своей  
мудростью в Украине, у всех, кто желает добра и процветания великому 
казахстанскому народу. 

Как говорят в Украине, мы пишаємось (гордимся) достижениями всего 
казахстанского общества, успехами его научной и образовательной элиты 
и желаем как можно скорее преодолеть новые нынешние испытания,  
справиться с угрозами глобальных проблем, которые выпали на долю наших 
поколений, уверенно идти вперёд, к новым рубежам, которые на этом пути 
прославят великий казахстанский народ.

Желаю основательных успехов участникам конференции, а всему 
казахстанскому народу стабильности и процветания!

Мерейтойыңызбен! (С юбилеем!)
Хай живе наша багатовікова дружба!
Кудайдан кайтсын Казахстан! Пусть Господь благословит Казахстан!
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Шәріпов Н.К.,
ОҚО облыстық сотының төрағасы

ЕСІМ ХАН САЛҒАН «ЕСКІ ЖОЛ» -  
ЕЛДІКТІҢ, БІРЛІКТІҢ БИІК ШЫҢЫ

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Халық арасында «Бүтін хандыққа Есім хан жеткен, бүтін билікке Төле  

би жеткен» деген қағидалы сөз ертеден бері таралып, ауыздан ауызға көшіп, 
күні бүгінге дейін жеткен. Мұның өзі қазақ мемлекеттілігінің және оның 
құқықтық ел билеу тарихының тамыры тереңде жатқандығын айқындай 
түседі. Ал, бүгінгі тәуелсіздігіміз сол ата-бабаларымыздың өміршең 
тарихының тұғыры нығайып, әлемді мойындатқан шешуші кезеңі дей  
аламыз. Сондықтан болар Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елді 
біріктірушілік пен мемлекеттілікті нығайтудағы ұлы хандарымыз бен 
билеріміздің орасан зор еңбегін жете бағалау мақсатында Қазақ хандығының 
550 жылдығын мерекелеу жөніндегі толғамды ойын айтты. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты да бұл халықтық мәселеге  
байыппен қарап, «Қазақ құқығы мен билер сотының төрелігі – 
қазақ мемлекеттілігінің феномені» атты халықаралық конференция  
ұйымдастырып отыр. Осы бағдарламаның шеңберінде Оңтүстік Қазақстан 
және Жамбыл облыстарының соттары 2015 жылғы 13 мамырда, хандық 
орданың орталығына айналған қасиетті Түркістан қаласында «Есім ханның 
ескі жолы – ауызша қағидалар жиынтығының озық үлгілері» тақырыбында 
аймақтық ғылыми конференция өткізді. «Ер түріктің бесігі, екі дүниенің  
есігі» болған көне шаһардағы ауқымды іс-шарада қозғалған тақырып аса 
ауқымды әрі өте маңызды екендігі конференцияның жұмыс барысында 
айқындалып, кең ауқымдағы пікірлер қозғалды. Жалпы тұжырымдап  
айтқанда, көп көңіліне қонатындай келелі ойлар мен болжамды пайымдар 
көпшілік талқысына салынды.

Байыптап қарасақ, хандық басқару дәуірінде қазақ елі біртұтас ұлт  
ретінде ұйысты. Мәйегі мықты мемлекет – Қазақ хандығы құрылды. Ең  
бастысы – мемлекет басқарудың құқықтық ережелері мен ұлттық әдет- 
ғұрыптар заңдастырылды. Дала демократиясының классикалық үлгісі – 
билер төрелігі (соты) заман талабына сәйкес дамып, ел билеудің өнегелі 
заңына айналды. Мұны тұжырымдап айтар болсақ, Қазақстан Республикасы 
Конституциясында атап жазылғандай «байырғы қазақ жерінде»  
мемлекеттілік құрған елдігіміздің, оның құқықтық жүйесі мен билер  
сотының әділдігі туралы мол деректер конференцияға қатысушылардың 
назарына ұсынылды. Сондай-ақ, ата-бабаларымыздың ел басқарудағы 
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тура жолын көрсеткен тарихи танымы кең, құндылығы терең баяндамалар 
жасалды. Осындай мол мұраны зерделеу, оқып-үйрену, оны керегімізге жарату 
бүгінгі өскелең ұрпақтың алдында тұрған асқаралы міндет екені айтылды. 
Осындай ой-толғамды аймақтық конференцияға қатысқан еліміздің белгілі 
ғалымдары мен заңгерлері, зиялы қауым өкілдері өздерінің баяндамалары 
мен зерттеулерінде атап көрсетті.  Өйткені, бұл міндет бізді Елбасының 
«Мәңгілік Ел» идеясымен ұштастыратыны айтпаса да түсінікті. Сондықтан  
да ғылыми баяндамаларда, әсіресе, Қазақ хандығының құрылуы мен оның  
даму кезеңдері, мемлекетті басқарудағы билер сотының төрелігін айқын 
көрсетуге баса назар аударылды. Сонымен қатар, конференцияда сөз алғандар 
далалық билер сотының қалыптасуы мен оның мемлекеттіліктің дамуына 
ықпалы жөнінде өз ой-пікірлерімен бөлісті. Нақтылай түссек, Керей мен 
Жәнібек ханнан бастап, Қасым, Тәуекел, Есім, Тәуке хандардың тұсындағы 
тарихы тереңнен тамыр тартатын билер сотының халық алдында атқарған 
міндеттері мен жауапкершілігі жөнінде егжей-тегжейлі әңгіме болды. 
Біздің ойымызша, Түркістандағы бұл жиын жұртшылыққа қазақ халқының 
мемлекеттілігі тарихын таныту, елдігіміз бен бірлігімізді сақтауда ұлылық 
танытқан әділ билердің өнегесін бүгінгі ұрпаққа жеткізу және олардың 
бойында патриоттық сезімді күшейту мақсатында ұйымдастырылды десек, 
артық айтқандық болмас.

Біз енді конференция материалдарында жазылған Еңсегей бойлы ер 
Есімнің мемлекет басқарудағы тарихи қызметіне қысқаша тоқталып өтелік. 
Тұжырымдап айтар болсақ, Есім хан туралы тарихи деректер бізге Марғасқа 
жыраудың «Еңсегей бойлы ер Есім» атты жыры мен Әбілғазы Бахадүрдің 
«Түрік шежіресі» және Қадырғали Жалайыридің «Жалпы тарих» жылнамасы 
арқылы жетіпті. Кейінірек, өткен ғасырдың бірінші жартысында Оңтүстік 
өңірінің тумасы, ақын Қазанғап Байболұлы ұлы хан туралы көлемді дастан 
жазып қалдырды. Бұдан басқа Есім ханның есімін түркі тектес халықтардың 
көне жазбаларында, аңыздарында жиі кездестіруге болады. Сондай-ақ 
орыс саяхатшылары мен зерттеушілерінің, қытай жылнамашыларының 
еңбектерінде біршама деректер қамтылған. 

Тарихқа жүгінсек, Есім хан – Шығай ханның ұлы, 1598-1628 жылдары 
билік құрған. Бұл кезде қазақ хандығы үшін Қаратау мен Сырдың арасы ел 
мен төрт түлік малға толған бай өлке еді. Хандықтың астанасы тұрақтанып, 
көне Түркістан шаһарына біржолата көшті. Түркі жұртының рухани тірегі 
Түркістанды басты астана ету – Есім ханға бұйырды. Қала ірі сауда орталығы 
болумен қатар діни білімнің де ордасына айналды. Әзірет Сұлтанның 
кесенесі төңірегіне қазақтың абыройлы да беделді хандарының, билерінің, 
батырларының жерлену дәстүрі осы кезеңде қалыптасты. Түркістан бірлік 
пен татулықтың, аса маңызды мемлекеттік мәселелерді шешетін және әділ 
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биліктің шаңырағына айналды.  
Бұхар хандығымен болған шайқастар кезінде көрсеткен ерлігі үшін 

оны «Еңсегей бойлы ер Есім» деп атап кеткен. Ол ағасы Тәуекел өлген соң 
мұрагерлікпен таққа отырады. Есім ханның билік мақсаты бір орталыққа 
бағынған біртұтас мемлекет құру еді. Бұл бағытта ол өзі орнатқан қоғамдық 
өмірдің  әдет-ғұрпынан бастау алатын өз ішкі саясатын жүзеге асырды.

Есім хан қазақ хандығының саяси мәселелері түптеп келгенде оңтүстік 
өңірінде шешілетіндігін түсінген кемеңгер саясаткер еді. Бұл кезде басты 
қарсылас Бұхар әмірлігі болды. Олармен Ферғана, Ташкент, Түркістан 
аймақтары үшін кескілескен шайқастар жүргізілді. 

Ол 30 жыл бойы хандық құрып, өзін дарынды әскер басы ғана емес,  
дарқан ақыл иесі, көреген көсем, білікті саясаткер, парасатты мемлекет 
қайраткері ретінде хандықтың сыртқы шекарасын нығайтып, елдің ішкі 
жағдайын да жақсартты. 

Бұл кезде Жоңғар хандығының іргесі нығайып қалған. Тарихтан 
білетініміз қазақ-жоңғар соғысы ғасырлар бойы жалғасты. Ұзақ мерзімге 
созылған шайқастардың бел ортасында Есім хан бастаған сарбаздар жүрді. 
Ер мінезді елбасшысы барлық жорықта өзі алда болып, шайқастарға  
қатысты. Шығыста өрісі тарылған ойраттар Ертіс пен Есілден өтіп, Жайық 
маңайына дейін шабуылдап жатты. Ал, 1627 жылы Есім хан Ойрат одағын 
соңғы екі жүз жылда болмаған ең ірі жеңіліске ұшыратты. Торғауыттар  
батысқа қашты. Онда байырғы ноғайлардың қонысын басып алды.  
Торғауыттар осылайша Жайық пен Еділдің арасына қоныстанып, қалмақ 
хандығын құрды. Шорас пен дүрбіт тайпасының ойраттары әуелгі қонысы – 
Жоңғар Алатауына қарай шегінді. Хошауыттар Тибетке өтіп кетті. 

Есім хан сыртқы жауларға тойтарыс берумен қатар, ішкі алауыздықты 
да батылдықпен, пайымды парасаттылықпен басып отырды. Оның нақты 
мысалы тарихымызда таңбаланып қалды. Бұл Тұрсын ханға байланысты 
тарихи оқиғалар еді. Тұрсын бүкіл қазақтың хандығын уысында ұстамақ 
ниетпен Есім хан жоңғарларға қарсы жорыққа аттанған кезде Түркістанға 
басып кіріп, ойран салды. Есім ханның әйелі мен жас балаларын тұтқындап, 
ауыр шайқастан қайтып келе жатқан қазақ сарбаздарына шабуыл жасады. 
Екі жақ Сайрам түбінде кездесіп, қазақ пен қазақ майданда бір-бірімен 
қылыш қармасып, шоқпар сілтесті. Осы арада Есім ханның аса тәжірибелі 
қолбасы екендігі нәтиже беріп, Тұрсын ханның құты қашып, тас-талқан 
болып жеңілді. Оның екіжүзділігі мен қатігездігіне қаны қатып жүргендер 
Қатағанның хан Тұрсынын Есім ханға бұғаулап әкеп береді. Еңсегей бойлы 
ер Есім дұшпанының басын алып, оның қолтығына су бүріккен Бұхар ханы 
Иманқұлиға сәлемдеме ретінде жібереді. Ал, Ташкент қаласы осыдан кейін 
200 жыл бойы қазақ хандығының қол астында қалды. Дегенмен ішкі саяси 
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тұрақсыздыққа бой алдырған қазақ ұлыстарын қайтадан бір орталыққа 
ұйыстыру ісі Есім ханға оңайға соқпады. 

Бұл дәуірде қазақ хандығының басты қарсыласы Сырдария мен  
Амудария өзендерінің аралығындағы аумақты билеп тұрған Мауереннахр 
мемлекеттілігі еді. Осындай қуатты елмен текетіресу үшін Есім хан өз  
ішіндегі ру-тайпалар арасындағы қатынастарды күшпен немесе жарлықпен 
ұстап тұрудың мүмкін еместігін түсінді. Сондықтан ол заманға сай 
әдет-ғұрыптар заңын өз билігінде пайдалануды ойластырды. «Есім ханның 
ескі жолы» осылай тарихқа енді. 

Әрине, ата-бабалардың билік қағидаларына сүйеніп, електен өткізген  
есті жолды ұстанған Есім хан өзінен бұрынғы ел билеу ережелерінен  
ауытқыған жоқ. Шыңғыс хан дәуіріндегі «Жасақ», «Қасым ханның қасқа 
жолы» секілді заман талаптарына сай әдет-ғұрып заңдарын өз заманына 
икемдеді. Өзінен бұрын қолданылып келген заң қағидаларына толықтырулар 
мен өзгерістер енгізілді. Сондықтан да «Есім ханның ескі жолы» ой 
сарабынан өткен, заманға сай сараланған есті жол десек жаңылыспаймыз. Ой  
таразысына салып көрсек, Есім хан таңдаған есті жолды құқықтық реформа 
деуге әбден болады. Ханның өзі бас болып, сұлтандар мен билер әр жылы 
мамыр айында «Билер кеңесін» өткізіп отырды. Кеңесте елдің ішкі-сыртқы 
ең түйінді мәселелері шешіліп отырды. Бұл жиыннан басқа әр күз сайын  
«Халық мәжілісі» шақырылатын. Осы екі жиында қаралып шешілген 
мәселелерді келесі кеңес пен мәжіліске дейін бұзуға ешкімге құқық  
берілмеді. Ал, ханның өзі қарап шешкен дау ең соңғы тұжырым болып 
саналатын. Оны қайта қарауға ешкімнің хақысы болмады. 

Ел аузында сақталған деректерге қарағанда, Есім хан билік құрған 
кезеңде: 

Хан болсын, ханға лайық заң болсын,
Батыр болсын, жорық жолы мақұл болсын.
Абыз болсын, абыз сыйлау парыз болсын,
Би болсын, би түсетін үй болсын, - деген ережелер енгізіліпті. Бұл 

қағидалар Қазақ хандығы құрылысының саяси-әкімшілік, әскери, рухани 
және сот істері жөніндегі негізгі төрт тұғыры болғандығын аңғартады.  

Есім ханның ел билеу қағидаларынан мемлекеттілікті нығайтқан  
бірнеше жаңа белгілерді көруге болады. Бірінші тармақ – хан пәрмені,  
батыр және абыз ісі, би мәртебесі. Екінші тармаққа құн төлеу жоралғылары 
жатады: Олар – өнер құны, сүйек құны (адамға қатысты) және құн ісін 
жайғастыру. Үшінші тармақта жесір ісіне қатысты әмеңгерлік, жесір 
дауын шешу жоралғылары қамтылған. Төртінші тармақ жаза белгілеу  
жоралғыларына қатысты болып келеді. Олар – жан жазасы, мал жазасы, ар 
жазасы және айыпкерлерді осы істер бойынша жазалау. 
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Айтылған жоралғылардың барлығы билер кеңесінің талқысынан  
өткізіліп, ортақ пікірмен бекітіледі. Бұл қағидалардың әрбіріне тереңірек 
үңіліп, зерттеп көргенде билердің ақылдылығы мен тапқырлығына таң 
қаласың. Әсіресе, Есім хан дәуірінде өмір сүрген Жиембет жыраудың 
би ретіндегі беделі аса жоғары болғандығы жазбаларда айтылып жүр. 
Жырау қол бастаған батыр да болған. Ал Еңсегей бойлы ер Есім жаужүрек  
жандарды жанына жақын тартқан билеуші еді. Сондықтан ол Жиембеттің 
батыр ретіндегі, би ретіндегі, жырау ретіндегі қасиеттерін бағалап, жанына 
жақын тарта білді. Жиембет кейде ханның өзіне де сын айтқан батыл адам. 
Бірақ Есім хан беделді тұлғаның кейбір айтқандарына құлақ асып, пікірлес 
болды. Сондықтан да әдет-ғұрып қағидаларын ел билеуге пайдалануда 
Жиембеттің қосқан үлесі бар екендігіне кейбір зерттеушілер мән беріп жүр. 

Шын мәнінде бұл әдет-ғұрып жоралғылары дала демократиясының  
рухына сай жасалған заңдар екеніне көз жеткізуге болады. Сондай-ақ 
бұдан көшпелі қазақтардың құқықтық мәдениеті халықтың болмысы мен 
тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық салт-санасына лайық екенін аңғару қиын 
емес. Есім ханның билігі тұсында қазақ арасында жеті атаға дейін некеге  
тұрмау (қыз алыспау) тәртібі заңдастырылды. Сөйтіп, ата салтының 
сақталуына шешуші мән берді. Сондықтан да оның әдет-ғұрып нормалары 
жүйеленген жарғылық құжатқа айналды. «Ескі жол» елдіктің, бірліктің  
биік шыңы деуімізге толық негіз бар.  

Көне тарихқа жүгінсек, Керей мен Жәнібек ханнан бастап, Қасым, 
Тәуекел, Есім, Тәуке хандардың тұсындағы тарихы тереңнен тартылған билер 
соты еліміздегі бүгінгі сот билігінің бастау көзі екендігі анық. Қазақ билері  
халыққа сот төрелігін шынайы әрі турашылдықпен жүзеге асыруда көп 
жағдайда әділдігімен танылды. Басқаша айтсақ, халық қызметшісі бола алды. 
Билер соты дауды қарағанда әдет-ғұрып жоралғыларының қағидаларын  
қатаң сақтап отырды. Сондай-ақ істің күрделілігі мен тараптардың  
мүдделеріне ерекше назар аударылған. Сонымен қатар, дау шешуші 
билер тараптар мен басқа да қатысушылардың мүмкіндігін шектемей,  
жариялылықты қатаң сақтайтын әділ төреші де бола білген. Дауласушы 
адамдарға шындықты тапқырлықпен мойындата білу төрелік жасаушының 
абыройын көтерген. Халық алдында өзінің әділ әрі шынайы шешімімен 
екі жақты татуластыра білген билердің абыройы ханнан кем болмаған.  
Ондай билердің атақ-даңқы бүкіл елге тарап, шартараптан даушылар  
іздеп келіп, төрелікке жүгінген.

Кезінде қазақ қоғамындағы даулы мәселелерді екі ауыз сөзбен шешкен  
аузы дуалы билердің өмір сүргені белгілі. Қазақ халқы үшін бітімгершілік 
– билік айтудың ең озық үлгісі. Дала билігінің дара тұлғалары – әріректен 
бастасақ, Майқы би, Есім хан заманындағы Қадырғали, Марғасқа, Әбілғазы, 
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Жиембет жырау, Тәуке хан кезіндегі Төле би, Қаздауысты Қазыбек би,  
Әйтеке билер дау-дамайды бітімгершілікпен шешіп, халықтың  
ауызбіршілігін, жеріміздің тұтастығын сақтауға бар ақыл-ойы мен күш- 
жігерін жұмсағаны белгілі. 

Билер – мемлекеттік билік ісіне араласумен қатар ел басқаруда  
көсемдігімен, шешендігімен, даналығымен танылған құрметті тұлға. Ел  
басына күн туған қиын сәтте халқына пана болған да, қазақтың басын 
біріктіріп, ел мен жердің қорғаушысы болған да - қазақтың би-шешендері. 

Қай би болмасын өз дәуіріндегі әдет-ғұрып заңдарын басшылыққа 
алып, оның бұрмалануына жол бермеген. Ал, «Есім ханның ескі жолы» 
мұсылман елдерінде жаппай қолданылып жүрген Ислам дінінің шариғат 
заңынан өзгешелеу болды. Оның қағидалары көшпелі қазақ өміріне  
үйлесімді байырғы заңдардың жалғасы екендігін зерттеуші ғалымдар 
талдап, айқындап берді. Қазақтың билер соты жүйесін терең зерттеген 
заңгер-академик Салық Зимановтың тұжырымы бойынша, қазақ қоғамының 
құқықтық әлеміндегі негізгі билік даланың өз заңдарына негізделген.  

Билер соты туралы айтқанда, олардың ел билеудегі рөлінің жоғары 
болғандығын айрықша ескеру керек. Өйткені, олардың әділ төрелігі қазақ 
қоғамының дамуына ықпал етті. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Мәңгілік Ел» идеясын  
ұсынарда ата-баба дәстүрлерін жалғастыруға баса мән берді. Сондай-ақ олар 
ұстанған бітімгерлік мақсатты бүгінгі сот жүйесінде назарға алу жөнінде  
де ой тастады. Медиация туралы заңда осы бітімгерлік мәселесі басты  
негізге алынуы да жайдан-жай емес.

Ойымызды тұжырымдасақ, біздің құқықтық негіздеріміз «Қасым  
ханның қасқа жолы» мен «Есім ханның ескі жолы», «Жеті жарғы» секілді  
дала заңдарына ұласып, бүгінгі Ата Заңымызға келіп жалғасты. 
Мемлекеттілігіміздің түпкі тамыры қандай тереңде жатса, құқықтық 
негіздеріміз де сондай тереңде жатқаны бәрімізге мәлім. Түркістанда өткен 
«Есім ханның ескі жолы – ауызша қағидалар жиынтығының озық үлгісі» 
тақырыбындағы аймақтық ғылыми конференциясы да осы ойымызды  
нықтай түсті.

Ahmet Cevat Acar,
Prof. Dr.Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ TARİHİNİN  
ÖNEMLİ AŞAMALARI

TÜBA Başkanı olarak, “Ebedî Halk” Uluslararası Bilimsel Konferansı ve 



51

nazik davetiniz için siz değerli kazak dostlarımıza teşekkür ediyor, “Kazakistan 
Kazak Hanlığı’nın 550. Yıldönümü” nü en iyi dileklerimle kutluyor, kardeş 
Kazakistan halkının ilelebet payidar olmasını diliyor, hepinize sevgi ve  
saygılarımı sunuyorum.

Türkiye ve Kazakistan, kökende aynı milletin ayrı coğrafyalardaki iki  
bağımsız devletidir. Türkiye ve Kazakistan tarihine ve ilişkilerine bakıldığında; 
Kazakistan ve Türkiye halkının atalarının 845 yılı ve öncesinde beraber ortak bir 
vatan ve kültürü paylaştıkları, Ötüken Uygur Kağanlığının dağılması ve özellikle 
Oğuz boylarının batıya hareketiyle fiziki/coğrafi bir yayılma ve ayrışmanın 
yaşandığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, “ata yurt” ile Avrasya ve Anadolu’yu 
yurt edinen kardeş halklar arası ilişkiler, tarih boyunca hep devam etmiştir. 
Ayrıca, iki halk arasındaki kardeşlik ve kökende aynı milletin unsurları olma  
şuuru, tarih boyunca varlığını sürdürmüştür.

9 yüzyıl ile 19 yüzyıl arasında Türk halkları, Doğu Avrupa, Anadolu ve 
Mısır’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada çok sayıda farklı devletler 
kurmuşlardır. O dönemin şartları ve imkanları içinde, kardeş halklar ve devletler 
arasında ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal ilişkiler ve alış-verişler de devam 
etmiştir. Bunun sonucudur ki, Hoca Ahmed Yesevi’nin öğrencileri, Avrasya 
ve Anadolu’nun yurt edinilmesinde öncü bir rol oynamışlardır. Yine, Selçuklu 
ve Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti döneminde, kazaklar, diğer Türk  
halkları ile birlikte “Batı Türk Dünyası” oluşumu içinde de yer almışlardır.  
Nitekim, çeşitli zamanlarda gelmiş Kazakların bu gün de gözlenen Türkiye’ 
deki varlığı, bunun önemli bir kanıtıdır.

Genel olarak bakıldığında, Türk kavimleri/boyları tarafından kurulmuş  
Hanlıklar ve Devletlerde, hem farklı Türk halklarının hem de farklı uluslardan 
insanların bir arada yaşama imkanı buldukları söylenebilir. Bu durum, günümüzde 
çokça sözü edilen ve Dünya barışı açısından büyük önem taşıyan “farklılıklara 
hoşgörü” ve “çoğulculuk” açısından Milli tarihimize ait önemli bir örnek 
oluşturmaktadır.

Eldeki bilgilere göre, Selçuklu ve Osmanlı Devletinin devamı olan Türkiye  
ile Kazakistan halkları arasındaki ilişkilerin- bu günkü sıklıkta ve şekilde  
olmasa da- tarih boyunca devam ettiği söylenebilir. Yakın zamanlara gelindikçe, 
ülke, bölge ve dünyamızda yaşanan değimlere bağlı olarak ilişki ve işbirliği için 
daha elverişli şartların ortaya çıktığı ve bunun Kazakistan-Türkiye ilişkilerine  
de yansıdığı görülmektedir.

Son Yüzyılda Kazakistan-Türkiye İlişkileri.
Kazakistan-Türkiye ilişkileri, Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde 

ivme kazanmıştır. Bu dönemde, Türkiye ve Kazakistan arasında resmi heyet  
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Özellikle, 1989’dan itibaren Kazakistan liderliğini üstlenen Nursultan 
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Nazabayev dönemi, ilişkilerin gelişimi açısından verimli bir dönem olmuştur. 
1991 yılı Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kazakistan’ı; 
aynı yılın Eylül ayında da Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev Türkiye’yi  
ziyaret etmiştir. Mart 1991'de Kazakistan ve Türkiye, iki tarafın «politik, 
ticarî-ekonomik, bilimsel-teknik, ekolojik, kültürel, sosyal, haberleşme ve diğer 
alanlarda uzun vadeli karşılıklı yararı genişletme ve derinleştirme isteklerini ifade 
ettikleri İşbirliği Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşma Ekim 1994'te «Dostluk 
ve İşbirliği Anlaşması» yla geliştirilmiştir. Eylül 1991'de Kazakistan ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanları karşılıklı ilişkilerin prensip ve amaçlarını  
içeren beyannameyi imzalamışlardır. 

1 Aralık 1991’deki referandumla Kazakistan’da “başkanlık sistemi” ne 
geçilmiş ve ilk Devlet Başkanı olarak Nursultan Nazarbayev seçilmiştir. 10 Aralık 
1991’de kazak devletinin adı “Kazakistan Cumhuriyeti” olarak değiştirilmiş ve 
16 Aralık 1991’de Kazakistan bağımsızlığını ilân etmiştir. Türkiye, Kazakistan’ın 
bağımsızlığını (10 dakikada) tanıyan ilk ülke olmuştur. Bağımsızlık sonrasında 
Kazakistan Cumhuriyeti, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev liderliğinde, her 
alanda ciddi atılım ve başarılar gerçekleştirmiştir.

2 Mart 1992 tarihinde Almaata’da iki ülke dış işleri bakanları Töleutay 
Süleymenov ve Hikmet çetin tarafından Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki «Diplomatik ilişkiler kurma protokolü ve vize muafiyeti» 
antlaşması imzalanmıştır. Halen geçerli olan vize muafiyeti antlaşmasına göre, 
iki ülke vatandaşları, karşı tarafın topraklarına 30 güne kadar vizesiz giriş 
yapacaklardır.

1994'te Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkiye'ye iade 
ziyareti gerçekleşmiş ve yukarıda adı geçen «Dostluk ve İşbirliği Anlaşması» 
imzalanmıştır.

Bunların yanısıra, çeşitli düzeyde iki ülke bakanlıkları ile kuruluşların 
en üst yöneticileri karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. İkili ilişkilerin  
geliştirilmesi ve stratejik ortaklığa dönüştürülmesi açısından, 2005 yılı Mayıs- 
Haziran ayında gerçekleştirilen Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kazakistan’a resmi ziyareti önemli bir yere sahiptir. 

İki ülke arasındaki ilişkiler, Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev’in 2009 
yılındaki Türkiye resmi ziyareti esnasında imzalanan “Kazakistan Cumhuriyeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Stratejik Ortaklık Anlaşması” ile yeni bir aşamaya gelmiştir. 

İkili ilişkiler kapsamında 2013 yılı 21-23 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye Cumhuriyeti resmi ziyareti 
gerçekleşmiştir.

İlki 30-31 ekim 1992’de Ankara’da toplanan “Türk Dilli Ülkeler Devlet 
Başkanları Zirveleri”, diğer Türk ülkeleri yanında “Kazakistan-Türkiye İlişkileri”nin 
gelişimi bakımından özel bir öneme sahiptir. Şimdiye kadar yapılan 10 zirvenin 
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tamamına katılan Kazakistan Devlet Başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev, hem 
zirvelere en fazla katılan devlet başkanı olması, hem de halklar arası işbirliğinin 
geliştirilmesine sağladığı katkı ile takdire şayan bir rol oynamıştır.

2-3 Ekim 2009’da Nahçıvan’da yapılan Zirve’de Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanan  ve 17 Kasım 2010’da yürürlüğe 
giren “Nahçıvan Anlaşması” ile “Türk Keneşi (Konseyi)” nin (Türk Dili Konuşan  
Ülkeler İşbirliği Konseyi) kurulması, önemli bir adım olmuştur.

15-16 Eylül 2010’da gerçekleştirilen 10. Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türk 
Keneşi bünyesinde Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, 
Kıdemli Memurlar Heyeti ve Sekreterya hayata geçirilmiştir. Ayrıca, Nahçıvan 
Anlaşmasının imzalandığı 3 Ekim’in, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği  
Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Bunların yanısıra, Kazakistan ve Türkiye, Birleşemiş Milletler, Avrupa  
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı, 
Türk Konseyi vb. uluslararası kuruluşların aktif üyeleridir. Bağımsızlık sonrası 
Kazakistan, Devlet Başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in liderliğinde, bu 
tür uluslararası teşkilatlarda önemli ve etkin görevler üstlenmiştir. Türkiye ve 
Kazakistan,  söz konusu üyelik ve faaliyetlerde her zaman birbirlerine destek 
olmaktadırlar.

“Kazakistan-Türkiye ilişkileri, iki ülke arasında imzalanan çeşitli anlaşmalar” 
ve “uluslararası örgütlere üyelikler” çerçevesinde sürdürülmektedir.Bunların 
sonucu olarak bu gün, Kazakistan ve Türkiye; ekonomi, eğitim, ticaret vb. alanlarda 
önemli ortaklar konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’da ABD’den 
sonra yatırım alanında ikinci sıradadır.

Ülkeler arasında işbirliğinin tesisi ve geliştirilmesi bakımından bilim ve  
eğitim alanında kurulan ilişkiler özel bir öneme sahiptir.Bu alandaki ilişkiler,  
dünya barışına da önemli katkılar sağlamaktadır.

Eğitim ve bilim alanında Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler 
açısından iki ülke arasındaki “öğrenci kabulü/değişimi”, Kazak-Türk Hoca 
Ahmet Yesevi Üniversitesi ile ortaklaşa kurulan okullar (30), önemli adımlar 
olmuştur. Bu kapsamda, çok sayıda Kazak öğrenci Türkiye’de eğitim görmüş ve  
görmektedir.Aynı şekilde Türkiye kökenli çok sayıda öğrenci de  
Kazakistan’da eğitim almış ve almaktadır.

Türk Keneşi bünyesinde “Uluslararası Türk Akademisi”nin kurulması, üye 
ülkeler arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi bakımından  
önemli bir adım olmuştur. Sekreterya hizmetleri Astana’da olan ve Başkanlığını 
Kazak meslekdaşım Darkhan Kydyrali’nin yaptığı Türk Akademisi ile TÜBA 
arasında 2015 yılında ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Yine, 29 Haziran  
2015’te UTA’nin ev sahipliğinde Astana’da organize edilen 1.Genel Kurul 
toplantısında “Türk Dünyası Millî Bilim Akademileri Birliği”nin (TDMBAB) 
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kurulması, bilimsel ilişkiler alanında atılan önemli bir adım olmuştur. TDMBAB 
Dönem Başkanlığı’nı 2015-2016 yılında Kazakistan Milli Bilimler Akademisi, 
2016-2017  Başkanlığını ise TÜBA’nın üstlenmesi kararlaştırılmıştır.

TDMBAB’nin kurulması ve Kazakistan Milli Bilimler Akademisi ile TÜBA 
arasında bu yıl “ikili işbirliği” anlaşması imzalanmış olması, biraz gecikmiş 
te olsa bizim açımızdan sevindirici adımlar olmuştur. Bu Birlik ve anlaşma ile 
üye akademiler ve iki akademi arasında bilgi, bilim adamı değişimi ve bilimsel  
işbirliği için resmi bir zemin oluşturulmuştur.

Benzer şekilde, kurulmuş bulunan “Türk Dünyası Üniversiteler Birliği” 
de üniversitelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir  
adımdır. Bunların yanında, Kazakistan ve Türkiye’nin bilim ve kültür kuruluşları 
tarafından ortak tarih ve kültürümüze ilişkin Kazakistan’da gerçekleştirilen  
“ortak faaliyetler” in de önemli ve yararlı olduğunu ifade etmek isterim.

Yukarıda sözünü ettiğim üyelik ve anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 
Kazakistan-Türkiye İlişkileri, küreselleşen dünyada,  hem iki ülke, hem de 
bölge ülkeleri açısından önemli ve faydalı adımlardır. Bu ilişkiler ve işbirliğinin 
geliştirilmesi için gerekli iyi niyet ve potansiyelin taraflarda varolduğunu  
görmekten memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Bu konuda daha fazla gayret 
göstermenin daha etkin ve yararlı sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu konuda 
TÜBA olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek 
istiyorum.

Daha müreffeh ve barışçı bir dünya için ülkeler - bu arada Kazakistan- 
Türkiye-arasındaki ilişki ve işbirliğinin gerekli ve yararlı olduğunu ifade  
etmek istiyorum.

Bu vesileyle, Kazakistan Kazak Hanlığı’nın 550. Yıldönümünü içtenlikle 
tebrik ediyor; kardeş Kazakistan Cumhuriyeti’nin Sayın Devlet Başkanı  
Nursultan Nazabayev liderliğinde gösterdiği ve takdirle izlenen gelişme ve 
başarılarının devamını ve kardeş Kazakistan halkının ebedî olarak payidar  
olmasını diliyorum.Siz değerli dostlarımıza ve kardeş Kazakistan halkına en  
iyi dileklerimi, selâm ve saygılarımı sunuyorum.

Fierman William,
АҚШ-тағы  Индиана университеті Орталық Еуразияны 

зерттеу кафедрасының профессоры 

ТАРИХ, ТІЛ ЖӘНЕ СӘЙКЕСТІК

Қайырлы күн, құрметті конференция қатысушылары. Баяндамама 
көшпес бұрын, мен конференция ұйымдастырушыларына осы шараға 
қатысуға шақырғаны үшін алғысымды білдіргім келеді. Осында шақырылған 
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қонақтардың бірі болу мен үшін үлкен құрмет.
Мен бүгінгі сөзімді бір елдің азаматтары үшін өздерін тұтас бір халық 

ретінде сезінуі, яғни ортақ сәйкестік маңыздылығына арнағым келеді.  
Әрине, мен ең жақсы білетін ел, ол өзімнің туған елім – Америка Құрама 
Штаттары. Бүгінгі күн, он бірінші қыркүйек АҚШ-та аса маңызды  
күндердің бірі. Бұл - біз 2001 жылы Нью Йорк қаласындағы Әлемдік 
сауда орталығының қалай тас талқаны шыққанын есімізге алатын күн. Бұл  
қайғылы оқиға тек Нью Йорк тұрғындарына ғана тікелей қатысты 
болғанымен, жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінде оны еске аламыз.  
Себебі, Америка Құрама Штаттарының түгел халқы бұл оқиғаны біздің  
ортақ тарихи мұрамыздың бір бөлігі ретінде қарастырады.

Дегенмен, әрбір американдықтың жадында берік ұстайтын күндер тек 
қайғылы немесе жақында болған оқиғаларға ғана байланысты емес. Тағы  
бір біздің күнтізбеміздегі маңызы зор күн – ол Алғыс айту күні (по-русски 
день Благодарения, ағылшынша Thanksgiving), бұл мейрамды бізде барлық 
халық тойлайды. Американдықтардың көпшілігі үшін, бұл мейрамның  
тарихы–шынайы фактілер мен әртүрлі аңыздардың қоспасы. Егер осы 
мейрам тарихы жөнінде сұрасаңыз, АҚШ азаматтарының көпшілігі, менің 
ойымша, «нақты білмейміз, он жетінші ғасырда Америкаға Еуропадан  
келген қоныстанушылар, олардың күздегі егіннің жақсы шыққанын  
тойлауы және соған алғыс айтуына байланысты бірдеңе» деп жауап берер 
еді.  

Менің отбасымның тарихын жақсы білетін адам мен бұл мейрамды не 
үшін тойлайтынымды сұрауы мүмкін. Өйткені, Алғыс айту күні солтүстік 
Америкада мейрам ретінде тойлана бастағанда, менің ата-бабаларымның 
барлығы Еуропада болған. Шындығына келгенде, менің ата-әжем АҚШ-қа 
осы мейрам тойлана бастағаннан соң үш ғасыр өткеннен кейін ғана көшіп 
келген. Сонда бұл мейрамға менің қатысым бар ма? Әрине, бар. Себебі, 
мен Америка Құрама Штаттарында дүниеге келдім, мен АҚШ азаматымын, 
бұл мейрамға қатысты тарихи оқиғалар орын алғанда, менің ата-бабаларым 
Америкадан мыңдаған шақырым алыс жерде болғанына қарамастан,  
бұл - мен де, сол сияқты барлық Америка халқы да ерекше атап өтетін 
мереке.

Барлығымыз білетіндей, Қазақстан 1991 жылы КСРО ыдырағаннан  
кейін, егеменді ел атанды. Дегенмен, бұл жердің және осында тұратын  
халықтың тарихы ұланғайыр. Сол тарихтағы айтулы оқиғалардың бірі – 
550 жыл бұрын Қазақ хандығының құрылуы. Кейбіреулер, бұл мейрам тек 
қазақтарға тиесілі деп айтуы мүмкін. Өйткені, осы ұлы даланы мекендеген 
- дәл солқазақтардың ата-бабалары; бүгінгі таңда Қазақстан аумағында 
өмір сүретін ұлты қазақ емес халықтың ата-бабаларының басым көпшілігі,  
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Қазақ хандығы құрылған уақытта, бұл жерде болмаған. Дегенмен, Қазақ 
хандығының құрылуы және басқа да Ұлы даланың тарихи оқиғалары 
бүгін біз Қазақстан деп танитын ірі бір мемлекет тарихының беттері.  
Сондықтан, бұл тарих осы жерде тұратын бүкіл халыққа ортақ. Бұл жердің 
тарихи мұрасы Қазақстан Республикасының қазақ азаматтарына ғана емес, 
сонымен қатар, Сталиннің кезінде осында жер аударылған кәрістердің 
ұрпақтарына да, тың жерді игеруге келген орыстар мен украиндардың 
ұрпақтарына да және бүгінгі таңда осында өмір сүретін басқа да ұлт  
өкілдеріне тиесілі. Бүкіл ел тарихын өзіміздің ортақ тарихымыз деп  
қарастыру қандай болмасын мемлекет халқының тұтасуына зор үлес  
қосатын ой. Бұл басқа елдерге де, бүгінгі Қазақстанға да қатысты мәселе.

Дей тұрғанмен, Қазақстан тарихын өз тарихым деп іштей сезіну 
Қазақстанның ұлты қазақ емес азаматтары өздерінің тарихи отанын  
немесе өз ұлтының тарихын ұмыту керек дегенді білдірмейді. Сәйкестік 
(identity) немесе өзіңді белгілі бір топ өкілі ретінде сезіну (орысша - 
идентичность) деген аса күрделі құбылыс. Шындығында, әрбір азаматтың 
өз этникалық мәдениетін мақтан тұтуы бұл елді де, тұрғылықты халықтың 
өмірін де рухани жағынан байыта алады. Бірақ, Алғыс айту күні жалпы  
АҚШ халқының ортақ мұрасы болғаны сияқты, ұлы дала тарихы да бүкіл 
Қазақстан халқына тиесілі мәдени мұра.

Ортақ тарихпен қатар, ортақ бір тілдің болуы осы мемлекеттің азаматы 
ретінде сезіндіретін сананың қалыптасуына қажет маңызды элементтердің  
бірі. Әрине, бұл ережеге бағынбайтын елдер де бар. Оның бірі – Швейцария, 
төрт мемлекеттік тілдің болуына қарамастан, ұлттық сәйкестік яғни  
адамдардың өздерін швейцариялық ретінде саналы түрде қабылдауы  
өте мықты. Дегенмен, мұндай жағдай сирек кездеседі, көбінесе мұндай 
елдерде, Канадада немесе Бельгиядағы сияқты, әртүрлі тілдерге қатысты 
қарама-қайшылықтар халықтың бөлінуіне немесе, тіпті, мемлекеттің 
бөлшектенуі сияқты мәселенің көтерілуіне әкеліп соғады. Менің туған  
елім, АҚШ-та, ресми түрде танылған мемлекеттік тіл жоқ. Соған  
қарамастан, бұл қызметті ағылшын тілі атқарып отырғаны айдан анық.  
Әрине, бұл АҚШ азаматтарының ешқайсысы басқа тіл білмейді немесе  
басқа тілде сөйлемейді дегенді білдірмейді. Шындығында, АҚШ  
халқының шамамен алғанда жиырма пайызы үйде ағылшын тілінен  
өзгеше тілде сөйлейді. Дегенмен, АҚШ-та көптеген қоғамдық іс- 
шараларға ат салысу үшін ағылшын тілін білу міндетті екені барлығына  
белгілі. Және АҚШ азаматтығын алғысы келген шетелдіктер өздерінің 
ағылшын тілін білетінін дәлелдеуі керек.

Қазақстан мен АҚШ-тың ұқсас тұстарынан айырмашылықтары  
әлдеқайда көп шығар. Соған қарамастан, менің ойымша, бүкіл халық  
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сөйлейтін ортақ бір тілдің болуы АҚШ үшін қаншалықты маңызды болса, 
Қазақстан үшін де соншалықты маңызды. Қазақ тілін мемлекеттік тіл 
деп жариялаған бірінші заң мұнда 1989 жылы, тәуелсіздік алмай тұрып, 
қабылданған. Алайда, іс жүзінде қазақ тілі күні бүгінге дейін бұл қызметті 
атқарып жүрген жоқ.

Тағы да айтайын, қазақ тілін үйрену басқаны, айталық, орыс, неміс, 
ұйғыр, өзбек немесе тағы басқа тілді ұмыту дегенді білдірмейді. Қазақ тілді 
отбасынан шыққан Азамат пен Сәуле мектепте немесе басқа жерде орыс  
тілін үйренсе, бұл оларға тек оң ықпалын тигізеді. Сол сияқты, Ваня мен 
Наташа да қазақ тілін үйренсе, рухани тұрғыдан байи түседі. Орысша сөйлеп 
үйренген Азамат пен Сәуле қазақ тілін ұмытып қалмайды, ал қазақшаны 
үйренген Ваня мен Наташа орысшасын естерінен шығармайды. Тіпті,  
Азамат та, Сәуле де, Ваня да, Наташа да қосымша басқа тілдерді де үйрене 
алады – ағылшын, қытай, түрік немесе тағы басқа. Жаңа тілді меңгеру сіз 
бұрыннан білетін тілді жадыңыздан өшіріп тастай алмайды. 

Өкінішке орай, уақыт шектеулі, сондықтан бұл елдің әрбір азаматын 
қазақша сөйлетуге қалай қол жеткізуге болатынын талқылай алмаймыз. 
Қазақстанның жанашыр досы ретінде айтарым, қазақ тілін оқытуды  
жақсарту жолында жасалатын жұмыс әлі өте көп. Тіл меңгеруді үйретудің 
үздік тәжірибелері мемлекеттік құпия емес. Мысалы, Қазақстанда ағылшын 
тілін үйретуде ең озық әдістемелер қолданылады. Оларды қазақ тілін  
үйрету үшін де қолдану керек. Мектептегі қазақ тілі сабақтары тек  
грамматика және құр жаттаумен шектелмеуі керек. Қазақ тілінде Қазақстан 
тарихын, Наурыз мерекесін, үйленуге байланысты әдет-ғұрыптарды, 
бешбармақ қалай жасау керектігін талқылауға болады, бірақ бұл  
тақырыптармен шектелуге болмайды. Сондықтан қазақ тілін оқыту аталған 
тақырыптардан әлдеқайда кеңірек, бүгінгі қоғамның өміріне қатысты сан 
түрлі салалардың барлығында тілдің қолданысын қамтуы керек. 

Қазақстан Президенті Назарбаев қазақ қазақпен қазақша сөйлессін 
деп айтқан. Мен бұл сөзбен көбінше келісемін, әйтсе де, меніңше, өз  
араларындағы жеке әңгіме үшін әр адам қандай болмасын тілді өз еркімен 
таңдауға құқылы болуы керек. Сонымен қатар, менің ойымша, ұлттық  
сәйкестік сезімін қалыптастырып дамыту үшін, Қазақстанның әрбір 
азаматының қазақ тілін білуін және отандастарымен қазақ тілінде сөйлесе 
алуын қамтамасыз ету жолында, қарқындырақ және тиімдірек қадамдар 
жасалу керек. Бұл Қазақстанның біртұтас ел ретінде қалыптасуына  
қосылатын стратегиялық маңызы жағынан зор үлес екеніне кәміл сенемін.

Назар қойып, тыңдағандарыңызға рахмет.
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Қалижанов У.К.,
М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 

институтының директоры,
ҚР ҰҒА корр-мүшесі, филол.ғ.д.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНАН ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНҒА ДЕЙІН

Ежелден қазақ шаңырағының терең қайнар бұлағы мен күн сәулелі 
күмбезі Ұлы Дала болды. Құс қанаты талатын ұшы-қиыры жоқ кең  
жазира аймақта өмір сүрген батыр ата-бабаларымыз сыртқы жаулардың 
көптеген шапқыншылығына тойтарыс беріп, азат та бақытты ел туралы 
армандады. Алайда бүгін ақиқатқа айналған бұл ертегі іспетті болашаққа 
жету жолында қаншама тар жол, тайғақ кешу сынынан өтуге тура 
келді.  Тарихты тұлғалар жасайды деген ұғым бар. Егер біздің түркілік  
негіздерімізге жүгінсек, сонау Еділ (Аттила) патшадан бастап Ұлы 
далада тарих дамуына өзгеріс әкелген, ұлы істер жасап, қиын сәтте  
халық қорғаны болған жарқын тұлғалар аз болған жоқ. 

Бабаларымыздың бұл тәкаппар рухы көшпелі жұрттың бай мәдени 
мұрасын, дәстүрі мен өмір сүру салтын, сондай-ақ Еділден Алтайға 
дейін ұлан-ғайыр аймақты мирас еткен қазақ халқы жүрегінде үнемі 
сақталды. Қазақ халқы мен оның этникалық жер аумағының көп ғасырлық  
қалыптасу үрдісі ХV ғасырдың екінші жартысында аяқталды да, жазба 
деректерде «қазақ» есімі пайда болды. Сол дәуірде Ұлы дала тұрғындары 
арасында бұл сөз «азат кезбе» ұғымын білдіріп, қаһарлы көшпелілердің  
өмір сүру салтын айқын сипаттады. 

Белгілі жазушы, ғылым және мәдениет қайраткері А.И. Левшин өзінің 
қазақтар туралы «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ далаларының 
сипаттамасы» атты іргелі зерттеуінде қазақ халқына қатысты тарихи 
әділеттілікті қалпына келтіру мақсатында бұрмаланған «қайсақ» сөзінің 
орнына «қазақ» сөзін қолдану керектігін жазды.  

Ал, Тибет пен Орта Азияға ірі экспедициялар жасаған швед  
саяхатшысы, географ, жазушы Свен Андерс (СПб., 1911) қазақтар туралы 
былай деп жазды:

«... Олар өздерін «қайсақтар», яғни ержүрек жігіттер деп атайды және 
де өздерінің даладағы жеке өміріне өте мәз; олар үшін дүниеде еркіндіктен  
артық ештеңе жоқ, олар басшылық етуге ұмтылмайды». 

Міне, сол еркіндік сүйгіш халық 550 жыл бұрын өзінің тұңғыш Қазақ 
хандығын құрды, ал шын мәнінде қазіргі қазақ мемлекетінің негізін 
қалаушылар болып Жәнібек пен Керей саналады.  

Ғұлама ғалым, тарихшы М.Х. Дулати «Тарих-и-Рашиди» кітабында 
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(Ташкент, «Фан» баспасы, 1966, 46-тарау): «855 (1451-1452) жылы Шыңғыс 
ханның баласы Жошыдан қалған Дешті Қыпшақ даласында Жошы 
ұрпақтарының бірі Әбілқайыр билік етті. Ол қайтыс болған соң адамдар 
арасында алауыздық басталып, жұрттың көпшілігі Керей хан мен Жәнібек 
ханға – қазаққа қосылды» деп жазды. 

Алдағы мерейтойдың саяси және қоғамдық мәні зор. Себебі Қазақ  
хандығы бұдан бұрынғылар немесе тарихи ата-бабалар емес, қазір өмір  
сүріп отырған халық құрған Орталық Азиядағы тұңғыш хандық болды. 

Ол кездегі қазақтардың, әрине, шекара бағандары болған жоқ, бірақ 
олар өздері мекен еткен өңірдің қасиетті шекараларын абыроймен қорғады. 
Қазақтардың тіпті өз хандығын құрғанға дейін өз жазуы болды. Б.з.д. екінші 
ғасырға жататын қазақ тайпаларының 15 көне жазба ескерткіші «Талас 
руналары» деген атпен ғылымға белгілі. Ал VII-VIII ғасырларда үйсіндер  
Оғыз қаған туралы эпикалық поэма шығарған, оның түпнұсқасы 812-814 
жылдарда жойылған, ал бұл шығарманың қайта қалпына келтірілген  
көшірмесі Париж ұлттық кітапханасының қорларында сақтаулы. 

Қазақ хандығы кезінде араб әрпінде өз жазуы болды, өз теңгелері  
соғылды. Бұдан басқа қазақ хандарының дала заңдары жинағы болды,  
олардың ішінде ең белгілісі – Тәуке хан тұсында қабылданған «Жеті  
Жарғы» заңы, сондай-ақ, билер соты, хан тағы мен тәжі болды. 

ХV ғасырдың ортасында қазақ даласында халықаралық  
қатынастардың айтарлықтай өріс алуы шетелдік байланыстардың да 
болғандығын айқын дәлелдейді. 

Орыс деректерінде Мәскеу патшалары қазақ хандарын «қазақ патшасы 
немесе мемлекет басшысы» деп атаған. Айтпақшы, Қасым хан қайтыс 
болғаннан кейін кімнің билік басында қалғанын біліп беруін сұраған  
патшаның бір хаты бар. Тіпті парсы шахы біздің билеушілеріміздің бірін 
сұлтан билігінің иегері деп, ал Қырым ханын – туған інім деп атаған. 

Қазақ хандығының мерейтойын атап өту біздің мемлекеттілігіміздің 
қайнар көздерін ашуы тиіс. Өйткені уақыт өте келе дәуір өзгереді. Біз бүгін 
ата-бабаларымыз армандаған тәуелсіз мемлекетте тұрамыз.  

Біздің бабаларымыздың мәңгілік халық, мәңгілік мемлекет құру туралы 
мәңгілік мақсаты бүгін Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» идеясында  
жаңа мағынаға ие болып отыр. Рашид-ад-диннің: «Шыңғыс ханның 
жорықтарына қатысқан барлық түрік тайпалары тарихи тұрғыда түріктер 
болғанымен өздерін даңққа бөлеу үшін моңғолдар (мәңгілік мемлекет 
жауынгерлері)» деп жазуы бекер емес. Бұл ойын Рашид-ад-дин бірнеше рет 
қайталайды. 

Бүгінгі Қазақстан тағдырын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевсыз  
елестету мүмкін емес. Тәуелсіздіктің қалыптасуы мен бүкіл әлем таныған 
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республиканың өркендеуі оның есімімен байланысты екендігі даусыз. 
Елбасы өзінің «Тарих толқынында» кітабында біздің тарихымызда қазіргі 
ұрпақ ұялатындай ештеңе болмағандығын жазады. Қазақ халқының 
тарихы ат тұяғымен жазылған. Тағы бір маңызды сәт – біздің бабаларымыз  
аман қалу үшін күресті, ал біз ұлы халық болу үшін күресуіміз тиіс.    

Қасіретті тоталитарлық кезеңде түріктер тарихын әділ зерттеп, 
ғылымға жаңа леп қосқан атақты тарихшы-ғалым Л.Н. Гумилев кеңес 
империясы құлаған кезеңде Еуразия кеңістігінде пассионарлық жарылыс  
болатындығын айтқан еді. 

Аласапыран өзгерістер кезеңінде басқару билігін қолына алған  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтың тәуелсіздікке ұмтылған 
жолына жетекшілік етті. Ғасырлардың үзілген алтын арқаулары қалпына  
келтіріліп, халықтың даңқты дәстүрлеріне кеңінен жол ашылды, тәуелсіз 
мемлекеттің іргесі мықтап қаланды. Қазақстанның күн сәулелі көк  
зеңгірінде қалықтаған алтын бүркітті көк туы биікте 
желбірей бастады. Ұлт рухы серпілді де, бірлік орнады. 
Тағдыр тәлкегіне ұшырап, әлемге тарыдай шашырап кеткен  
отандастар атамекенге қайтып орала бастады. Халық бірлігін үндеп  
жариялаған Елбасы кімде-кім қайда жүрсе де, олардың артында 
өздеріне тірек болатын Отаны барлығын және оларды жылы қабылдауға  
отандастары дайын екендігін барлығына айқын түсіндірді. Өте қауіпті 
ядролық қарудан бас тартып, жер бетіндегі бейбітшілікті сақтап,  
қауіпсіздікті нығайтуға үлкен үлес қосып отырған қазақ мемлекеті  
тұрақтылық пен келісім тұрағына айналды. 

Нұрсұлтан Назарбаев дамыған тәуелсіз мемлекет басында болып, 
негізін қалап қана қойған жоқ, ол Елорда салды. Бүгін Астана әлемдік  
деңгейдегі тамаша қалаға айналды. Астанада әлемдік діндер  
басшыларының, мемлекеттер басшыларының және мәдениет  
қайраткерлерінің кездесулері өтеді. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы өз елін прогресс жолына  
жетелеп келе жатқан қуатты да ықпалды Көшбасшы деген үлкен бедел нық 
бекіді. Қазіргі заманның қабілетті де талантты басшыларының шоғыры 
арасында ол сирек кездесетін көреген дарынымен және мемлекеттік  
қызметтің ең басым да маңызды бағыттарына күш-жігерін жұмсау  
біліктілігімен ерекшеленеді. Н.Ә. Назарбаев қана елді жаппай 
бейберекетсіздіктерден ең сәтті мемлекеттер қатарына шығара алды. Ол 
мемлекеттік жүйені ғана емес, демократия дәстүрлері мен өз мемлекеттілігін 
жоғалтқан халықтың ділдік өзгешелігін түбірімен өзгерту үшін бар  
күшін салып жұмыс істеді. Ол тек қана басқарып отырған жоқ, өз халқына 
қызмет етіп отыр. 
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Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіздік бастауында болып, туған елін 
заманауи мемлекеттер деңгейіне көтеруін тарих алдын ала шешіп қойған.  
Енді бүгін оның жүйелі саясаты мен жігерлі іс-әрекеттерінің нәтижелері 
сезіліп отыр. Қазақстан бүкіл әлемге белгілі болды. 

Қазақстан Президенті өз халқына шексіз сенеді, ол бұл сенімін  
маңызды міндеттерді шешуге бағыттайды. Нәтижелер де айқын. 
Бүкілдүниежүзілік экономикалық форум анықтайтын бәсекеге қабілеттілік 
рейтингісінде Қазақстан адамзаттық даму индексі бойынша енді 51  
орынға ие болды: біз бірнеше жыл бұрын Президенттің әлемдегі ең бәсекеге 
қабілетті 50 ел қатарына ену мақсатын орындадық. Ендігі меже – отыздық.

Қазақ жері дала демократиясының рухы жайлаған қасиетімен үнемі 
тартымды. Бүкіл атқарушы билік хан қолында болғанымен бейбіт келісім 
жасау, соғыс жариялау, жайылымдарды қайта бөлу, көшіп қону бағыттары 
сияқты маңызды мемлекеттік мәселелерді жылына бір рет жиылатын  
сұлтандар мен қауымдар өкілдерінің құрылтайы шешті. Сол кезде билер 
кеңесінің бұл институты қазіргі Парламент рөлін атқарды. 

Орыс ғалымы А.И. Левшиннің пікірлеріне қайта оралсақ, оның мына 
сөздерін келтірейік: «Кіші орданың ақылды қырғыздары біздің халқымыз 
да тыныштықта өмір сүрген, бізде де тәртіп болған, заңдар мен сот 
төрелігі болған дейді. Олар күрсіне еске алған бұл Алтын ғасыр – атақты 
Тәуке хан патшалық құрған кез. Егер аңыздарға сенсек, ол шынында да өз 
кезінің ғұламасы болған, қазақ жылнамаларында да Солондармен және  
Ликургтармен қатар тұруы тиіс. Ұзақ толқыған рулар мен ұрпақтарды  
сабасына түсірген ол оларға құрылым, тәртіп енгізіп қана қойған жоқ,  
көптеген заңдар да берді. Үлкен және Орта ордалардың қырғыздары  
(қазақтары) олардың халықтық заңдары Тәуке ханнан әлдеқайда көне  
екендігін айтып сендірді». 

«Отан деген ұлы ұғым бар, – деп ой бөлісті Елбасы өзінің өткен жылғы 
Ұлытаудағы маңызды сұхбатында, – Сондықтан өз тарихымызды білуіміз 
керек. Өз тарихын білмейтін және қадірлемейтін халықтың болашағы  
мүлдем бұлыңғыр». Президент бұл сөздерін: «Ескі еменнің тамыры терең 
болмаса, дауылға қарсы тұра алмайды» деп бейнелі теңеумен бекітті. 

Нұрсұлтан Әбішұлы ел болашағы туралы айта келе ол міндетті 
түрде жарқын болады деп есептейді. Себебі, біз бірде бір елге қастандық  
ойламайтын бейбіт сүйгіш халықпыз. Біз ешкімге де жау емеспіз. 
Айналамыздағының барлығы да жау емес. Алайда біз кез келген жағдайда 
мемлекет қауіпсіздігі мен жер тұтастығы туралы ойлауға тиіспіз.  
Қазақстан бірлігі – бұл біздің көпұлтты халқымыздың бірлігі. 

Әлемде қуатты экономикалық ауқаттылығын ғана емес, бай рухани- 
мәдени әлеуетті де үнемі қадірлейді. Егер республикамыздың жер  
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қойнауы мен басқа табиғи байлықтар арқасында жедел дамып өркендеуге 
барлық жағдайлар болса, ұлттың рухани әлеуеті өмірлерін халыққа  
арнап, іс-әрекеттері оның даңқын асырған қазір арамыздағы адамдар  
бойына дарыған қасиет. 

Нұрсұлтан Назарбаев кейде қоғам таптаурын даму жолына түсе 
алмай, дағдылы сүрлеу жол шегінен шыға алмайтынын, уақыттың жаңа  
еліктеулерінен бас айналып, халық күмәнға түсетінін айтады. Ал мұндай 
абыржудан шығу жолын халықтан шыққан ерекше қабілетті тұлғалар ғана 
көрсете алады... 

Ұлы дала ғасырлар бойы осындай тұлғаларға бай болды. Сол Ұлы дала 
ежелден Байкалдан Балқанға дейінгі Еуразияның ұлан-ғайыр аймағында  
аса қуатты империялар құрған, тарих дамуына өзгерістер енгізген көптеген  
аса көрнекті тұлғалар туғызған барлық түрік халықтарының жұлдызды  
күмбезі қызметін атқарды. 

Құрметті достар!
Халық Ұлт Көшбасшысына сенеді және оның есімімен мемлекеттің 

өркендеуін байланыстырады. Бұл туралы соңғы президенттік сайлау 
қорытындылары айқын дәлелдеп берді. 

Міне, енді Ұлт Көшбасшысы мемлекет тізгінін қайтадан қолға алған 
жоғары қызметінде халықты Қазақстан мемлекеттілігін нығайтып, әлемнің 
ең дамыған 30 елінің қатарына кіру мұратына бағыттауды жалғастыруда. Дәл 
осы мақсатта ол мемлекеттік аппаратты, сот жүйесін, өнеркәсіпті, ұлттық 
сәйкестік пен қоғамның тұрақтылығын қамтитын бес институционалдық 
реформаны ұсынды. Бұл еліміз үшін зор міндет және ауқымды жұмыс, 
мұндай реформалардың нәтижелі болуы халықтың мықты ерік-жігерімен  
ғана қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Президент Қазақстан қоғамының одан әрі ұйысып нығаюын маңызды 
реформалардың бірі ретінде атады. Қазақстанның барлық азаматтары бір 
құқық көлемін пайдаланып, бір жауапкершілік ауыртпалығын сезінуі тиіс, 
тең мүмкіндіктер қолжетімділігін иеленуі қажет. 

Осылайша, болашақ біртұтас ұлт құрылады, ал бес институционалдық 
реформа – бұл қоғам мен елімізді бірлік пен тұрақтылыққа әкелетін және 
қазіргі заманның озық  мемлекеттері қатарына шығаратын бес қадам. 

Қазақстан тәуелсіздігін алған алғашқы күннен бастап біздің Тұңғыш 
Президентіміз қазақтардың ұлттық мұрасының сақталып, тілінің, мәдениеті 
мен дәстүрлерінің одан әрі дамуы туралы әрдайым  қамқорлық жасап келеді. 
Оның бастамасымен бірқатар ауқымды жобаларды қамтыған «Мәдени  
мұра» бағдарламасы дайындалды. Осы жоба көлемінде біздің институт 
жүзтомдық «Бабалар сөзі» сериясын шығарды. Әлемде теңдессіз бұл 
жүзтомдық тәуелсіз Қазақстанның руханиятын байытты. Бұл басылым 
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Елбасының: «Рухы күшті халық қана қуатты мемлекет құра алады» деген 
сөздеріне дәлел бола алады. 

Мен өз баяндамамды Нұрсұлтан Әбішұлының мына сөздерімен  
аяқтағым келеді: 

«Қазақстан тарихтың даңғыл жолынан алыста болды деп есептейтіндер 
қателеседі. Оның көне жерінде адамдар сияқты балалық, жастық және 
кемелдік шақтарын өзінің өркендеу, күйреп күлден қайта түлеу дәуірлерін 
бастан кешкен көптеген мемлекеттік құрылымдар тіршілік етті. 

Тәуелсіздіктің қалпына келуі – біздің бабаларымыздың азаттық 
үшін көпғасырлық күресте келтірген құрбандықтарының заңды өтемі.  
Тағдырдың өз еркімен іске асырған тарихи әділеттілігінің салтанаты. Кең 
байтақ осы жерімізді ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап  
қалған аталарымыз бен бабаларымыздың еңбегі». 

Иә, біз бабаларымызды қастерлей отырып, қазақ халқының бостандық 
сүйгіш рухымен алға нық сеніммен жылжимыз. Біздің халқымыз бұл рухты 
Қазақ хандығы кезінен бастап тәуелсіз мемлекет құрғанға дейін биік ұстап 
келеді.

Тарихи зерде қазақ халқын Ұлт Көшбасшысы маңына бірігіп, уақыт 
шақыруына жауап беруге, қазіргі әлемнің жетекші мемлекеттерінің біріне 
айналуына көмектесті. Қазақ хандығынан басталған сан ғасырлық күрес  
жолы Егемен Қазақстанның Көк байрағын көкке желбіретіп тұр.

Сіздердің барлығыңызға халықтар арасындағы бейбітшілікті сақтау 
мен адамзаттың өркендеуі жолындағы озық күштердің бірігуі жөніндегі  
ізгі қызметтеріңізге сәттілік тілеймін! 
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Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Мәңгілік Ел» халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциясы Пленарлық отырыс

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Мәңгілік Ел», 
посвященной 550-летию Казахского ханства

Plenary session of the International scientific-practical conference «Mangilik El» dedicated to the 
550th anniversary of the Kazakh Khanate
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған «Мәңгілік Ел» халықаралық ғылыми- 

практикалық конференциясы Пленарлық отырыста қатысу 

Участие Государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой 
в работе Пленарного заседания Международной научно-практической конференции 

«Мәңгілік Ел», посвященной 550-летию Казахского ханства

Participation of the State Secretary of Kazakhstan Gulshara Abdykalikova in the Plenary session 
of the International scientific-practical conference «Mangilik El» dedicated to the  

550th anniversary of the Kazakh Khanate
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РҒА Жалпы тарих институты директоры орынбасарының сөз сөйлеуі,  
т.ғ.д. И.Коновалова

Выступление заместителя директора Института всеобщей истории РАН,  
д.и.н. И.Коноваловой

Address of the deputy director of the Institute of World History RAS, doctor of  
historical sciences I.Konovalova
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1 СЕКЦИЯ
«Қазақ хандығы және Н.Ә. Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» идеясы»

СЕКЦИЯ 1
«Казахское ханство и идея Н.А. Назарбаева «Мәңгілік Ел»

SECTION 1
«The Kazak Khanate and the idea of N.A. Nazarbayev «Mangilik El»
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Абусеитова М.Х.,
Главный научный сотрудник Института востоковедения 

им. Р.Б. Сулейменова, д.и.н., профессор, член-корр. НАН РК

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ  
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

В настоящее время весьма остро стоит проблема объективного  
прочтения, освещения и популяризации древней и средневековой 
истории и культуры Казахстана. Отказ от односторонней интерпретации  
исторических событий, устоявшихся штампов требует непредвзятого, 
научно доказательного анализа, основанного на изучении широкого спектра 
источников. 

История Великой Степи, географически расположенной в центре  
Евразии и сопряженной с активным взаимодействием с другими культурами, 
религиями, была запечатлена в самых разнообразных источниках и  
материалах. Некоторая часть из них растворилась в многочисленных  
культурах и, казалось, также была безвозвратно потеряна для нашего 
народа. Иные же были подвергнуты столь радикальной интерпретации, 
порой доходящей до фальсификации, что почти не оставили и следа на  
изначальном содержании. Все это привело к тому, что в истории  
Казахстана образовались большие лакуны, своеобразные «провалы  
истории», требующие особого внимания и специального изучения. 

Как известно, история любого народа всегда развивалась во  
взаимодействии с иными народами и их культурами. А это значит, что  
история о том или ином народе и его взаимодействиях запечатлевалась и 
получала свое отражение и в иных культурных ареалах, вне зависимости 
от географических широт и долгот. Именно поэтому сведения и материалы 
по истории и культуре казахского народа были зафиксированы как среди 
его ближайших соседей, так и среди тех, кто волею судеб проходил через  
территории казахской степи и также оставлял для потомков свои 
впечатления.    

До недавнего времени история Казахского ханства изучалась на  
основании лишь некоторых видов источников. Долгом чести для  
исследователей стал поиск новых материалов, помогающих восполнить 
«белые пятна» истории и, что наиболее важно, приблизиться к объективному 
пониманию процессов, происходивших в прошлом. 

С помощью Государственной программы «Культурное наследие», 
инициированной Президентом РК Н.А. Назарбаевым, стало возможным 
пополнение и расширение казахстанской источниковедческой и 
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информационно-исторической базы копиями уникальных артефактов и 
архивных материалов из зарубежных фондов, имеющих огромное значение 
для объективного исследования истории казахской государственности.

С 2004 по 2009 гг. по программе «Мәдени мұра» востоковедные 
археографические работы проводились в Российской Федерации, КНР, 
Монголии, Кыргызстане, Турции, Армении, Венгрии и Швейцарии.  
Конкретные результаты работы археографических экспедиций уникальны 
и вошли в книги, изданные в рамках этой Программы [1, с. 243-249]. Они  
создали солидную базу для работы большой группы исследователей по 
реконструкции древней и средневековой истории и культуры казахского 
народа. Широко и под новым углом зрения исследуются данные неизвестных 
и малоизвестных источников в казахстанской исторической науке, 
представляющих особую ценность для изучения истории формирования 
национальной идеи и духовной культуры казахского народа. Впервые  
вводится в научный оборот определенный ряд источников, отражающих все 
этапы исторического развития, культурные традиции казахского народа.

Материалы, обнаруженные востоковедными археографическими 
экспедициями (2004-2009 гг.) в зарубежных архивах, фондах, библиотеках, 
музеях, являются уникальными [2]. На их базе осуществлены переводы 
с восточных языков с полным научным аппаратом: комментариями,  
глоссариями, указателями, научными исследованиями. За период 2004- 
2009 гг. опубликованы серии книг (30 томов), в том числе: «История  
Казахстана в персидских, тюркских, арабских, китайских, монгольских, 
армянских источниках», «История Казахстана в восточных миниатюрах», 
«Рукописи и артефакты из фонда Анри Мозера по истории и культуре 
Казахстана», «Шақпақ ата», Сборник архивных документов по 
китайско-казахским взаимоотношениям в Цинский период (2 факсимиле, 
4 тома), «Раритеты декоративно-прикладного искусства казахов за  
рубежом» и др.

Востоковедная археографическая экспедиция велась в двух  
направлениях: первое - выявление исторических памятников, относящихся 
к VI-IХ вв. тюркского периода, связанных с этногенезом и предысторией 
казахов. Второе – сбор архивных документов, имеющих отношение к  
истории торгово-экономических, дипломатических и историко- 
культурных связей Казахского ханства с соседними странами.

Благодаря Государственной программе «Мәдени мұра», сотрудники 
Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК обнаружили 
уникальные архивные документы в Китае – более 300 на чагатайском, 
китайском языках, и более 3000 на маньчжурском и ойратском языках, 
содержащие официальные письма казахских ханов и султанов,  
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направленные правителям соседних государств. Обнаружены документы о 
дипломатических отношениях: казахско-китайских, казахско-российских, 
казахско-киргизских, казахско-кокандских, казахско-ойратских, о послах 
казахских ханов, о казахско-китайской торговле, документы о быте, 
традициях казахов и др. В настоящее время вышеназванные материалы  
систематизированы и обобщены. Важно отметить, что, несмотря на  
расстояния и отсутствие привычных для нашего времени коммуникаций, у 
казахского государства были очень тесные взаимоотношения с соседними 
странами, что подтверждается уникальными переписками казахских  
ханов и султанов с правителями Китая, России, Ирана, среднеазиатских  
ханств и др.

На территории КНР обнаружены многие археологические и 
эпиграфические памятники по истории и культуре тюрков. Были  
обнаружены саркофаги согдийских предводителей Анцзя, Юйхуна  
(Шаньси, Шэньси) с картинами их приема у тюркского правителя, стеллы 
с согдийскими надписями (Монгол-Куре, Синцзянь, КНР), повествующими 
о великих победах тюркских каганов. Эти артефакты показывают тесные 
взаимоотношения тюрков с соседними народами (византийцами, персами, 
согдийцами, китайцами), что содействует новому пониманию истории 
тюрков.

В рамках казахстанско-китайского проекта «Сборник архивных  
документов о казахско-китайских взаимоотношениях в Цинский период» 
опубликованы факсимиле вышеуказанных документов (тома I—II), изданы 
переводы этих документов на казахский язык в четырех томах. Архивные 
документы Первого Исторического архива Китая свидетельствуют о 
существовании у казахских правителей канцелярии, дипломатической 
переписки и обмена послами, что также подтверждается уникальными 
артефактами в виде изобразительных картин, миниатюр, фотографий и 
прикладного искусства.

Во время работы в фондах библиотек и музеев Парижа впервые  
выявлена уникальная картина «Казахи преподносят дары лошадьми», 
хранящаяся в знаменитом Музее восточного искусства Гимэ в Париже, где 
хранятся художественные реликвии народов Востока [3; 4].

Это единственная на сегодняшний день картина 1757 г., представляющая 
дипломатический церемониал подношения даров в виде трех лошадей.

Картина с изображением трех казахских посланников и трех лошадей 
отображает факт передачи казахами даров китайскому императору  
Цяньлуну как знак союза и дружбы. Автор картины итальянский художник 
Джузеппе Кастильони – придворный художник императора Цяньлуна, 
который запечатлел историко-этнографические предметы. Картина дает 
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представление о бытовавшей тогда, к примеру, одежде, предметах быта. 
При изучении одежды немаловажное значение имеет ткань, из которой она  
сшита, а также богатейшая символика. Несмотря на скудность  
археологических находок в этом плане мы все же можем представить себе, 
какого рода ткани были в употреблении в Казахстане в XVI-XVIII веках.

Анализ картины показал, что исторические события, представленные 
в этой картине, относятся к эпохе правления Абылай-хана в Казахстане и 
императора Цяньлуня в Китае.

В начале XVIII века система международных отношений в  
Центральной Азии претерпевает значительные изменения. Крупным 
и влиятельным государством в регионе до половины XVIII века было  
Джунгарское ханство. Особое влияние на международные отношения 
в Центральной Азии начинают оказывать Цинская империя и Россия. 
По существу, связи, которые сложились в то время между Китаем и  
Казахстаном, были в рамках обычных политико-дипломатических контактов.

История свидетельствует и показывает, что ни одна цивилизация не  
возникла отдельно, в отрыве от других культур, всегда, во всех периодах  
развития, они взаимно дополняли друг друга. Для правильного понимания 
сложных исторических процессов, происходивших в обширном регионе 
Евразии, все большее значение приобретает разработка проблем 
историко-культурных взаимосвязей народов с древности и по настоящее 
время.

Казахстан и Центральная Азия своим выгодным географическим 
расположением, природными ресурсами, древней самобытной культурой 
всегда привлекали внимание западноевропейских путешественников. И 
поэтому богатые коллекции артефактов культуры, документов, мемуаров 
западных путешественников, хранящиеся в настоящее время в музеях и 
архивных фондах стран Европы и Америки имеют непреходящее значение 
для изучения истории и культуры Казахстана и Центральной Азии.

Большим подспорьем для накопления источникового материала 
по истории культуры казахского народа являются также проводимые в 
рамках Государственной программы «Мәдени мұра» научные экспедиции  
сотрудников Института востоковедения в музеях Европы и Азии с 
целью выявления в их фондах артефактов, исторических памятников  
прикладного искусства казахов, сходных явлений в искусстве,  
подтверждающих имевшее место в истории культурное взаимодействие. 
Выявленные экспонаты введены в научный оборот и дополняют  
имеющиеся данные, которые до сих пор были в основном ограничены 
доступными исследователям материалами музеев постсоветского 
пространства.
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В фондах Музея этнографии (Будапешт, Венгрия) хранится собрание 
Джорджа Алмаши, венгерского путешественника XIX века. Среди  
казахских экспонатов находятся, к примеру, ювелирные (серьги, браслеты, 
амулетницы), кожаные (походные сосуды для кумыса), деревянные, 
металлические изделия, конское снаряжение, вышивка и другие 
этнографические предметы. В собрании находятся экспонаты-раритеты, 
совершенно неизвестные науке Казахстана. Обнаруженные раритеты, 
несущие важную информацию историко-культурного значения, существенно 
дополняют общую картину истории казахского прикладного творчества. 
Большую научную ценность представляют экспонаты, относящиеся к  
культуре кыпчаков. Исследование и публикация кыпчакских материалов, 
соотносимых в художественном отношении с казахскими изделиями, 
открывают новую страницу в научном осмыслении культурного наследия 
казахского народа [5].

Впервые была проведена работа по сбору и копированию уникальных 
материалов из фонда швейцарского путешественника Анри Мозера 
(1844-1923), совершившего в течение 1868-1889 гг. четыре путешествия в 
Казахстан и Центральную Азию. В фонде сохранились восточные рукописи, 
исторические фотографии, ценные этнографические и нумизматические 
артефакты, которые представляют огромное значение не только для 
изучения истории и культуры казахского народа, но и взаимоотношений  
Казахстана с Центральной Азией, Россией, Китаем, Ираном и Индией.

Анри Мозер из своих поездок привез очень много ценных материалов, 
которые составили основу его коллекций. Отдельные разделы в его 
богатой коллекции составляют восточные рукописи, миниатюры, образцы 
каллиграфии, нумизматические материалы и керамика, боевое снаряжение, 
этнографические предметы.

Помимо расширения своей коллекции путем дальнейших  
приобретений на аукционах, Анри Мозер занимался исследованиями  
истории и культуры Центральной Азии, популяризацией своей коллекции. 
В 1914 г. Анри Мозер передал свою коллекцию и богатый личный архив в 
Бернский Исторический музей, где они хранятся по настоящее время.

Обнаруженные и зафиксированные в фонде Бернского Исторического 
музея Швейцарии экспонаты представляют огромную информационную 
ценность для более полного осмысления историко-культурного наследия 
казахов. Большинство экспонатов, датирующихся XVIII-XIX веками,  
являются раритетами, они существенно дополняют политическую историю 
Казахстана, а также представляют собой высокие образцы художественного 
творчества казахского народа. Некоторые из них представлены в  
единственном экземпляре и не имеют аналогов в музейных собраниях 
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Казахстана.
Более того, собраны различные категории предметов, такие как  

настенный фриз, элементы одежды, пояса с подвесками, колчаны, оружие, 
женские украшения. Среди экспонатов особо выделяется длинный  
настенный фриз (тұскілем) с богатым аппликационным узором, отражающим 
иерархию казахского общества, что само по себе является новым словом 
в области исследования не только материальной культуры казахов, но и 
политической истории Казахстана.

Некоторые экспонаты отражают новые неисследованные до сих пор  
знания, связанные с этнографией и семантикой традиционного искусства 
казахского народа, что актуализирует исследовательский поиск в 
этом направлении. В коллекции содержатся экспонаты иноэтничного 
происхождения, бытовавшие в казахской среде, что свидетельствует о  
широких дипломатических, торгово-экономических и культурных 
взаимосвязях казахского народа с соседними странами.

Дальнейшая работа по выявлению, изучению в фондах А. Мозера 
чрезвычайно необходима и перспективна для воссоздания объективной 
национальной истории и идентичности. Материалы по истории казахов, 
хранящиеся в фондах и коллекциях Бернского исторического музея, 
отражают историческую преемственность и традиции развития казахской 
государственности. Комплексное исследование новых рукописных  
материалов и параллельное сравнительно-сопоставительное изучение 
сведений из ранее известных и неизвестных документов и введение их 
в научный оборот помогут изучить все этапы исторического развития 
казахского общества (древнетюркский, домонгольский, монгольский и  
период образования и развития Казахского ханства).

Результаты фундаментальных исследований Института проходят 
апробацию и становятся доступными широкому кругу специалистов 
и общественности. Публикуются материалы в сериях «Мәдени мұра», 
«Казахстанские востоковедные исследования» (вышли 30 книг) [6; 7; 8;  
9; 10; 11; 12].

В 2013 году была инициирована Президентом Казахстана  
Н.А. Назарбаевым новая государственная программа «Халық тарих 
толқынында», направленная на поиск новых источников, которые могли 
бы пролить свет на понимание истории и культуры казахского народа как  
части мировой истории, имеющей свои особенности. Работа в данном 
направлении имеет большое значение для формирования культурной 
идентичности и современного развития в целом, поскольку истоки многих 
современных проблем берут начало в древности и средневековье. Другим 
важным следствием является формирование и актуализация национальной 



74

школы востоковедения и историографии – основных дисциплин,  
формирующих интеллектуальное наследие страны в целом.

В этой связи в 2013 году был создан Республиканский информационный 
центр по изучению исторических материалов (РИЦ) при Институте 
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова.

Основным направлением работы РИЦ является организация  
масштабного сбора, изучение, перевод, оцифровка, публичное  
распространение архивных материалов, подтверждающих историю  
казахского народа, на казахском, русском и английском языках.

Кроме письменных источников, сохранились многие артефакты и 
каменные изваяния, наскальные надписи на монгольском и ойратском  
языках. Все эти материалы мало изучены и цель проекта – исследовать 
неизвестные материалы и ввести их в научный оборот. 

Перед историками поставлена ответственная и сложная задача по 
переосмыслению и изучению национальной истории и объективному 
написанию на основе богатого, огромного пласта новых архивных  
материалов (письменных, археологических, устных, картографических, 
артефактов и др. источников) до сих пор неизвестных и разбросанных 
по различным зарубежным архивным фондам. Эти материалы остаются  
веками неизученными. 

В связи с этим в рамках программы «Народ в потоке истории» были 
организованы научные командировки по выявлению новых архивных 
материалов по истории и культуре Казахстана в зарубежные фонды Ирана, 
Индии, Китая, Египта, Турции, Монголии, Великобритании, Германии, 
Франции, Узбекистана, России.

В результате научных экспедиций казахстанскими востоковедами 
проанализирована и проведена первичная системная обработка архивных 
материалов и исторических свидетельств по истории ранних кочевников  
на основе античных, тюркских рунических камнеписных,  
древнеиндийских, китайских источников, которые дают представление о 
прото-, древне- и среднетюркском периодах истории предков тюркских (в 
частности, казахского) народов по результатам научных командировок в 
Монголию, Китай и Германию. Например, атрибуты в каменных изваяниях 
дают представление о военной иерархии, военном деле, расселении  
этносов (этногеографии), мировоззрении тюрков и др.

На обширном материале сирийских, тюркских (камнеписных), 
китайских источников исследованы этнический состав и географическое 
расселение кочевых народов не только Казахстана, но и Центральной Азии. 
Новый выявленный материал позволяет установить систему наследования  
верховной власти у древних тюрков.
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Важное значение имеет изучение тюркских эпитафических и 
несторианских памятников, сохранившихся на Великом шелковом пути. 
Сравнительно-сопоставительный анализ текстов несторианских памятников 
на территории Казахстана, Кыргызстана и Китая позволил раскрыть ряд 
проблем этногенеза казахского народа, истории религий, истории сложения 
тюркского языка и письменности.

Проделанная участниками экспедиций работа по системной обработке 
полученных материалов, их обобщению и качественному анализу имеет  
важное значение для восстановления исторической памяти, в частности, 
истории становления и развития Тюркского каганата, существования 
исторической преемственности и единых этногеографических связей 
тюркских племен до эпохи Чингисхана.

Обобщение и анализ сочинений «Тарих-и ал-Салжук», «Тарих-и Жалал-ад 
дин Хорезмшах», «Маджа ал-ансаб», «Тарих-и Улжайту» домонгольского и 
монгольского периода подтвердил уникальные сведения о существовании 
тюркских племен, тюркских ханах и городах в Мавераннахре и Туркестане.   

Были проработаны архивохранилища Бодлианской и Британской 
библиотек, Национальной библиотеки Франции, Первого исторического 
архива Китая, Библиотеки Раза в Рампуре, музея Салар-е-Джанг  
Хайдарабада, Центра микрофильмов «Нур» в Дели, Национального архива 
Республики Калмыкия. Высоким результатом явилось приобретение копий 
«Тарихи-и Кипчак-хани», «Нусрат-наме» и «Муизз ал-ансаб» и др. 

К примеру, исследование фактического материала «Нусрат-наме», 
«Тарихи-и Кипчак-хани» по истории политических событий,  
происходивших в Дешт-и Кипчаке в конце XIV – начале XV века, самом 
запутанном периоде истории образования Казахского ханства, показало, 
что эти источники являются весьма важным и ценным по истории  
Казахстана, Центральной Азии XV – первой половины XVIII веков. 

Особо следует отметить уникальные списки «Нусрат-наме» и «Муизз 
ал-ансаб», в которых представлены прекрасные миниатюры, неизвестные 
до настоящего времени и очень важные для исследования реальных  
исторических событий XIV–XVII веков, а также сочинение Махмуда бен  
Вали «Бахр-ал-асрар» по истории казахских ханов и султанов XVI–XVII 
веков. 

Сравнительно-сопоставительное изучение вышеназванных источников 
раскрыло историю развития казахской государственности при правлении 
Абулхаир-хана, Мухаммад Шайбани-хана, Керей-хана и Джанибек-хана, 
Абдаллах-хана и др.

Вышеназванные и иные сочинения (представленные в них фактические 
данные в текстовом виде, а также визуально – в миниатюрах) впервые 
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подтверждают историческую преемственность и традиции казахской 
государственности.

Результативной была экспедиция в Первый исторический архив Китая.  
В рамках заключенного казахстанско-китайского договора между  
Институтом востоковедения и Первым историческим архивом были 
привезены копии архивных документов Цинской империи из 283 томов  
(72812 документов), имеющих отношение к казахской истории. Эти  
документы хронологически охватывают период в 181 год, с конца 1730 г. 
до середины 1911 г. и раскрывают историю казахско-китайских, казахско- 
русских, казахско-кокандских, казахско-хивинских политических, 
внешнеполитических и экономических взаимоотношений. Имеются 
уникальные сведения о переписке казахских ханов и султанов, в 
частности, Абылай-хана, султана Болат-хана, Уали-султана и других, к 
правителям соседних государств. Данная переписка содержит сведения о  
дипломатических отношениях Абылай-хана с Цинским императором 
Цяньлунем, об обмене послами, назначении должностных лиц, как в  
Казахском ханстве, так и в Цинской империи, и др.

Огромный интерес представляют уникальные по своей значимости 
официальные письма, принадлежавшие хану Абылаю. Письма, подписанные 
ханом Абылаем, и другие документы свидетельствуют о том, что, несмотря 
на большие расстояния и отсутствие привычных для нашего времени 
коммуникаций, у Казахского государства и Китая были очень тесные 
взаимоотношения. Анализ привезенных архивных материалов доказывает, 
что в ставках казахских ханов существовали канцелярии, издававшие  
ханские указы дипломатического и социально-экономического характера.

Кроме того, начато формирование электронно-цифрового фонда 
источников и материалов по истории Казахстана, находящихся в  
зарубежных фондах.

По итогам археографических экспедиций в 2013 г. в библиотечные, 
музейные, архивные и иные фонды зарубежных стран (Иран, Индия, 
Китай, Египет, Турция, Монголия, Великобритания, Германия, Узбекистан, 
Россия) в рамках государственной программы «Народ в потоке истории» 
были выявлены новые материалы, проведена классификация, системная  
обработка рукописей, цифровых фотоснимков, копий зарисовок  
архитектурных, тюркских эпитафических памятников, архивных  
материалов, миниатюр и микрофильмов. 

Предварительные результаты работы на этапе систематизации и 
каталогизации показывают, сколь значителен объем новых сведений по  
истории и культуре Казахстана, и сколь много еще предстоит выявить и  
изучить. Их расшифровка, сравнительный анализ с уже имеющимися 
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материалами позволят вплотную приблизиться к решению ряда ключевых 
проблем, в частности, процесса этногенеза казахского и иных народов 
Центральной Азии, формирования и поддержания государственности. 
Последний момент имеет особое значение для изучения истории Казахского 
ханства, 550-летие которого отмечается в 2015 году. 

Большой и разбросанный материал, полученный в ходе  
археографических экспедиций, требует тщательного скрупулезного анализа, 
растянутого во времени, в том числе, и в связи с поступлением новых 
материалов. На данном этапе представляется важным зафиксировать и 
представить ключевые новые исторические материалы, очерчивающие 
своеобразные вехи в истории Казахстана. Данные материалы  
представлены в виде «Сводного каталога письменных, устных,  
эпиграфических источников и артефактов по истории Казахстана», который 
дает представление об основных видах источников, выявленных в ходе 
реализации программы и имеющих большое значение для понимания  
истории нашей страны с учетом новых подходов и методологии изучения. 

«Сводный каталог» является результатом работы по систематизации, 
каталогизации и оцифровке приобретенных материалов. Это лишь  
начальный, но исключительно важный шаг по созданию новой серии 
материалов и документов, которые в дальнейшем будут пополняться в 
результате выявления новых источников и их дальнейшей обработки. В  
будущем планируется формирование специализированных самостоятельных  
Каталогов по отдельным видам источников. Таким образом, будет 
формироваться новая уникальная база данных – различных источников 
и материалов по истории и культуре Казахстана, разбросанных в 
различных зарубежных фондах и впервые собранных воедино в рамках  
Республиканского информационного центра (РИЦ).

При составлении «Сводного каталога» выявленные материалы были 
систематизированы по четырем основным видам источников – письменных, 
устных, эпиграфических, артефактов. Каждый вид классифицирован в 
соответствии со своей спецификой. Например, письменные источники 
подразделены на персидские, тюркские, арабские, и.т.д. Эпиграфические 
– по месту своего происхождения (т.е. по географической локализации);  
артефакты – по типу письменности: орхонской, енисейской, уйгурской, и.т.д. 
(в случае с надписями на стеллах, камнях) и т.д.; устные – по историческим 
сюжетам в истории казахского народа.

В настоящее время продолжается активная работа по поиску новых 
исторических материалов, проведению сравнительного анализа с уже 
известными образцами, списками. Все это не может не оказывать влияния 
на состояние и развитие источниковедения как специальной научной 
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дисциплины, в которой взаимодействие с исследователями из других  
стран, а также с крупнейшими научными центрами мира, является 
необходимым. 

Новые открытия, свидетельствующие об истории и культуре Казахстана, 
являются непосредственным доказательством того, что тысячелетние 
традиции нашего народа, уходящие вглубь веков, являются важной  
составной частью общемировой истории и вносят особый неповторимый 
вклад в ее сокровищницу. 
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КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО И МИРОВОЕ  
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

 1. Истоки 
Казахское ханство имеет богатую предысторию. Оно является  

наследником не менее 20 государств и двух империй – древнетюркской  
и Еке Монгол улуса. На протяжении двух тысячелетий, начиная от эпохи  
саков кончая Золотой Ордой, народы этих государств оказывали  
активное влияние на мировое историческое движение. 

Героические сражения сакских войнов против Александра  
Македонского и Кира вошли в анналы военной истории. Сначала,  
указывает Геродот, «противники, стоя друг против друга, издали стреляли  
из луков. Затем, исчерпав запас стрел, они бросились врукопашную 
с кинжалами и копьями. Долго бились противники и никто не желал  
отступать. Наконец массагеты одолели. Почти все персидское войско  
пало на поле битвы, погиб и сам Кир» [1, с. 38]. Совершенно неслучайно, 
что массагеты, савроматы, исседоны и другие сакские племена, их отношение 
к ценностям свободы и независимости, хозяйственная деятельность  
подробно описываются всеми античными авторами. Сакский человек 
ими воспринимался не иначе, как «конское ржание поставивший выше  
лучшей музыки» [1, с. 6]. 

Борьба тюрков против китайского господства отражена в каменных 
надписях в честь Кюльтегина и Тоньюкука, имена аль-Фараби и  
Х.А. Яссави навечно вписаны в летопись мировой интеллектуальной  
элиты. Даже арабское и монгольское завоевания не прервали  
преемственную связь между культурами и государствами. Персидское 
словосочетание «Дешт-и Кыпчак» получило известность от Великой Степи 
до берегов туманного Альбиона и африканского Нила. 

Судьба каждого государства, возникшего на нашей территории,  
по-своему уникальна. Они заложили основы степной демократии, 
толерантности, хозяйственно-культурного типа, составивших впоследствии 
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сущностную черту национального государства казахов.

2. Ханство и мир 
Казахское ханство образовалось в сложный период мировой, 

континентальной и региональной истории. Западная Европа, находясь 
между средневековьем и Новым временем, вступила в эпоху Ренессанса. 
Народы Востока стали свидетелями распада кочевых империй. В Африке 
и Америке появились колониальные владения. «В те дни, – писал  
М.Х. Дулати, – Абу-л-Хайр хан целиком овладел Дашт-и Кипчаком. Он  
нападал на султанов – джучидов – Джанибек хан и Кирай хан бежали от 
него и прибыли в Моголистан. Исан Буга хан хорошо принял их и отдал 
им Козы Баши, которое находится на западе Моголистана, на реке Чу. Пока  
они спокойно пребывали там, улус узбеков после смерти Абу-л-Хайр  
хана пришел в расстройство, там возникли большие разногласия и 
большинство [людей] ушло к Кирай хану и Джанибек хану, так что число 
их достигло двухсот тысяч человек и их стали называть «узбек-казахами». 
Начало правления казахских султанов пошло с 870 (1465-1466) года,  
«а Аллах знает лучше», и до 940 (1533-1534) года, казахи имели полную  
власть над большей частью Узбекистана» [2, с. 87-88].

С первых дней своего существования судьба ханства тесно  
переплелась с мировыми событиями и судьбой сопредельных государств. 
Так, в течение ХІV-ХV в. в центре исторических процессов стоял фактор 
распада Золотой Орды и государства тимуридов, который сильно изменил 
политический ландшафт Европы и Азии, сопровождался появлением  
новых стран на Евразийском пространстве, вообще, наиболее известные  
из них – Ногайская Орда, государство кочевых узбеков, Казанское и  
Астраханское ханства, Могулистан не отличались добрососедскими 
отношениями между собой – в особенности. Они коснулись и Казахского 
ханства. По свидетельству М.Х. Дулати, «между Кирай ханом и Джанибек 
ханом, [с одной страны], и сыновьями Абу-л-Хайра – [с другой], была  
большая давняя вражда. По этой причине сыновья Абу-л-хаир хана // 
чувствовали вражду к могольским ханам, потому что могольские ханы 
действовали заодно с Кирай ханом и Джанибек ханом» [2, с. 95].

Первые казахские правители и их наследники живо следили за 
политическими и иными переменами на русском, китайском, иранском, 
турецком направлениях. Каждый из них оставил свой след в истории  
Казахского ханства. Ибо в середине ХV в. Московское великое княжество 
начинает освобождаться от господства Большой Орды, через полтора 
века родилась Российская империя. Самодостаточная империя Китай 
второй половины ХV в. оказался к концу ХVІІ в. под властью маньчжуров.  
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Восхождение Османской империи, начавшееся в 1453 г. взятием 
Константинополя, было временно прервано неудачами в войне против 
Священной лиги и Карловицким миром 1699 г. [3, с. 273-290, 326-341, 
372-385].

В интересах национальной безопасности проводилась многовекторная 
внешняя политика. Широко использовались возможности династийных  
браков, посольских делегаций, иногда даже малых победоносных войн. 
Казахские ханы не без основания рассчитывали на поддержку и помощь 
Османской империи: во-первых, обе стороны хорошо осознавали 
единство тюркского происхождения; во-вторых, общность религии дала 
шанс на сотрудничество; в-третьих, определенные расчеты строились на  
противоречиях между Россией и Османской империей. В этом плане 
большую историческую ценность представляет письмо казахского  
правителя Турецкому султану Ахмеду ІІІ, написанное, по всей вероятности, 
после заключения мирного договора между Россией и Турцией в 1711 г.  
Письмо начинается с восхваления империи и ее правителя: «Власть и  
отвага, величие и справедливость, слава и милость наполняют служителя  
двух священных городов [Мекки и Медины], хакана земель и морей, 
хакана ибн хакана, султана Ахмад-хана благодаря его славе, отмеченной  
примирением и согласием, чистосердечием и единодушием, присущими 
безграничной вере; и вследствие его чистоты и чистосердечия искреннего 
покровителя [веры] – избранного и похвального потомка великого  
правящего дома и славной высокой династии Осман-хана». Затем  
подчеркнуты позиция Казахского ханства и общность религии: «искренний 
ваш друг восседает на троне Афрасиаба в Ташкенте. Вместе со своими 
подданными и зависимыми владениями, как-то: Туркестан, Андижан, 
Сайрам, каракалпаки и другие народы, мы радостно молимся утром и 
вечером, вознесенные знаменем шариата». После всего этого изложена суть 
дела: «между нашим государством и Московским (Москов) государством  
есть владение, которое называют «Ака Аштак». Его жители – все сунниты. 
Прежде, когда это владение было в разорении, Москва силой завоевала  
его. С тех пор они – подданные Москвы и платят ей пошлину (бадж).  
Теперь же этот народ со всем своим войском и знаменем, испугавшись 
Москвы, переселился к нам, воспылав мусульманской верой. Если вы  
окажете нам помощь, мы можем отнять у неверных (кафир) восемь городов 
этого владения. Если мы будем действовать сообща, то нанесем урон  
владениям [Москвы]» [4, с. 93].

Однако казахско-турецкий союз не состоялся. 
По формальным признакам Западная Европа ХV, даже ХVІ в. не вошла 

в жизнь Казахского ханства. Но глубокие изменения, охватившие Англию, 
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Францию, Германию, Италию, Испанию, сферу материального производства, 
великие географические открытия отражали мощные экономические 
возможности и неоспоримые научно-технические преимущества Старого 
Света над остальным миром. Начавшаяся колонизация европейцами  
Америки и Африки дала понять, какое будущее ожидает слабые в  
экономическом и военно-техническом отношениях народы и государства. 
Мировое историческое пространство наполнялось атмосферой жестокой 
конкурентной борьбы, завоевание чужой территории стало обыденным 
явлением и никем не осуждалось, во всем виноваты оказались только 
«овцы».

Даже у успешных европейских держав исторический путь был  
неровный. Для Европы ХV-ХVІІ в. характерно падение некогда мощных  
держав и появление новых империй. Со временем последние сыграли 
немаловажную роль в истории казахского народа и его государства. Так, 
находившаяся в ХV веке на пике могущества Испания в конце ХVII века,  
по утверждению авторов «Всемирной истории», изданной Институтом 
всеобщей истории РАН в 2013 г., уже не претендовала на роль великой 
державы и перестроила свою внешнюю политику, пытаясь лишь сохранить 
свои обширные владения в Европе и за океаном. Страна была разорена, 
постоянные неудачи все более подрывали ее престиж. Зато высоко  
взошло солнце Англии [3, с. 587].

Но следует различать трудности, вызванные падением и кризисом, от 
трудностей роста. До кончины Тауке хана в 1715 г. Казахское ханство, как 
Франция, Англия и Россия, сталкивалось преимущественно с трудностями  
роста демографического, территориального, экономического, 
дипломатического, военного характера. В интеллектуальной среде они не 
всегда были восприняты адекватно.

В ХVI в. М.Х. Дулати писал: «… во времена Буйдаш хана казахов  
осталось [всего] двадцать тысяч. // После 940 (1533-1534) года его  
(Буйдаш хана) также не стало и казахов [здесь] совершенно не осталось»  
[2, с. 88]. Видимо, отсутствие объективной информации ввело автора в 
заблуждение. Казахи и их ханство не сошли со сцены истории. Наоборот, 
Казахское ханство еще более укрепило свои международные связи, 
национальные устои и черты: завершилось формирование казахского  
этноса, его языка и уникальной культуры. Лучшим подтверждением  
данного тезиса может служить творчество Шалкийз жырау (1465-1560). В 
дошедших до наших дней поэтических произведениях жырау упоминаются 
Бахчасарай, Крым, Ногайская Орда, воспеваются ценности исламской  
религии, подвиги батыров и биев. Автор призывает современников жить в  
мире и согласии, выступает за расширение международных связей [5, с. 
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36-50].
Великая степь всегда была открыта внешнему миру. Хотя Великий 

шелковый путь пришел в упадок, политические и торгово-экономические 
контакты ханства с деловыми кругами Центральной и Передней Азии, 
арабского полуострова, Китая и Индии, России и Европы не прерывались. 
Ханы Тахир, Хакк-Назар, Тауекел, Есим в разные годы вели многосложные 
переговоры с правителями Могулистана, Ногайской Орды, Мавераннахра, 
Московского государства, Калмаков, решая территориальные вопросы, 
союзнические отношения, торговые связи и др. [6, с. 230, 385, 418]. Они 
дополнялись обменом духовно-культурными ценностями. К такому выводу 
нас подтолкнули отчасти сведения из книги «Тарих-и Рашиди» с подробным 
описанием быта, обычаев, хозяйства, климата Восточного Туркестана, 
Индии, Афганистана, Тибета, Бадахшана, Кашмира, где нередко находились 
представители казахского социума. 

О включенности Казахского ханства в систему международных  
отношений свидетельствуют эпистолярное наследие правящей элиты (в 
числе адресатов значатся высшие должностные лица ряда государств), а 
также дипломатические правила и этикет, действовавшие во время приема 
высоких зарубежных гостей. Так, М.Х. Дулати момент встречи Касым  
хана и Султан Са'ид хана воссоздает таким образом: «В то время возраст  
Касим хана, перевалив за шестьдесят, приблизился к семидесяти годам, 
а [Са'ид] хан был в расцвете молодости – ему было под тридцать. Касим 
хан, приносят свои извинения за то, что из-за преклонного возраста не 
может встретить хана, повелел тридцати-сорока султанам из рода Джучи,  
некоторым из которых было по пятьдесят-шестьдесят лет, вроде Джаниш  
хана, Таниш хана, Мумаш хана, Джан Хайдар султана, Кариш султана и  
других, преклонить колени перед ханом и приветствовать его. Когда 
преклонили колени Джаниш хан и Таниш хан, которые были намного  
старше [Са'ид] хана, он встал с места, а когда преклонили колени  
остальные султаны, хан приветствовал их сидя» [2, с. 267].

Изучение опыта и истории успешных государств ХV-ХVІІ веков 
свидетельствует, что удача сопутствовала тем странам, где правители и 
принятые ими законы работали в духе поступательного движения и на  
будущее, где государственное управление и аппарат постоянно 
совершенствовались. Не случайно Людовик ХІV (1643-1715 гг.), открывший 
блестящую фазу французской абсолютной монархии, получил прозвище 
«Король-Солнце», Билль о правах, заложивший правовые основы 
конституционной монархии в Англии, получил наименование «Славной 
революции» (1688 г.) [3, с. 547, 573]. Огромные силы и средства выделялись 
на содержание и реформирование армии.
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3. Классический и критический этапы 
В Казахском ханстве созидательные традиции отцов- 

основателей продолжили потомки Джанибек хана. Увенчались успехом их 
законотворческие инициативы. В народной памяти Касым хан (1511-1521) 
остался как основатель «Столбовой дороги», Есим хан (1598-1628) – как 
автор «Испытанной дороги», Тауке хан (1652-1715) – как создатель «Жеты 
Жаргы».

Благодаря политической мудрости казахских ханов, гуманизму  
законов и обычаев, либеральному участию властных структур в жизни и 
деятельности людей, отсутствию масштабных социальных конфликтов 
Казахское ханство подошло к ХVІІІ веку с солидным запасом прочности. 
Годы правления Тауке народ называл «Золотым веком», сам хан  
удостоился эпитета «Әз»–мудрый. Самодостаточное региональное 
государство с оптимизмом смотрело в будущее. Будучи ровесником 
таких централизованных национальных государств ХV века, как Англия,  
Испания, Франция, за два века его население выросло более чем в  
10 раз, занимая современную территорию Казахстана. 

Таковы главные итоги двухвековой борьбы за присырдарьинские 
города и Жетысу, за пространство от Алтая до Каспия, за Сарыарку. 
Природно-климатические условия и аграрная экономика обеспечили  
людям достаточно высокое благосостояние. Стабильностью  
характеризовалось и международное положение страны. Взгляды 
мировых держав были устремлены в сторону Америки и Африки. Ханство  
Абу-л-Хайра, Могулистан, Ногайская орда, шейбаниды и аштарханиды 
окончательно покинули казахские земли: одни – в XVІ в., другие – в XVII 
в. Этот классический этап истории Казахского ханства, продолжавшийся  
250 лет,  завершился с кончиной Тауке хана.

Однако масштабы и глубина преобразований в обществе и государстве 
не идут ни в какое сравнение с европейским опытом развития в Новое 
время. В мировом измерении расстановок сил Казахстан начала XVIII 
века представлял потенциальную добычу для стран-колонизаторов. 
На пороге Нового времени четко проявились суровые, но объективные  
закономерности исторического прогресса. Быстрое продвижение вперед 
демонстрировали те государства, где демографическое преимущество 
сочеталось с непрерывным наращиванием интеллектуального  
потенциала общества, главным образом физико-математических наук, 
естествознания, техники с внедрением их достижений в экономику и 
военное дело. Много значила и позиция власти и богатых в конкурентной 
борьбе государств за лучшие образцы искусства, образования, просвещения 
и университетов. Даже масштабное заимствование иностранных 
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интеллектуальных достижений, как показал опыт Османской империи, 
без отечественного технологического сопровождения и инновационного 
производства не дало желаемого результата.

Начался критический этап истории Казахского ханства. Его  
содержание и результаты определялись такими событиями, как усиление  
роли европейских государств во всемирной истории, война с Джунгарией, 
годы «Великого бедствия», принятие российского подданства,  
противостояние маньчжурскому Китаю, военные столкновения с 
среднеазиатскими ханствами. В этих условиях даже крупные победы, 
одержанные казахами в сражениях с джунгарами в местностях Буланты 
и Аныракай, появление на политической сцене целой плеяды биев и  
батыров во главе с Абылай ханом не гарантировали гражданам  
безопасность и мирную жизнь. 

В 1731, 1740 г. казахи Младшего и Среднего жузов вошли в состав 
Российской империи, сохраняя при этом ханскую власть. Вскоре вслед 
за политическим поражением пришло в расстройство некогда единое 
экономическое, информационное, дипломатическое, гуманитарное 
пространство. Социальный прогресс, движение во времени и  
пространстве потеряли динамизм. Однако угроза со стороны других  
государств не отпала. Большую опасность представлял китайский фактор. 
Поэтому письмо Абылай хана Цинскому императору Цяньлуну от 31 
августа 1757 г., где есть такие слова: «Со времен наших предков Ишим-хана 
и Джахангир-хана никогда не удостаивались поучений из Китая. Лишь 
теперь благоговейно приняли высочайшее повеление великого императора, 
облагодетельствовавшее пограничные племена. Ваш слуга со своими 
подвластными не могли [скрыть] своей радости [и чувства] уважения 
к гуманности повелителя. Ваш покорный слуга Аблай желает со всем  
своим казахским народом обратиться к великой цивилизации, вечно  
служить китайскому государству» [4, с. 289], следует понимать как 
вынужденную меру ради сохранения суверенитета казахского народа.  
Ибо выдающийся правитель, упорно сопротивлявшийся колониальной 
политике и практике России в Казахстане, вряд ли молниеносно  
принял бы китайское подданство. 

На критическом этапе частым явлением стали заговоры, узурпация 
власти, кризис ханства, причем не без участия официального Петербурга 
и колониальной администрации. В 1748 г. султан Барак убил хана 
Младшего жуза Абулхаира, занявший престол Нуралы хан в 1786 г. был  
отстранен от власти, в 1797 г. повстанцы Сырыма Датова убили Есим  
хана. Ситуацию не изменило и образование Букеевского ханства в 1801 г., 
последний хан которого Жангир умер при невыясненных обстоятельствах в 
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1845 г. Судьба казахского государства была предрешена. 

4. Упущенный шанс
Нам представляется, что отсталость Казахского ханства на фоне 

мировых исторических процессов была вызвана причинами политического 
и технологического порядка. По всей вероятности, в XVII в. произошло 
разделение казахов на три жуза, продиктованное необходимостью 
эффективного и оперативного управления обширными территориями. На 
начальном этапе появление жузов как административно-территориальное 
явление не сказывалось на унитарном устройстве ханства. Ханские указы 
и законодательные акты носили обязательный характер для всех. Так, 
в высочайшем указе (1675-1676 гг.) Тауке хана о назначении Кази Баба 
на должности кази, накиба и шайх аль-ислама Сыгнака подчеркивается,  
что «те, кто увидел этот указ (йарлық), пусть признают упомянутого казием, 
накибом и шайх ал-исламом; по старинному заведенному обычаю (қадим 
дастури бирлан) оказывают ему почести, проявляют уважение и делают  
ему подарки и подношения (табаррукат). Не выходя из повиновения к нему 
[…] и нигде не считая это дозволенным, пусть служат ему» [4, с. 82]. 

Централизованное управление ханством усилилось с принятием 
примерно в последней четверти XVII в. «Жеты Жаргы». Свидетельством 
тому положение Закона, определившее круг участников судебного  
процесса в центре и на местах: «разбирать ссоры и произносить приговор  
над виновным должны, если не сам хан, то правители или старейшины 
тех аулов, к которым принадлежат истец и ответчик, приглашая к  
разбирательству еще и избранных обеими сторонами двух посредников»  
[5, с. 238]. 

И еще. Ежегодно на общегосударственное мероприятие «для  
рассуждения о делах народных» обязаны были прибыть «сам хан, равно  
как и все султаны, старейшины и правители родов» [5, с. 239]. По  
М. Тынышпаеву, для фактического управления ханством при Тауке 
хане было шесть знаменитейших биев: «1) Старшей Орды Толе-бий  
Алибеков (из рода дулат, отделения джаныс), 2) Средней – Казбек-бий 
(Каздаусты Казбек из рода аргын отделение каракесек), 3) Младшей 
Орды Айтек-бий (кажется из рода алим, отд. торт-кара), а до него Чеген- 
бий (из рода джагалбайлы); 4) Кара-киргиз – Кокым-бий, Кора-чорин;  
5) Кара-Калпак – Сасык-бий; 6) Каттаган, джайма и других – имя бия не 
удалось узнать» [8, с. 82].

Однако после кончины Тауке хана централизованное ханство заметно 
ослабло. Старший хан трех жузов Каип всего три года находился у власти. 
Постепенно жузы вышли из подчинения Центральной власти, в силу чего 
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статус старшего хана был утерян. Распад единого целого на части открыл 
широкий простор для центробежных сил и междоусобицы. В политическом 
плане вчерашнему унитарному государственному устройству совершенно  
не соответствовало либертарианство формы правления. Иначе говоря,  
если в централизованном государстве функционировала реальная вертикаль 
власти, то в канун «Великого бедствия» ее практический не стало в 
Казахском ханстве. Ослабление государственных начал активизировало 
значение родоплеменной организации жизни народа. Это был шаг 
назад, и не имеет ничего общего с гражданским обществом. Хуже того,  
политическая раздробленность переросла в межэлитную борьбу за  
власть. В 1726 году, пишет М. Тынышпаев, «киргизские ханы рассорились. 
Причиной ссор, по-видимому, было избрание в ханы 3 Орд по смерти 
Болат-хана, его сына, сравнительно молодого Абульмамбета. Дядя его 
и брат Болата старик Самеке (Шахмухамед) и главнокомандующий 
всеми киргизскими силами, удельный хан Младшей Орды, престарелый  
Абульхаир сочли себя обойденными, и в разгар стремительного и  
победоносного шествия, в котором киргизы дошли до реки Или, бросили 
фронт и ушли на северо-запад к русской границе, где и приняли русское 
подданство» [6, с. 27].

По большому счету, функциональные, организационные, правовые и  
иные несоответствия между органами исполнительной власти, 
представительно-судебной системы в центре и на местах исключили  
шанс на модернизацию казахского общества, привели к появлению ханства 
Старшего, Среднего, Младшего жузов, свели на нет все усилия Абылай  
хана по централизации власти. С уходом из жизни Абылай хана ускорилась 
эволюция государственной власти и форм управления от традиционно- 
правовых норм и стандартов к нестабильному политическому режиму. 
О технологических инновациях говорить не приходится. Все делалось 
на эмпирическом уровне. Слабость аграрной экономики, низкий уровень 
урбанизации, кочевой образ жизни огромной массы людей, падение 
производительности труда окончательно вывели страну из рельсов  
прогресса. Движение истории пошло вспять. Оно не сломило волю народа к 
свободе.

5. Последний хан 
Именно на критическом этапе истории Казахского ханства колониальная 

политика мировых держав достигла апогея. Она принесла много бед,  
нарушила естественно-исторический ход развития многих народов,  
посему вызвала во всем мире национально-освободительное движение. 
Так, по данным профессора М. Абдирова, с 1832 по 1847 гг. длилась 
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освободительная борьба алжирского народа под руководством эмира 
Абд-аль-Кадыра с французскими колонизаторами. В 1857-1859 гг. в Индии 
происходило национальное восстание против британского владычества. 
Только на территории Америки было уничтожено около 30 млн. 
индейцев. В Африке 100 млн. людей были убиты в процессе подавления  
сопротивления или проданы за океан в рабство плантаторам [7, с. 197].

В Казахстане, где в ХІХ в. столкнулись геополитические интересы 
России, Англии и Франции, самым продолжительным было восстание  
под предводительством Кенесары – внука Абылая хана. К этому времени 
ханская форма управления была ликвидирована, этническая территория 
и границы грубо нарушены, юг находился под властью кокандцев.  
В 1841 г. Кенесары провозглашается ханом трех жузов и остается им до 
кончины в 1847 г. Следовательно, критический этап истории Казахского  
ханства продолжался 132 года, само ханство в том и ином устройстве 
существовало 382 года, последним ханом является Кенесары. 

6. Уроки истории 
Казахское ханство образовалось в ходе сложных исторических  

процессов на стыке континентов и цивилизаций. В главном и основном  
это был объективно-закономерный результат политического развития  
общества и этноса на собственной основе. Практически все крупные  
племена и роды, вышедшие из глубин веков, участвовали в создании 
национального ханства, которое в свою очередь обеспечило развитие и 
безопасность казахов с их самобытным и уникальным миром. До начала 
XVIII в. независимая страна развивалась по восходящей. Политические и 
социально-экономические процессы, преодолевая трудности внутреннего и 
внешнего происхождения, вывели ханство в ряд стабильных государств. 

В XVIII в., охарактеризованном Ч. Валихановым как «кровавый» и 
«ужасный», национальная история обогатилась именами ярких лидеров и 
личностей, но была нарушена жизнь народа под одним шаныраком. 

В потоке Всемирной истории Казахское ханство находилось почти 
четыре столетия. Взаимопроникновение и взаимовлияние с окружающей 
действительностью обогатило мировое историческое пространство  
новыми чертами, свойствами, связями. 

Ханство оставило нам два великих наследия: необъятную территорию 
и единый, конкурентоспособный, толерантный народ с богатейшим 
духовно-нравственным миром. Им нет цены. Они спасли наш народ 
от колониального ига и тоталитарного эксперимента. Они составляют 
материальную и социальную основу современного Казахстана. Безграничная 
любовь к родной земле и своему народу раскрыла созидательную миссию 
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Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, вдохновила его на великие 
свершения, является источником национальной идеи «Мәңгілік Ел» и  
Плана нации – «100 конкретных шагов». 
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ЖАНИБЕК И КЕРЕЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ 
ОСНОВАТЕЛЯХ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

«Не зная великих личностей, 
нельзя правильно понять ни одной эпохи»

Н. Назарбаев

Абу Саид, известный в истории как Жанибек хан (1420-1474 гг.),  
совместно со своим троюродным братом Кереем основали во второй  
половине XV века Казахское ханство. В истории Казахстана удостоены 
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звания «Азь» два хана, один из них Жанибек  другой – Тауке. Понятию 
«Азь» в толковом словаре казахского языка дается следующее  
определение: «почитаемый, уважаемый», а в казахско-русском словаре 
– «мудрый». Вот что писал на этот счет великий казахский ученый- 
просветитель Чокан Валиханов: «По преданиям известно, что Жанибек  
был государь мудрый [аз] вот отчего киргизы называют его не иначе, 
как с эпитетом Аз [Жанибек], и известно, что визирем его был ученый и 
красноречивый  Джиренче - Чечен» [1, с. 160-161]. Если учесть все сказанное, 
то следует, что Азь Жанибек был мудрым, справедливым и почитаемым  
ханом. Это подтверждается высказываниями и других авторов. 

Принято считать, что Жанибек с 1465 по 1474 год (по другим версиям, 
по 1477 г.) был правителем Казахского ханства. Он происходил из рода  
торе (Чингизид), его дальним предком был Джучи хан, ближним -  
знаменитый Орыс хан. По одним источникам считается, что Орыс хан 
происходил от старшего сына Джучи хана Орда Ежена, а по другим 
утверждениям он потомок его младшего сына Тукай Тимура.

По сведениям Абулгазы Бахадур хана его родословная представлена 
в такой последовательности: «Чингис хан - Жошы хан - Тукай Тимур - Уз  
Тимур - Бадагул оглан - Орыс хан - Куйыршак хан - Барак хан - Абу Саид 
(Жанибек хан)». Эти сведения подтверждают и такие средневековые  
восточные авторы, как Утемиш Ходжа, Махмуд Бен Вали, Кадыргали  
Жалаири, Шакарим Кудайбердиев. Как бы то не было то, что  Жанибек 
хан был внуком Орыс хана не вызывает никаких сомнений. Кстати, в 
казахской литературе по-разному транскрибируется это имя, в одних 
случаях произносится как «Оріс» – выпас [2], в других «Ұрыс» [3, с. 
329-330] – бой, битва. По имеющимся сведениям ему по рождению было 
присвоено мусульманское имя Мухаммед, но его прозвали  Орыс (русский).  
Дело в том, что у казахов и ногайцев русоволосых и голубоглазых  
часто называли Орыс (русский). К примеру, в энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона написано «Урусовы - княжеский род, восходящий к  
известному Едигею Мангыту». 

Точных данных о дате рождения и смерти Жанибек хана нет,  
однако есть косвенные свидетельства, позволяющие в той или иной мере 
определить его возраст. По историческим сведениям, его отец Барак, 
последний золотоордынский хан, был отчаянно смелым и предприимчивым 
правителем. О Барак хане Кадыргали Жалаири пишет: «Он был  
исполинского сложения, настоящий богатырь. За короткое время он  
подчинил себе многие сопредельные улусы. В конце концов, он в долине  
Едиля (Волги) в местности Қас Наурыз погиб в бою». Учитывая, что 
это событие произошло в 1428 г., есть основание считать, что Жанибек 
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хан родился в начале 1420-х годов. Иначе, если бы он родился раньше  
1420 года, его после смерти отца избрали бы ханом сразу. 

Народная мудрость гласит: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің», в 
смысловом переводе означающая - «Какое воспитание получил в отчем 
гнезде, таким и будешь человеком». В отчем семейном гнезде потомков Орыс 
хана давно сложилась славная традиция воспитания гражданина, мудрого 
правителя, заботящегося о своем народе. Вместе с тем, Жанибека, рано 
лишившегося отца,  закалили трудности и лишения сиротской жизни.

Сведения о Жанибек хане часто встречаются в трудах восточных 
авторов, следовательно, он известная в истории личность. Прежде всего, 
его имя встречается в трудах, повествующих о становлении Казахского 
ханства, а также в Шежире (родословной) казахских ханов. В конце XIV 
в. в связи с ослаблением Золотой Орды на ее территории образовался ряд  
самостоятельных государств: Казанское, Крымское, Астраханское ханства, 
Ногайская Орда, Ак Орда. Отцу Жанибека – Барак хану на короткое время 
удалось объединить Ак Орду и Золотую Орду с центром в Сарайчуке, 
однако после его смерти власть в Восточном Дешт-и Кыпчаке перешла 
от тукайтимуридов к шайбанидам, потомкам пятого сына Джучи хана  
Шайбана.

В период смут первой четверти XV в. на территории Восточного 
Дешт-и Кыпчака, выходит на историческую арену Шайбанид Абулхаир. В 
1428 г. при поддержке местных племенных вождей в сибирском г. Тура он 
был провозглашен ханом. Одержав победу над другими претендентами,  
Абулхаиру удалось раздвинуть границы своих владений на юге до  
Сырдарьи и перенести ставку в г. Сыгнак, прежнюю столицу Ак Орды. 
Непрерывные завоевательные войны, которые вел Абулхаир, ослабили  
его государство. Особенно больших усилий и времени потребовало  
подчинение южных районов, входивших в состав Ак Орды и где 
сохранилась власть тукайтимуридов. Об ослаблении власти хана Абулхаира 
свидетельствовало жестокое его поражение калмыкам в 1457 г. под  
Сыгнаком, и заключение с ними унизительного мира.

В сложившейся этнополитической обстановке усилилось стремление 
части родоплеменной знати выйти из подчинения Абулхаира.  
Протестные действия возглавил сын последнего золотордынского хана  
Барака – Жанибек, поддержанный своим троюродным братом султаном  
Кереем (Гирей). Мятежных султанов поддержала та часть родоплеменной 
знати, которая сохранила  верность хану Бараку, отцу Жанибека и была  
связана с городами Сырдарьи. 

В средневековом кочевом социуме откочевка от владения хана  
как форма протеста, была частым явлением. В 1459 году султаны  
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Жанибек и Керей, во главе последовавших за ними родов, откочевали  
от ханства Абулхаира и  поселились в Западном Жетису, на территории 
входившей в Могулистан. 

По преданию причиной откочевки султанов и их подвластных явился 
конфликт между Кобланды батыром и бием Акжол. По свидетельству 
письменных источников, когда Абулхаир в 1457 г. объявил сбор войск против 
калмыков, Жанибек и Керей отказались от участия и война закончилась 
его поражением. В связи с этим над султанами, потомками Орыс хана  
надвинулась угроза со стороны Абулхаира, поэтому Жанибек и Керей со 
своими людьми были вынуждены покинуть пределы Узбекского ханства. 

По свидетельству автора средневекового трактата «Таварих-и гузида 
нусрат-наме» Жанибек и Керей не были близкими родственниками  
[4, с. 42]. Родословная Керей хана (в источнике «Кирай хан») представлена 
в следующей последовательности: Орыс хан - Тохтахия - Полад - Керей 
хан. Общим предком Жанибека и Керея был Орыс хан, следовательно, 
они были троюродными братьями. А в источниках нет указаний, кто 
из них был старшим ханом. Однако известно, что Жанибек был сыном  
последнего золотоордынского хана Барака, у которого и отец Куйыршак  
был ханом. 

Керей был старше Жанибек хана, однако его отец Полад  не был ханом.  
В средневековых государствах, существовавших на территории  
Казахстана, не было четко установленного закона о престолонаследии,  
что и явилось одной из причин частой и жестокой борьбы за власть. После 
смерти хана власть в большинстве случаев переходила от отца к сыну,  
но не редки были случаи, когда после смерти хана ее наследовал не сын,  
а брат или другой близкий родственник из числа чингизидов, если те 
пользовались большим авторитетом и, главное, поддержкой степной 
аристократии.

В казахстанской историографии прочно утвердилось представление  
о том, что султаны Жанибек и Керей правили ханством одновременно. 
Во всемирной истории нет такого прецедента. Напротив, за власть  
боролись и уничтожали друг друга близкие родственники. 

К примеру, известная царица Египта Клеопатра воцарилась, убив  
брата и сестру. Такого рода примерами изобилует история Золотой орды. 
Вот один из них: хан Бердибек, взошел на престол, задушив своего отца, 
а после воцарения перебил всех братьев, чтобы не было претендентов 
на ханский престол. Аналогичные случаи борьбы за власть были и в  
истории Казахского ханства. В начале XVII века за власть боролись 
два казахских хана Турсун и Есим. Закончилось это противостояние  
убийством хана Турсуна и установлением единовластия хана Есима.
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В связи с этой проблемой надо учесть и следующие свидетельства 
источников. Известный бий Кадыр Али-бек (Кадыргали) Жалаири 
(1530-1605гг.) в историческом труде «Жами ат - Таварих» («Сборник 
летописей», где освещается родословная казахских ханов, имя Керей  
хана не упоминается. Оно отсутствует и в сочинении хана Абулгази  
(1603-1664 гг.) «Шаджараий тюрк» («Генеалогия тюрков»). В разделе  
«История казахских ханов» им перечисляются следующие имена: «Чингис 
хан - Жучи хан - Тукай Тимур - Уз-Тимур - Ходжа Бадагул оглан - Урус 
хан - Куйыршык хан - Барак хан - Абусагит (по прозвищу «Жанибек хан»).  
Не упоминается имя Керей хана и в «Родословной казахских ханов»  
Шакарима Кудайбердиева и других казахских шежире.

С учетом этих исторических свидетельств, можно утверждать, что все 
же первым казахским ханом был Жанибек хан. В подтверждение этому 
приведем следующее высказывание Чокана Валиханова: «Русские летописи 
представляют несколько хронологических данных, приблизительно 
объясняющих и определяющих эту эпоху и родину Жанибека, первого 
известного хана, по преданию Киргиз» (Казахов – К.А.) [1, с. 161]. 
Значительная часть родов и племен южных районов Казахстана, тесно 
связанные с присырдарьинскими городами и в прошлом подвластные  
Барак хану, были заинтересованы в восстановлении власти династии ханов  
Ак Орды. Частые усобицы затрудняли торговлю, приводили к упадку  
городской жизни и затрудняли процесс этнической консолидации в  
единую народность. В такой политической обстановке стремление  
Жанибека и Керея к созданию самостоятельного государства объективно 
отражало настроение масс родов и племен региона. Недовольство 
масс скотоводческого и городского населения правлением Абулхаир 
хана, как было сказано выше, усилилось после его поражения в 1457 г. 
ойратами, которые дошли до Сыгнака и принудили его к заключению  
унизительного мира. Начало массового переселения населения было  
положено Жанибеком и Кереем, которые во главе подвластных им 
родоплеменных групп кочевников около 1459 г. откочевали за пределы  
ханства Абулхаира и поселились в долине реки Чу. Об этом казахский 
средневековый автор Мухаммед Хайдар Дулати писал так:

«В те дни Абу-л-Хайр хан целиком овладел Дешт-и Кыпчаком. Он  
нападал на султанов - Джучидов - Жанибек хан и Кирай хан бежали от 
него и прибыли в Моголистан. Исан Буга хан хорошо принял их и отдал им  
Козы басы, которое находится, на западе Моголистана, на реке Чу» [5, с. 
108].

За Жанибеком и Кереем в долину Чу последовали многие родовые 
общины кочевого общества, недовольные политикой Абулхаир хана. Об 
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этом средневековый автор Махмуд Бен Эмир Вали писал так. «Когда  
Жанибек хан и Кирай хан сделали длительную остановку на той  
территории, каждый человек [как] из правителей, [так] и из войска, кто  
начинал питать отвращение к Абу-л-Хайр-хану, находил у них убежище»  
[4, с. 352].

В источниках отмечается, что «откочевка усилилась после смерти 
Абулхаира и что вскоре число переселившихся достигло двухсот 
тысяч человек и их стали называть, узбек-казаками. Начало правление  
казахских султанов пошло с 870 (1465-1466 г.), а Аллах знает лучше…!»  
[5, с. 108]. Указанную М.Х. Дулати дату - 1465 г. - вполне обоснованно  
можно считать годом основания Казахского ханства, и что его первым 
ханом был Азь Жанибек. Последовавшие за Жанибеком и Кереем в Жетису  
казахские роды и предопределили объединение казахов Среднего и  
Старшего жузов. 

В позднее средневековье, точнее во второй половине XV века, 
возникновение и упрочение Казахского ханства сыграло решающую роль  
в завершении тысячелетнего процесса консолидации казахских родов и  
племен в народность и уточнений ее этнической территории. Казахское 
ханство явилось прямым правопреемником Ак Орды и Ханства кочевых 
узбеков. Позже в результате дальновидной политики Жанибек хана и его  
сына Касым хана в состав Казахского ханства вошли и казахи  
Младшего жуза. 

В 1474 году, по другим сведениям в 1477, Азь Жанибек хан умер. До 
недавнего времени считалось, что он похоронен в Сарайчуке, но экспертная 
комиссия во главе с академиком НАН РК, профессором Байпаковым  
К.М. всесторонне исследовав мавзолей у озера Жанибек – Шалкар, что 
расположен от 9 км от с. Коргалжын, сделали следующее заключение:    

«Исследователи на основании анализа планировки архитектурных 
деталей, аналогии бирюзовой облицовочной плитки датировали  
мавзолей ХV веком. С привлечением топонимики края, сведений  
письменных источников о коренных землях султанов Жанибека и Кирея 
высказывают мнение, что мавзолей воздвигнут в честь основателя  
Казахского ханства Жанибек султана».

После смерти Жанибек хана новым ханом был избран Керей  
султан, а после его смерти в 1480 г. ханом избирается его сын Бурундык.

Таким образом, при Азь Жанибек хане и его преемниках возникло 
и упрочилось Казахское государство. В его дальнейшей судьбе  
исключительную роль сыграли потомки Жанибек хана, у которого было 9 
сыновей. Это: Иренши, Махмуд, Касым, Адик, Жаныш, Камбар, Таныш, 
Усяк (Осик) и Жадик. В 1580 г. после смерти Хакназар хана Казахским  
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ханом избирается сын Жадик султана Шыгай хан, далее ему  
наследовали Тауекель хан (1582-1598 гг.), Есим хан (1598-1621 гг.),  
Жангир хан (1621-1652 гг.), Тауке хан (1650-1716 гг.), Каип хан (1716-1718 
гг.), Болат хан (1718-1730 гг.), Самеке хан (1730-1737 гг.), Абильмамбет 
хан (1737-1771 гг.), Абылай хан (1771-1781 гг.), Вали хан (1781-1821 гг.),  
Кенесары хан (1841 – 1847 гг.).

Казахское ханство сыграло важную роль в процессе политической, 
экономической консолидации казахских родов и племен, формировании 
их этнического единства и целостности. В процессе дальнейшего развития 
в казахских степях сформировался оригинальный тип государственного 
устройства кочевников, глубоко адаптированный к их образу жизни 
и особенностям естественной среды обитания. Эпоха существования  
Казахского ханства оставила глубокий след в духовной жизни казахского 
народа и является неиссякаемым источником устного народного  
творчества.
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Айманов Б.С.,
№ 18 орта мектептің тарих пәні мұғалімі (Астана қ.)

ҚАЗАҚ ХАНДАРЫНЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ 
ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН КӨЗҚАРАСТАР

«Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан
тарихы үшін белесті кезең... Бұл оқиғаның

саяси һәм қоғамдық мән-маңызы Қазақ
хандығының Орталық Азиядағы тұңғыш 

ұлттық мемлекет болғандығында жатыр»
Н. Назарбаев

Қазақстан аумағында мемлекеттілік дамуының тамырлары тым тереңде 
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жатыр. Ол ежелгі және орта ғасырларда, түркі – моңғол заманындағы 
көп тайпалар мен халықтардың тарихымен тығыз байланысты. Қазақ 
мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы тарихи еңбектерде Қазақ  
хандығы дәуірімен байланысты деген пікір қалыптасқанына да біршама  
уақыт болды. Қазақ хандығының құрылуымен Шығыс Дешті Қыпшақтың, 
Жетісу мен Түркістанның көшпелі және отырықшы – егінші халқын  
этникалық және саяси жағынан топтастыру аяқталды. Қазақ халқының 
қалыптасу үдерісі аяқталып, жергілікті этникалық негізде мемлекеттілік 
қалпына келтірілді, тәуелсіз ішкі-сыртқы саясат жүргізілді. Жошы  
ұрпақтары болған Керей мен Жәнібек хандар тарихи екі мәселені – Қазақ 
мемлекеттілігі мен халық болып қалыптасу үдерісін шешіп берді. Осылайша 
13-15 ғғ. Дешті Қыпшақ жерін қамтыған Ақ Орда мемлекетінің заңды  
мұрагері болған Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан мен оған көршілес 
аумақтарда моңғол дәуірінен кейінгі уақытта жүрген этносаяси және  
әлеуметтік – экономикалық үдерістердің заңды қорытындысы болып 
табылады. 

Жаңа мемлекеттің құрылған уақыты туралы мәлімет қалдырған 
ортағасырлық тарихшы Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати болды. Ол 
өзінің парсы тілінде жазған атақты «Тарих-и Рашиди» еңбегінде «...Бұл  
күндері Әбілхайыр ханның билігі Дешті Қыпшаққа түгел жүріп тұрды.  
Ол жошылық сұлтандар Керей мен Жәнібек хандарға тізесін батырып,  
олар Моғолстанға қашып кетті. Есен-Бұға хан (Моғолстан билеушісі)  
оларды жылы қабылдап, Моғолстанның батысындағы, Шу өзені  
бойындағы Қозыбасы деген жерді берді. Олар сонда орналасып, жағдайы 
оңалып қалған кезде Әбілхайыр хан қайтыс болды. Өзбек ұлысында өзара 
алауыздық басталып, көптеген халық Керей мен Жәнібек ханға қосылып, 
олардың қатары толығып 200 мыңға жетті және «өзбек-қазақтар» деп  
аталды. Қазақ сұлтандарының билігі хижраның 870 жылы (1465-1466) 
басталып (ақиқаты Аллаға ғана аян), хижраның 940 жылы (1533-34)  
қазақтар өзбек ұлысының (Дешті Қыпшақ) көп бөлігіне билік жүргізді»  
деп жазады [1, 108 б.].

Қазақ хандығын билеген хандардың шығу тегі туралы тарих  
ғылымында әлі күнге дейін пікірталас жалғасып келеді. Баяндамада 
қаралатын негізгі мәселе Қазақ хандарының шығу тегі туралы  
болғандықтан, сөз кезегін осы тақырып төңірегіндегі зерттеулер мен түрлі 
көзқарастарға бермекпіз. Қазақ хандарының шығу тегі мәселесі Қазақ 
хандығы деген жаңа мемлекеттің құрылу мәселесінде зерттеушілердің 
айналып өте алмайтын, міндетті түрде қарастыратын сұрақтарының  
біріне жатады. Бұл сұраққа дұрыс жауап тапқанда ғана, біз, 13-15 ғғ. 
Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы мемлекеттілік, даланың саяси тарихы,  
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билеуші әулеттер мәселесі, ең бастысы, 15 ғ. ортасында құрылған 
Қазақ хандығындағы билеуші әулеттің шығу тегі мен ол әулеттің 15 
ғасырдың ортасына дейінгі Қазақстан аумағындағы тарихынан хабардар 
боламыз. Сондай-ақ, Қазақ хандығының негізін қалаушылар – Керей мен 
Жәнібек хандардың не себепті жаңа этникалық сипаттағы мемлекетті  
қалыптастыруға күш салып, күрескенін түсіне аламыз. 

Қазіргі таңда тарих ғылымында Қазақ хандарының шығу тегі туралы 
ғалымардың пікірі екіге жарылады. Бұл туралы Қазақ хандығы тарихын 
зерттеуші ғалымның бірі М.Қ. Әбусейітова былай деп жазады: «қазіргі  
кезде Қазақ хандары әулетінің шығуы жөнінде екі түрлі пікір бар. 
Зерттеушілердің бір тобы оларды Орда Еженнен таралады деп есептейді», 
- дей келе, Қазақ хандары Жошының 13-ұлы Тоқай-Темірдің ұрпақтары  
деген өзінің пікірін ұсынады. Ал тарихшы З. Қинаятұлы болса «Қазақ 
мемлекетінің бастауында Ұрыс хан, оның ұрпақтары тұрғандығы  
ғылымда мойындалған шындық. ... Ұрыс хан Қазақ хандарының  
аталары деп танылады. Ұрыс ханның ата тегі жайлы тарихи әдебиетте екі 
жақты пікір бар», - дей отырып, даулы мәселенің Ұрыс ханның шығу тегі 
төңірегінде басталатынын атап өтеді. 

Қазақ хандары Тоқай-Темірден тараған деген пікірді Ш. Уәлиханов, 
Ш. Құдайбердіұлы, Қ. Халид, В.П. Юдин, М.Қ. Әбусейітова жақтайды.  
Ал Орда-Ежендік бағытты ұстанушыларға В.В. Вельямин-Зернов, С. Лен 
Пуль, М. Тынышпаев, М.Г. Сафаргалиев, А.Ю. Якубовский, П.П. Иванов, 
Б.А. Ахмедов, Г.А. Федоров-Давыдов, К.Э. Босворт, К.А. Пищулина,  
Т.И. Сұлтанов, З. Қинаятұлы, Б. Кәрібаев т.б. тарихшы ғалымдар жатады. 

Бірінші, Қазақ хандары Тоқай-Темірден таралады деген пікірді 
жақтаушы ғалымдар өз пікірлерін негіздеу үшін Хорезм билеушісі болған 
әрі ортағасырлық тарихшы (Жошы әулетінен) Әбілғазы Баһадүр ханның 
«Түрік шежіресі» еңбегіндегі мәліметтерді алға тартады. Онда «Ұрыс 
хан шыққан әулет, Әбілғазының айтуынша, Жошының кіші ұлдарынан  
тарайды, олардың аталары Тоқай-Темір», - деп 1856-1857 жылдары Шоқан 
жазса, Ш. Құдайбердіұлы «Жошының төртінші баласы – Тоқай-Темір,  
біздің қазақ осының қол астында болған және Әбілмансұр-Абылай  
ханның арғы атасы осы еді», - деп түсіндіреді. Бұл ғалымдар сияқты  
М.Қ. Әбусейітова мен В.П. Юдин де өз пікірлерін 17 ғ. тарихшысы  
Әбілғазының дерегіндегі Қазақ хандарының шежіресіне қатысты 
мәліметтерден бастайды.

Ортағасырлық Аштарханийлер кезеңінің тарихшысы Махмұд ибн  
Уәли өзінің «Бахр ул-асрар фи манақиб ал-ахийар» атты еңбегінде  
«Әбілқайыр хан Дешті Қыпшақ аймағында өз жауларының балаларын  
жеңіп шыққан кезде Жошы ханның ұлы Тоқай-Темір хан ұрпақтарының 
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кейбіреулері, мысалы, Керей мен Жәнібек хан... бағыну және мойынсұну 
шеңберінен шығып, отанынан кетіп қалғанды жөн көрді. Олар  
(бабаларынан) мұраға алған елден бас тартып, «жат жерге» апаратын жолға 
шықты. Мойындауға лайықты адамдар тобымен бірге олар Моғолстанға 
апаратын жолды таңдап алды» делінген [2, 352 б.].

Қазақ хандығы мен халқының тарихын зерттеуші ғалым  
Т.И. Сұлтанов өз еңбегінде [3, 140-150 б.] Ұрыс ханның шығу тегі туралы 
мәліметтер беретін ортағасыр авторларының еңбектерін екі топқа бөледі. 

Бірінші топтағы деректерге шолу жасап өтелік. Хижраның 829 
(1426) жылы Темірдің кенже ұлы Шахрұхтың бұйрығымен жазылған, 
авторы белгісіз (кейбір ғалымдардың пікірінше Хафиз-и Абру) «Муизз 
ал-ансабта»: Жошы-Тоқайтемір-Орынташ-Ашық-Бақтұқ-Темірхожа-Бадақ- 
Ұрыс хан деп берілген. Ал 1504 жылы жарық көрген «Таварих-и гузида-йи 
нұсрат-намеде»: Жошы-Тоқайтемір-Үз Темір-Хожа-Бәдік оғлан-Ұрыс 
хан деп жазылған. Хиуа билеушісі Әбілғазының (1603-1664) іргелі еңбегі  
«Түрік шежіресінде»: Жошы-Тоқайтемір-Үз Темір-Хожа-Бәдіғұл оғлан- 
Ұрыс хан деген мәлімет берілген [4, 82 б.]. Бұдан басқа 16 ғ. жазылған  
Өтеміс хажының «Шыңғыснама», 17 ғ. жазылған Махмұд ибн Уәлидің  
«Бахр ал асрар» атты шығармаларда Ұрыс ханның тегі Тоқай-Темірден 
бастау алады. Көрнекті сәулетші, Абылайхан ұрпақтарының бірі 
Шот-Аман Уәлиханов Түркістандағы Ахмет Йассауи кесенесіндегі ханның  
құлпытасына Жошының ұлы Тоқай-Темір әулетінен тарайтынын жазған  
[5, 39 б.] 

Екінші топтағы, яғни Ұрыс ханның шығу тегі Орда-Еженнен бастау 
алатыны туралы деректердің бірі хижраның 816 (1413-1414) жылы  
жазылған, авторы Муин ад-дин Натанзидің «Мунтахаб ат-тауарих-и  
Муини» немесе «Ескендір Анонимі» (В. Бартольдтің пікірінше) деген  
еңбекте: Жошы-Орда Ежен-Құли-Ноғай-Сасы Бұқа-Ерзен 
(Ибисан)-Шымтай-Ұрыс хан делінген. Ал хижраның 972 (1564-1565) 
жылдары жазылған әл-Ғаффаридің «Нұсах-и джаханара» атты  
шығармасында: Жошы-Орда-Құли-Ноқай-Сасы Бұқа-Ерзен-Шымтай-
Ұрыс хан деп аяқтаған. 1611-1619 жылдары жазылған Хайдар ибн Хұсейн 
Разидың «Тарих-и Хайдари» атты еңбегінде: Жошы-Орда-Құли-Букай 
(Буке)-Мөңке-Сасы Бұқа-Ибдеран (Ерзен)-Джиджай (Шымтай)-Ұрыс  
хан деп берілген. Бұл топтағы деректерді 17 ғ. осман тарихшысы 
Мунаджим-башының «Жами ад-дуал» (Әулеттер жинағы), 1720-30  
жылдары арабшадан түрік тіліне аударылған «Сахалиф ал-ахбар»  
(Ақбарлар парағы) еңбектерімен толықтыруға болады. Сондай-ақ 
билеуші моңғол әулетінің тарихы туралы тамаша еңбек жазған парсы 
тарихшысы Рашид ад-Диннің «Жами-ат тауарихында» (Жылнамалар 



99

жинағы): Шыңғысхан-Жошы-Орда Ежен-Сартақай-Қоныша-Баян-Сасы 
Бұқа-Ерзен-Шымтай-Ұрыс хан деп берілген. Ақ Орда тарихын зерттеуші 
ғалым Қ.З. Өскенбай да қазақ хандарының генеалогиялық шежіресін  
Ұрыс ханнан тарайтынынына дәлелді тұжырымдар жасаған [6, 89-95 б.].

Бұл жерде кімдікі дұрыс? деген заңды сұрақ туары сөзсіз. Сондай-ақ 
қазақ хандарының бабасы болған Ұрыс хан Жошының қай ұлынан  
тарайтыны да маңызды екенін ұмытпаған жөн. Бұл сұраққа жауап табу  
үшін алдымен Орда Ежен мен Тоқай-Темір тұлғасына қысқаша  
тоқталған жөн болар деп ойлаймыз. 

Орда Ежен (Орда, Хорду, Ижен) – Рашид ад-Диннің мәліметі  
бойынша Жошының қоңырат тайпасынан шыққан бәйбішесі Сартақтан  
туған тұңғышы. Жошының көзі тірісінде және одан кейін де Орда өте  
беделді әрі танымал болған. Ол әкесі Жошы ұлысының билігіне інісі  
Батудың отыруына еңбек сіңірген. 1226 жылы әкесінің қазасынан кейін  
Ертістің жоғарғы ағысындағы Алакөл бойында орналасқан Жошы 
резиденциясы Орда Еженге өтіп, Көк-Орда деп аталады. Сондай-ақ Ордаға 
әкесі Жошының 4 мыңдық әскері де беріледі. Орда басқа ханзадалармен  
бірге 1236-42 жылдары болған жеті жылдық жорыққа қатысты. Сонымен 
бірге 1246 жылы Қарақорымда Күйікті ұлы хан сайлау құрылтайында  
болады. 13 ғ. 50 жылдарынан билік Орданың 4-ші ұлы Күнқыранның  
қолына өткен. 13 ғ. екінші жартысында ұлыс орталығы Алакөл бойынан 
Сырдария бойына көшіріледі. Күнқыран қайтыс болған соң билік 
Сартақтайдың ұлы Қонышаның қолына өтеді. Одан кейін билікке келген  
Баян ханның кезінен бастап Сырдың орта және төменгі ағысы мен оған  
жақын Жошы ұлысының жерлері Орда Ежен ұрпақтарының қолына өтті. 
Сонымен Ұрыс хан, оның бабалары мен ұрпақтары да Сыр бойынан  
14 ғ. төменгі Еділ бойы мен Алтын Орда астанасы Сарайға жорық  
жасап, Көк-Орда яғни Сыр бойыдағы иеліктеріне қайта оралып отырды. 

Жазбаларда Ұрыс ханның 8 ұлы, 7 қызы болғаны айтылады. Ұрыс 
хан қайтыс болған соң Ақ Орда тағына үлкен ұлы Тоқтақия отырған.  
Осы Тоқтақиядан Әніке Болат сұлтан, одан Керей (Гирей, Кирай), одан 
Бұрындық хан. Ал Ұрыс ханның 4 - (Муизз ал-ансабта 8-ұлы) Қойыршақ,  
одан Барақ хан (Ақ Орданың соңғы ханы), одан Абу Саид - Жәнібек  
хан (Муизз ал-ансабта Барақтың үлкен ұлы, ал Нұсрат-намада 3-ші ұлы  
делінген) болып келеді.

«Нұсрат-намада» Керей Болат сұлтанның жалғыз ұлы болғаны  
айтылады. Ал Керей ханның үлкен ұлы Бұрындық (әкесінен кейін таққа 
отырған), 2-ұлы Хожа-Мұхаммед, 3-ұлы Сұлтан Әли екені аталады.  
Әбілғазы «Түрік шежіресінде»: «Барақ ханның ұлы Әбу Саидтың 
(лақабы Жәнібек хан) 9 ұлы бар еді деп, оларды есімдерімен – Ираншы  
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(Жиренше), Махмұд Қасым, Мұхаммед хан (Шайбаниханмен күресте  
қаза тапқан), Етік (Әдік), Жаныш, Қанбар, Тыныш, Өсік (Өсеке, Үсеке),  
Жәдік деп келтірген [4, 82 б.]. Ал «Нұсрат-намада» Жәнібектің 4-ұлы  
Атық (Әтік), Бабыр мен Мырза Хайдар еңбектерінде Әдік деп жазылған  
[7, 21 б.]. 

Ақ Ордада Ұрыс хан ұрпақтары билік жүргізіп тұрған кезде  
тимуридтік Хорасан аймағында Темір мен оның ұрпақтарына арналған 
алғашқы тарихи шығармалар жарық көреді. 1414 жылы Темір ұрпағы  
болған Ескендір сарайында «Мұнтахаб ат-тауарихи Муини» атты 
тарихи шығарма дүниеге келді. Бұл еңбек туралы зерттеу жасаған орыс 
ғалымы академик В.В. Бартольд «Ескендір анонимі» деген атпен ғылыми  
айналымға енгізді. Парсы тіліндегі бұл шығарманың авторы Муин ад-Дин 
Натанзи өз еңбегінде Ұрыс хан туралы да мәлімет қалдыра отырып,  
оны Ақ Орда билеушісі Шымтайдың ұлы екенін жазған. Осы пікірімен- 
ақ автор Ұрыс ханның әкесін Жошының үлкен ұлы Орда Ежен ұрпағы  
екенін нақтылайды. 

Арадан 12 жыл өтіп 1426 жылы Темірдің 4-ұлы әрі мұрагері Шахрұх 
сарайында оның тапсыруымен генеалогиялық (шежірелік) «Муизз  
ал-ансаб фи шаджарат салатин могул» атты шығарма (екінші бір атауы 
«Насаб-нама») жазылады. Бұл еңбектің анонимді авторының Натанзиге 
қарағанда басқадай мақсаты болған сияқты. Себебі автор өз еңбегінде  
Шыңғыс ұрпақтары мен Темір әулетінің тарихын жазып, онда Жошының 
13-ұлы Тоқай-Темір ұрпақтарына тоқтай отырып Ұрыс ханды Бәдіктің  
(Бадақ) ұлы деп атайды. 

Тоқай-Темір – иран тарихшысы Рашид ад-Диннің айтуынша ол  
Жошының 13, ал Махмұд ибн Уәлидің пікірінше 4-ұлы. «Муизз ал-ансабта» 
оның (Тоқай-Темірдің) шешесі Қағри (Кагри) есімді меркіт тайпасынан 
шыққан қызметші екені айтылады. Басқа деректе Батухан 1229 ж. 
Қарақорымдағы Үгедей ханның таққа отыру рәсіміне кетер кезде «өз 
патшалығының билігін кіші інісі Тоқай-Темірге» тапсырған. Тоқай-Темір  
өзге бауырларымен бірге 1236-1242 жж. моңғолдың батысқа жасаған  
жорығына да қатысады. Жорықтан кейін ағасы Батухан оған  
қаушындармен бірге мың, тархан, ойрат тайпаларын бөліп береді. 
Сонымен бірге үлес аймағы ретінде солтүстік Кавказ (астар өлкесі) бен  
Маңғышлақты табыс етеді. Бату мен оның ізбасарлары кезінде Қажы- 
Тархан (Астрахан), Кафа аймағы мен Қырымға билік жүргізген. Тоқай- 
Темір 1246 (Күйікті ұлы хан тағына отырғызу) мен 1251 жылдардағы  
(Мөңкені ұлы хан тағына отырғызу) Қарақорымдағы құрылтайға  
қатысады. Әбілғазының жазуынша, Тоқай-Темір ағасы Берке ханнан үлгі 
алып мұсылмандықты қабылдаған. 17 ғасырда Балх тарихшысы Махмұд  
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ибн Уәлидің «Бахр ал-асрар» еңбегінің 6-том, 4-бөлімінде айтуынша 
Тоқай-Темір ұрпақтары Қырым мен Астрахан хандарының, сондай-ақ,  
1601 – 1753 жж. Бұхар хандығын билеген Аштарханилер (Жанилер)  
әулетінің негізін салушы болған. Автор Тоқай-Темір ұрпақтарын «Хан 
ұлдары», ал бұл әулетті «Хонадон-и Тукайтемиуриан» деп атаған. 

15 ғасырдың 70-жылдарында қазақ билеушілері өздерінің атажұрты  
Шығыс Дешті Қыпшақ пен Түркістан алқабы (Сырдың төменгі және орта  
ағысы) үшін күрес бастады. Сонымен қатар бұл қазақ халқының барлық 
бөліктерін біріктіру үшін жүргізілген күрес те болды. Бұл кездегі 
қазақ хандарының басты қарсыласы болған Жошының 5-ұлы Шайбан  
ұрпақтары, соның ішінде Әбілхайыр ханның немересі Шахбахт-Мұхаммед 
Шайбани хан болды. Бұл соғыс бірде күшейіп, бірде бәсеңдеп 30 жылдан 
астам уақытқа созылды. Оған сол кездегі Қазақ хандығының көршілері  
болған Ноғай Ордасы, Моғолстан билеушілері, Сібір хандығы мен Темір 
ұрпақтары белсене араласты. Аталған мемлекеттер билеушілерінің мақсаты 
мен мүддесіне қарай одақтастар қатары да үнемі өзгеріп отырды. Қазақ 
хандығының іргесін кеңейту мен нығайту жолындағы Керей мен Жәнібек 
хандар бастаған күресті олардың мұрагерлері Бұрындық пен Қасым 
хандар сәтті жалғастыра білді. Сонымен құдіретті Алтын Орда мемлекеті  
ыдырап, одан кейінгі Шығыс Дешті Қыпшақта өмір сүрген тәуелсіз  
Ақ Орда мемлекетінің заңды мұрагері әрі Жошының Орда Еженнен  
тарайтын Ұрыс ханның шөберелері болған Керей мен Жәнібек сұлтандар 
негізін салған Қазақ хандығы Еуразиядағы мыңжылдық тарихы бар  
көшпелі мемлекет көшін жалғастыра білді. 

Жазушы Б. Нұржекеев: «Тарих, әсте, біріміз айтқанда екіншіміз 
мойындамау үшін емес, біріміз айтқанға екіншіміз құлақ қою үшін,  
дәлеліне дәлелмен ия дәлелді күмәнмен пікір айту үшін, сөйтіп, ортақ 
шындыққа жету үшін жазылмай ма?» деген болатын. Өз сөзімізді  
Қазақ хандарының шығу тегі Жошының тұңғышы Орда Ежен ұрпағы  
Ұрыс ханнан тарайды деген тұжырыммен аяқтағымыз келеді.
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д.и.н.,профессор

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Событие, происшедшее 11 сентября 2015 года, без сомнения войдет  
во все анналы истории Казахстана. И вопрос не только в том, что в этот  
день в Астане, в величественном Дворце Независимости, при стечении 
огромного числа гостей, состоялось торжественное собрание,  
посвящённое 550-летию образования Казахского ханства. Это важное 
мероприятие посетили главы тюркоязычных государств, видные  
общественные и государственные деятели, дипломатический корпус, 
известные представители науки и культуры. 

Не менее важным стало то, что Президент страны – Лидер Нации  
Н.А. Назарбаев поставил все точки над «і», а также озвучил  
перспективные направления исторической науки на будущее. Конечно,  
научные дискуссии и диспуты по различным событиям и датам будут 
продолжены, но сегодня сообщество историков получило прекрасные 
ориентиры для развития научного поиска. 

И главные идеи, прозвучавшие в докладе Н.А. Назарбаева, касаются 
требования отказа от старых, замшелых методов поиска и перехода к 
инновационным технологиям.

Следующий вывод заключается в том, что на территории Казахстана 
издревле существовали государства и государственные образования, 
где и происходило формирование казахского народа. Вместе с тем,  
современный Казахстан стал результатом созидательной деятельности  
всех народов населяющих Казахстан. Совершив экскурс в историю  
Н.А. Назарбаев заключает: «Казахстан всегда будет беречь и приумножать 
дружбу и доверие с нашими соседями, строить добрые отношения со всеми 
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странами мира». 
И будущее страны строится на огромных новых возможностях и 

перспективах, которых никогда не было у предков. В соответствие с новыми 
требованиями стремительно меняются на глазах все города, села и аулы 
Казахстана. 

Как профессиональному историку и гражданину мне глубоко  
импонируют слова Главы государства: «Нашу священную землю издревле 
называли Великой Степью, а нас детьми Великой Степи».  Очень 
образная и емкая метафора раскрывает красоту и силу, мощь и величие 
Казахстанских степей.  

Еще в 90-ые годы ХХ века, после провозглашения независимости 
по поручению Н.А. Назарбаева, были предприняты системные шаги по 
реформированию отечественной исторической науки. 

Духовная жизнь, интеллектуальные ценности казахстанцев, история  
всего Казахстана была всегда под постоянным вниманием главы  
государства – Н.А. Назарбаева. 

Я хорошо помню, какие интересные исследования проводили историки 
Казахстана под руководством М.К. Козыбаева. В тот период вышли  
монографии академиков К. Акишева, К. Нурпеиса, О. Смагулова. Был  
налажен выпуск учебников для школ и высших учебных заведении. Была  
начата в тот период разработка пятитомного исследования «История 
Казахстана», три из которых успел подготовить академик М.К. Козыбаев. 
Проводились масштабные конференции по различным актуальным  
темам, вскрывались «белые пятна» в истории. 

В деле реформирования гуманитарных наук огромную роль  
сыграли фундаментальные работы Н.А. Назарбаева «В потоке истории», 
«Эпицентр мира».

Необходимость реформирования была вызвана тем, что отечественная 
историческая наука не могла за короткие строки преодолеть  
приверженность научным представлениям прошлого. А с другой стороны, 
новые открытия, новые информационные технологии стремительно  
двигали науку вперед и требовали уже совершенно новой методологии 
исследовании.  

В прежние времена историческая наука постоянно находилась под  
прессом партийных органов. Здесь можно вспомнить репрессии в отношении 
С. Асфендиярова, М. Тынышпаева, Е. Бекмаханова, Б. Сулейменова,  
М. Ауэзова, К. Сатпаева, и других ученых, внесших огромный вклад в  
развитие духовной жизни общества. 

Но после обретения независимости, государство само пришло на  
помощь ученым. Причем теперь никто не ставил перед обществоведами 



104

никаких идеологических ограничении, а наоборот делается все возможное 
для проведения полноценных и масштабных исследований. 

Чтобы придать системность исследованиям были приняты ряд  
целевых программ. 

Так, например, при прямом участии Президента страны  
Н.А. Назарбаева принимаются такие крупные целевые программы, как 
«Мәдени мұра» (Народ в потоке истории), «Ғылыми қазына» (Научное 
достояние).

Наиболее масштабной целевой программой стала – «Халық тарих 
толқынында» (Народ в потоке истории). В русле задач принятых 
на заседаниях межведомственной рабочей группы по изучению  
национальной истории Республики Казахстан в 59 вузах страны были 
открыты и заработали кафедры истории Казахстана, были заново 
открыты учебно-методические центры, на которые возлагалась задача  
обновления методики и методологии исследования.  

В КазНУ им. Аль-Фараби был организован специализированный центр 
изучения центральноазиатской традиционной культуры. 

Значительных успехов добились археологи страны. Так, например,  
ими были найдены и исследованы «Золотой человек» в Восточном  
Казахстане Карагандинской области и в Западном Казахстане. Продолжены 
работы по изучению памятников культуры и архитектуры средневековых 
городов, древнейших стоянок на территории страны. В настоящее время 
идут работы по теоретическому осмыслению истории. В целях создания 
объективной и полноценной картины древнего периода и средневековой 
истории в течении 2013-2014 годов историки страны работали в  
зарубежных архивных центрах Ирана, Турции и Великобритании, где  
были найдены очень ценные материалы и рукописи. В настоящее время  
идут работы по экспертизе и обработке найденных материалов. В  
стадии разработки и написания глав находится многотомник по истории 
Казахстана.

На базе «НазарбаевУниверситета» с участием молодых ученых  
создана и работает лаборатория популяционной генетики. 

Проходит стадию модернизации и вся историческая наука. Так,  
например, успешно работает специализированный веб-портал «История 
Казахстана», открыты аккаунты (Facebook) и проведены на постоянный  
режим веб-сайты в научно-исследовательских институтах. В этот же период 
были подготовлены и вышли в эфир визуальная продукция по ключевым 
периодам национальной истории, древним поселениям и средневековым 
городам. Получил популярность среди общественности и систематически 
публикуется научно-популярный журнал «Mangi El». 
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Историки страны активно участвуют в работе Ассамблеи народа 
Казахстана. При участии ученых-историков подготовлены и вышли в 
эфир рубрики, раскрывающие историю народов Казахстана, их вклад в  
развитие культуры и экономики страны. 

Особенно значимым и напряженным ожидается настоящий год. Нам 
необходимо проводить активную работу в учебных заведениях по пропаганде 
ценностей Независимости. Коллективами авторов готовятся в свет новые 
учебники и книги, обобщающие труды по истории cтраны. 

Серию книг по истории Независимого Казахстана подготовили ученые 
Института истории государства. Монографии, хрестоматии и научные 
концепции ученых были доложены на конференциях, проведенных с  
участием коллег из России, Голландии, США, Узбекистана, Киргизии. 

В 2014 году учеными Института был продолжен выпуск книг из 
серии «Ұлы дала тұлғалары» исследователем А. Кашкимбаевым к 
100-летию выдающегося писателя Ильяса Есенберлина была презентована  
специальная монография. В 2015 году будут продолжены изыскания 
по деятельности Жумабека Ташенова, академика Анны Михайловны 
Панкратовой. 

В своих размышлениях у подножия горы Улытау, Н.А. Назарбаев 
подчеркнул, что будущее Казахстана будет светлым. Потому, что – народ 
Казахстана – миролюбивый, не посягнувший ни на одну страну. 

Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно.  
Поэтому я предложил идею «Мәңгілік Ел» (Вечная страна). Мы сделаем 
все, чтобы стать таковой! – подчеркнул Глава государства. И задача  
ученых историков исполнить это поручение.  

Әминов Т.М.,
Астана медицина университеті, 

Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі, 
т.ғ.к., қауымдастырылған профессор

ҚАЗАҚ   ХАНДЫҒЫНЫҢ    ЕГЕМЕНДІГІ   МЕН   ТҰТАСТЫҒЫН 
САҚТАУДАҒЫ   АБЫЛАЙ   ХАННЫҢ   ЕРЕКШЕ   РӨЛІ   ТУРАЛЫ

 
Абылай хан Қазақ елі мен халқының тарихында ұлы мемлекет  

қайраткері, дарынды қолбасшы және көрнекті дипломат ретінде ерекше  
орын алады.  

1711 жылы (кейбір деректерде 1713 ж.) Жошы ханның ұрпағы болып 
табылатын Салқам Жәңгір ханның немересі «қанішер» Абылайдың ұлы 
Көркем Уәли сұлтанның шаңырағында қазақ тарихында үлкен орын 
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алған бала дүниеге келген, оның азан шақырып койған аты – Әбілмансұр  
болатын. Қалмақтар Түркістанды алып, Уәли сұлтанды өлтіріп, оның 
13 жасар ұлы Әбілмансұрды тұтқындағы басқа адамдармен бірге Хиуа  
базарына апарып құлдыққа сатпақшы болды. Осы жерде ол тұтқыннан  
қашып елге келіп, ауқатты адамдардың малын бағуға жалданды. Үйсін  
Төле бидің түйесін, одан соң Дәулеткелді байдың жылқысын бағады [1]. 

Сөйтіп, Шыңғысхан мен Жошының тікелей ұрпағы болып табылатын 
Әбілмансұр өзінің ата-баба жолын қайталады. Ол да Шыңғысхан сияқты  
рулы әулеттен шығып, тым ерте жетім қалды. Үсті-басы жалба-жұлба, 
арып-ашқан бала Сабалақ аталып кетті. Бірақ, Әбілмансұр өзін қашан  
да лайықты ұстай білді, оңаша жүргенді ұнатты.  

Үмбетей жыраудың, т.б. ауыз әдебиетінің ірі өкілдерінің мәліметтеріне 
қарағанда, Абылай 20 жасында қан майданда ерлігімен танылған.  
Бұқардың Абылайға «Сен жиырма жасқа жеткен соң, Алтын тұғыр 
үстінде Ақ сұңқар құстай түледің» деуі осының дәлелі. Қай жылы туса 
да, 1730-33 ж. аралығында болған бір ұрыста бұрын белгісіз жас жігіт 
Әбілмансұр жекпе-жекке шығып, қалмақтың бас батыры, қоңташы Қалдан  
Сереннің жақын туысы (кейбір деректерде: күйеу баласы) Шарышты  
өлтіреді [2]. 

Әбілмәмбет хан жаудан жеңіспен оралған Сабалақтың өз туысы екенін 
түсінеді. Риза болған ол оған хандық тағын ұсынады. Абылай есімін 
алған Сабалақ хан болудан бас тартып, Әбілмәмбет қайтыс болғанға дейін  
сұлтан дәрежесінде бас ақылшы, кеңесші болады [3].

Сөйтіп, үлкен әкесінің аруағын шақырып, жауға «Абылайлап» ат қойған 
Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң, Орта жүздің сұлтаны деп танылып, қазақ 
даласындағы ең беделді әміршілердің біріне айналады. Бұдан соңғы жерде 
Әбілмансұр есімі ұмытылып, Абылай атанады. Абылайдың 20 жасы қай  
жылға сәйкес келуіне байланысты, қай шайқасқа қатысқаны туралы 
болжам айтуға болады. Бұл, әрине, Абылай катысқан алғашқы соғыс емес. 
Ел әңгімелері, тарихи жырлар Сабалақ әуелде Бөгенбай жасақтарының 
құрамында жорық-жортуылдарға қатысқанын айғақтайды. Аңырақай 
шайқасына қатыспады дегеннің өзінде де, Абылайдың 1730-1733 ж. болған 
бір ірі шайқасқа қатысқаны дау тудырмайды. Тарихи деректерден Орта 
жүз жасақтары мен жоңғарлардың арасында 1930 жылы да, 1731 жылы да  
бірнеше үлкен ұрыстар болғаны белгілі. 1732 ж. жоңғарлардың 7 мыңнан 
астам әскері Орта жүздің шығыс шетіндегі ауылдарына шабуыл жасап, 
тегеурінді тойтарысқа тап болады (Ресей сыртқы саясатының архиві,  
Жоңғар істері қоры, 113/1-т., 1-іс, 95-96 парақ). 

Абылайдың жиырма жасы 1733 жылға сәйкес келсе, дәл сол жылы 
қазақ пен қалмақ арасында үлкен майдан болғаны қытай деректерінде 
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атап көрсетілген. Абылайдың әскери қайраткерлігі, қолбасшылық қабілеті  
30-40 жылдардағы шайқастарда ерекше көрінді. Осындай жан алысып  
жан беріскен соғыстардың бірін Бұқар жырау «Қалданменен ұрысып, Жеті 
күндей сүрісіп...» деп суреттейді. Ол соғысқа Абылайдың қанды көйлек 
жолдастары: Каракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, 
Қарақалпақ Қылышбек, Шапырашты Наурызбай, т.б. қазақтың белгілі 
батырлары тізе қоса қатысады. Бұл да Абылайдың жауға қарсы қазақ  
халқының басын біріктіре білгендігінің дәлелі болып табылады. 

Сөйтіп, 18-ғасырдың 30-жылдарының аяғында іс жүзінде бірте-бірте 
ұлыстағы бар билік Әз Тәуке ханның немересі Әбілмәмбет ханнан (ол да 
Салқам Жәңгірдің әулеті) өтіп, Абылайдың қолына көшеді. Абылайдың 
ерлігі мен ақыл парасатына бас ұрған Әбілмәмбет ақылшы аға болып  
қалып, кеңесші хан дәрежесімен шектеледі [3]. 18 ғасырдың 30- 
жылдарының аяғында Абылай есімі бізге белгілі құжаттарда Әбілмәмбет 
ханмен қатар аталады. Орыс тарихшысы А.И. Левшин: «1739 ж. Орта 
жүзде Сәмеке (Орта жүздің батысындағы аз санды руларды биледі) ханның  
орнына хан сайлаудан бұрын Әбілмәмбет пен Абылай екеуі бірдей  
хандық билік жүргізген», – деп жазды [4]. Ш. Уәлиханов та осы пікірді 
қолдайды. 

1738-1741 жж. Абылай бастаған қазақ қолы жоңғар басқыншыларына 
бірнеше мәрте соққы береді. 1742 ж. өкінішке орай, Абылай тұтқиылдан 
шабуыл жасаған жоңғарлардың қолына тұтқынға түседі. Сол кездегі  
ойрат басқыншыларына қарсы күресетін ең белсенді  
ұйымдастырушыларының біріне айналған Абылайдың жау қолына түсуі 
қазақ қоғамында абыржушылық туғызып, Абылайды босатып алу үлкен  
саяси мәселеге айналады. 

Тарихи жырларда қазақ билеушілерінің атынан Төле би мен Әбілқайыр 
хан Орынбор әкімшілігінен Абылайды тұтқыннан босатып алуда ара 
түсуге өтініш жасайды. Бұл деректің шындық екенін осы кезеңде Орынбор 
генерал-губернаторы И.И. Неплюев пен Әбілқайырдың өзара жазысқан 
хаттары да дәлелдей түседі. Қазақтың үш жүзінен Төле би бастап 90 адам  
елші болып барып, келіссөз жүргізіп, 1743 ж. 5 қыркүйекте Абылайды 
тұтқыннан шығарып алады. Бұл жөнінде И.И. Неплюевтің Сыртқы істер 
коллегиясына жазған хатында қазақтар мен қалмақтар бітімге келіп, 
бірігіп кете ме деген қауіп те білдірілген (Ресейдің сыртқы саясат архиві.  
Жоңғарлар ісі қоры, 113/1-т., 3-іс, 14-н.). 

Абылай билігінің күшейе түсуінің жаңа кезеңі 1744 ж.  
Әбілмәмбеттің Түркістанға көшіп кетуі уақытына саяды [3].

1745 жылы Орта жүздегі Әбілмәмбет, Абылай және Барақ сұлтандар  
қатар аталса, 3-4 жылдан кейін мұндағы жағдай мүлдем өзгерді. 1749  
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жылы тамызда Неплюевпен кездесуінде Жәнібек тархан: «бұрын Орта жүзде 
Әбілмәмбет хан болған, бірақ ол біраздан бері Ташкентте тұрып жатыр, 
ел басқарудан қалған. Барақ сұлтан зұлымдық үшін қашып жүр. Онда  
жалғыз Абылай сұлтан ғана билік жүргізіп отыр» – деп көрсетті [1]. 

Абылай көреген саяси қайраткер бола отырып, қалмақтармен аса 
ауыр соғыстардан қалжыраған елінің есін жиғызу үшін дипломатиялық  
жолдарды да тиімді пайдаланды. 1740 жылы тамызда ол Орта жүз ханы 
Әбілмәмбетпен, тағы да басқа 120 старшынмен Орынборға келіп, орыс 
өкіметінің «қамқорына» кіруге келісімін білдіреді. Сонымен бір мезгілде 
қазақ халқының тұтастығын сақтау мақсатында Цин империясымен 
де қарым-қатынасын суытпады. Петербург пен Пекинге елшіліктер  
аттандырды (1757-77 жж. Пекинге 10 елшілік жіберген). Абылай 1745 жылы 
Қалдан Серен дүние салғаннан кейін Жоңғарияның билеуші топтарының 
тақ таласынан әлсіреп, бұрынғы әскери қуатынан айырыла бастауын 
және жоңғар-қытай соғысын Шығыс Түркістанмен іргелес өңірдегі  
ойраттардың уақытша билігінде қалған қазақ жерлерін қайтаруға, елдің 
дербестігін толық қалпына келтіруге пайдалану үшін барынша күш салды. 

Абылай қазақ елінің тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін қауіп- 
қатерлермен аянбай күресіп, дербес сыртқы саясат ұстанып өтті. Жазба 
деректерде Абылайдың шетел басқыншыларына қарсы табанды соғыс 
жүргізгендігі айқын көрсетіледі. 1752 жылы ол бастаған қазақ әскері 
шамасы 15-20 мың адамдай ойраттар қолының шабуылына тойтарыс береді.  
1753 жылы желтоқсанда Абылай 5 мың жауынгерімен жоңғар  
әскерлерімен шайқасып, бірталай қазақ жерін азат етеді. 1754 жылы  
сәуірде Абылай бастаған 1700 қазақ әскері 10 мың қалмақпен соғысуға  
мәжбүр болса (Қаратал өзені бойында), сол жылдың шілде-тамыз  
айында 4 мың әскермен Жоңғарияға жорық жасап, 3000 қалмақты тұтқынға 
алып келген. 1756 жылы Абылайдың бастауымен қазақтар қытайлар 
мен қалмақтардың біріккен күшімен екі рет шайқасып, оның бірінде 
жеңіліп (Абылай жаралы болады), екіншісінде жеңіске жетеді. 1757 жылы  
Абылайдың 6 мың әскері Қытайдың 40 мың әскерімен шайқасқаннан 
соң, қытайлар Абылайдан бітім сұрайды. Тегеурінді әскери қимылмен 
қатарластырыла жүргізілген мәмілегерлік әрекеттері Абылайды өз  
заманының ұлы қайраткерлері деңгейіне көтерді [3].

1753-54 жылдардағы шайқастарға Қабанбай, Бөгенбай, Жанатай,  
Керей Жәнібек, Өтеген батырлар қысы-жазы үзбестен катысады. Абылай  
бірде Қалдан Серенмен бітімге келсе, бірде Дабашыны (Давациды) шауып, 
бірде оны және Әмірсананы өзіне паналатады. Сөйтіп Ойрат ұлысының 
бөлшектене беруін көздейді. Осының нәтижесінде Абылай әскері 1771  
жылы, Мойынты өзені бойында болған қалмақтармен ауыр шайқаста жаңа 
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жеңіске жетеді. 
Саяси ахуал тұрақталған шақта Абылай қазақ жерінің бүтіндігіне қол 

сұққан басқалармен де ымырасыз күрес жүргізді. 1754-55 және 1764 жж. 
қырғыздар Жетісуда біраз ауылдарды шауып, Ақсу, Көксу және Шу бойын 
жаулап алады. Осыған жауап ретінде Абылай 1755, 1765 жылдары Қырғыз 
ұлысына қарсы жорық жасап, Іленің сол жағасын, Шу бойын тазартады, 
қырғыздың Нарынқолдан Қордайға тартылған, күні бүгінге дейін сақталып 
отырған шекарасын анықтайды. Ол өмірінің соңғы 15 жылында Орта 
Азия хандықтарына қарсы тынымсыз күрес жүргізеді. 1765-67 ж. Абылай  
қолының Қоқан билеушісі Ерденбекпен  соғысының нәтижесіңде Түркістан 
Сайрам, Шымкент қалалары қайтадан қазақтар иелігіне өтеді, Ташкент 
алым-салық төлеуге мәжбүр болады [5]. 

Екі жүз жылға созылған қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына  
қарсы азаттық күресінің соңғы жаңғырығы алаш жұртының санасында  
«Шаңды жорық» деген атпен белгілі. Бұл 1771 ж. Еділ калмақтарының  
(170-180 мың адамы; 40 мыңдай әскері бар) жоңғарға қазақ жері арқылы 
үдере көшуі еді. Кіші жүздің ханы Нұралы асығыс әскер жиып, Жем  
бойында қалмақтарға алғашқы соққы береді. Балқашқа жақындаған кезде 
Абылай бастаған қазақтың қалың қолы калмақтарды қоршауға алады.  
Осы кезде қалмақ басшылары Ұбашы мен Серен бітімге келуді, бүкіл ел 
жұртымен бодандыққа қабылдауды сұрап, елші жібереді. 

Кіріптар ұсынысты талқылау үшін шақырылған әскери кеңесте  
Абылай тағы да көрегендік танытып, жеңілген жауды қырып-жоюдың 
кажеті жоқ екендігін дәлелдейді. Еділден ауған калмақпен келіссөзге келіп, 
тым кұрыса олардың Жоңғарға еркін өтіп кетуіне мүмкіндік беру жөніндегі 
Абылай түйінінің аржағында шығыстағы ұлы көршімен болашақтағы 
қарым-катынасты ойлау жатыр. Жоңғардан азат етілген шығыстағы жерлерге 
қазақ ауылдарын апарып түпкілікті қоныстандыру да Абылай саясатының 
тереңдігін, кемеңгерлігін айқын көрсетеді. Оның әрбір іс-әрекеті қазақ 
халқының бүтіндігін, елі мен жерінің тұтастығын сақтауға бағытталды. 
Билікке таласкан Барақ сұлтан Әбілқайыр ханды өлтіргенде де Абылай 
ел бірлігін ойлап қынжылып, Төле бимен тізе қоса қимылдап, бұзық 
сұлтанды жазаға тарту жағында болады. Абылай соғыс жағдайына сай қол  
астындағы елде, әсіресе, әскер ішінде қатаң тәртіп орнатады. 

Сондықтан да хан бастаған жауынгерлердің ел-жұрты мен ата мекенін 
қорғау рухы жоғары, ұзақ жорықтарға шыдамды, шайқас даласында  
тегеуріні қатты болған. Абылай сан жағынан әлдеқайда басым жаумен 
шайқасудан еш тайынбаған және көбіне үстем шығып отырған. Абылай 
казақ хандығының күшін біріктіріп, әскери жағынан қуатты мемлекетке 
айнылдырды. 
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1771 жылы жасы жеткен Әбілмәмбет хан дүние салды. Қалыптасқан  
дәстүр бойынша Орта жүздің ханы болып не Әбілмәмбеттің інілерінің бірі, 
не үлкен ұлы Әбілпейіз сайлануға тиіс еді. Алайда басты сұлтандардың, 
старшындардың, Әбілпейіздің өз қалауымен үш жүздің басшы өкілдері 
Түркістанда Абылайды хан көтерді. Абылай іс жүзінде жалғыз Орта  
жүздің ғана емес, бүкіл Қазақ ордасының (хандығының) ұлы ханы болды. 
Тарихи деректер, аңыз-жырлар да Абылайдың Үш жүздің әміршісі  
ретінде ардақталғанын көрсетеді. Қытай императоры, Жоңғария  
хандығы, Орта Азия мемлекеттері Абылайды бүкіл қазақ ханы деп ресми  
түрде танығанымен, Абылай ханның беделінің өсіп 
бара жатқанынан сескенген Ресей патшасы Екатерина II 
Абылайға Орта жүз ханы ретінде ғана сый-сыяпат көрсетті.  
Бұл бір жағынан «Бөліп ал да, билей бер» саясатының көрінісі еді.  
И.И. Неплюевтің: «Қырғыз халқында бас ханның болуы пайдалы  
болмайтыны былай тұрсын, зиянды да болуы мүмкін» деген пікірі мұны 
айғақтай түседі [3]. 

Абылай Ресей мен Қытай империяларының арасында орналасқан 
Қазақ елінің геосаяси жағдайына икемделген саясат жүргізе білді. Қытай  
әскерлері жоңғарларды жойып, Орта Азия мен Қазақстанға ене бастаған кезде 
мұсылман елдерінің басын қосуға ұмтылып, Ауған шаһы Ахмад Дурранимен 
келіссөз жүргізді. Түркияға елшілік жіберу ниеті де болды. Қытаймен 
қатынас жақсара бастаған кезде орыс бодандығынан бойын тартып, патша 
әкімшілігінің шақыруымен хандық белгілерді қабылдау үшін 1779 жылғы 
қазан айында Петропавл бекінісіне барудан бас тартты. 

Бұл жолы ол өзін халықтың әлдеқашан хан сайлап қойғанын желеу 
етті, шынында да солай еді. Орыс үкіметі бұған қанағаттанбай, оған хан  
үкіметінің рәміздерін (қылыш, тон және бөрік) тапсыруға ресми  
тапсырмамен, Абылайдан ант алу үшін оның ордасына өз өкілін жіберді.

Абылайдың негізгі қыстаулары Есіл өзенінің жағасында болды. Кейін 
сұлтан иеліктеріне оның серіктестері Есіл бойындағы Құлсары және  
Көкшетау аймағындағы Қабанбай батырдың жайлауына көршілес  
орналасты. Көкшетау маңындағы аймақтар, негізінен, қазақ хандарының 
туған ұясы саналған, ол өз өкілдерін осы жерден Сібір желісіне, Қытай 
шекараларына аттандырып отырған. Оңтүстік майдандағы Ташкентпен және 
Ходжентпен соғыста Абылай әскерлері Жизаққа дейін жетіп, олардың жеті 
қаласын алды. Соғыс нәтижесінде Әзірет, Сайрам және Шымкент, Созақ 
қалаларынан айырылған Ташкент алым төлеп тұруға міндеттенді [5].

Абылай өзінің жеке басының алғырлығы мен ұтымды  
қимылдарының арқасында атақ-даңққа жетіп, халық құрметіне бөленді. 
Әр түрлі аңыз-әңгімелер тағдыры өзгеше қайраткерлер өмірін жұмбақ 
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құбылыстармен байланыстыруға құштар қарапайым адамдардың жылы 
ықылас-сезімдерін күшейтті.

Абылай ханның кеңесшісі болған, жырлары ел үшін үндеуге айналған 
Бұқар жырау халықты үлкен қауіп-қатер алдында бірігуге шақырып, қазақ 
халқын біріктірудегі Абылай ханның анықтаушы рөлін көрсетті. Бұқар жырау 
бұл жайында былай деп жырлайды: 

Хан Абылай атандың
Дүниеден шықпай мініңіз.
Алтын тақтың үстінде 
Үш жүздің басын құрадың.
Жетім менен жесірге 
Ешбір жаман қылмадың.
Әділетпен жүрдіңіз,
Әдепті іске кірдіңіз,
Арманың бар ма, хан ием?!
Ақылың бар хан едің
Мұның түбін ойлаған [5].
Абылайдың хан тағына сайлануын өз көзімен көрген орыс өкілі бас  

қосқан барша рулар көсемдері оны ақ киізге отырғызып, батылдығы мен 
ептілігін жарыса мақтап, оның ерліктерін бір-біріне қайта-қайта айтып,  
ханның сырт киімін ұсақтап жыртып, бөлісіп алғандарын, тәж киген 
билеушінің киімінен жыртып алған сол кішкене шүберекке мәз болып 
қуанышқа бөленгендерін жазады.

Пугачев соғысы кезінде Абылай 3 мың әскерімен «Қасірет белдеуі» 
(«Горькая линия») бойындағы орыс бекіністерін шапты. Осыған орай,  
Ш. Уәлиханов: «1771 жылы хан сайланғанда да, ол орыс шекарасына барып, 
ант бергісі келмеді. Сөйтіп ол өзін халық қалап, баяғыда-ақ бұл дәрежеге 
лайықты қойғанын, Көктің ұлының және өкілеттік қағазы барын желеу  
етті», – деп жазды [2]. 1779 жылғы 4 казанда Орынбор әкімшілігіне  
жолданған патша жарлығында: «Ордадағы Абылай ықпалын әлсірету 
мақсатында, онымен тайталасқа түсе алатын адам табу» шаралары да 
қарастырылады.

Қазақ халқының жадында Абылай қажырлы мемлекет қайраткері,  
батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып қалды. Оның есімі 
тәуелсіздік символына, жауынгерлік ұранға айналды. Азаттық күрестің 
жалынды басшысы Абылай ханның асқақ тұлғасы, ақыл-парасаты Бұқар  
жырау мен Үмбетей жырау жырларында, ақындар Көпбай Жамантайұлы, 
Мәжит Айтбаевтың дастандарында, Iлияс Есенберлиннің, Қабдеш 
Жұмаділовтың, т.б. туыңдыларында сомдалды. Оның ұлағатты өмірі мен 
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ішкі, сыртқы саясаты отандық және шетел ғалымдарының (Ш. Уәлиханов, 
В.В. Бартольд, Н. Мыңжани, Р.Б. Сүлейменов, М. Мағауин, М.Б. Олкотт,  
Дж. Уилер, т.б.) назарын аударған [5].

Абылай хан – әйгілі саяси қайраткер. Қазақ халқының ХVІІІ ғасырдағы 
күрделі тарихынынан орын алған ерекше тұлға. Ш. Уәлиханов Абылайдай 
шексіз билікке ие болған бір де бір қазақ ханының болмағанын, оның  
мемлекет билігін орталықтандырып, нығайту бағытындағы әрекеттерін, 
«ханның билігін алқалы кеңес арқылы шектеп отыратын ру басылар 
мен сұлтандардың өркөкірек үстемдігін» тыйғандығын жазды. Шоқан: 
«Қазақтардың аңыз-әңгімелерінде Абылай айрықша қасиеті бар киелі,  
керемет құдірет иесі болып саналады. Абылай дәуірі, қазақтардың ерлігі 
мен серілігінің ғасыры. Оның жорықтары және батырларының көзсіз 
ерлігімен қаһармандығы жыр дастандардың арқауына айналған», - деп атап 
көрсетті [2]. Бүкіл өмірін Абылайға ақыл-кеңес айтумен өткізген Бұқар 
жырау Қалқаманұлының ханға «Алтын тақтың үстінде, Үш жүздің басын  
құрадың» деуінің негізіңде тарихи шындық жатыр. 

Қазақта аты аңызға айналған хан, би, батырлар баршылық. Ал, соның 
ішінде Абылайханның орны бөлек, шоқтығы дара. Бұл әсерелеп айтқандық 
емес, ақиқат шындық. Атой салып жауға шауып, жекпе жекте, жау батырын 
жер жастандырып, атын ұранға айналдырған батыр, кесімі кесек, ақыл 
парасаты мол, аузы дуалы азулы хан. 

Абылай қаһарлы хан болуымен қатар, қазақ халқының рухани  
касиетінен еркін сусындаған дарынды күйші ретінде де белгілі. Ол – 
«Ақтолқын», «Алабайрақ», «Бұланжігіт», «Дүние қалды», «Жетімторы», 
«Қайран елім», «Қара жорға», «Қоржын қақпай», «Майда жел», «Садақ 
қаққан», «Сары бура», «Шаңды жорық», т.б. күйлердің авторы [1].  

Абылай ғұмыры қазақтың басына түскен зұлматты жылдарға  
толы болды. Жоңғарды жойып, екі алып – Цин империясы мен патшалық 
Ресейдің қазақты құртудағы, қулығы мен сұмдығы түпсіз сұрқия айласы мен 
қысымынан арандамай шығу - ақыл мен парасаттың жемісі. Ат жалында 
жүріп, елін отырықшы, өркениетті ел етуді армандады.   

Ұлы ханның сол арманы, қазіргі таңда Елбасы  
Н.Ә. Назарбаевтың көреген саясатының арқасында орындалды деуге толық 
негіз бар.   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ВОЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХОВ XVIII– ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.1

Важной составляющей военного искусства кочевников Казахстана,  
наряду с комплексом вооружения, тактикой ведения боя и военной  
стратегией, является система организации вооруженных сил.2 Отдельные 
аспекты данной темы были рассмотрены в трудах В.П. Курылева,  
А.К. Кушкумбаева, И.В. Ерофеевой, Г.И. Семенюка и др. [1; 2, с. 84–97; 
3; 4, с. 269, 270]. Однако профильная проблематика изучена крайне  
неравномерно. Так, например, если институту батыров посвящена целая  
серия специальных работ, то другие вопросы организационного устройства 
казахской армии исследованы в значительно меньшей степени. К их числу 
относится и проблема эволюционного развития военной организации  
казахов XVIII – первой половины XIX вв. К сожалению, объем статьи не 
позволяет рассмотреть данный вопрос детально, поэтому ограничимся 
выделением основных этапов эволюции военной организации 
казахов, а также перечислением важнейших преобразований в военно- 
организационной сфере на каждом из них. 

Анализ письменных источников позволяет выделить три основных  
этапа эволюции военной организации казахов XVIII – первой половины  
XIX вв. 

Первый этап совпадает по времени с апогеем джунгаро-казахского 
противостояния (первая половина XVIII в.). На эволюцию военной  
организации казахов в данный период воздействовали несколько основных 

1 Исследование проведено по проекту № 2718 в рамках базовой части  
государственного задания Минобрнауки России.

2 Военная организация – составная часть военного искусства, включающая систему 
комплектования, управления армией, боевую подготовку и систему обеспечения войск.
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факторов. Важнейшими из них был кризис (и частичный демонтаж) 
десятичной системы организации войск вызванный прогрессирующей 
слабостью центральных властей, доминирование родоплеменной системы 
организации армии, а также необходимость противодействия масштабному 
вражескому нашествию.

Казахские вооруженные силы первой половины XVIII в. состояли из  
трех основных компонентов: ханских и султанских дружин, родовых 
ополчений, а также контингентов вассальных и союзных народов [5, с. 
139, 140]. Самой малочисленной категорией были отряды дружинников- 
тюленгутов (людей, лично зависимых от правителя). В этот период они 
еще не играли сколько-нибудь существенной роли в составе казахских 
вооруженных сил.3 Гораздо более заметную часть казахских войск составляли 
иноэтнические отряды, набранные из числа каракалпаков, башкир, киргизов, 
узбеков, таджиков и др.4 Однако становым хребтом казахской армии,  
как и в предшествующую эпоху, продолжали оставаться родовые ополчения. 
Важное отличие казахского ополчения от своего джунгарского аналога 
заключалось в том, что мобилизация у джунгар проходила по приказу 
высшего военного командования и носила обязательный характер, в то 
время, как у казахов решение о созыве ополчения и участия в боевых  
действиях принималось родовой знатью. В результате, в военных 
походах участвовала лишь часть казахских родов, в то время, как другие 
предпочитали не ввязываться в вооруженный конфликт. Данный фактор 
оказывал значительное влияние, как на численность, так и на общую 
боеготовность казахских вооруженных сил. Современник событий  
И.К. Кириллов писал по этому поводу: «Все киргиз-кайсацкия орды с 
зенгорскими калмыками в непристойной войне и могли б тех калмык  
одолеть; ежели б обще согласились, а у них один хан с войною войдет,  
а другой оставляет, и так свое владение у калмык теряют» [6, с. 108].

Поголовное ополчение мужчин боеспособного возраста (получившее 
известное распространение в военной практике Джунгарии) было у 
казахов скорее исключением, чем правилом. Посетивший Младший жуз в  
середине 30-х гг. XVIII в. англичанин Д. Кэстль особо подчеркивал:  
«Оборона или нападение у казахов не являлись всенародным делом (здесь 

3 Даже самые влиятельные казахские ханы первой половины XVIII в. в экстремальных 
обстоятельствах были вынуждены полагаться не на собственных крайне немногочисленных 
дружинников, а на лояльных им батыров и старшин с их родовыми отрядами. Ярким примером данного 
военно-политического феномена является ситуация с принятием казахами Младшего жуза российского 
подданства, когда защиту посланника Тевкелева и хана Абулхаира от нападения враждебных казахских 
отрядов осуществляли не тюленгуты хана, а воины батыра Букенбая [6, с. 54–86].

4 Особым многолюдством отличались каракалпакские ополчения. В отдельных военных походах 
первой трети XVIII в. численность каракалпаков под командованием казахских султанов и батыров 
превышала численность этнических казахов [9, с. 5].
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и далее курсив наш – Л.Б.). В походах участвуют мужчины и, в первую 
очередь, молодежь… На войне молодежью обычно командуют старшины,  
выполняя приказы хана» [7]. Еще более определенно о сборе казахского 
ополчения высказывались цинские военначальники: «В военных 
делах владелец советуется с народом; нежелающего идти в поход не  
принуждают» [8, с. 153]. 

Причины данного феномена крылись в специфике структуры  
казахской армии, которая (в силу слабости центральной власти) была 
организована по родоплеменному принципу, в то время, как, более  
совершенная десятичная система сохранилась лишь фрагментарно [5, с. 
142]. В рамках подобной организации войск степные роды выставляли 
отряды различной численности (сама численность зависела не только от 
мобилизационных возможностей рода, но и желания/готовности родовой 
знати участвовать в конкретной военной компании). Командные посты  
были преимущественно выборными. Причем командующего (или 
командующих) армией избирала знать, а глав родовых подразделений 
(«избранных начальников») представители того или иного рода.  
Командование армией обычно поручалось хану, султану или батыру, 
проявившему себя в области военного искусства. Командиры родовых 
подразделений были обязаны подчиняться командующему, хотя и  
сохраняли определенную свободу действий и влияли на принятие военных 
решений: «Он [хан Абулхаир] командует вооруженными силами из  
40 000 человек, но не является самодержавным властителем, а зависит 
от советов старшин. Он исполняет то, что одобряют старшины. Право 
отдавать приказы имеют кроме хана еще и старшины, которые все время  
находятся рядом с ним и которыми он командует. Они обычно происходят  
из хороших семей, являются мурзами, или князьями, беями, или  
дворянами, а также батурами, или героями» [7]. 

Главы родовых подразделений могли в любой момент увести свои  
отряды с театра боевых действий ослабив действующую армию. В случае 
поражения вновь собрать войска в единый кулак было крайне сложно.  
И.Г. Георги писал по этому поводу: «Когда воинственное странствование  
им наскучит, то они сами собою мало-по-малу возвращаются на прежние  
свои места, почему войско ежедневно тогда убывает… Ежели они в 
предприятии своем не успевают, или к тому еще и поражение претерпят,  
то всяк спешит ближайшею дорогою в свой улус» [7]. 

Подобная ситуация наглядно демонстрировала слабость родоплеменной 
системы организации вооруженных сил. Современники оценивали 
мобилизационный потенциал трех казахских жузов первой половины XVIII 
в. в 100–280 тыс. чел., что превышало мобилизационные возможности 
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Джунгарии [7]. Однако в условиях отсутствия сильной центральной  
власти, созыв многочисленной армии для большинства казахских ханов и 
султанов был непосильной задачей. Материалы письменных источников 
свидетельствуют, что численность казахских войск в военных компаниях 
первой половины XVIII в. редко превышала 5–8 тыс. чел. Только  
наиболее влиятельным правителям удавалось собрать армии большей 
численности.5

В отличие от казахских ханов правители централизованного 
Джунгарского хунтайджийства («Последней кочевой империи») 
сохранили десятичную систему организации войск. В первой половине 
XVIII в. джунгарские вооруженные силы находились на пике своих  
мобилизационных и военно-технических возможностей. Джунгарская  
армия входила в число наиболее подготовленных и боеспособных армий 
региона, о чем свидетельствовали многочисленные победы ойратов над 
войсками Цинской империи. Для того, чтобы успешно противостоять такому 
врагу требовались экстраординарные решения. И такие решения были 
найдены. 

Главным ответом казахского общества на «джунгарский вызов» стало 
создание всеказахского ополчения (конец 1726 – начало 1727 гг.), что 
стало экстраординарным событием, сыгравшим исключительно важную 
роль в успехах казахских армий в военных кампаниях второй половины  
20-х гг. XVIII в.

Другим важным явлением, повысившим боеспособность казахских 
вооруженных сил стало бурное развитие института батырства, который стал 
важным организационным элементом, цементировавшим и усиливавшим 
родоплеменную структуру казахской армии. Влиятельные батыры, имевшие 
богатый опыт участия в боевых действиях принимали командование 
над родовыми подразделениями, поддерживали дисциплину в войсках, 
участвовали в разработке и проведении боевых операций. Их авторитет и 
профессионализм, в определенной степени компенсировали структурные 
слабости родоплеменной системы организации войск [5, с. 140–142]. 

Создание всеказахского ополчения и распространение института  
батырства повысили боеспособность казахских вооруженных сил и 
сыграли важную роль в успехах казахских войск в борьбе с джунгарским  
нашествием. Однако необходимость военных реформ была очевидна 

5 Так, например, хану Абулхаиру, в экстремальных условиях 1723–1724 гг. удалось 
отмобилизовать и направить против волжских калмыков казахско-каракалпацкие войска численностью 
10–15 тыс. чел. [9, с. 4]. Десятитысячной конницей оперировали в 1717 г.  хан Абулхаир, а в 1733 г.  хан 
Семеке. Двадцатитысячная армия под командованием Абулхаира действовала под Яицким городком в 
1719 г. [10, с. 152, 281]. Самую большую армию, составленную из войск Младшего и Среднего жуза, 
собрал в 1717 г., при поддержке хана Каипа, все тот же Абулхаир. Она насчитывала около 30 тыс. воинов 
[11, с. 87].
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для казахских правителей и военачальников, что привело к новой волне 
преобразований.

Второй период эволюции военной организации казахов может 
быть локализован второй половиной XVIII – первой третью XIX вв. 
Главным содержанием данного периода является рост значения ханских и  
султанских дружин составленных из тюленгутов. В ходе разгрома  
Джунгарии и откочевки волжских калмыков в 1771 г. в плен к казахам 
попало большое количество ойратов, в том числе мужчин обладавших 
значительным боевым опытом. Они были включены в состав дружин  
казахской аристократии, что резко увеличило их численность и  
боеспособность. К ойратам добавились представители иных этнических 
групп, а также казахи по тем или иным причинам порвавшие со своими 
родами. В результате численность некоторых тюленгутских отрядов  
возросла с нескольких десятков до нескольких сотен и даже тысяч воинов. 
Помимо прочего это привело к укреплению политического влияния тех  
степных правителей, которые сумели собрать под свои знамена самые 
многочисленные тюленгутские дружины. Наибольших успехов на 
данном поприще добился хан Аблай, который «…имел несколько тысяч 
семей тюленгутов, с помощью которых и воевал» [1, с. 13]. Наличие  
многочисленной тюленгутской «гвардии» позволяло Аблаю уже не 
заискивать перед родовой знатью, вымаливая очередной отряд родового 
ополчения для грядущего похода, а разговаривать со старшинами с позиции 
силы. По отзывам современников и потомков, он «…сам судил виновных 
в непокорных аулах и сам со своими тюленгутами чинил расправу над  
ними» [12, с. 277]. Вероятно, именно для управления тюленгутами в  
казахских войсках была возрождена десятичная система с соответствующей 
армейской управленческой структурой. По данным А.К. Кушкумбаева 
среди воинских командиров хана Аблая уже упоминаются «тысячники» 
и «сотники» [2, с. 89], что может свидетельствовать о наличии в войсках  
Аблая отрядов по 100 и 1000 воинов. Таким образом, во второй половине 
XVIII в. структура казахских вооруженных сил претерпела значительные 
изменения. Теперь главным партнером казахских родовых ополчений 
становятся хорошо вооруженные и подготовленные дружины тюленгутов, 
в то время как значение отрядов, набранных из союзных и вассальных  
народов существенно снижается. 

В ходе военных операций второй половины XVIII в. казахские 
военачальники учитывали опыт создания всеказахского ополчения 
первой половины столетия. В походах против джунгар в 50-х гг. XVIII в. и  
волжских калмыков в 1771 г. войска разных казахских жузов активно 
взаимодействовали между собой. В решающие моменты противостояния 
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численность казахских корпусов, действовавших против джунгар  
исчислялась десятками тысяч всадников.6 Если отряды тюленгутов могли 
делиться по десятичному принципу, то основная масса казахских войск 
сохранила родоплеменную организацию, включавшую такой характерный 
элемент, как выборы командного состава. Я.П. Гавердовский сообщал 
по этому поводу в 1803 г.: «Испытанная храбрость и предприимчивость 
дает право быть предводителем, а общий глас народа определяет их 
жребий…Стекшись в единое место, все разделялись по партиям, и каждая,  
составивши свой круг, выбирала из среды своей храброго и отважного 
начальника. Наконец, избранные сии особы назначили из своего общества 
двух родовых предводителей, известных опытностью и мужеством.  
Один из оных должен был представлять главу воинства, или, лучше сказать, 
правителя совета, без которого никаких предприятий производить не 
позволялось, другому же поручалось хранение родового знамени. Если для 
военного предприятия шли несколько родов, то частные военачальники 
избирали четырех военных полководцев, из коих двое хранили  
главное знамя всей орды, а другие управляли советом» [13, с. 433, 434].

Управление войсками в бою осуществлялось с помощью устных  
приказов и знамен, причем первоначально каждый род имел знамя 
определенного цвета: «Прежде, когда в ордах господствовал порядок,  
каждый род на случай войны имел особенного цвета знамя или кусок 
бумажной материи, навязанный на пику. В отделениях, или аймаках, 
и тюбях были также распределены значки, цветом соответствующие  
родовому знамени. Они во время битвы служили вместо кормила для 
ратоборствующих. Толпы следовали всегда около своих знамен; где они 
видимы были, там более теснились воины и производили жестокую 
сечу. Как скоро воинство теряло их из глаз, то рассеивалось в беспорядке,  
считая себя побежденным. Нередко отважная храбрость и искусство от 
управления таковыми знаменами давала случай выигрывать сражение над 
сильными неприятелями» [13, с. 433].7 

Реформированная казахская армия хорошо зарекомендовала себя в  
ходе военных кампаний второй половины XVIII в. Так, в частности, хану  
Аблаю удалось нанести ряд сокрушительных поражений войскам  
воинственных киргизских кочевников. Однако ослабление ханской власти 
и усиление центробежных тенденций внутри казахского общества после 

6 Так, например, султан Аблай  утверждал, что в компании 1754–1755 гг. действовало две 
большихказахских армии численностью 60 и 40 тыс. чел. соответственно [12, с. 287]. Данные цифры, 
скорее всего, сильно преувеличены, однако они отражают многочисленность казахского ополчения 
действующего на джунгарском направлении в период крушения Ойратского государства.

7 Однако к началу XIX в. обычай использования родовых и аймачных знамен определенного 
цвета уже постепенно уходил в прошлое [13, с., 434 ].
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смерти Аблая, негативно сказались на военном потенциале казахских  
жузов, что проявилось в ходе военных конфликтов с Кокандом и Хивой в 
первой трети XIX в. 

Третья волна военных реформ (40-е гг. XIX в.) была связана с  
деятельностью хана Кенесары Касымова и его приемников. Этот 
выдающийся казахских правитель, синтезировал традиционную степную 
военную организацию с элементами военных систем Российской  
империи и среднеазиатских государств. Итогом данных преобразований 
стал обновленный вариант десятичной системы, сохранивший все лучшие 
отличительные особенности данной формы организации войск, включая 
деление армии на отряды строго определенной численности спаянных 
суровой дисциплиной и вертикальной системой подчинения. Основу 
войск Кенесары Касымова в первой половине 40-х гг. XIX в. составляли  
тюленгуты (преимущественно потомки ойратов) и примкнувшие к нему 
воины различных казахских родов. Согласно сообщению поручика Герна 
(1845 г.): «Скопище султана Кенисары Касымова состоит из собственных  
его теленгутов (до 1000 кибиток), которые достались ему в наследство от  
хана Аблая и большей частью калмыцкого происхождения и до 1000 же  
кибиток пришатнувшихся к нему бродяги барантовщиков из разных  
[казахских] родов… Кенисара действует неограниченно, за малейшее 
преступление наказывает смертью или рассечением головы, и потому  
страх к нему не имеет границы. Он говорит мало и каждое слово его 
исполняется буквально» [14, с. 399]. За год до Герна, штабс-капитан 
Фомаков отмечал, что Кенесары «все окружающее он умел подчинить  
самой деспотической власти; войско его составлено из самых отчаянных  
голов, готовых на все; неповиновение или вообще неисполнение его воли, 
некоторая свобода в обращении наказывается немедленной мучительной 
смертью…Все это вооруженное скопище делится на сотни под командой 
юзбаши (сотников), де-башей (десятников). В каждой сотне есть  
знамя» [6, с. 303, 304]. 

Для управления войсками Кенесары учредил институт есаулов.  
В войсках были введены знаки различия. Так, например, представители 
командного состава («почетные люди») носили сабли в ножнах «в чехлах  
из красного сукна», кроме того, есаулы имели «…разные наружные  
отличия, состоящие из полотняных и бархатных лоскутков  
пришиваемых к плечу и груди» [14, с. 401]. Некоторые казахские  
военачальники щеголяли в «казачьем штаб-офицерском платье в эполетах 
и шарфе» [14, с. 284]. Для обеспечения тюленгутов и ополченцев  
оружием были организованы казенные оружейные («кунак-ханэ»).  
Согласно традиции, каждый казахский ополченец должен был сам 
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обеспечивать себя провиантом. Однако в условиях перманентного военного 
конфликта это было далеко не просто, поэтому Кенесары ввел элементы 
централизованного снабжения воинов продуктами питания [14, с. 400].  
Важным направлением преобразований стала реформа боевой подготовки 
войск. Если ранее индивидуальная и коллективная подготовка казахских 
воинов была построена по традиционной для степных сообществ схеме8, 
то Кенесары ввел систематическое обучение войск приемам владения 
различными видами вооружения. Посещавший воинский лагерь Кенесары 
киргизский посланник Калигул отмечал: «Около тысячи джигитов  
обучались меткой стрельбе, отдельные группы джигитов тренировались в 
рубке, а другие овладевали искусством пикирования» [15, с. 295]. 

Мероприятия в сфере совершенствования военной организации 
существенно повысили боеспособность войск Кенесары, что наглядно 
проявилось в ходе боев с российскими и кокандскими войсками и,  
особенно, в столкновениях с ополчениями казахских родов, сохранивших 
верность Российской империи.

Подводя итог необходимо отметить, что на протяжении XVIII – 
первой половины XIX вв. военная организация казахов претерпела 
значительные изменения. К началу рассматриваемого периода казахская 
армия была организована преимущественно по родоплеменному принципу.  
Столкновение с джунгарской военной «машиной» привело к возрождению 
всеказахского ополчения и дало мощный импульс развитию института 
батырства. Опыт джунгарских войн не прошел бесследно и уже в  
середине XVIII в. в казахских войсках наметились тенденции возрождения 
десятичной системы. Главным нововведением данного периода стал 
резкий численный рост ханских и султанских дружин тюленгутов,  
которые значительно усилили традиционную родоплеменную систему 
организации казахских войск. Высшей стадии развития казахские  
вооруженные силы достигли в период правления хана Кенесары Касымова, 
который довел до конца военную реформу, начатую его дедом ханом  
Аблаем. Армия Кенесары была организована на основе обновленной  
десятичной системы, разделена на подразделения по 10 и 100 чел. во главе 
с десятниками, сотниками и есаулами. В войсках внедрялась жесткая 
вертикальная система подчинения, основанная на суровой дисциплине. 
Важным нововведением Кенесары стала систематическая боевая 
 подготовка воинов. 

Завершение вхождения Казахстана в состав Российской империи (а 
впоследствии в состав СССР) положило начало новому этапу истории  
развития воинской традиций и военного искусства казахского народа.

8 Основные приемы и навыки оттачивались в рамках спортивных состязаний, охоты, барымты 
и «малой» степной войны.
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FORTIFIED SITES, SYMBOLIC LANDSCAPE AND NOT-PERMANENT 
URBANISM IN KAZAKHSTAN FROM THE IRON AGE ONWARDS

The interpretation of the Iron Age in the Inner Syrdarya delta by S.P. Tolstov 
still dominates the discourse today, in which the region is regarded as a great 
agrarian state reliant upon its technologically advanced irrigation systems. In 
this model of the ancient state, fortified sites, characterised also by large surface 
areas, monumental structures and adjacent canals, are assumed to have been real 
urban centres (cities) from which the state could administer, defend, and store 
the agricultural surplus. Smaller sites were interpreted as towns or villages, and  
fortified buildings were thought to have been manor houses or farmsteads. This 
fitted into the Soviet socio-evolutionary framework of historical materialism,  
and provided a three - or four-tier settlement hierarchy, which tied into the  
idea of a great agrarian state [1; 2; 3]. 

However, there was little analysis of the actual material culture and  
morphology of most of these sites. A handful was investigated (e.g. Chirik  
Rabat, Balandy, Babish Mulla), but there was no examination of how and why  
these sites were urban, or even a discussion about the particular nature of  
these Syrdarya “cities”. 

Several notable scholars have questioned the “urban” appellation given  
to the Khorezmian and Syrdarya walled sites. H.P. Francfort, in his 1979 
thesis on the fortifications of Central Asia, concluded that these walled sites 
were fortress-refuges rather than cities due to the fact that there were very few  
structures, mainly residential, in their intra-mural areas [4]. 

S. Helms pointed out that: “The term ‘urban’ is very loosely used  
by S.P. Tolstov and his followers. It can be argued that none of the fortified  
sites in ancient Khorezm region [including the Syrdarya], was ‘urban’, from 
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Kiuzeli-g’ir to Kazakl’i-yatkan and even Toprak-kala (Sultan-uiz-dag)”  
[5, p. 111] (Helms 2005). 

According to B.I. Vaynberg, “we do not know of even one Khorezmian 
city arising from this period” [6, p. 42]. E.E. Nerazik also appeared to have 
been frustrated by the lack of in-depth investigation into the nature of the large, 
walled sites in Khorezm [7, p. 255]. In her study of the rural settlements and  
dwellings of ancient and early medieval Khorezm, Nerazik felt hampered by 
the assumption that the fortified sites were considered “urban”, whilst any  
archaeological features located outside them were conversely considered “rural”. 
Consequently, this scholar was constrained in the possible comparisons that could 
be drawn between the two because of the lack of information about the functions  
of the fortresses. She wrote: “What were these? Castles housing the nobility or  
state strongholds? Our idea of the society in question depends heavily on the 
answer”.

S. Helms’ characterisation of the “vexing question of urbanism in Khorezm”  
is still pertinent. Tolstov’s interpretive model for Khorezm has essentially  
remained unchallenged, yet the archaeological evidence from the fortified sites  
does not fit this interpretation. More recent interpretations have followed in the  
vein of Tolstov’s main premise and have investigated the fortified sites from a  
military viewpoint only. Possibly the most substantive work was written by  
V.A. Lavrov in 1950 as an attempt to consider the urban planning of ancient 
Khorezmian sites [8] (Lavrov 1950). Several monographs presenting the 
fieldwork results from single sites, such as Toprak-kala, Koi-krylgan-kala and  
Chirik Rabat, provide invaluable detail and well-documented accounts of  
these sites, although they did not engage with the question of urbanism or the 
wider role of the site in the Khorezmian settlement system [9; 10; 11]. Although 
Khozhaniyazov’s recent monograph on Khorezmian walled sites was extremely 
comprehensive, well researched and offered a significant contribution to the 
scholarship on ancient fortified sites, it failed to examine the sites from the 
anthropological perspective of urban theory [12]. The focus was on military 
architecture and Khozhaniyazov worked within the existing interpretation 
established by Tolstov. Nerazik touched on the issue of urbanisation in  
Khorezm, but her main focus was more on late antiquity and the early  
medieval period. Her 1976 monograph on the unfortified settlement remains  
of antique and medieval Khorezm was a comprehensive and well- 
documented investigation of settlement in Khorezm. However, as she  
acknowledged, it was constrained to some degree by the lack of information  
about the intra-mural areas of the walled sites. Nevertheless, it forms an  
invaluable resource on sites and features that are no longer well preserved. 
In addition, there have been several small journal articles that discuss cities 
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and urbanism in ancient Khorezm, but we would argue that none of them has  
done so in an in-depth fashion or from a theoretical point of view that  
differs from that of Tolstov or Khozhaniyazov. 

This work addresses this gap in the scholarship and provides an urban  
analysis in order to compare these sites against other ancient cities so as to  
better understand the nature of this particular settlement phenomenon. 

Tolstov’s established interpretation of the ancient kalas is discussed and 
the assumptions underlying this are questioned and examined. His theory 
that the Khorezmian kalas were nucleated urban settlements is based on three 
key assumptions: - 1) that fortified sites associated with canals caused the  
development of a complex, centralised, sedentary state; - 2) that sites found 
in an oasis location in Central Asia belonged to a settled and primarily agrarian  
population; and – 3) that large fortified sites were urban settlements. Then, these 
assumptions require revision because there is little archaeological evidence 
to indicate that these Iron Age and later fortified sites were urban settlements.  
The link between fortified sites, hydrological systems and the state is not  
obvious for ancient Central Asia, and an oasis location does not necessarily  
mean a primarily sedentary and agricultural society.

According to P.L. Kohl, urbanism in ancient Eurasia has been under- 
interpreted [13]. While there are many ancient Central Asian sites that were 
clearly large nucleated population centres with diverse functions (e.g. Altin-depe, 
Namazga-depe, Ulug-depe, Gonur-depe and others), there are many sites within 
Central Asia that do not share these characteristics, for which urbanism has  
been challenged. 

Although urbanism should be regionally and temporally defined, a core 
set of features or traits is discernible in archaeological remains that can  
be regarded as markers for urbanism. 

A key attribute of all cities is that they were permanent, nucleated  
settlements. We have identified a set of regional urban traits for ancient Central 
Asia as – 1) sites with areas of more than 15ha, - being fortified, - 2) having a 
high density of intra-mural buildings, - 3) with a diversity of building types,  
and – 4) being a nexus for specialised services and key political, religious, or 
mercantile activities. 

Although there were fortified sites of sufficient size that appeared to  
have some specialised functions, mostly associated with elites or ritual/ 
ceremonial activities, they lacked a medium- to high-density of intra- mural 
buildings and permanent housing precincts.

A key urban characteristic is having evidence of a large, concentrated and 
permanent population, and this thesis contends that this was a major attribute  
missing from the Syrdarya fortified sites.  There was little evidence of 
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habitation within most of the larger sites. Yet these sites were clearly important  
monumentalised venues for socio-political or economic activities. Settlement 
evidence was most commonly found in open, unfortified, very low-density  
settlements of small mud houses or farmsteads dispersed in linear zones along 
water supply canals. Nucleated settlement was rarely found within fortified  
sites. Agricultural fields, vineyards and possibly also orchards and cattle 
corrals were associated with these open settlements. Fortified enclosures or  
buildings were found in some, but not all, of these settlements. The occupation 
evidence across all types of sites was commonly episodic and of short duration. 
There were few major planning changes to sites, although re-occupation 
phases involved the renovation or reconstruction of architecture with internal  
planning changes to buildings and rooms. Production sites, canals and settlement 
sites also show this episodic occupation. There were many examples of single  
period sites, in particular production sites that appear to have been from single 
events. 

The Chirik Rabat archaeological complex will be considered in some detail 
to exemplify the de-centralised, low-density and episodic character of the ancient 
Syrdarya settlement zone. 

The major site of Chirik Rabat has been identified in the urban analyses  
as a key fortified enclosure site of large size that has evidence of elite  
ceremonial activities in monumental architecture, yet little is known about the 
layout of the intra-mural areas due to heavy sand coverage. 

Chirik Rabat is a site of oval shape and more than 40 ha. in size (ca. 850 x 
600 m), on the left bank of the Zhanadarya river bed, which gives its name to 
the homonymous archaeological culture which developed in the mesopotamia  
between the Zhanadarya and the Inkardarya in the second half of the 1st mill.  
B.C. The site itself presents a first phase of occupation, characterised by a 
Saka cultural assemblage, dating from the end of the 5th to the end of the 3rd  
centuries B.C., and a second one, with a mediaeval cultural assemblage, dating 
from the 9-10th to the end of the 12th cent. A.D. [14; 11].

Enclosed by two outer fortification walls and a 40 m wide and 4.5 m  
deep moat, Chirik Rabat was provided by a third earth wall of almost rectangular 
shape, built in the central part of the site, enclosing the main citadel. Numerous 
funerary structures, i.e. mud-brick mausoleums built on the surface, underground 
barrows and shaft-pit tombs occupied the central area of this site. The correct  
number of the Iron Age funerary structures is not known, because the surface 
has been modified later in the mediaeval period, and today is completely  
covered by thick saksaul vegetation. In fact, some new funerary structures 
have been discovered and already excavated by the members of the ChRAE  
(Chrik Rabat Archaeological Expedition). 
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The most important archaeological evidences at Chirik Rabat are  
represented by underground and surface funerary buildings. Ju.A. Rapoport,  
of the KhAEE (Khoresmian Archaeological-Ethnographical Expedition),  
excavated between the 1957 and 1960, a very large underground funerary  
barrow (about 60 m in diameter and 3.5 m high) located in the north-eastern part 
of the site. Unfortunately it was already plundered [15, p. 131-132; 16, p. 73-74; 
3, p. 139-144; 17, p. 53-56]. Two surface mausolea, respectively circular in  
plan and rectangular, were excavated respectively by S.A. Trudnovskaja and  
V.A. Lokhoviz, of the KhAEE [18; 3, p. 150-151; 19], while in the last years  
another rectangular-shaped mausoleum has been completely excavated by  
Zh. Utubaev, A. Tazhekeev and R. Darmenov, of the ChRAE. 

This rectangular mausoleum shares some architectural features and the  
location at the foot of the three main kurgans (north-east of them) with the  
Lokhoviz's burial edifice. Unfortunately robbed at least three times in the past, 
the burial chamber contained some fragments of two marble vessel (alabastron) 
inscribed with the same old Greek writing composed by two words of,  
respectively, one and four letters: Α on the first stroke (of difficult interpretation, 
possibly it refers to an indication of quantity or quality) and ΚΑΣΙ on the second 
stroke (Cassia, a fragrant spice made from the bark of trees usually used for  
funerary purposes). Then, it can be assumed that these two alabastron found at 
Chirik Rabat are possibly the evidences of cultural interactions of the pastoralist 
tribes of the inner Syrdarya delta with Near Eastern or Iranic peoples in the course 
of the 1st millennium BC. Possibly, the two marble vessels can be regarded 
as diplomatic gifts of the Achaemenids for the Saka prince or ruler in order to  
establish a political alliance, an economic or military agreement or to seal a 
marriage.

Other funerary burials have been excavated by the ChRAE in the last 
ten years. Among many others, it must be noticed an oval, large and very deep 
grave with two funerary niches excavated in 2004 – 2005. The western niche  
resulted to be completely plundered, while the eastern despite it was robbed too, 
allowed to find three human skeletons at a depth of more than 3.5 m from the 
today surface ground. While two skeletons were curiously buried one above the 
other, the third was isolated and furnished with a 1 m long iron sword with a 
wooden ornamented handle, an iron knife, some bronze decorative belt plaques, 
some hemispherical gold beads, a clay incense burner, a wooden vessel and a 
clay vessel (a sort of water bottle) inscribed with seven signs and letters of very  
difficult interpretation and reading. One of the signs, the first to the left, could 
be interpreted as a potter's mark9. Remains of wool rugs, decorated by small 
tubular-shaped golden beads, have been found below the warrior's skeleton. 

9 It consists of two vertical line segments cut by a single line at their middle length.
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The large funerary barrow located in the northern sector of the site, beyond  
the internal defensive wall, was the object of a four-years excavation (2004 –  
2007) headed by A. Iskakov. Having a diameter of more than 80 m and a height 
of 3 m above the surrounding plain, this funerary construction resulted to be 
already plundered. The burial chamber was found at 4 m deep in the bedrock. 
It was connected to a dromos, 3 m wide and more than 12 m long, facing  
south-east. Very few human and animal osteological remains were recovered, 
as well as some wheel - and hand-made pottery sherds. The filling of the  
kurgan was damaged by numerous mediaeval graves. 

On the opposite bank of the Zhanadarya river, ca. 400 m from the right bank,  
the settlement of Chirik Rabat 3 (108 x 122 m) was fortified by a 3 m wall, 
characterised by 1.3 m high triangular loopholes opened each 2 m along every 
side of the walled settlement. Unfortunately, this monument lies today in  
very bad conditions of preservation. 

However, these recent investigations did not identify any features 
consistent with domestic habitation quarters, production or mercantile activity  
areas or permanent settlement within the site.

Areas outside the fortified enclosures were also included in the exploration 
and extensive pedestrian survey. The results from the pedestrian surveys within 
and around Chirik Rabat demonstrates that there was clear evidence of domestic 
occupation, non-monumental structures, hydrological systems and production 
activities outside the enclosures in a very low-density, de-centralised settlement 
pattern. This suggests that, although the archaeological features were not well 
preserved and were only partially exposed, material remains of settlement 
were relatively easy to find within the environs of the fortified site close to a 
water supply canal or watercourse, whereas such remains were not able to be  
identified at all from within the fortified enclosure site. The vegetational  
coverage (saksaul) over the enclosures of Chirik Rabat makes it difficult 
to conclusively say whether this site was an urban centre or not. The urban 
analysis suggests that extensive intra-mural habitation areas or a high density  
of buildings would be very unusual for the ancient Syrdarya settlement pattern.

Large, fortified enclosure sites characteristically contained a smaller 
citadel or primary enclosure with monumental building that was associated  
with elites, whilst the large, secondary enclosure was devoid of built structures and 
appears to have functioned as a refuge and secure cattle corral for agro-pastoral 
populations. Other functions may have included use as venues for secure 
administrative, ceremonial, martial or mercantile events. 

The results of new archaeological prospection surveys, geophysical  
surveys and remote sensing of the major site of Chirik Rabat and regional  
surveys of the Inner Syrdarya [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29] demonstrates 
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that the fortified sites were not urban population centres, as understood  
for the Near East, China and other areas of Central Asia. 

The new archaeological investigations undertaken at Chirik Rabat did not 
identify domestic habitation areas within the enclosures. Instead, domestic 
occupation areas were found outside the enclosures, and metallurgical  
production evidence was identified in both intra-mural and extra-mural locations. 

This fits with the spatial and temporal analyses of the surrounding 
delta presented here. These show that settlements most commonly occurred  
in unfortified, low-density, non-nucleated settlement zones extended along water 
supply canals or river channels, rather than within fortified sites. Settlements 
were small, dispersed and had limited sedentary populations, which implies 
that a significant proportion of the population would have been mobile. The 
lack of permanent settlement evidence from the fortified enclosure sites 
suggests other functions for these types of sites and an alternative urban and 
settlement model is proposed here. The settlement process that occurred in the  
Khorezm oasis was not one of urbanisation, or centralisation. This non-nucleated 
settlement pattern can be seen elsewhere in Central Asia and wider Eurasia. 
It was associated with agro-pastoral groups and itinerant ruling elites in 
pre-Hellenistic Central Asian oases, mobile steppe polities and Achaemenid Iran.  
The comparative analysis suggests that the Syrdarya settlement system 
was part of a wider Eurasian settlement adaptation that was the result of  
regional cultural, socio-economic and environmental conditions. The 
Syrdarya fortified enclosure sites were key installations in the political  
landscape of ancient agro-pastoral mobile polities.

Centralised, sedentary settlement strategies are not the only possible 
ways to inhabit an oasis, and that the cultural groups inhabiting this area  
were very diverse and employed multiple subsistence strategies. The harsh 
environmental conditions of Central Asia require highly versatile and adaptable 
modes of habitation, subsistence and production. 

These large, monumentalised, fortified sites were also built in Mongolia 
and Iran, and they have been interpreted as regal administrative centres for  
itinerant ruling elites [30; 31; 32; 33; 34]. The political, administrative, 
services and mercantile activities moved across the landscape with the highly 
mobile elite, drawing local populations for seasonal periods or events, before  
dispersing again as the court moved on. 

The thesis concludes by returning to the question of urbanism and the 
political structure of ancient Syrdarya. The large, fortified enclosure sites 
were not permanent population centres, nor did they provide diverse services  
to a wider hinterland. Therefore they were not cities. These large, fortified sites 
were, however, specialised sites as venues for a range of activities, including 



129

trade, refuge, itinerant tented habitations, elite residences, regal centres, martial  
events and ceremonial or ritual events. It is proposed here that some Syrdarya 
sites, like Chirik Rabat, fulfilled a similar role to that of the Achaemenid royal 
centres or the regal centres of the Xiong-nu as key, symbolic venues for 
display, administrative and ceremonial activities associated with ruling elites.  
In this sense, the more elaborate fortified sites were ceremonial centres with  
important political functions. Although they were not cities, they were 
key socio-political installations and constitute a variation of urbanism 
that was akin to the “steppe urban centres” identified for the Xiongnu and 
Uighur nomadic empires. The Syrdarya system may have been similar to  
that of the Achaemenids and steppe mobile states such as the Xiong-nu, 
Kang-kü and Kushans. These polities were structured with a ruling head 
of state (or shared kingship) and administrative control was exercised via  
a succession of local elites (hyparchs, khans etc.) with connections to 
tribal kinship groups. This kind of weakly centralised political structure 
is highly ceremonial and reliant upon status symbols, like monumental  
architecture and prestige goods. This discussion concludes that ancient  
Syrdarya was an agro-pastoral polity employing mobile and highly adaptable 
subsistence and settlement strategies, the equivalent of an early complex 
state. It had strong connections to the Achaemenid Iranian world but  
also to the Eurasian steppe cultural sphere.

The early medieval Kitan and Uighur Mongolian sites do form a type 
of Eurasian steppe urbanism, by virtue of their large sizes, monumentality, 
public spaces, pre-determined and purposive design and because they  
do fulfill almost all of the criteria of the Central Asian urban definition – 
the exception being that their population was not permanent. In this sense 
they are similar to the Achaemenid capitals of Persepolis and Susa, and  
arguably the K’ang-kü sites in Sogdia like Kala-i Zakhoki Maron, being 
formalised facilities for an itinerant, ruling elite. The impermanency and  
mobility of the population is important, but it does not nullify the status of 
these sites as key installations in the socio-political landscape. The term “steppe 
urban centres”, “regal centres” or even “nomad cities” seems appropriate to  
describe this variation of urbanism. 

The site layouts may have been ideological and highly symbolic. The 
formulaic style of the architecture may have been used because it was considered  
culturally appropriate rather being purely functional. Although the walled 
sites had clear defensive functions, they also had symbolic and social 
functions that were of equal importance, especially for some of the larger  
enclosure sites, such as Chirik Rabat, Babish Mulla, Balandy and Sengir 
Tam of the Iron Age, Kzil Kainar Tobe in Semirech'e of the 3rd - 4th cent  
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AD and Bozok of the Mediaeval period. These monumental sites were highly 
visible and characterised by enduring landscape features that symbolised 
power, strength, wealth, tenure and identity. The restricted and monitored  
site access, the conservative architectural style and the presence of ceremonial, 
mainly funerary, intra-mural features suggest that some sites were specialised 
venues for elite activities. 

The study provides then a settlement context for the fortified sites that 
does not assume them to have been the product of a sedentary state. This 
settlement system was non-nucleated, very low in density, extensive and 
de-centralised. Dwellings, farmsteads and other facilities were located in low- 
density bands along water courses, either artificial supply canals, or river 
channels. Activities and sites were spread out around the micro-oases formed 
along the canals or river branches. Rather than being exclusively settled,  
it will be argued that the archaeological evidence suggests a mobile population  
with the ability to travel quickly and easily to different locations around the delta. 

Then, this paper provides a new and alternative interpretation, definition 
and characterisation of urbanism and settlement pattern in Kazakhstan  
from the Iron Age onwards, with peculiar reference to the meaning and 
function of fortified enclosure sites widespread in different ecotones (steppe, 
desert-steppe and oasis) and in different historical periods. The outcome of the  
author's investigations and analyses is a re-framing of the walled sites 
as specialised sites (elites or regal centres) within a non-nucleated,  
not-permanent and low-density agro-pastoral or mobile settlement system. 

But is this urbanism? A key finding of this study, supported by the preceding 
analysis is that “urban” is not an appropriate term for these sites. Given  
the lack of permanent settlement and multiple functions at these sites it  
would be misleading to use the “city” or “urban settlement” in reference to 
them. Yet the specialised nature, monumentality and scale of sites such as Chirik 
Rabat are clearly agro-pastoral variations on urbanism. Finding an appropriate  
term for this kind of site is difficult. Although the term “steppe urbanism” as  
used for the Mongolian sites is evocative of the different character of  
these sites, it is confusing or inappropriate for Syrdarya and other oases that  
are not located in the steppe. Others have used the term “proto-urban” for 
ancient Central Asian sites with similar characteristics [35; 36, p. 83; 37, p. 
156-157], however, this implies that they are part of an early stage of urban 
development and it has been shown that urbanism and sedentarisation processes in  
Eurasia are non-linear and do not conform to neo-evolutionary frameworks  
[38, p. 22-23; 39, p. 264; 40, p. 10-15; 41, pp. 72-73; 42, p. 278-279]. “Cultural 
centre” and “ceremonial centre” and “regal-ritual centre” are other terms that 
have been used to label sites that also do not fit easily into the urban settlement  
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definition. The problem with applying these terms to the Syrdarya and 
other similar Eurasian sites is that the use of the word “centre” seems  
inappropriate since the settlement pattern is distinctly de-centralised. A. Rapoport 
identified two types of capital cities or centres: the more common one was  
compact, where the central enclave of the capital formed part of a nucleated 
settlement; the second typewas dispersed with a monumental enclave stood 
alone and any settlement was very low in density and spread out extensively 
around it. Rapoport stressed the symbolic nature and ceremonial function of 
pre-modern capitals and that ceremonial centres or sacred enclaves were first and 
foremost political in function and were crucial in organizing territory of semi- 
nomadic groups and empires [44, p. 39, 45-49]. In this sense, the term “capital” 
is highly relevant and I suggest that the terms “regal capital” or “nomad 
capital” could be used to describe the large fortified enclosure of Khorezm  
and other areas of Inner Eurasia. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСКОГО 
ХАНСТВА - ОСНОВА ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»

В этом году всей страной мы отмечаем 550-летие образования  
Казахского ханства. Часто многие путают понятия – иногда говорят о 
550-летии казахской государственности, что абсолютно не соответствует 
действительности. История государственности казахов уходит в глубь  
веков, во времена легендарных саков, усуней, гуннов, канглов, тюркских 
каганатов и т.д. Безусловно, все эти государства имеют самое прямое  
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отношение к казахскому этносу, потому что племенные объединения – 
носители этих государств впоследствии вошли и составили основу казахов. 
А отмечаем мы в этом году 550 лет именно Казахского ханства, то есть 
конкретного государственного образования, основанного на национальной 
платформе сложившегося казахского этноса. Хотя, по мнению многих 
ученых, первым государством сложившегося казахского этноса является  
Ак Орда со столицей в городе Сыганак. Поэтому эти названия в  
исторической ретроспективе объединились в нашей новой столице 
Астане – проспект Сыганак соприкасается с резиденцией Президента РК, 
именуемой Ак Орда. Однако, четкое обозначение государства казахов, 
именуемое Казахским ханством, стало основой основ дальнейшего 
развития государственности казахов. По существу, это первое национальное  
государство в Центрально-Азиатском регионе. Например, Узбекистан  
стал называться Узбекистаном с 1924 года, Китай стал называться  
Китаем после Синхайской революции в 1911 году, Россия стала 
называться Россией с 1724 года после Указа Петра Первого. Повторю,  
казахское государство стало называться казахским 550 лет назад, в 1465 году.

Само по себе празднование этого юбилея имеет очень важное  
значение для нашего молодого государства, патриотического воспитания 
молодежи, воспитания государственности в умах и сердцах наших  
граждан. Но еще более важно изучение и распространение  
основополагающих принципов социально-политической системы данного 
государства. И именно сейчас, когда страна занята претворением в  
жизнь 5 институциональных реформ и вытекающих из них 100  
конкретных шагов, инициированных основателем нашего государства  
Н.А. Назарбаевым и внедрением ценностей национальной идеи  
«Мәңгілік Ел» в систему образования и воспитания наших граждан.

Казахское ханство и сложившаяся в ней социально-политическая  
система могут быть примером для многих государств в современном  
мире. А нам, потомкам основателей Казахского ханства, тем более.  
Например, взять политическую систему – своих монархов казахи  
выбирали, что само по себе является уникальным явлением. Когда 
самые авторитетные люди казахской степи собирались и избирали хана 
– это, безусловно, сопровождалось политическими играми различных 
групп поддержки и т.д. Существование Ханского Совета – прообраза  
сегодняшнего Парламента также говорит о демократических принципах 
построения Казахского ханства. В состав Ханского Совета входили лидеры 
всех племен и родов, независимые судьи – бии, батыры, представители 
духовенства. На нем принимались наиболее значимые решения. Особо  
хотелось бы отметить о статусе религии в Казахском ханстве. Никогда в  
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Казахском ханстве религия не вмешивалась в политику, то есть 
священнослужители не вмешивались в дела хана, так же, как и хан не 
вмешивался в дела религии. В современном бушующем мире, когда 
на нашу великую религию Ислам идут нападки как противников  
(карикатуры на великого пророка Мухаммеда), так и дискредитация со  
стороны так называемых «сторонников» на примере ИГИЛ или правильнее 
ДАИШ. В контексте 550-летия образования Казахского ханства мы 
можем сегодня уверенно говорить о казахской версии ислама – мирного,  
современного и устремленного в будущее, как и подобает всем мировым  
великим религиям. Религия не вмешивалась в деятельность института 
независимых судей – биев. Признавался Шариат как философия в Казахском 
ханстве, но отсутствовала его правоприменительная практика. В Казахском 
ханстве люди жили, руководствуясь вначале «Яссой» Чингисхана, не 
будем забывать, что правящая династия в Казахском ханстве была из 
чингизидов, а далее в Казахском ханстве жили и трудились, руководствуясь 
законами Касымхана (Қасымханның Қасқа жолы), законами Есимхана 
(Есімханның Ескі жолы), «Жеты Жарғы» хана Тауке. Отличительной чертой 
социально-политической модели Казахского ханства является то, что был 
баланс интересов личности, общества и государства, то есть гармония  
прав и свобод человека, интересов общества и государства. Каждый  
человек был волен жить так, как считает нужным. Но он учитывал интересы 
общества, в котором живет и интересы государства. В то же время каждая 
личность была защищена своим родом, племенем и, наконец, государством. 
Неплохо было бы нашим западным коллегам внимательно изучить опыт 
казахского ханства в области соблюдения прав и свобод человека. Запад, 
абсолютизируя права и свободы человека, доводит дело до абсурда: 
узаконение однополых браков (чего нет и в одной религии и в природе), 
массовое обладание оружием гражданами США, из-за чего часто, как мы 
видим, страдают ни в чем не повинные люди и т.д. Именно эти ценности, 
которые исповедовались в Казахском ханстве, должны лечь в основу 
системы ценностей «Мәңгілік Ел». Религия никогда не должна лезть в  
политику, суды должны быть независимыми, права человека должны быть 
в гармонии с интересами общества и государства. Как это было заложено 
нашими великими и мудрыми предками в Казахском ханстве.

Одежда жителей Казахского ханства была красивой, удобной и  
практичной для своего времени. Навязывание инородной формы одежды, 
присущей другим этносам, недопустимо. Отношение к женщине в 
Казахском ханстве существенно отличается от отношений к женщине во 
многих азиатских и мусульманских странах. Ее статус был очень высоким,  
свободным, в некоторых же странах Востока порой женщина является 
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чьей-то собственностью как верблюд или ковер. Более того, именно  
казахская женщина как золотая арматура крепила, цементировала единство 
казахского этноса, разделенного на различные рода и племена. Благодаря 
принципам «Жеты ата», «Амангерлік» и др., где обозначены святость  
семейных ценностей, а также традиций, имеющих важное социальное 
значение - уважение к старшим, забота о сиротах и вдовах, детях, стариках, 
родственниках, инвалидах и они должны быть, безусловно, включены в 
систему ценностей «Мәңгілік Ел». Ведь принципы обустройства общества 
в Казахском ханстве целиком и полностью были направлены на ценность 
семейных и кровно-родственных отношений. Семья была основой 
основ развития общества в Казахском ханстве. К великому сожалению,  
ценности семьи сегодня значительно упали.

Таким образом, система ценностей «Мәңгілік Ел» должна включать  
в себя базовые ценности, принципы существования общества в период 
развития Казахского ханства. И мы, потомки основателей Казахского  
ханства, должны отстаивать свои ценности, свои принципы на любом 
уровне. И мы на это имеем не только полное право, мы обязаны это 
делать. Попытки наших западных коллег везде и во всем навязывать свою  
систему ценностей и свою модель развития общества привела к 
катастрофическим последствиям, из-за чего страдают десятки миллионов 
ни в чем не повинных граждан различных государств. Поддержка Западом 
антиправительсвенных вооруженных выступлений, стремящихся якобы 
к демократии, привели, по существу, к исчезновению целых государств.  
Вместо процветающих демократий, как было заявлено, мир получил  
десятки тысяч мигрантов, штурмующих благополучную Европу. А сами 
государства, где сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, сотни тысяч 
обездоленных происходила демократизация и где навязывали западную 
модель развития общества, превратились в царства бандитов и исламистов, 
разбойников и насильников. В борьбе за защиту своих ценностей (а это 
ценности «Мәңгілік Ел») не может быть компромиссов, так как стержнем 
национальной идеи «Мәңгілік Ел» является государственность в умах и 
сердцах всех граждан нашей страны от мала до велика.

Идея Н.А. Назарбаева «Мәңгілік Ел» выступает как фундаментальная 
основа общенациональной идеи Казахстана. «Мәңгілік Ел» означает  
вечную страну, вечный народ, вечную землю и вечную родину одновременно.
Слово «Ел» не имеет точного перевода, является емким и, в то же время 
понятным каждому казаху словом, обозначающим его страну, землю, 
соотечественников, малую родину, родственников и, если хотите, воздух.

В то же время изучение нашими учеными теоретических и 
историко-философских аспектов идеи «Мәңгілік Ел» позволит выявить 
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значимость и актуальность понятия «единый народ единой страны». 
Основополагающий признак суверенного государства – единство, т.е. 

способность выражать единую волю и интересы всего народа. Консолидация 
общества – условие государственного единства. А единства в свою 
очередь можно добиться только на основе справедливости, т. е. на основе  
справедливой политики, не ущемляющей чьи-либо интересы. Что, в общем- 
то, и делается в Казахстане. Идея Н.А. Назарбаева «Мәңгілік Ел»  
призвана определить историческую преемственность и всеобщую связь 
поколений, вне которой нет будущего ни для народа, ни для государства.

Дербісәлі Ә., 
Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының

 директоры, филол.ғ.д., профессор

М.Х. ДУЛАТИ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ  
ТАРИХЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазіргі кезеңдегі Қазақ елінің тарихнамасында Қазақ хандығының 
құрылуы – Қазақстан аумағында ежелгі замандардан бері үздіксіз жалғасқан 
тарихи, этникалық, мәдени, рухани және мемлекеттілік үдерістердің,  
сондай-ақ XIV-XV ғасырлардағы Дешті Қыпшақ пен Мауереннаһр, 
оларға іргелес аумақтардағы саяси құрылымдардың ішкі-сыртқы саяси 
қарым-қатынастар дамуының заңды нәтижесі, қорытындысы деген ғылыми 
тұжырым әбден орын тепкен. Алтын Орда секілді алып еуразиялық  
империя тарихи дамудың заңдылығына сай, XV ғасырдың басынан бастап 
ыдырай бастайды да, оның құрамынан жекелеген хандықтар бөлектеніп, 
жеке отау тіге бастайды. Еділдің арғы жағында Қырым, Қазан, Астрахан 
хандықтары пайда болса, бергі жағында Ақ Орда хандығы, кейіннен   
Ноғай Ордасы мен Әбілқайыр хандығы құрылады. 

1428-1469 жылдары өмір сүрген Әбілқайыр хандығы өзінің тарихи 
міндетін орындап, 1450 жылдардан бастап әлсірей бастайды. Оның 
әлсіреуі және күйреуі өз кезегінде – ұлттық сипаттағы Қазақ хандығын  
тарих төріне шығарды.

Кез-келген ғылыми тұжырымның өміршең болуы – оның деректік  
негізіне байланысты. Әрбір зерттеуші дерек мәліметіне жеке, өзіндік 
пікір айтып, өз бетінше пайымдау жасауы мүмкін, бірақ  дерек мәліметі  
өзгермейді. Қазақ  хандығының  құрылуы жөнінде айтатын пікірлердің  
бәрі – бір ғана дерек мәліметіне сүйенеді. Ол – Керей мен Жәнібек хандар 
бастаған ру-тайпалардың Әбілқайыр хандығынан бөлініп, Моғолстан атты 
мемлекеттің батыс жағындағы Шу бойы мен Қозыбасы аралығындағы  
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жерге қоныстанып, жеке хандық құрғандығын баяндайтын жазба дерек 
мәліметі. Бұл тарихи дерекке дейін ешбір ортағасырлық еңбектерде ол  
жөнінде айтылмайды. Ал одан кейін Қазақ хандығының құрылуын  
баяндайтын мәлімет XVII ғасырдың авторы Махмуд бен Уәлидің тарихи 
шығармасына енгізіледі. 

Міне, осы тұрғыдан алғанда, жоғарыда айтып өткен Қазақ  
хандығының құрылуын баяндайтын жазба дерек мәліметі – ең құнды, ең 
маңызды дерек болып саналады. Ол деректің авторы – 1499-1551 жылдары  
өмір сүрген Мұхаммед Хайдар мырза Дулати. Ол өзінің атақты «Тарих-и 
Рашиди» атты  кітабында XIV-XVI ғасырлардағы Орталық Азия  
аумағында өмір сүрген халықтар мен олардың мемлекеттері туралы 
тарихи, этнографиялық, географиялық сипатта мол мағұлұматтар береді. 
Автор «Тарих-и Рашидиде»: «Сол уақытта Моғолстан хандығын билеу 
кезегі Есенбұға ханға жеткен еді. Есенбұға хан оларды қатты құрметтеп, 
оларға Моғолстанның бір шетін бөліп берді. Олар осы жерден қауіпсіз  
жайлы қоныс тапты. Сөйтіп тыныш өмір сүріп жатты.

Әбілқайыр дүние салғаннан кейін өзбектердің ұлысында алауыздық 
пайда болды. Әркім мүмкіндіктеріне қарай һәм дұрыс өмір сүру үшін  
Керей мен Жәнібек ханды паналады, олар осылай күшін нығайтты.  
Басында өстіп елден қашып, олардан бөлініп жарылып қалып, біраз уақыт 
торығып, әрі сергелдеңде болғандықтан оларды «қазақ» деп атады. Бұл  
лақап ат қазақтарға осылай таралды» деп жазады [1, 305-306 б.].

Жалпы Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлектенуі ХV  
ғасырдың 50-60 жылдары ретінде қарастырылған. Олар құрған Қазақ 
хандарының билік ете бастауын Мұхаммед Хайдар Дулати аталмыш әйгілі 
шығармасында: «һижраның сегіз жүз жетпісінші жылынан басталады» 
деп жазады. Бұл қазіргі жыл санау бойынша 1465-1466 жылдарға тура 
келеді. Отандық және шетелдік ғалымдар бұл мерзімге күмән келтірмейді,  
әрі қазақ хандығының құрылған жылы деп есептейді [2, 268 б.]. 

Сөйтіп, қазақ халқының тарих сахнасына көтерілген кезі 1465 жыл  
екенін Мырза Хайдар шегелей көрсеткен. Одан әрі ол: «(һижри) 940  
(1533-34) жылға дейін қазақтар Өзбекстанның көп бөлігіне өз биліктерін 
толық жүргізген еді. 

Керей ханнан кейін Бұрындық хан басқарды. Одан соң Жәнібек 
ханның ұлы Қасым хан басқарды. Дешті Қыпшақ даласын толық биледі... 
Жошы ханнан кейін ол жұртта одан үлкен хан болған емес. Қасым ханнан 
кейін оның ұлы Мамаш хан биледі. Одан соң немересі Таһир хан биледі.  
Таһир хан заманында қазақтардың саны азайып кетті. Одан кейін оның  
бауыры Бұйдаш хан билікті қолына алды. 

Қорыта айтқанда, Есенбұға хан заманынан бастап Рашид хан уақытына 
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дейін моғолдар мен қазақтар арасында достық пен татулық орнаған еді, 
алайда Рашид сұлтан оны бұзды» [1, 110-111 б.] деп жазады ол. Ол рас 
та еді. Өйткені Әбдірашид сұлтан қазақтардан гөрі шайбандарға мойын  
бұрған, солардан одақ іздеген.

Қазақ хандығының құрылуы мен тыныс-тіршілігі, өмір сүрген ортасы  
һәм көршілерімен болған қарым-қатынасы жайлы Мырза Хайдар секілді 
осылай жүйелі де нақтылы жазған қаламгерлер кемде-кем-ақ.

Сөйтіп, ол Моғолстанның хандары, дулаттан шыққан әмірлері 
мен бектері, онда өмір сүрген түркі тайпаларының тыныс-тіршілігі, 
Әбілхайыр хан негізін салған Дешті Қыпшақ мемлекеті, ханның өзі және  
ұрпақтарының Мауараннаһрде, сондай-ақ қазақ хандары һәм  
сұлтандарымен жүргізген соғыстары жайлы тәптіштей баяндаған. Мырза 
Хайдардың бір ерекшелігі ол не жазса да шындықты жазады. Тарихшы 
ғалымдардың барлығы да оның осы бір қасиетіне ерекше мән береді.

Керей мен Жәнібек сұлтандардың Моғолстанға келіп өз билігін  
жасақтай бастауы туралы Мұхаммед Хайдар Дулатиден басқа Махмұд 
ибн Уәли де хабарлаған. Автор бұл екі сұлтанның Моғолстанға келуін, 
Есен Бұға ханның оларға Шу мен Қозыбасы жайлауы арасындағы жерді  
бергеніне көңіл аударады. Есен Бұғаның бұл өңірді айтулы екі сұлтанға 
бергенін  «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйардың» авторы: «Бұл кезде 
Моғолстанда Шыңғыс ханның ұлы, Шағатай хан ұрпақтарының бірі 
Уәйіс хан ұлы Есенбұға хан билік етіп тұрды. Дәл осы тұста Әмір Темір  
гурганның ұлы Мираншаһтың, оның ұлы Сұлтан Мұхаммед мырзаның,  
оның ұлы Әбу Сайд мырза жоғарыда аталған ханның ағасы Жүніс ханды 
Ирактан (Ираннан) алдыртып, көмек береді және қолдау көрсетеді, сөйтіп, 
оның билігіне қауіп төнеді. Екі сұлтанға ол Моғолстанның батысынан 
жер берді, ол Есенбұға ханның иелігі мен Жүніс ханның қол астындағы  
жердің арасында еді. Бұл жер – Шу мен Қозыбасы деген жерлер болатын», – 
дей келіп әрі Керейдің хан болғандығына да тоқталады [3, 352-353 б.]. 

Міне, осылайша Керей мен Жәнібек хандарға «Қазақ хандығы» атты  
жаңа этникалық бірлестікке негізделген мемлекетті құру және оны  
басқарудың тарихи міндеті жүктелді. Олардың оны атқаруға толық негізі  
бар еді. Қазақтың осы екі ханының арғы ата-бабалары Шыңғыс ханнан 
таралатын. Сондықтан Керей мен Жәнібек хандарға дейін Шығыс Дешті 
Қыпшақ аумағындағы саяси билікті мұрагерлік жолмен иемденіп, атадан  
балаға қалдырып келді. Осылайша бұл әулетті иемденгендер билік тізгіні 
ғасырлар бойы уысынан кетпеген хан тұқымынан еді. Керей мен Жәнібек 
ханның шығу тегі Жошы ханның үлкен ұлы – Орда Еженнен бастау алады. 
Керей мен Жәнібек ханның туыстық қатынасы бойынша олар бір-біріне 
шөберелес туыс еді. Яғни олардың Орда Еженнен Орыс ханға дейінгі  
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бабалары ортақ. Бұл жағын тарқатып айтқанда: Орда Ежен, оның ұлы Сасы 
бұқа, оның ұлы Ерзен, оның ұлы Шымтай, оның ұлы Орысхан, оның ұлы 
Тоқтақия, оның ұлы Анике Болат, оның ұлы Керей хан болып жалғасады. 

Дегенмен кейбір тарихи деректерде Қазақ хандарының шығу тегін 
Жошының ұлы – Тұқай Темірден тарату орын алған. Мұндай мәліметтер 
авторы белгісіз «Таварих-и гузида-йи нусрат наме» атты еңбекте Махмұд 
бен Әмір Уәлидің «Бахр әл-асрар фи манакиб әл-ахийары» және Қадырғали 
Жалаиридің еңбегінде жазылған. Жошы ұрпақтарының шежіресіне қатысты 
мұндай мәліметтерге ғалымдар әр түрлі пайымдаулар айтып келеді. Солай 
дегенмен олардың екеуі де дәстүр бойынша Ақ Орданың дәрежесі тең 
билеушілері саналған. Өйткені Тұқай Темір ағалары Орданың ұлысында 
үлес берілген және бәрі бірігіп Жошы иеліктері мен әскерінің сол жақ  
қанатын құрған «ағайынды төртеудің» ішінде болған. Сол себепті отандық 
зерттеушілер бұл мәселеге: «Ұрыс хан мен оның ұрпақтарының Жошы 
тармағындағы Тұқай Темірден тарайтындығының немесе олардың  
тегі Орда Еженмен байланысты болуының принципті маңызы жоқ» деп 
қарайды [4, 328-329 б.].

Сонымен Керей мен Жәнібек хан Шығыс Дешті қыпшақтағы қазақ 
тайпаларын Жетісуға бастап келіп, Моғолстанның батысында Қазақ 
хандығын құрды.  Тарихи шығармаларда Моғолстан халқының «моғолдар» 
деп аталып келгені белгілі. Шын мәнінде «моғолдар» деген жинақтаушы 
этносаяси топтың негізгі құрамы: дулаттар, үйсіндер, керей-керейттер, 
қаңлылар, арғындар, жалайырлар және т.б., яғни қазақтардың Ұлы  
және Орта жүздері құрамына енетін тайпалар болатын. Қазақ хандығының 
Жетісуда құрылу уақиғасы қазақ халқының ұлт болып ұйысу процесінде 
маңызды қызмет атқарды. Себебі Керей мен Жәнібек бастауында тұрған 
Шығыс Дешті Қыпшақ тайпалары мен жетісулық тайпалар тілі, мәдени 
дәстүрлері, тұрмыс салты жағынан бірдей еді. Сөйтіп, Орталық және  
Оңтүстік Қазақстаннан аса үлкен рулық-тайпалық топтардың Жетісуға 
келуі, олардың жергілікті тұрғындармен қарым-қатынастарында  
айтарлықтай шиеленіс туғыза қойған жоқ. Нәтижесінде Дешті Қыпшақтан 
қоныс аударған қазақ тайпалары осы алқапты ежелден мекендеген 
қазақтың ұлы жүз тайпаларымен етене араласып кетті. Әбілқайыр  
хандығындағы аласапыран соғыс салдарынан қанжілік болған қазақ  
халқы бұл араға келіп ес жиып, халықтың тұрмыс-тіршілігі түзеле бастады. 
Мұны көрген Дешті Қыпшақ көшпенділері Әбілқайыр билігінен қашып,  
қазақ хандығы аумағына лек легімен келіп жатты. XV ғасырдың 
50 жылдарының ортасынан 70 жылдарының басына дейін 15 жыл  
айналасында Әбілқайыр ханның қарамағынан 200 мыңдай адам көшіп  
барған [1, 110 б.].
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Дәл осы тұста, яғни 1462 жылы Моғолстан ханы Есенбұға қайтыс 
болған соң, бұл мемлекетте ішкі тартыс күшейіп, жағдай қиындаған тұста 
ойрат Амасанжы Тайшы бастаған жоңғарлар шабуылы жасап Моғолстан 
мемлекетінің шаңырағын шайқалтып кетті, елде тұрақсыздықтар орын  
алды. Соның салдарынан Моғолстанға қарасты жетісулық қазақ  
тайпаларының Қазақ хандығына келіп қосылуы арта түсті. Бұған дейін 
жекелеген хандықтарға жіктеліп келген қазақ тайпаларының жаңадан 
құрылған Қазақ хандығының аумағына бұлайша ағылуы Қазақ хандығы 
халқының санын молықтырып, хандықтың беделі мен әскери, саяси  
қуатын арттыра түскен елеулі оқиға болды. 

Солай болғанымен жаңадан құрылған Қазақ хандығының мемлекеттік 
негіздері әлі де әлсіз еді. Бір сыпыра қазақ тайпалары Әбілқайыр 
хандығының, Моғолстанның, Ноғай одағының және Батыс сібір  
хандығының қол астындателім болып отырған болатын. Оның үстіне  
Шығыс Дешті Қыпшақты билеген Әбілқайыр хан өзіне қарсы шығып, 
Жетісуға қоныс аударған қазақтардың өз алдына хандық құрып, масайрап 
отырғандығына, әсіресе көптеген тайпалардың хандығынан бөлініп  
шығып, оған ағылып барып жатқанына азуын білеп, қылышын қайрап, 
жаңа құрылған Қазақ хандығын тарпа бас салып, жойып жіберу ниетінен 
айнымады. 1468 жылы қыста Әбілқайырхан Қазақ хандығын қиратпақ 
мақсатында Жетісуға жорыққа аттанды, бірақ сапары сәтсіз болып, өзі 
опат болды. Әбілқайырдың қаза болуы қазақ хандығының нығаюының 
тыныс-тіршілігін кеңейте түсті. Ең қызығы Әбілқайыр хан өлгеннен соң, 
оның елінде қиян-кескі қырқыс басталып, ханды қыдырап, шаңырағы  
шайқала бастады. Ондағы халықтың үлкен бөлігі Керей хан мен Жәнібек  
хан құрған Қазақ хандығына келіп қосылды. Мұндай жағдайды тиімді 
пайдаланған қазақ хандары Керей мен Жәнібек бұдан он екі жыл бұрын  
өздері ауып кеткен ата қонысы Дешті Қыпшаққа қайта оралды. Қазақ  
хандығы дамудың жаңа бір сатысына қадам басты.

Жоғарыда көрсетілгеніндей тарихи шығармалар қазақтың алғашқы  
ханы ретінде Керей ханды атайды. Жазба деректерде ханның «Гирей»,  
«Герей», «Керей» түрінде жазылған есімдерін отандық тарих ғылымында 
«Керей» деп жазу орныққан. Тарихи дереккөздер осы Керейдің Қазақ 
хандығының хан тағына «10 жыл мөлшерінде» отырғанын жазады. Бірақ  
бұл «он жылдай» уақыттың қай жылға сайма-сай келетіні әлі де болса  
түбегейлі зерттеуді қажет етеді. 

Керей хан дүниеден озғаннан кейін Қазақ хандығының билік басына 
Жәнібек хан отырды. Жәнібек ханның азан шақырып қойған аты Әбу  
Сайд, оған тағы  Жәнібек хан деген қосымша есім берілгенін «Тауарих-и 
гузида-йи нусрат-нама» сияқты тарихи шығармалар хабарлаған [3,42-46 б.).
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Бұл жағын Қадырғали Жалайыр еңбегіндегі «Барақтың ұлы «кіші  
Жәнібек хан» деп жазған мағлұматы да дәлелдей түседі. Сол сияқты 
оның атының Әбу Сайд екенін Әбілғазы да жазып қалдырған [5, 117 б.].  
Дегенмен, тарихи дереккөздер де Керейден соң Жәнібектің хан тағына 
отырғаны айтылғанымен, бірақ оның қай жылы хан болып сайланғандығы 
жөнінде нақты мәлімет жоқ. Сол сияқты Жәнібек ханның Дешті  
Қыпшаққа оралғаннан кейінгі хан билігін қалай күшейткені туралы,  
өмірінің соңғы жылдары мен өлімі туралы да деректер беймәлім. 

Жәнібек дүние салғаннан кейін Керейдің ұлы Бұрындық таққа  
отырды. Осыдан кейінгі хан билігі Жәнібек ханның тоғызұлының бірі  
Қасым ханға (1445 - 1521) өтті. Ал, Қасым хан дәуірі Қазақ хандығының 
күшеюі және нығаю дәуірінің бастамасы болды.

Қасым ханға, сол тұстардағы қазақтардың өмір тіршілігіне де  
М.Х. Дулати бірнеше бет арнаған. Қазақ хандары мен халқын, олардың 
әдет-ғұрпы туралы сөз еткенде М.Х. Дулатидың аталарымызға құрметпен 
қарайтынын байқаймыз.

ХVІ ғасыр басында Моғолстан ханы Сұлтан Ахмет ханның үшінші 
ұлы шайбанидің қас жауы Саид ханға (1487-1533) Орта Азияға шабуылдай 
кіріп, атақты Мұхаммед Захир ад-дин Бабырды (1483-1530) биліктен 
айырған шайбани Шаһибек ханның (1451-1510) Ташкенттегі інісі Сүйінішке 
(Сүйіншікке) (?-1525) Шу бойындағы қазақ ханы Қасым хан шабуыл  
жасады деген хабар жетеді. Саид хан тездетіп Ташкентке аттанады. Бірақ 
жолай Қасым ханның Шуға қайтып кеткенін естиді. Ол Қасым ханға  
барып қазақтарды Ташкентті шабуға қайта көтермек болады.

М. Хайдар Дулати: «Саид хан (1514 жылы) жолға шығып,  
Моғолстаның мәшһүр жері – Шуға (Жудке) келіп жетті. Мен ол сапардан 
сырқаттануыма байланысты қалып қойдым... Қасым ханның сол уақытта  
жасы алпыстан асып, жетпіске таяп қалған кезі. Ал [Саид] ханның  
қылшылдаған шағы болатын, жасы отызға жете қойған жоқ еді...»

Сұлтан Саид хан кім? «Ол - Шағатай ұрпағы. Моғолстан ханы Ахмет 
ханның үшінші ұлы. (Мұхаммед Хайдардың әпкесі Хабиба сұлтан  
хаништың күйеуі, яғни ұлы ғалымның жездесі. Ә.Д.) 1487–1533. 1514 ж.  
дулат әмірі мырза Әбу Бәкірден Қашғарды тартып алып, шығыс  
Түркістанда 1533 жылдың 9 шілдесіне дейін билік құрған» [1, 308, 532 б.].

«Қасым хан [Саид] хан алдына келгенде жылы жүздесіп құрметтегені 
сондай, хан өмірінің соңғы сәтіне шейін оның кішіпейілділігін ұмытқан  
емес» - деп еске алады М.Х. Дулати. Әрқашан сырласа қалғанда хан оны 
еске алып <Алланың нұры жаусын>: Қасым хан асқан мәрт адам болған  
деп отыратын және онымен қалай танысқанын баян ететін-ді.

Осындай бір кездесуде Қасым хан [Саид] ханға жақындап: «Біз дала 
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халқымыз, бұл жерде қымбат бұйымдар мен тағамдар жоқ. Ең қымбат 
байлығымыз – жылқы және ең дәмді тағамымыз – оның еті. Әрі ең  
сүйікті сусынымыз – оның қымызы мен одан дайындалатын тағамдар.

Біздің өлкемізде бау-бақша мен зәулім үйлер жоқ. Серуендейтін 
жеріміз – малдың жайлауы, сонда барып бәріміз бірге бой жазып, сайран 
салып, жылқыларды қызықтаймыз», - деді. [Саид] хан одан әрі үйірге 
жақындап, Қасым хан талай аттарды көрсетіп, былай дегенін айтқан еді. 
«Менің екі арғымағым бар, екеуі бүкіл үйірге татиды», - деп арғымақтарды  
алып келді. [Саид] хан мына екі сәйгүліктей жылқыны ешқашан  
көрмегенін талай рет сүйсіне әңгімеледі.

Бірде Қасым хан: «Ел – жылқының күш-қуатына қарай тіршілік етеді. 
Менде осы екі арғымақтан басқа өзіме лайық сенімді ат жоқ. Сондықтан 
екеуін бірдей сізге тарту ете алмаймын. Енді сіз қадірлі қонағым  
болғандықтан екеуінің бірін таңдап, қабыл алыңыз», - деді. Ол әрқайсысын 
жеке-жеке сипаттап шықты. [Саид] хан біреуін алды. Ол арғымақтың  
аты – Оғылан Түрік еді. Шынында да ондай арғымақ бұдан кейін туған  
жоқ. Қасым хан тағы бірнеше атты сол үйірден таңдап алдына тартты.

Сонан соң қымыз құйған кесені ханның алдына ұстап тұрып Қасым 
хан: «Біздің қонақ сыйлауымыз осылай, егер дәмін татсаңыз біз үшін  
үлкен мәртебе болмақ», - деді. [Саид] хан осыдан біраз уақыт бұрын  
ішімдікті қойып кеткен еді. Сол себепті айтты: «Қойғаным бұл оқиғадан 
бұрын болған, енді сертті бұзуым қалай болар екен?». Қасым хан: «Бұрын 
айтқанымыздай, біздің сусынымыздың ең кереметі – жылқының сүті 
және одан дайындалатын тамаша өнімдер. Сізге қандай қызмет көрсетіп, 
көңіліңізден қалай шығу керектігін біле алмадым. Сіздей қадірлі қонақ  
біздің дастарқанға күнде келе бермейді, мен күнде қонақ иесі бола  
бермеймін. Ал мен сізді дұрыстап қонақ етіп, күте алмасам, бұл арманды 
қалай орындай алар екенмін?», - деп басын төмен салып, жүзінен  
мұңайған нышан көрінді. [Саид] хан ашылып Қасым ханға: «Сертті  
бұзамыз, қымыз ішеміз!» - деді. Қасым хан қатты қуанды. Әңгіме  
басталып кетті. Жиырма күн қатарынан қымыз кесесін тауыса босатып  
ішіп жүрді.

Жаз айының аяғы еді. Қазақтар Қасым ханның бұйрығымен қыстауға  
бет алды. Қасым хан: «Бұл кезде Шайбан ханға шабуыл жасау қиын.  
Дала елі қазірден қыстың қамын жемесе болмайды. Қазіргі кезде жорық 
жасау мүмкін емес. Әрі бұл уақытта әскер де жинала алмайды», - деді. 
Ол сыпайы түрде жорыққа шығудан бас тартты. Кешірім сұрады. Бірақ әр 
түрлі адамгершілік, ілтипат көрсетіп, [Саид] ханға қайтуына рұқсат етті. Өз  
көшін туған жеріне қарай бастады. [Саид] хан өте қатты риза болып  
Әндіжанға аттанып кетті. Шілде айы еді. Хан сарайының бір ғалымы бұл 
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оқиғаға «Ашти-йи қазақ» («Қазақтармен татуласу») сөзінен хронограмма 
тапты. Ол – 919 (1513-1514) жыл» деп еске алады.

М.Х. Дулатидың жазуына қарағанда қазақтың жылқы бағу, сәйгүлік 
баптау, сүйікті сусыны – қымыз дайындау, қонақжайлық, меймандостық, 
қонақ сыйлау, қадірлі қонағына ат, арғымақ мінгізу секілді ізгі  
қасиеттерінің төркіні тек ХV ғасыр ғана емес, тереңде және ол күні  
бүгінге дейін өзгермей жалғасын тауып келеді.

Мұхаммед Хайдар Дулати бұдан басқа қазақ жеріндегі жер-су, қалалар 
мен кенттер, ру, тайпа аттарын да келтірген. Мысалы жалайыр 2 жерде,  
дулат 15, керей (керейіт) 2, қазақ, қазақтар 7, Жете 19, қаңлы 1, қыпшақ 3, 
моғол 102, найман 1, Меркіт 2, Маңғыт 2, өзбек-қазақ 11; қалалардан Отырар 
2 жерде, Алматы 2, Баласағұн 2, Аспара 1, Тараз (Йанги) 5, Ақ Сүмбе 1, 
Көккесене 1, Сайрам 14, Түркістан 21, Шелек (Шілік) 4, Қаялық 1, Сарайшық 
1, Дешті Қыпшақ 13, Ертіс 2, Көкше теңіз (Балқаш көлі) 2, Қараспан 1,  
Қаратау 1, Қозыбасы 1, Шу 2, Іле 5, Қаратал 2, Аршалы 1 жерде кездеседі.

Абай үшінші қара сөзінде: «Билік жүргізу үшін «Қасым ханның қасқа 
жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басында  
күнде кеңес болғанда «Жеті жарғысын» білмек керек», - дейді. [1, 542 б.].  
Бұл да жайдан жай айтыла салған сөз емес.

Ауырып қалуына байланысты Саид ханмен бірге Шу мен Қозыбасыда 
тұңғыш құрылған қазақ хандығының ордасына бара алмай, Қасым  
ханмен кездесе алмай қалған Мұхаммед Хайдар Дулати жоғарыда  
айтылғандай 1514 жылы жездесі Саид ханға ілесіп Қашқарияға кетеді. 
Ханмен бірге жаңа мемлекет «Қашғар хандығының» іргетасын қаласып, 
сонда 17-18 жылдай ғұмыр кешкен. Сонда оқыды. Білім алды. Бірте-бірте 
Саид ханның әскери қолбасшысы дәрежесіне жетті. 1524-1525 жж.  
Моғолстан мемлекетінің солтүстік шекарасын нығайту мақсатымен Саид 
хан және оның ұлы Әбдірашидпен (1510-1563) бірге бірнеше рет осы 
күнгі Қырғызстанның Жұмғал, Қошқар, Атбасы секілді жерлері мен елді 
мекендерінде болады.

Мұхаммед Хайдардың қырғыздар туралы жазғандары да көңіл  
аударарлық екенін айтқан жөн.

М. Хайдар 1527 жылы Хунза, Гилгит Читрал, Ягистан секілді 
бұрынғы Болор өлкесіндегі (Қазіргі Индия, Пәкістан жерлері) елді  
мекендерге жорық жасады.

1531 жылы қазіргі Үндістан жеріндегі Ладак аймағына жорық жасады.
1533 жылы шілдеде Лхасадағы «бүкілқытайлықтардың» храмын 

қирату үшін жорыққа шықты, одан кейін бірнеше мың әскермен Кашмирге   
аттанды. Бұл 1533 жылдың соңы болса, ал 1539 жылы бөлесі Бабырдың 
(1483-1530) Индияда билік құрып жатқан ұлдары Камран (1509-1557) мен 
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Һумаюнге (1508-1556) қосылады. Һумаюнның Индия билігіне таласып 
жүрген ауған текті Шершаһпен (1472-1545) Ганга жағасындағы Канаудж 
деген жерде 1540 жылы болған атақты шайқасына қатысады. Бірақ олар  
онда жеңіліс табады. Ақырында Мұхаммед Хайдар Кашмирге екінші 
рет келіп, бір оқ та шығармай бейбіт жолмен билік тағына ие болады. 
Бұл елді ол 1540-1551 жылдары он, он бір жылдай билеген. Сонда жүріп 
жоғарыда айтылғандай «Тарих-и Рашидиде» Шу мен Қозыбасыға ту тіккен  
тұңғыш қазақ хандығы жайлы да жазуды ұмытпаған.

Қазақстан мен Орта Азия елдерін зерттеушілердің, тіпті түркі 
тектес халықтардың мәдениетін зерделеген Европа ғалымдарының да  
ешқайсысы сол себепті күні бүгінге дейін «Тарих-и Рашидиге» жүгінбей,  
оған соқпай кете алмайды. Еңбек осысымен де құнды, осысымен де бағалы.

«Тарих-и Рашидиді» жазу үстінде Мырза Хайдар өзіне дейін өмір  
сүрген араб, парсы, түркі текті Мир Гийас ад-Дин Мансур, Жамал ад-Дин 
Қарши, Йақұт әл-Хамауи ар-Руми, Рашид ад-Дин, Хамдаллах Казвини, 
Абд ар-Раззақ Самарқанди, Ұлықбек, Мұхаммед Қази, Мұхаммед Захир 
ад-Дин Бабыр, Ата Мәлік Жувайни, Шараф ад-Дин Әли Йазди, Мирхонд, 
Хондемир секілді белгілі тарихшы, жылнамашылар еңбектеріне белгілі бір  
шамада иек артқан. Мұның өзі оның ортағасырлық түркі әдеби тілі – 
шағатай тілінен басқа араб, парсы тілдерін де жақсы білгендігін көрсетеді.  
Аталмыш авторлардың туындыларын ол Орталық Азия елдері мен оны  
мекен еткен түрлі тайпа, ру, ұлыстардың тарихын баяндағанда 
жазба дерек-бұлақ көздері ретінде орнымен пайдаланған. Сөйтіп ол 
«Тарих-и Рашидидің» деректілігін, дәйектемелерінің  дәлдігі мен  
құжаттылығын арттыра түскен.

Мен «Тарих-и Рашидидің» көптеген жерлерінде айтылатын Кашмир, 
Агра, Канаудж, Пәкістандағы Лахор және т.б. жерлерде бірнеше рет  
болдым. 

«Қазақфильм» киностудиясы «Мұхаммед Хайдар Дулати» атты деректі 
фильм түсіргенде Бабыр мен Һумаюн, Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати 
секілді түркі халқының т.б. ұлы перзенттерінің іздері қалған тарихи  
жерлерді аралап, оларды көзіммен көрдім. Кашмир университетінің  
қолжазба қорынан «Тарих-и Рашидидің» ХVІ ғасырда көшірілген,  
түпнұсқаға өте жақын еңбегін көзбен көріп, қолмен ұстап, атақты  
шығарманы қарап шықтым.

Мұның өзі тарихи мәселелерге қалам тербегенде көп септігі  
тиетіндігіне көз жеткіздім.

Кашмирдің кіндік қаласы Сринагардағы «Мазари Салатиннен» 
(«Сұлтандар Зиратынан») Мұхаммед Хайдар Дулатидың да зиратын  
таптым. Ол жайлы жұртымызға «Егемен Қазақстан» газеті кезінде паш етті.
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Сонымен «Тарих-и Рашиди» қазақ жерінде тұңғыш рет ту тіккен  
хандық туралы нақты да дәл, қызықты деректер қалдырған бірегей құнды 
шығарма.

Шоқан Уәлиханов (1835-1865) Мырза Хайдар еңбегін зерделей оқып, 
құрметпен қараса, В.В. Вельяминов – Зернов (1830-1904) оның қазақтар  
туралы деректеріне қатты мән бере келе: «Мұхаммед Хайдардың  
жазғандарының барлығы дерлік жаңалық және мейлінше қызғылықты. 
Әңгімелері қай жағынан қарағанда да үйлесімді және жауапкершілігімен 
ерекшеленеді» - дейді. Әрі ол ғалым жазбаларын өз зерттеулеріне молынан 
пайдаланған. Орта Азия мен Қазақстан тарихын кеңінен зерттеген  
В.В. Бартольд те Мырза Хайдардың еңбегіне зор мән берген. Кеңес  
дәуірінде «Тарих-и Рашиди» жайлы қазақ ғалымдарынан әр жылдары 
Ә.Х. Марғұлан, Т.И. Сұлтанов, Н.Н. Мингулов, өзбек оқымыстыларынан 
Р.Г. Мукминов, С.Ә. Әзімжанова, Х.Хасанова және тағы басқалардың 
үлкенді-кішілі зерттеулері жарияланды. Әлкей Марғұлан Мырза Хайдарды 
қазақтың тұңғыш тарихшысы десе, көрнекті жазушы Шерхан Мұртаза  
оны «Қазақ Геродоты», «Қазақ тарихының атасы» деп орынды атаған.

Иә, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығын 
атап өту туралы тапсырмасын елімізде, қоғамдық санада жаңа бір  
сілкініс туғызып отырған халықаралық ірі саяси оқиға деп бағалауымыз  
керек, бұл қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың ең бір қуатты 
арнасы.

Керей мен Жәнібек хан құрған  Қазақ хандығы тарих сахнасына 
көтерілгеннен бастап талай тар жол, тайғақ кешулерге толы жылдар мен 
ғасырларды бастан кешті. Бір өліп, бір тірілген кездер де болды. Ақтабан 
шұбырынды, XX ғасыр басындағы 3 миллион қазақты жалмаған аштық, 
Сталиндік террор, Ұлы Отан соғысы да өз зардабын тигізбей қоймады. 
Осындай зұлматқа толы ауыр кезеңдерден соң Жаратушы иеміз 1991 
жылы халқымыз көптен күткен, аңсаған азаттықты Нұрсұлтан Әбішұлы  
тұсында сый етті. Енді сол қиын жылдар келмеске кетсін деумен  
қатар, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, Мәңгілік Ел  
болуға ұмтылуымыз керек. Елімізге Алла тағала соны нәсіп етсін!

Қазақстан – болашағы зор мемлекет.
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KAZAKHSTAN: ONE TIME, ONE PLACE, ONE DESTINY
THE 550 YEARS OF KAZAKH KHANATE

The end of the «Cold War» and the fall of the Berlin Wall, following the 
dissolution of the Soviet Union caused a seismic-tectonic wave, a tsunami 
in the world of politics that followed the creation of more than two dozen new  
independent states in Europe and Asia, including Kazakhstan, located together  
with other post-Soviet countries. As noted the President Nursultan Nazarbayev  
in His recent book, «G-Global, the world of the XXI century» [1].

Kazakhstan, in fact, has become an independent Country in a difficult, 
complex time. Nevertheless, two decades ago, in March 1992, the Central Asian  
Country was unanimously accepted as a UN member.

Since Independence, the Country has taken a series of steps on the new 
international scenario that led to establish Itself in recent years as political and 
economic epicentre of a huge and unstable region, which is Central Asia,  
becoming an emerging power on the international theatre, an Eurasian pole  
with realistic planetary prospects.

The author of this destiny is the President Nursultan Nazarbayev, who, the  
fruits of this renewed Independence, summarizes as follows, noting that  
Kazakhstan has realized objectives as: statehood, national economy, civil  
society, social harmony, regional leadership and international prestige, just in  
time of crisis, through:

- A strong and successful state
- A robust process of democratization and liberalization
- Harmony and peace among different social, ethnic and religious groups
- The national economy. Its role in the international division of the work
- A strong social policy which ensured the stability and harmony in the 

country
- A country recognized by the world community
- Its active role in supporting the regime of nuclear non-proliferation
- A Strategy Kazakhstan-2030 [2].
Last year, on 17th January 2014, in a message entitled: «Қазақстан жолы - 

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» (The Way of Kazakhstan - 2050: a 
common goal, a common interest and a common future), he referred to Kazakhstan  
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as «Mangi El» or «Mangilik El» - «Eternal Country», enclosing concepts 
as «Mangilik Ğwmı» and «Mangilik Bolaşaq» i.e. by using the attribute of  
eternity both for the people and for the Country 's future [3].

The concept of Immortal Earth (Mangilik El) is the basis of the Strategy 
«Kazakhstan -2050», the fundamental political course of the nation. It is more 
difficult to maintain the independence that conquer it [4].

Then He added:
In «The Way of Kazakhstan – 2050» addressed to the Kazakhistani 

people, the idea of «Mangilik El» of the Turks, belonged to our ancestors has  
been declared as a national idea of the people [5].

And in Kazakhstan there is an on going debate about the genesis of Its  
own Statehood, so much so that we are gathered here to commemorate an 
important event: the 550th anniversary of the foundation of the Kazakh  
Khanate (Қазақ Хандығы - Qazaq Xandığı), starting from 1465, with the two 
creators, Kerey and Janibek Khan.

A theme contained also in the message of President Nursultan  
Nazarbayev «Нұрлы жол - Nurlı Jol», the shining, radiant Way [6].

As reported by the historian and military, Muhammad Haydar Dughlat 
(1499-1551) in his work, the «Tarikh-i-Rashid»», originally Kazakhs were 
amalgamated with the Uzbek tribes under the leadership of Abulkhayr Khan 
(1412-1468) descendant of Genghis, through the firstborn Joči. However the 
two leaders, Kerey and Janibek, descendants, in turn, of Urus Khan and the  
Mongolian Sovereign, decided to separate themselves from Abulkhayr Khan, 
beginning the Kazakh dynasties [7].

With the formation of the Kazakh Khanate began therefore the history  
of modern Kazakhstan, debuted an independent history, sui generis, in a word: 
Kazakh, ie not representative of one of the many faces of the Turkic world  
and even a projection forward of the time belonging to the Golden Horde.

Therefore Kerey Khan and Janibek Khan are now two statesmen that  
represent milestones in the history of the Country.

They could be defined the architects of an embryonic Kazakh Identity, of  
the Statehood of «Mangilik El». Two figures, two heroes of the identity national 
myth.

Nevertheless, today, a question that arises categorical and imperative 
regards the name itself of Kazakhstan, or if, speaking of statehood, it had  
existed before the name or the concept.

Regarding the suffix «-stan», contained in the name designating the 
«Kazakhstan», there was a discussion, a year ago, about the President's proposal 
to remove this ending, a persianism that unites It and confuses with others 
Central Asian states, but especially neighbouring countries speaking other  
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languages such as, Afghanistan and Pakistan.
An idea is to rename the Country «Qazaq Eli - Қазақ Елі» or «Kazakh 

nation». «Qazaq Eli» in pure Kazakh. Just like Deutschland, Germany in German  
or Finland and Thailand [8]; as well as countless other examples spread on the 
planet.

An alternative to the purist expression «Qazaq Eli» could have been 
«Mangi El» or «Mangilik El» «Eternal Country». Expression that would be  
unusable because present in the name of Mongolia. A name but has a  
sacred meaning, a leitmotif that runs through the entire history of the Country and 
that, similar to a source of clear water, has its primary source in a distant past.

The same name with Mongolia prevents Kazakhstan to use that definition.
This leads us to identify the historical causes.
The creation of the concept of «Mangilik El».
But what exactly does the term «Mangilik El», beyond mere translation: 

«Eternal Country»?
First «Mangilik El» is a polysemantic concept because it has cosmological, 

geopolitical and ideological connotations and implications, at the same time. 
It starts firstly by uranian monotheism of the steppe, which is the precursor  
of Islam in Central Asia [9].

The concept of «Mangilik El» is a hypostasis of «Mangilik Tangri», or the 
«Eternal Tengri», of which man and land were the epiphanies.

It, since prehistoric times of Asia has experienced a singular fortune  
enough to beused across the Eurasian continent, from the borders of China to 
southern Russia, from Kamchatka to the Sea of Marmara.

Tengri, this god of the ancient Turks was characterized by the attributes  
of uza, high kok, cerulean, mangi eternal, and kuč powerful [10].

1.The first idea of Mangilik El is described in the ancient monuments  
of Orkhon. In summary, the essential character of these ancient Turkic- 
monuments, first of all, is represented by the yearning for freedom, redemption 
and independence. The same Lev Gumilev, in his exegesis of the Orkhon- 
Yenisei inscriptions, was of the opinion that they weren’t mere runic epitaphs 
but compositions having a political purpose: «In the texts of the three  
inscriptions is an appeal to all the subjects of the nations administered by the  
Turks, in order to convince them on the transparency of their rulers. The same 
existence of such a style demonstrates the power given to the word in the old- 
Turkish culture» [11]. Two are the protagonists of these monuments: Tonyuquq 
and Kul Tegin. A hero, this latter, to whom is also dedicated a museum at 
the «Lev Gumilev» University of Astana. He could be called an architect  
of the heroic-geopolitical dimension of statehood of «Mangilik El».

2. The second idea is contained in the philosophical works: Al-Madinat  
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ul fazila (The city of virtue) and Kitāb al-Siyāsa al-Madaniyya, al-Mulaqqab 
bi- Mabādi‘ al-Mawjūdāt, known as the «Treaty on the principles of being», 
by Al-Farabi, Al-defined Al-Mu'allim al-Thani or Magister secundus  
after Aristotle, in particular for the theoretical and methodological approach 
to this idea [12]. His theory of the «perfect city», although being a platonic  
inspiration, of Greek-Hellenistic imprint, answers however, to the aspirations 
of a philosophical and mystical Islamic philosopher. It is declined in terms 
of political-social and virtuous practice, full of synergy and solidarity, aimed 
at instilling among those inhabitants of the «City of Virtue», values such as 
kindness and understanding and mutual support, friendship, peace, education, 
happiness. His «policy» is based on his cosmology and psychology, and it is 
inseparable. Hence his notion of «perfect town» embraces all the earth inhabited  
by men. The dominant figure is the leader of the Ideal City who is a 
Wise-legislator. In short, a model projected into the future, as Astana. He could be  
called an architect of the philosophical dimension of statehood of «Mangilik El».

3. And third idea is inherent in the Qutadgu Bilig or «The Wisdom which 
brings Happiness» by Yusuf Balasaghuni [13]. There is no lack of evidence  
about a real thematic continuity between the Orkhon Inscriptions and the 
same Qutadgu Bilig. The poem can be counted as an allegory belongs to the 
genre of «Fursten spiegel» or «mirror for princes», as full of aphoristic poetry  
addressed to the principles in order to give moral lessons. The central theme 
is the quest of the ethical-religious ideal, as already indicated by the title, 
according to the explanation by the same author, understood about the meaning  
of «happiness» «bliss» [14]. Yusuf Balasaghuni could be called an architect  
of the mysticalliterary dimension of statehood of «Mangilik El».

Beside Yusuf Balasaghuni is located Ahmed Yassawi, where the concept 
of «Mangilik El» is modulated through an Islam that is the handover from  
the ancient pre-Islamic beliefs of the Turks towards that institutionalized religion 
whose, the mysticism Ahmed Yassawi is its synthesis. Therefore, towards the 
modern 

Kazakhstan with the policies supporters of the interreligious and  
intercultural dialogue wanted by the President Nursultan Nazarbayev.

He could be called an architect of the spiritual dimension of statehood of 
«Mangilik El».

Genesis of the «Kazakh» ethonym.
The ethnonym «Kazakh» is possible to find in literary sources of the 

countries in possession of a written historical tradition that had established  
relations with the Kazakhs. Sources that include works written in Chinese,  
Arabic, Persian, Byzantine, Russian, Mongolian and Turkic, where because 
of transliteration the ethnonym «Kazakh» was transcribed in various ways,  
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such as: asa, kasa, hasa, haysak, kosok, gasag, hasik, kasok, kasak, kazsak, et alia.
Defining exactly when the ethnonym arose from the history is not possible. 

The fact is that its etymology is embedded in its most remote recesses.  
The historians have put forward several hypotheses about it.

The scholar Aleksander Bernštam, endorsing the thesis of Radlov, 
Vambery, Bartold, Samoylovič and Marr about the genesis of the term 
«Kazakh», reiterates being an etymology emerged from a combination 
between kaspii and sak, i.e. Caspians and Saka, who later took the meaning  
of «free, courageous independent, irreducible».

However, at this point arises the question of a first syncope of identity 
occurred with the Mongol conquest of Central Asia, which led to an 
osmosis between the nomadic Mongolian tribes an the Turkic peoples. An  
amalgam from which the first tribes were determined to achieve the  
creation of an own Khanate, of an own Mangilik El.

Such political-ideological planning by Genghis Khan and his successors,  
led the Turks to a short circuit of identity, to a national process of  
disidentification, in short to obliterate the use of their own ethnonym.  
Therefore they began, at least nominally, to mongolize themselves, considering  
the fact most authoritative and prestigious. 

If the today’s Independence, on the one hand, represents the end of a  
centuries-old yoke, began with the founding of the Khanate of Kerey and 
Janibek Khan, persisted with Ablai and the wars against Dzungarians, at the time 
of succeeding Khanates, then continued in the tsarist era and persisted in the  
Soviet era. On the other hand, releases Kazakhstan from the subordinate  
regional position, owned until that time, forced in chain mail of  
subordination to another country and blocked by Its own narrow geopolitical 
position, automatically projecting It on the Eurasian and international scenarios.

Nazarbayev is the modern face of the Kazakh Identity, the historical 
figure who redeems the Kazakh people from foreign domination and  
founded a completely new Statehood.

Similarly to that fateful and symbolic year 1465, of which today marks 
the 550th Anniversary, when the two guides of the reintroduced Kazakh  
Statehood and Identity, Kerey and Janibek Khan, began the process of  
ethnogenesis releasing what would become the current Kazakhs from the first 
syncope due to the Mongolian assimilation.

Thus as Kerey and Janibek unified into one national identity paleo-Kazakh 
populations as Dughlat, Kangju, Kerayt, Wusun, Mangit, Qongirat,  
Qipčaq, Alčin, Nayman [15], Jalay, Koralas [16], etc., Nazarbayev with his 
social policies, from the Independence Day was able to amalgamate 140 
distinct ethnic groups, including Kazakhs, Ukrainians, Kazakhs-Russian, 
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Kazakh-Uighur, Kazakh-Korean, and others. Kazakhstan has, in fact, completed 
the institutional, social, economic and even noetic overtaking that made It 
inhomogeneous compared to belonging to that club of Central Asian -stans. It led 
to opt for a further Independence, an independence this time, of image, assuming  
a name more appropriate compared to the position gained on the international 
scenarios.

The time, therefore to replace the Persian suffix -stanof «Kazakhstan» 
with «Eli», changing it to «Qazaq Eli - ҚазақЕлі» or «Kazakh 
nation», in pure Kazakh. From the Kazakh Khanate (Қазақ Хандығы -  
Qazaq Xandığı) to Kazakhstan, until Qazaq Eli.

A tribute, however, to the two protagonists celebrated in this 550th 
Anniversary of the foundation of the Kazakh Khanate: Kerey Khan and Janibek 
Khan, who first extrapolated this ethnonym from the innermost recesses of 
history, from those above mentioned (qazğaq or kaz + sak) at a time when  
they seemed to have been completely forgotten.

After the Independence from Mongol Uluses, from the aggressive 
expansionism of the Dzungarians, from the yoke, before Tsarist and then 
Soviet, therefore, Kazakhstan could also free Itself from a denomination that  
envelops it in a hug, sometimes ambiguous and misleading. An embrace, 
which because of certain homophones or antiquated genealogies, may  
preclude that extra leap ahead with the appropriate rhythms. And that 
would slow compared to a metahistorical project existent from the dawn of  
Its history, that destiny that should have been made somewhere in Eurasia  
or Central Asia, embodied in this place and in this time.

So to mark time compared to a planetary conjunction in which it is 
emerging triumphant on all fronts: the statehood, national economy, civil 
society and social harmony, regional leadership and international prestige.  
Besides that, to continue in the twenty-first century, with the development 
undertaken, preserving the achievements made over the years of Independence.  
To create before 2050 a prosperous society in a strong state, an evolved economy.

Nursultan Abişulı Nazarbayev, can be defined the modern face of the 
Statehood of the «Mangilik El». The historical figure that has allowed Kazakhstan  
to make the political-institutional, social, economic and even noetic 
overtaking. The figure who has torn it from the perspective of the narrow post- 
Soviet horizons where he was, projecting it into a way towards the future. 
That Way, or Nurlı Jol, which is radiant, shining, where the Country  
exercises a leading role on the global scene.
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ИДЕОЛОГИЯСЫ

Қазақ хандығының идеологиясы өзіне дейінгі жинақталған елдік, 
мемлекеттілік туралы ой-түсініктері мен сыртқы дүниеге көзқарасы 
негізінде қалыптасып, «Мәңгілік Ел» идеясы төңірегінде дамытылғандығы 
Орхон-Енисей жазбаларынан айқын аңғарылады.

Орхон жазбаларынан мемлекеттің түркілік концепциясының негізіне 
қаған (ханның) қызметінің басты бағыты ретінде халықтың игілікті 
өмір сүруін қамтамасыз ету алынғандығы көрінеді. Ол үшін қағанға 
мемлекетті әділеттілік пен моральдық құндылықтарды сақтай отырып  
билеу міндеті жүктеледі.

Сол үшін Білге қаған (675/80-734): «Елдігін құраған халықтың атақ-даңқы, 
тұқым-тұяны, тілі мен әдет-ғұрпы өшпесін», «бек ұлдары құл болмасын, 
пәк қыздары күң болмасын», «түркі халқы үшін түн ұйықтамаймын, 
күндіз отырмаймын», «өлімшіңді тірілтемін, жалаңашыңа тон жабам»,  
«аз халқыңды көбейтіп, бейбіт ел етемін» деп таққа отырып, ант береді.

Білге қаған ел-жұртын, түрік бектерін қателікке ұрынудан 
сақтандырады, сендерге айтқым келетін нәрселердің бәрін мына «мәңгілік  
тасқа» түсірдім дейді.

Француз шығыстанушысы Луи Базен «Күлтегін» жырындағы  
түркілердің елдігі мен мемлекетін сақтап қалуды мұрат тұтқан Білге  
қаған өсиетіне ерекше мән беріп, ол жөнінде: «Сен Өтүкенде болсаң, өзіңнің 
мәңгілік тайпалық одағыңды құрып, өмір сүресің деп, «мәңгі ел» болуға 
шақырады», – дейді [1, 357 б.].

Түпнұсқалық мәтінді түркітанушы Қ.Сартқожаұлы былайша оқиды: 
«Өтүкенде билік құрып, Орда тігіп, табғашқа керуен аттандырып қойып 
отырсаң, халқыңда мұң болмас. Өтүкенде билік құрып, мәңгілік ел  
мұратын тұтып отырсаң, сені жау да алмас. Мәңгілік ел мұраты – түрік  
төрінің мұраты» [2, 21 б.].

Көктүріктердің «Мәңгілік ел» идеясы қазақ топырағында туып, 
медреселерде дәріс алған, кейін дүниетанымы мен білімін Бағдатта,  
Мысырда, басқа да өркениетті орталықтарда жетілдірген сан алуан  
синкретті ғылым иелерінің еңбектерінде жалғасын тауып, жетілдіріледі.

Осы ғалымдар ішінде, әсіресе, Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз» 
атанған әмбебап ұлы ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің орны ерекше.  
Әл-Фараби жөнінде классикалық зерттеу ретінде И. Мадкураның француз 
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тіліндегі «Ортағасырлық мұсылман философиясындағы әл-Фарабидің  
рөлі» (Париж, 1934; Кельн, 1961) атты жұмысын атауға болады. Барон 
Р.Эрланже 1930 жылы Парижде әл-Фарабидің «Музыканың үлкен  
кітабын» француз тілінде жарыққа шығарды.

Әбу Насыр әлемдік әдебиетте тұңғыш рет «кемел адам» және  
кемелденуге жету жолдары, дамыған қоғам туралы пікір білдіреді.  
«Адамның қайырымдылық жасауы – бұл бірінші кемелденуі. Ол осындай 
әрекет жасамай тұрып, рақымды бола алмайды, өйткені кемелдену оның  
алған қасиеті салдарынан әрекет көрсетуінде емес, әрекетті  
орындауында», – деп ой түйіндейді ғалым.

Француз ғалымы барон Карра де Во адамзат қоғамының генезисі  
туралы Фараби пікірлерін бірнеше ғасырлардан кейін Жан Жак Руссо  
«Контра Социаль» еңбегінде қайталады деп жазады. Фарабидің «Мінсіз  
қала» («La Cité Modele») атты саяси трактатында Ницше концепцияларына 
жақын қоғамдағы зорлық пен күштің рөлі туралы пікір ұшырасады. Бірақ  
күш пен зорлыққа және оның қоғамдағы рөлін бағалауда Фараби  
көзқарасы мүлдем өзгеше. «Егер Ницше үшін ізгілік жоғарғы кастаның 
төменгі кастаға, қоғамдағы жоғары тұрған адамның жай адамдарға үстемдік 
жүргізуіне мүмкіндік беретін нәрсе болса, Фараби үшін зорлық пен күш 
«адамзат философиясындағы қатыгездік ауруы» болып табылады». Бұл  
мәселе жөніндегі өз пікірін «Мінсіз қала» еңбегінің авторы «La cités  
imparfaites» («Жетілмеген қалалар») атты тарауында баяндайды [3, 142 б.]  
деп жазады.

Осы тұрғылас пікірді басқа ғалымдардың еңбектерінен де 
ұшырастырамыз.

Ағылшын ғалымы Ричард Уолцер (Walzer) (Оксфорд) «Исламдық 
ой-пікірдің қырлары: әл-Фараби мен ибн Халдун» деген 1963 жылы 
жариялаған еңбегінде әл-Фарабиді – өте көрнекті, ислам философтарынан  
да жоғары тұрған ерекше тұлға деп есептейді. Оның пікірінше, әл- 
Фарабидің философиялық еңбектерінің ішіндегі ең озығы – «Кемел  
мемлекет тұрғындарының көзқарастары» атты туындысы. Әл-Фараби  
еңбегін «On the principles of the views held by the inhabitants of the perfect  
state» деп атау себебін автор классикалық араб тілінде «полис» («қала 
– мемлекет») сөзіне балама жоқтығымен түсіндіреді [4, р. 43]. Жалпы 
әл-Фарабидің бұл еңбегін «Кемел мемлекет тұрғындарының көзқарастары» 
деп аударған жөн секілді.

Әл-Фараби жан-жақты дамыған, ізгілікті қоғамның жалпы сипаттарына 
тоқталып, оған жетудің өзіндік жоспарын ұсынады. Бұл тұрғыдан алғанда 
оны италиялық философ, ақын, саяси қайраткер Томмазо Кампанелладан 
(1558-1639), ағылшын гуманисті, мемлекет қайраткері, жазушы Томас 
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Моррдан, олардан кейінгі Сен-Симоннан, Ч. Фурьеден, Р. Оуэннан да бұрын 
«бақытты қоғам» жөнінде ой-пікірдің негізін қалаушы, кемеңгер ойшыл 
деуімізге толық негіз бар.

Р. Уолцердің баяндауында, әл-Фараби нағыз бақыттың не екендігін 
білмейтін, нәрсені (затты) үстіртін бағалаумен ғана қанағаттанатын 
және осының бәрін жақсы өмір нормасы деп білетін «надан (ignorant)  
полистер» бар деп түсіндіреді [4, р. 50-51].

«Надан полистер» жөніндегі Платон пікірін әл-Фараби тереңірек 
қарастырады. «Надан полистердің» басты белгісі – үнемі соғыс жағдайында 
өмір сүруі. Оған қарама-қарсы «кемел полистер» өзінің түпкі мақсаты  
ретінде бейбітшілікті, адамдар арасындағы тыныш өмірді ұстанады. Бұл 
полистің тұрғындары күштілік құқын жек көреді [4, p. 52].

Сонымен бірге әл-Фараби саяси бірлестіктердің түрлі формалары мен 
билік мәселелеріне тоқталды.

Бірлесіп өмір сүруге қарсы болушылар баршылық дейді әл-Фараби. 
Олар тек төтенше жағдайлар кезінде бастарын қосып, кейін ондай  
қажеттілік өткен кезде қайтадан бөлініп кетеді де, бір-біріне жаулықпен 
қарайды. Мұндай көзқарас өзімен-өзі жалғыз тұра алмайтын адамға  
емес, жануарлар мен жыртқыштарға тән дейді.

Тұрақты бірлестік формасында өмір сүру қажеттілігіне сенетіндер де 
екі топқа бөлінеді. Бірі – өзінің физикалық күш-қуаты мен қару-жарағына  
сүйеніп, басқа халықтарды бағындырады және кейін оларға өз дегендерін 
істейді. Екіншілері – шынайы бірлестікке (true cooperation) тұрақты 
байланыстар, келісім арқылы қол жеткізетіндер. Бұл орайда әл-Фараби 
діл жалпылығына (оны білім мен ортақ тарихтың тәжірибесі деп  
қарастырады ол), табиғи мінез-құлық пен ортақ тілді алға қояды [4, р. 54].

Сонымен әл-Фараби адамдардың мемлекет түзіп, оның басқа  
елдермен бейбіт қарым-қатынаста өмір сүруінің жаршысы ретінде көрінеді.

Әл-Фарабидің «кемел мемлекеті» – Платонның «Платон республикасы» 
кітабының көшірмесі емес. Мемлекеттік басқаруда жеке билеушілікті 
жақтаған Платон пікірін әл-Фараби қолдамайды. Оның ойынша, «ізгілікті», 
«жетілген», «бақытты» қоғамды халық басқаруы тиіс екендігін айтып, ол 
кезде еуропалықтардың түсіне де енбеген демократия идеясын ұсынады.

Басқаша сөзбен айтқанда, «кемел мемлекет» тұрғындарының  
көзқарастары грек философиясының жетістіктерін пайдалана отырып,  
ислам құндылықтары негізінде өзінше ой қорытудың жемісі екендігі анық.

Шыңғысханның шапқыншылықтарынан кейін де түркі халықтарының 
мәдениеті мен әдебиеті қайтадан бой көтеріп, жаңа есімдерді дүниеге  
әкелді. Олар: тарихшы, жазушы Жамал Қарши (1230-1315), ақын  
Камалиддин Сунақи (1273 ж. қайтыс болған), халыққа білім ұрпағын сепкен 
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данышпан ойшыл Ұлұғ Білгі жырау (1262 ж. Тараз қаласында қайтыс болған), 
үш тілде өлең жазған ақын Хисамеддин Баршылығи (Қусам), қыпшақ 
тайпасынан шыққан ақын Құтбы (ХІV ғасырдың бірінші жартысы) т.б.

Бұрын белгісіз болып келген есімдердің бірі Әбу Насыр әл-Фарабидің 
шәкірті Хибатулла бин Ахмед бин Муалла ат-Туркистани ат-Тарази 
(1272-1333 ж.) Каирдегі Сұлтан аз-Захир Бейбарыс медресесінде дәріс  
берді. Осы тұлғалардың ішінде Мұхаммед Хайдар Дулати, үш ғасыр соң 
жасаса да, Жетісу топырағында туып-өскен Жамал Қаршиды ерекше  
бағалап, оны өзінің ұлы ұстаздарының бірі деп санады. Оның «Мұхаммед 
ас-Сурих» атты еңбегінде оғыз-қыпшақ дәуірі, қарақытай мен  
наймандар дәуірі, Шыңғыс хан дәуірінің алғашқы кезеңі жөнінде құнды 
мәліметтер жинақталған.

М.Х. Дулати ортағасырлық мемлекеттер тарихын зерделеп қана  
қоймай, ел билеудің көктүріктер заманынан бері келе жатқан қағидаттарын 
жинақтап, дүниетанымы елегінен өткізеді [5, с. 220-222, 397-400]. Оның 
«Тарих-и Рашиди» еңбегінде мемлекетті билеу жүйесінің гуманистік түрін 
ұсынғаны және мұндай озық ой-пікірлер бұрын да, кейін де қоғамдық 
ой-санадан орын алып келе жатқан халық мұраты екендігі анық.

Неміс ғалымы Карл Брокельман (1868-1959), ағылшын ғалымы  
Ч.А. Стори (1888-1967), қазақ ғалымы Ә.Дербісәлінің зерттеулері арқылы  
қазақ топырағында дүниеге келген Дауд ат-Туркистани (11ғ.), Байлақ 
әл-Қыпшақи (12 ғ.), Имад ад-Дин Әбу-л-Қасым әл Фараби (1130 ж.т.), Әбу 
Ибрахим Исхак әл-Фараби, Әлам ад-Дин әл-Жауһари, Махмуд әл-Фараби 
(13 ғ.), Буран ад-Дин Ахмад әл-Фараби, Кауам ад-Дин әл-Фараби, Маула 
Мухаммад әл-Фараби, Бадр ад-Дин әл-Фараби, Хафиз ад-Дин Мухамед 
әл-Кердери (1421 ж. қайтыс болған), Хасан Әли Жалайыри (15 ғ.) т.б.  
есімдер, олардың еңбектері белгілі болып отыр.

Шығыстанушы ғалым Әбсаттар Дербісәлінің ұзақ жылдар бойғы 
зерттеулерінің нәтижелері арқасында қазақ мәдениетінің тарихы,  
бұрынғыдай бес-алты есімдермен шектелмей, көптеген жаңа тұлғалармен 
толықтырылды, осы арқылы халқымыздың әлемдік өркениет арнасынан  
тыс тұрмағандығы, онда өзіндік орны бар екендігі дәлелденді.

2014 жылдың өзінде Ә. Дербісәлі Исламдық зерттеулер орталығының 
кітапханасынан (Түркия) орта ғасырлар кезіндегі Қазақстан қалалары 
мен тұрғылықты мекендерінің ғалымдары мен ойшылдарына тиесілі  
100-ден аса еңбек тауып, 37 мың беттей бірегей қолжазбалардың көшірмесін 
елімізге жеткізді. Бұл еңбектердің авторлары Отырар, Исфиджаб (Сайрам), 
Тараз, Баласағұн, Түркістан, Сығнақ, Сауран, Женд қалаларынан шыққан. 
Жалпы алғанда профессор Ә. Дербісәлі қазақ жерінде дүниеге келген  
250-ге тарта ғалымдар есімін анықтап, елге қайтарды.
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Олар бірін-бірі рухани тұрғыдан байытып, жаңа есімдер мен 
туындылардың дүниеге келуіне ықпал жасап отырады. 1397-1492 жылдары 
өмір сүрген Өтепбойдақ Тілеуқабылұлы Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп 
Баласағұн еңбектерімен жақсы таныс болған, араб, парсы тілдерін  
меңгеріп, әдебиетін білген. Оған Өтепбойдақтың мына сөздері дәлел: 
«Мейлі Әбу Насыр болсын, Жүсіп Баласағұн болсын, мейлі мен болайын, 
бір із, бір тілектеміз. Ол екеуінің менен артығы – жырлауыл, сөйлеуіл, 
шижаламада (қалам) ғана, сонымен қоса үшеумізге ортақ теңдік – шопан  
үсті бозторғай ұяламдықтап жұмыртқалағандықты таппақ (қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалайтын заман жаратпақ) тақсыр аллажар...».

Мұнымен Өтепбойдақ Қазақ хандығы мәдениеті мен идеологиясының 
ерте кезден бастау алатындығын, бір арнамен келе жатқан  
сабақтастығын білдіреді.

Түркі халықтарының мәңгілік мұрасы болып табылатын «Қорқыт ата 
кітабында» [6] оның авторы әлем ғалымдарының көпшілігінен әлдеқайда 
бұрын адамның өмір сүруінің мән-мағынасына үңіледі. Ал, адамның өмір 
сүруінің негізгі модустары (көріністері) күрес, қамығу, өлім жөніндегі  
батыс философиясындағы экзистенциализм бағыты ХХ ғасырдың бас 
кезінде ғана пайда болғаны белгілі. Қорқыт туралы аңыздар мен жырлар 
түркі халықтары арасында кең таралса, экзистенциализм де Батыс 
интеллигенциясының ой-пікіріне, әдебиеті мен өнеріне едәуір ықпал 
жасады. Қайта «Қорқыт жырлары»: «өмір барда өлім бар, өзгеру бар, өлмес 
өмір жоқ, сынбас темір жоқ, бәрі де өледі, өзгереді, ұмыт болады, тек мәңгі 
бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе – адамның өмірінде істеген игілікті 
ісінің нәтижесі» деген прогрессивті түйінге жетелейді. Мұнан хакім Абай  
ұстартқан «кемел адам» теориясының бастауы да байқалады.

Батыс әдебиетінде Махмуд Қашқари мен Ж. Баласағұнды «түркі 
мәдениетінің екі ұлы қайраткері» деп атайды [7, р. 253-254].

Қазақ хандығын және оның идеологиялық таным-түсінігін зерттеуде 
Махмуд Қашқаридың (1030/1035 ж. шамасында туған) «Диуани лұғат 
ат-түрк» шығармасынан (1072-1078 ж.ж.) аттап өту мүмкін емес. Онда 
түрік мемлекетінің пайда болу себептері, түрік тілінің Түрік қағанатындағы 
барлық тайпалардың ортақ тіліне айналуы, оның қазіргі қазақ халқы  
тілінің бастау көзі екендігі жөнінде құнды мәліметтер келтіріледі.

М. Қашқари еңбегінен түркі халықтарының қазіргі Қазақстан мен 
Орта Азия аумағын сонау сақ заманынан бері мекендеп келе жатқаны  
жөнінде де хабардар боламыз. 

Мырза Мұхамед Хайдар Дулати (1499-1551) Баласағұн қаласынан 
шыққан ғалымдар саны Самарқандтан әлдеқайда көп еді деп жазған-ды. 
Сол ғалымдардың бірі – голландиялық А. фон Тангерлоо атап отырған 
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Жүсіп Баласағұн (11 ғ.). Оның «Құтадғу білік» кітабында ел басқарудың, 
экономиканы, әлеуметтік-тұрмыстық ахуалды, әскери істі ұйымдастырудың, 
мемлекеттің әл-ауқатын жақсартудың жолдары баяндалады. Шығарманың 
басты мақсаты – бақытты қоғам, құтты ел түзу. Тангерлоо «Құтадғу  
білікті» Фирдоусидің «Шахнама» шығармасымен салыстыруға болады деп 
жазады. Ол Жүсіптің «сарай идеологы» («court ideologie») болғандығын да 
атап көрсетеді. Голланд ғалымы – Жүсіптің уәзірлердің үстінен қарайтын 
Хас Хажиб немесе бас уәзір қызметін атқарғанын айтып отырған секілді.  
Хас Хажиб ізгілікке, ынтымақтастыққа негізделген қоғамды уағыздайды. 
Ондай қоғам ғана мемлекеттің нығаюына жол ашады.

Ж. Баласағұнның және басқа да ойшылдардың ақыл-парасатпен өмір 
сүретін, білімге ұмтылған, елі мен жерін сүйген «кемел адам» туралы  
теориясы Асан қарияның толғауларынан да көрініс береді. Асанның 
дүниетанымындағы арға жүгіну, зұлымдықтан аулақ болу, ол үшін  
адамның өзіндік жетілуінің қажеттілігі жөніндегі тұжырымдамасын  
келісімді өмір сүру теориясының үшінші шарты деп қарастырған да 
жөн болар. Төртіншіден, Асан Қайғы хандықтың қорғаныс қабілетін  
арттыруға, ел аумағының тұтастығын сақтауға, табысқа масаттанбауға, сақ 
болуға шақырады. «Аңдып жүрген көп дұшпан, Елге жау болып келеді», – 
деп сақтандырады.

Асан қария өсиетіндегі, одан бұрынғы ғалымдар ізденістері мен 
ақын-жыраулар толғауларындағы ынтымақ, бірлік сарыны Ұлытауда 
қазақтың үш жүзі өкілдері қалдырған «Таңбалы тастан» айқын аңғарылады. 
Орхон-енисей жазбаларында түркі халықтарының алтын бесігі болып 
табылатын Түрік қағанатының тарихы бедерленсе, «Таңбалы тас» – қазақ 
елінің бірлігі жөніндегі тұңғыш декларация іспеттес.

Ел бірлігін, атамекенін қасиет тұту – көне заманнан үзілмей келе  
жатқан, қазақ халқының бойына ана сүтімен, әкенің қанымен біткен, 
патриоттық сезіміне қашан да арқау болған қасиет екендігін батырлар 
жырларынан да айқын аңғарылады. Қазақ халқының санасында  
батырлықты, елдікті асқақ тұтқан жыраулар да аз емес. Олардың бірі –  
Сыпыра жырау. «Ер Тарғын» жырында ол – «өз өмірінде толғау айтып,  
тоғыз ханды түзеткен кісі», «Телағыс» жырында – ел бірлігінің ұраншысы.

«Қырымның қырық батыры» жырының негізін қалаған Сыпыра  
жырау туралы араб саяхатшысы Ибн Батута Сарайшықта болғанда, оны  
елі Құдайдай табынған даңғайыр жырау екенін жазып кеткен.

Жауынгер жырау Доспамбет (ХVI ғ.) толғаулары да қазақ жерінде 
кең тарады. Оның «Айналайын Ақ Жайық, Ат салмай өтер күн қайда»  
деген жыр жолдары ақын Махамбет шығармашылығына барып жалғасады.

Жайықтың шығыс бетінде дүниеге келген Шалкиіз Тіленшіұлын 
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(1465-1560) әдебиетші ғалымдар «қазақ жыраулық поэзиясының 
атасы» деп есептейді. Ноғайлы жерінде, Қазақ хандығында өмір сүрген 
Шалкиіз озбырлық пен ізгілік, жамандық пен жақсылық, ерлік пен ездік  
арасындағы тайталасты асқақ үнмен толғап, өз пікірін білдіреді.

Дауылпаз жырау, мемлекет қайраткері, батыр Қожаберген жырау  
1683-1688 жылдары Тәуке ханның елшілік қызметін атқарып, Қазақ 
хандығының егемендігін нығайтуға үлес қосты. Ғалымдар оның «Елім-ай» 
дастанын «Илиада» мен «Одиссеяға» теңейді.

Халықты жоңғарларға қарсы азаттық күреске, ерлікке үндеген 
жырау әрі қолбасы Ақтамберді Сарыұлының (1675-1768) айтқандары да  
халық жадында сақталып, мемлекет іргесін бекітуге қызмет етті.

Философиялық – дидактикалық толғауларымен ел қорғаған 
батырларды, халық мұңын жоқтап, сөзін сөйлеген билерді мадақтаған  
Үмбетей жырау (1706-1778) Абылай ханды әділдікке үндейді.

Есімі мәшһүр Бұқар жырау – қазақтардың үш жүзінің басы  
қосылып, бір орталыққа бағынған күшті мемлекет болуының уағызшысы.

Ұлттың қалыптасуы ғана емес, оның этникалық тұтастығын сақтап  
дамуы тарихи жадын сақтауына тікелей байланысты. Тарихи жады жоқ  
халық ерте ме, кеш пе тарих сахнасынан кетеді. Сол себепті Мұхамед 
Хайдар Дулати «тарих – ата-бабаларымыздың дүниетанымы», оны 
қастерлей білу керек дейді. Қадырғали би Қосымұлының (1555 ж.ш.т. – 
1607) «Жами ат-тауарих» еңбегіндегі (1602 ж.) Қазақ хандығының құрылуы, 
Қазақ халқының қалыптасуы, оның этникалық құрамы жөніндегі мол  
мағлұматтар «Таңбалы таспен» бірге бүгінгі күнге жетті, бүгінгі  
ұрпақтардың тарихи жадын жаңғыртты.

Қазақ халқына көшпелі демократияның бай құндылығын бойына 
жинақтаған діл мен өркениеттік дәстүр, өзіндік ұлттық рух тән. «Тарих-и 
Рашиди» еңбегінен көрінгендей, қазақтардың еркіндік сүйгіш қасиеті  
құлдық психологиядан адалығынан, ХVIII ғасырдың ортасына дейін 
деспотиялық жүйе бұғауына түспеуінен, табиғатпен тығыз байланыста 
өмір сүруінен туындайды. Көшпелі демократия тәртібі оларды адалдыққа, 
Әбу Насыр әл-Фараби шығармасында негізделгендей, бірлесіп өмір  
сүруге, жөн-жосықпен жүріп-тұруға үйретті.

Сонымен, ғалымдар мен ақын-жыраулардың, данагөй абыздар мен 
ел атынан сөз ұстаған билердің ізденістері мен ой-толғамдары негізінен  
Білге қағанның мәңгі бақи ел болып қалу жөніндегі өсиеті мен ғұлама 
ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің «кемел мемлекет», «кемел адам», Жүсіп 
Баласағұнның «Бақытты қоғам» жөніндегі ой-пікірлері төңірегінде  
өрбітіліп, Қазақ хандығының оптимистік сипаттағы мемлекеттік 
идеологиясының іргетасын қалады.
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Қазақ хандығы идеологиясының негізін құраған «Мәңгілік Ел»  
идеясы – дербес те, дамыған мемлекет құрып, береке, бірлікте тәуелсіз 
өмір сүруге ұмтылған халықтың арман – мұратының жиынтық көрінісі. 
Бүгінде ол Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2014 жылғы халыққа Жолдауында, 
Ұлытау сұхбатында ұстартылып, жаңа деңгейдегі мемлекеттік дамудың  
стратегиялық бағыты ретінде жалғасын тапты.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының

 жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к.

XVIII ҒАСЫР: ЕЛ МҮДДЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН  
САҚТАУ ДӘСТҮРІ ТАРИХЫНАН

Қазақ тарихының дала өркениетінде ғана емес, әлемдік даму  
үрдістеріндегі орны ерекше. Ғылыми зерттеулерде бірінші  
мыңжылдықтағы  Еуразия сахарасын дүрілдеткен ұлы қағанаттар дәуірі 
басталды: империялық үрдіс, трансконтинентальдық сауда жол торабы,  
металл балқыту ордасы, сәулет кешендері (Домбауыл, Бесшатыр, Есік 
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қорғандары т.б.) пайда болып,  дала әлемдік өркениетке өшпес үлес 
қосқан ұлылармен тұлғанды. Ал, екінші мыңжылдықта Еуразияда жаңа 
түркілер көтерген ұлы империялар бой көтергені мәлім. Түркі әлемі және 
қазақ хандығының қалыптасуы екі дәуірлік эволюциялық дамудың заңды 
нәтижесі ретінде тұжырымдалды. Әсіресе, дәл осы екі мыңжылдықта  
қазақ жеріндегі үздіксіз жаугершілік аясында елді, жерді қорғау дәстүрі 
мықтап орныққан болатын. Мұны Ресей империясы қазақ елін уысына 
түсіру үшін 282 жыл (1582-1864 жж.) уақыт жұмсауынан-ақ көруге болады. 
«Қазақ екінші мыңжылдықта моңғолдың тегеурінді тепкісіне, ойраттардың 
370 жылға созылған ойранына, орыстардың төрт ғасырға созылған 
отаршылдығына, қытайлардың жымысқы әрекеттеріне, Орта Азиядағы 
феодалдық хандықтардың қанішерлігіне төтеп беріп, ұлттық мемлекеттік 
дәстүрін қалтарыста қалдырмады, ұлт болмысын ешбір жауға алдырмады. 
Ұлт мүддесі үшін болған күрес ұлтымыздың екінші мыңжылдықтағы  
басты нәтижесі» болған-ды [1]. Расында, тәуелсіздікке жеткізген де сол 
мүдделілік емес пе! Әсіресе, қазақтардың Ресей империясы құрамына 
ену мәселесі төңірегінде отандық және шетелдік ғалымдар зерттеулерінде 
көлемді де көп ауқымды тұжырымдалды және жалғасын табуда. Ресей 
құрамына ену аясында, қазақтар арасындағы бірлік пен бытыраңқылық  
және «бодандану», «жабайылар» ұғымдары ғылыми айналымға енді.

Осы тұста белгілі тарихшы Әбілсейіт Мұхтардың «Тарих  
тұңғиығындағы тұлғалар» жинағында өзінің тұжырымдарын отандық 
және шетелдік ғалымдардың ғылыми пайымдарымен ұштастыра дәйектеуі 
өте ұтымды шыққан. Және Әбілқайыр хан жөніндегі айтыстарды 
тоқтату және құжаттарды қайта саралау ұсынысын бергендігін атап өту 
қажет [2]. Профессор Көшім Есмағамбетовтың: «Ресей мен кіші жүз 
арасындағы жасалған келісімді екі жақ екі түрлі пайымдады. Бұрынғы 
Алтын Орда кеңістігіндегі елдер мен халықтарды билеп-төстеуден бай 
тәжірибе жинақтаған Ресей қазақтарды да жаулап алынған  татарлар мен  
башқұрттарға теңегісі келді. Әбілқайыр бастаған топ көшпелі елдің 
басшылары ретінде бұл құжатты шығыстық дәстүр тұрғысынан түсінді,  
яғни аталмыш келісімді дағдарысты жағдайда қуатты мемлекеттің 
қамқорлығында (протециясында) болуы да, ес жинап, әлденген кезде 
бас тарта салатын дағдыда қабылдады. «Қамқоршы» мемлекетке қарсы  
әрекеттер (тұтқындар алу, мал-мүлкін тонап кету т.б.) – күрес тәсілі. Оны 
Әбілқайырдың «тұрақсыздығынан» не болмаса қазақтардың «жабайы 
табиғатынан» іздеушілік тарихи шындықты бүркемелеу болып табылады» 
деген болатын. Профессор И.В. Ерофеева да төмендегідей тұжырымға  
келеді: «...Понимание подданства у всех было разным. Царское  
правительство подразумевало под этим прямое подчинение, кочевые же 
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правители партронато-клиентны еотношения, то есть обмен услугами 
и ресурсами, а не прямую зависимость. ... Принцип историзма гласит, 
что политика – это искусство возможного. А в условиях развития  
колониальной экспансии держав, когда мир уже делился между несколькими 
крупными государствами-империями, и народы так или иначе были 
вынуждены в этой большой игре выбирать для себя наиболее приемлемый 
вариант развития. Потому все другие казахские ханы не случайно  
последовали за Абулхаир ханом. Если бы, по их представлениям, он был  
не прав, то они приняли бы несколько иной вариант развития событий».

Ресейде Иван Грозныйдың тұсынан басталған патшалық («царь», 
латынша «цезарь»-император) I Петр Алексеевич (1672-1725) кезеңінде 
1682 жылы жалғасын тапқан болатын. Оның ішкі және сыртқы саясаттағы, 
қоғамның материалдық және рухани өміріне жасаған өзгерістері Ресейді 
жаңғыртты. Бірақ бұл кезең I Петрдің жаңа рефомалар жасау аясында,  
оның 1689 жылдан билікті жеке қолына алып, ақыр соңында 1721 жылы 
император болып жариялануымен, абсолютизмнің нығаюына әкелді.  
Небәрі 2 жыл тақта отырған I Екатеринаның, бар болғаны 12 жасында, 
екі жыл сегіз ай басқарған II Петрден кейін император тағына Анна  
Иоановна отырады. 

Анна Иоановна (1693-1740), Курляндия герцогы Фридрих  
Вильгельмнің (1711 жылы қайтыс болған) жесірі болатын. Петрдің туысқан 
ағасы - патша Иванның қызы. «Жоғарғы кеңес» сайлауы бойынша 1730 
жылы таққа ие болды. Ол келісімен, оның таққа отыруына ықпал еткендер 
марапатталып,  оларға атақ, жеке иеліктер, төс белгілер тарату басталды. 

Бұл тұста Ресейдегі императрица сарайы маңында ең сенімге ие болған 
неміс тобының өкілдері болатын. Олар: барон Остерман, камергер Бирон 
(мәртебелі ханымның сүйіктісі), граф Левенволд. Олар сыртқы жұртқа  
күмән келтірмес үшін, қарсылық көрсетсе де өздерінің қатарына  
фельдмаршал Голицынды қосып алады. Ал, бұрынғы император II Петрге 
ықпалы зор, оның қайын атасы А. Долгорукийлер отбасына қазынаны 
тонағаны үшін әртүрлі айып тағылады және отбасылары жер аударылады. 
Мұның да негізі жоқ емес еді. Императорға кімдердің әсері болғанын, 
Ресейдегі Испания елшісі герцог Лирийскийдің корольге жазған хатынан 
да байқауға болады: «... все в Москве роптали на образ жизни царя,  
приписывая это тем, кои окружали его величество. Любившие отечество 
приходили в отчаяние, видя, что государь каждый день поутру, едва 
одевшись, садится в сани и отправляется в подмосковную с князем  
Алексеем Долгоруковым, отцом фаворита, и с дежурным камергером и 
остается там целый день, забавляясь, как ребенок, и не занимаясь ничем,  
что нужно знать великому государю...». 
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Ал, 1930 жылдың 9 мамырында императрица тәжін киген Анна  
Иоановна немістер ықпалында болды. Әсіресе оның оң қолы есептелінген 
- герцог Эрнст Иоганн Бирон (Курляндия герцогы) өзінің жеке басының  
баю жолын ғана емес, сол сияқты Ресейдің барлық мемлекеттік және 
қоғамдық салаларында шетелдіктердің орын алуы мен үстемдігі бағытында 
жұмыс атқарды. Елді тонау мен оны талан-таражбен пайдалану, қуғын- 
сүргін, тыңшылықпен шұғылдану, сөз тасу, кез-келген ұлттық 
сипаттағы дамуды басып-жаншу орын алды. Немесе бұл кезең тарихқа  
«бироншылдық» атауымен енді. Ендеше XVIII ғасырдың басындағы Ресей 
тарапынан жасалған іс-қимылдардың барысында тікелей Еуропалықтардың 
қатысы болғандығы қазіргі күні жасырын емес. Анна Иоановнаның 
қазақ даласын «протекторат» етудегі саясатының дара емес екендігі, Ұлы  
далаға шетелдік саяхатшылардың қызығушылығының астары да  
айқындалады. Ол жүйелі ойластырылған халықаралық ауқымдағы саяси 
ойыншылардың қатысымен жасалынғаны да күдік тудырмайды. Оның 
себептерінің бірі – Анна Иоановнаның таққа отыруы. 

Дәл осы тұста «қазақтың үш жүзінің хандарының басы қосылып, Кіші 
жүздің ханы Әбілқайырды қазақ ханы сайлап, қалмаққа қарсы бірлесе  
күреске шыққандығы» [3] халық жадында.  Ресейде тақ үшін сарай  
маңындағы қаскүнемдіктер мен халықтың жалшылануы тереңдеген 
жағдайында, қазақ даласында хандар билеп, билер шешім шығарып,  
халқын Отаншылдыққа ұйыстыруы, шет жерлердегі корольдер мен 
императорды, княздар мен герцог, графтарды қанағаттандырды деп 
айтуға келе ме? Тағы да айта кететін жәйіт, 1736 жылдың аяғында 
Әбілқайыр би-батырларын жинап, Кеңес өткізіп, қазақ-башқұрт қарым- 
қатынасын реттеуге күш салса, біз неге «бодандану» мәселесі аясынан  
шықпай, бір шеңбер ішіндегі тұжырыммен қанағаттануымыз керек?  
Нәтижесінде, XVIII ғасырдың басында ішкі қайшылықтар мен 
берекесіздіктердің Ресейдегі салмағы артып тұр. Себебі бұл мезгілде көрші 
жұрттар байлығын талан-таражға салып, сауық-сайранмен күн өткізіп 
жатқанда, қазақтар жұмыла жауын ойсыратып, болашақ ұрпақ үшін сүбелі 
қимылдар жасаған болатын. Әрине, елдікті сақтаудағы  күрделі кезең. 

XVIII ғасырдың басында қазақтардың сыртқы саяси жағдайы 
оңтүстік-батыстан Еділ қалмақтары, солтүстіктен Сібір казактары,  
Жайықтың арғы бетінен башқұрттар, оңтүстігінен Орта Азия хандықтары 
(Бұхара, Хиуа) шабуылдарына төтеп беру керек болса, олардан да  
қатерлісі жайылымдық жер мен сауда-қолөнерінің орталықтары  
қызықтырған шығыстан төнген, Жоңғар хандығының қаупі басым болды. 
Екі ортадағы кескілескен қантөгісті күрес жүз жылдан астам уақытқа 
созылған болатын. XVII ғасырдың 80 жылдарынан бастап жоңғар  
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тайшылары Жетісудағы, ішінара Шу және Талас өзендері бойындағы  
қазақ қоныстарын қолында ұстаған болатын. Бірақ Жетісу қазақтарына 
нақты билік етуге қол жеткізе алмады. Тәуке ханның мықты билігі тұсында 
қарақалпақтармен бірігіп бірнеше бекіністерге (Тархан бекінісі, Царево 
қалашығы, Утятск бекінісі), Еділ қалмақтарына жасаған шабуылдары  
сәтті аяқталды. Қазақ жасақтары негізгі соққыны Ертістің жоғары  
ағысында жасай отырып (1702-1703 жж.) жоңғарларды ығыстырды, бұған 
Тянь-Шань қырғыздары да көмектесті, тіпті қазақтар жоңғарларға нақты 
қауіп төндірді. Осы тұста көп мазалайтын сұрақ: кейбір деректердегі  
«билік үшін күрес пен сұлтандардың оқшаулануға ұмтылуы көп кешікпей 
бірлікті бұзды, оны көршілері дереу пайдаланып қалды» [4] деген 
мәліметтердегі ел бірлігінің болмауы туралы түсінік күмән туғызады. 

Яғни, қазақтардың өздері ғана емес, көршілермен қоян-қолтық 
жауға қарсы күреске шығуы - бірлік пен өзара сенімді білдірсе керек-ті.  
Татулық пен күш-жігер жеңіске апарар жол екені тағы айқын. Бұл 
біріншіден.

Екіншіден, қарсы шабуылда табысқа жетсе де, Тәуке хан мен Қайып  
сұлтан «татулық орнату» мақсатымен кездесу өткізуді ұсынып,  
Түркістаннан Текес өзеніндегі қонтайшы ордасына  Бөкейді елшілікке  
жіберуі, қазақ халқының түпкі мақсаты - тыныштық пен бейбіт өмір  
екендігін көрсетсе керек. 

Үшіншіден, 1710 жылы Қарақұмдағы Халық кеңесі. Қазақтың үш 
жүзі өкілдерінің жиналысы өткізілгені мәлім. Бұқара халықтың Жоңғар, 
қалмақтарға қарсы шабуылға шығуына Бөгенбай күш біріктіру ұранын 
тастайды: «... Жауға мінер тұлпар құрып па?! Сұр жебе толы қорамсақ  
қаңырап бос қалып па?!» деген сөзінің бүкіл елді рухтандыруы және  
халық жадында сақталынуы [5]. Кеңеске Кіші жүзден Әлімұлы, Байұлы,  
Жетіру, Орта жүзден қыпшақтар мен наймандар өзара келісімге келіп, 
Әбілқайыр сұлтанды хан, ал Бөгенбайды әскери басшы ретінде сайлағаны 
жөніндегі Я.В. Гавердовскийдің жазбасында жазылған. Осы жиында  
Л. Мейер: «Әбілқайыр аға хан болып сайланды», – деп жазса, тарихшы  
В.Н. Витевский: «Бөкенбай қазақтардың жетекшісі болып сайланады да, ал 
хан билігі Әбілқайырға берілгендігі» туралы тұжырымдайды [6].

Ендеше қаншама шапқыншылыққа, тұтқындар мен малын әкету, 
жайылымдары мен мүлкін тартып алу, тұтас рулар мен ауылдарды 
қырып-жоюға қарсы, ел ішіндегі қасіретті жеңген де - біртұтастық. Бұдан 
батылдықты жалау еткен - ұлттық рухани қасиет көрініс табады. 

Төртіншіден, 1713 жылы жоңғар әскерлері жаңадан соғыс қимылдарын 
өрістете отырып, Цеван-Рабтан әскерінің негізгі бөлігін қазақтарға  
қарсы аттандырады. Дәл 1716 жылы Тәуке хан елшілерінің Сібір  
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губернаторы М. Гагаринмен келіссөзінде Ресейдің әскери көмегі  
туралы мәселе қойылады, яғни Қайып ханның елшілері де олар әскери  
жағынан көмектескен жағдайда жоңғарлардың жеңіліс табу мүмкіндігі 
туралы ұсыныс жасайды. 1718 жылы патшаға жазған хатында Әбілқайыр 
да қырғын-соғыстың, қан-төгістің алдын алғысы келгендігі туралы, болжам 
жасағаны анық [7]. Жайылымдардан айырылу, көші-қон бағытының 
бұзылуы, егіншілік мәдениет ошақтарының жойылуының барысы, қазақ 
жүздері арасындағы шаруашылық-саяси байланыстарының әлсіреуіне, 
бытыраңқылықтың күшеюіне, мемлекеттік билікті орталықтандыру 
негіздерінің бұзылуына ықпал еткен-ді. Осы кезеңде Ресей көмек қолын 
созудың орнына тың-тыңдатып, «бекіністі шептердің тұтас тізбегін салу 
жоспарын» бекіткен болатын-ды. 

I Петрдің Жарлығымен нұсқау беріліп Д.А. Бухгольц әскери-барлау 
экспедициясы жасақталды, нәтижесінде Ямышевск бекінісі, Ертіс бойында 
1717 жылы П. Северскийдің отряды - Железинск, ал В. Чередовтың отряды 
- Колбасин бекіністерін салды. Қан төгіссіз табыстарға жетуде Сібір 
әкімшілігі 1718 жылдың жазында солдаттардан, казактардан тұратын отряды 
мен артиллериясы бар, тәжірибелі фортификатор Прокофий Ступенный 
басқарған ірі экспедицияны жасақтайды. Және мүмкіндігінше, ойраттармен 
жанжалдаспауға, оларды «қарсы дұшпандық ниет жоқ екендігіне»  
иландыруға әмір берген болатын. Қазақ-ойрат күресі қызып жатқан кезде 
патша өкімімен майор И.М. Лихарев басқаратын әскери командаға Зайсан 
көлін толығырақ зерттеу, «алтын құмды» іздестіріп, ол туралы егжей-тегжейлі 
мәліметтер «жеткізу» міндеті жүктелді. Нәтижесінде 1720 жылы бірнеше 
бекініс - Өскемен, Черноморецк, Черноярск, Верблюжск, Осморыжск, Убинск, 
Семиярск форттарын салып, үш әскери-саяси шеп – Сібір, Ертіс және Колыван 
шептері үшін негіз қалады. Жақсы машықтандырылған гарнизондары, 
зеңбіректері көп, стратегиялық жағынан орналасқан жері қолайлы бұл 
бекіністер жергілікті тұрғындарды құнарсыз жерлерге ығыстырып,  
Обь-Ертіс өзендерінің аралығын Ресей иелігіне бекітуді, өзін казак  
қоныстары арқылы қауіпсіздендіріп, отарлау тірегіне айналдыруды  
қамтамасыз етті. Бұл Ресейдің саяси тактикасының аясы - қазақтардың  
Жоңғар хандығымен қандай да бір келісім жасауына мүмкіндік бермеу 
мақсатында, өзінің қол астына бағындыру жолы еді. Ал, 1723 жылы 
жоңғар-қытай бітімінің жасалуына байланысты жоңғар қонтайшылары 
қазақтармен соғысқа дайындала бастады. Қазақтардың Аңырақайдағы 
жеңісіне қарамастан, жоңғар басқыншылығы қазақ қоғамының  
әлеуметтік қатынастарында терең із қалдырғаны айқын. 

Осы мерзімде дербес шаруашылық жүргізу мүмкіндігінен  
айырылғандар тіршілік көздерін іздеп батысқа, орыс шекараларына қашты, 
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Орта Азия хандықтарынан баспана іздеулеріне де мәжбүр болғандар 
тағдыры бөлек мәселе. 1723 жылғы қыркүйектің басында Әбілқайыр  
20 мың жауынгерімен қалмақ тайшыларына қарсы аттанып, Жем бойымен 
Жайықтан өтеді. Қазақтар Доржы Назаровтың бес мың әскерін тықсырып, 
Досанг тайшыны қашуға мәжбүр етті. Көп кешікпей Әбілқайыр мен 
Тама Есеттің жасақтары Лекбай тайшының екі мың шаңырақтан тұратын  
ұлысын талқандап, көп мөлшерде мал мен тұтқынын алады. Дәл осындай 
ахуалда, яғни аласапыран заманда сұлтандар мен ру басыларынан үмітін 
үзген, қырылып-жойылудан өзін-өзі құтқару әрекеттерін жасағандар 
да болды. Мұндай ащы шындықтың бетін өзара келісіммен шешкен  
батырлар – Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, Наурызбай, Шақшақ Жәнібек 
т.б., билер – Қазыбек, Төле, Әйтеке және  басқалар болатын. Бөгенбай 
батыр Әбілқайырдың жеке қасиеттері, сол кезеңдегі қазақ қоғамының ішкі 
өмірін түсіне білуі Кіші жүз емес Орта жүздің көптеген руларына арқа 
сүйеуге ұмтылуы, адамдарды біріктіре алу қабілетін былайша көрсеткен:  
«Тәуке ханнан кейін Әбілқайыр басты хан болып және ешкімнен кедергі 
көрмей, өз ықтиярымен көп іс тындырды».

Соғыс қимылындағы кейбір жағдайларды Әбілқайыр жоңғар 
басқыншыларына қарсы орталықтандырылған қарсылықты  
ұйымдастыру үшін пайдаланды [8]. 1724-1725 жылдардағы  
басқыншыларға тойтарыс беру кезінде  батылдығы мен ұйыстырушылығы 
көрініс берсе, ал 1726-1727 жылдары тұтас қазақ руларын біріктіруде 
белсенді саясат жүргізген болатын. 1726 жылдың күзінде Ордабасында 
өткізілген Жалпы қазақ съезінің де негізгі мәселесі – жауға бүкіл  
халықтық тойтарыс беруді ұйымдастыру болатын. Әбілқайыр хан қазақ 
жасағының бас қолбасшылығына (А.И. Левшин бойынша) ұсынылған.  
Қалай болғанда да осындай қысылтаяң кезеңде қалың жұрт рухын  
әлсіреткен жоқ, қорғануға, бар мүмкіндікті пайдаланғаны айқын,  
мәжбүрліктен «... көшкен сайын бір тайлақ бос келсе» де, тұтастығынан 
айырылған емес. 

Бесіншіден, қазақ қоғамындағы ішкі өзара қырқысу шегіне жеткен  
болса, төнген қауіп те әсер етпес еді. Жұмылдырылған іс-қимыл мен  
келісімге жету өте қиын болар еді. Ал тарихи оқиғалар желісінен  
қазақтардың қиындыққа ұшыраған сайын жоғарғы рухын, бірлігін,  
әрқашан да сөзге тоқтау дәстүрінің сақталынғанына куә боласыз. Шын 
мәнінде, Әбілқайыр императрицаның қызметшісі болса, одан үсті-үстіне 
ант қабылдамас еді, қазақ пен башқұрт арасындағы араздастықты жойып, 
жау жағадан алғанда тұңғиық ойдың түйінін жасап, қазақтың қалай да 
кіріптарлықта қалатынына көзі жетсе де, оның мерзімін созғысы келгендігі 
және  болашақ мүмкіндіктерге үміт артқанын шамалауға болады. 1736  
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жылдың жазында Әбілқайыр иелігінде болған Джон Кэстль жазбасында: 
«Бұлардың үш ханы бар, олардың ішіндегі ең атақтысы Жолбарыс  
хан деп аталады, оның қолында өзінің әкімшілік ететін аймағымен қоса 
Ташкент қаласы бар. Екінші орданың ханы да құдіретті, оның қолында  
өзінің әкімшілік ететін аймағымен қоса Түркістан қаласы бар, оның есімі 
– Сәмеке. Мен болған Әбілқайыр хан – ең кіші орданың ханы. Бұл үш  
ханның үшеуі де бір-біріне әмір бере алмайды, әрқайсысы хандығын жеке 
билейді және бір-бірімен жақсы достық қарым-қатынаста» деп берілген.

Ал, 1757 жылы 9 қыркүйекте Шың патшасына жеткен хабарда  
Қытай елшісіне Абылайдың «мен – Орта жүз ханымын, Кіші жүз бен 
Ұлы жүзді де менің бауырларым билейді» деуі, 1763 жылы 1 қаңтарда  
Қытайға Нұралы хан, Батыр хан, Қайып хандардан арнайы елшінің  
жіберілуі ел бірлігін дәйектейді.

Мұны академик М. Қозыбавтың: «Әбілқайыр ханның тактикасы 
жеке қаралуы керек. Сөз жоқ, ол - ұлы қолбасшы, стратег, Отан соғысын 
ұйымдастырушы, талантты дипломат. Сөз жоқ, Әбілқайыр Ресейден 
бодандықты сұраған кезде халықтың ұзақ соғыстан шаршағанын,  
қансыраған экономиканы еске алды. Патшалы Ресейдің жасаған  
экономикалық блокадасы, орыс қамалдары, казак станицалары, жоңғар 
және Еділ қалмақтары, Орта Азия хандықтары, Цин империясы – осының 
бәрі таразыға салынды» [9], деген тұжырымы айқындай түседі. Расында, 
1903 жылы Әлихан Бөкейхановтың: «Қазақтарды жау жағадан алып, бөрі  
етектен тартып, орыс билігін мойындауға мәжбүр етті» деген түйінін, 
қазақтардың Ресейдің құрамына кіру мәселесін бір ізге салуға негіз  
ретінде пайдаланудың мезгілі жеткен де болар.  

XVIII ғасырдағы Отан тарихында Әбілқайыр мен Абылайдай  
айбынды батырлар мен сұлтандар ел бастаса,  кеңестік қазақ тарихы  
кезеңінде Отан үшін от кешудің дәстүрін жалғастырған Бауыржан  
Момышұлы сияқты азулы батырлар ұрпағы дүниеге келіп, «араздықтың 
ашытқысы болмай, ұйымшылдықтың ұйытқысы бола білген» [10]. 
Мұндай тұлғалары бар ел татулық пен ынтымақтың арқасында қуатты  
елге айналып отыр. Өзінің емес өзгенің де аманшылығын ойлау қазақ  
халқының ерекше танымдық қасиеті арқылы Тәуелсіз елдің туы көкке 
көтеріліп, әлем жұртшылығымен терезесі тең мемлекет қатарына  
қосылды. Өшкеніміздің жанғаны - тіршіліктегі кеңпейілділік пен бірліктің 
айғағы. 

2010 жылы Тәуелсіздік туының Астанада өткізілген ЕЫҚҰ  
Саммитінде желбіреуі де кездейсоқ оқиға емес-ті. Қазіргі кезеңде шет 
мемлекеттермен технологиялық, энергетикалық, көлік, техникалық реттеу 
мен метрология салалары, сауда-экономикалық, кіші және орта бизнесті 



170

дамыту, өмір сүру сапасын жақсарту, гуманитарлық өлшем  бойынша және 
басқа ынтымақтастық нығайтылуда. Энергетикалық бағыттар тоғысында 
Қазақстанның географиялық орналасу жағдайына сәйкес, мұнай мен газ 
қойнауы дүние жүзінде энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі  
ірі ойыншысы ретіндегі - қазақ елінің рөлі» бағалануда [11]. Қазақстан  
мен Еуропалық одақ, Орталық Азия, Еуразиялық Одақ елдері  
арасындағы тиімді сауда-экономикалық ынтымақтастық дамуда [12]. 
Өзара қарым-қатынас, келісім және түрлі деңгейдегі байланыстардан 
туындайтын нақты іс-қимылдар жалғасын табуда [13]. Тарих 
сахнасындағы түрлі кезеңдердегі қазақтардың жүздері, рулары арасындағы 
қайшылық, теке-тірестік, өзара бәсекелесу кейбір зерттеушілердің  өзара  
ымырашылдығы болмады деген асыра сілтеу тұжырымдарына  
байланысты түрлі деректерге сыни көзқараспен қарау қажеттігі туындап 
отыр. Бірлік және өзара мүдделілік - тыныштық пен тұрақтылықтың  
кепілі. Қазақстан тарихнамасындағы өткен замандағы көрнекті  
қайраткерлер мен тұлғалардың тарихи бейнесі арқылы еліміздің тарихи- 
мәдени қоры мазмұнды бола түсуде. Тарихтың белгісіз беттерінің 
шымылдығының ашылуымен, ақиқатқа кең өріс ашылуы сөзсіз.

Қазақстан Республикасы қазіргі кезеңде ұлттық қауіпсіздікті сақтау 
шараларының негізі – мемлекеттік шекараны анықтап қана қойған жоқ, 
жаһандану аясында жаңа мыңжылдықта толастамай отырған ғаламдық 
мәселелердің, оның ішінде әлемнің әр бұрышындағы діни текетірестер 
мен ұлттық қақтығыстардың алдын алуға ықпал етіп келеді. «Үлкен 
саясатта кездейсоқтық болуы мүмкін емес» [14]. Осыған орай, Президент  
Н. Назарбаевтың ұстанымы: «Әр мемлекеттің сыртқы саясатындағы  
жалғыз дұрыс қағида – төзім мен жауапкершілік, диалог қана екенін 
барша әлемге біз өз мысалымызбен танытуымыз керек» [15]. Еліміздің  
дамуындағы, сыртқы дипломатиялық жүйе орнатудағы келелі істер  
жалғасын табуда. Өткен тарихқа көз жүгіртсек, қандай құйтырқы 
саясат жүргізілсе де, оның ақиқаттан басып озбайтындығы дәйектеледі. 
Себебі адамзаттың ортақ бір ғана құндылығы бар, ол - ынтымақ пен  
тыныштық. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының да алғышарттары осыдан 
туындаған болатын.
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Жумагулов Б.С.,
Декан факультета истории и по работе с иностранными студентами 

КазНПУ им. Абая, к.и.н., профессор 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» И ПРОБЛЕМЫ 
УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

На протяжении веков на исторической земле казахов пересекались  
судьбы многих народов – носителей различных культур, религий и традиций. 
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В результате сложилась уникальная ситуация, когда вместе с казахами  
мирно живут представители 140 этносов и 40 конфессий. При этом  
длительное совместное проживание различных этносов сформировало в 
обществе устойчивые традиции толерантности.

В полиэтничном обществе, формирование и укрепление национального 
единства является базовым условием обеспечения безопасности и 
независимости государства, реализации стратегических приоритетов его 
социально-экономического и политического развития.

Актуальность сплочения и консолидации казахстанского общества 
значительно возрастает в современных условиях, когда перед Казахстаном 
стоят задачи по реализации планов новой индустриализации, обеспечения 
инновационно-технологического прорыва страны в ХХI веке.

В этой связи, целью идеи «Мәңгілік Ел» является обеспечение 
национального единства в Казахстане на основе гражданской  
идентичности, патриотизма, духовно-культурной общности, сохранения 
стабильности, межэтнического и межконфессионального согласия в 
обществе.

Под национальным единством понимается целостность существования 
этнических общностей в составе единого государства, высокая степень 
самоидентификации граждан страны с Республикой Казахстан, с  
существующей системой ценностей и идеалов, которые близки  
абсолютному большинству казахстанцев и консолидируют общество в  
единое целое.

Объединяющим началом и предметом заслуженной гордости всех 
поколений казахстанцев является наша общая история.

С обретением независимости общими ценностями народа Казахстана  
стали свободный выбор своей собственной судьбы, сопричастность к 
строительству нового государства, совместная ответственность за судьбу 
страны и будущих поколений ее граждан.

В то же время разнообразие и диалог этнических культур в стране  
являются источником постоянного обогащения и развития всех казахстанцев.

В казахстанском обществе глубоко укоренились нравственные  
ценности, почитание старших, уважение к институту семьи, традиции 
гостеприимства.

Все это способствует укреплению взаимопонимания и дружбы  
граждан различной этнической и религиозной принадлежности.

Сегодня в Казахстане сформирована собственная модель  
межэтнического согласия, получившая высокую оценку в мировом 
сообществе.

Приоритеты обеспечения межэтнического и межконфессионального 
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согласия отражены в программной работе Президента Н.А. Назарбаева 
«Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана», 
Концепции формирования государственной идентичности Республики 
Казахстан. Эта тема всесторонне раскрыта в книгах Главы государства  
«В потоке истории», «Критическое десятилетие», его докладах на сессиях 
Ассамблеи народа Казахстана и других выступлениях.

Одним из главных инструментов национальной политики стала  
созданная в 1995 году Ассамблея народа Казахстана (АНК), объединяющая 
818 этнокультурных объединений. Их руководители входят в состав  
АНК, а также малых ассамблей. 46 этносов имеют свои этнокультурные 
центры.

В 2007 году в рамках конституционной реформы Ассамблея получила  
право избирать девять депутатов Мажилиса Парламента. Таким образом, 
введен конституционный механизм представительства интересов  
этнических групп в Парламенте. В 2008 году принят Закон «Об Ассамблее 
народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире.

Важнейшим направлением деятельности государства в сфере 
межэтнических отношений стало проведение сбалансированной языковой 
политики. Согласно Конституции, государственным языком является  
казахский, в государственных организациях и органах местного  
самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский 
язык. Государство заботится о создании условий для изучения и развития 
языков народа Казахстана.

В 1673 школах обучение ведется на русском языке. Действует 81 
школа, в которых обучение полностью ведется на узбекском, таджикском 
и уйгурском языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана  
преподаются в качестве самостоятельного предмета. Открыто 195 
специализированных этнолингвистических центров, где дети и 
взрослые могут изучать языки 30 этносов. Для изучения родных языков  
выделяются бюджетные средства воскресным школам.

Уделяется большое внимание развитию многообразия культурной 
и информационной сферы. Так, кроме казахских и русских театров  
успешно функционируют 4 национальных (этнических) театра: узбекский, 
уйгурский, корейский и немецкий. Причем три из них - единственные  
на территории СНГ.

Газеты и журналы выпускаются на 15 языках, радиопередачи выходят 
на 8, телепередачи – на 11 языках, государством выделяются средства  
на поддержку деятельности 19 этнических СМИ, а всего их 33.

Стало традицией ежегодно проводить массовые народные празднования 
Наурыза, Масленицы, объявлены выходными религиозные праздники 



174

Курбан-айт и православное Рождество.
Начиная с 2003 года в нашей стране проводятся съезды лидеров 

мировых и традиционных религий, в которых принимают участие видные  
религиозные деятели и представители различных конфессий.

Таким образом, в Казахстане накоплен уникальный опыт национальной 
политики, обеспечивающей мирное сосуществование множества 
различных этносов и конфессий. При этом главным фактором успешности  
казахстанской модели межэтнического согласия выступает сохранение 
баланса интересов, населяющих страну этнических групп, не допускающего 
привилегированного положения одних и ущемления прав других.

Вместе с тем существует ряд факторов, которые могут оказать 
отрицательное влияние на межэтническую ситуацию.

В частности, это усиление этнорелигиозных противоречий в 
различных частях мира, в том числе и в некоторых соседних странах.  
Потенциальную опасность представляет проникновение в Казахстан 
извне различных форм этнорелигиозного экстремизма и радикализма.  
Этническую окраску могут приобретать имеющиеся в обществе локальные 
социальные и бытовые проблемы. Возможные упущения в работе по 
воспитанию молодого поколения содержат опасность для преемственности 
традиций межэтнической и межкультурной толерантности населения 
полиэтничного Казахстана.

Эти и другие аспекты требуют повышенного внимания как со стороны 
государства, так и всего общества.

Консолидация казахстанского общества – задача предельно актуальная. 
Да, в Казахстане имеется ощутимый уровень согласия, как этнического,  
так и конфессионального. И это наше достояние, которым надо дорожить.  
Но согласие и единство – это не состояние, это процесс. Как это всегда  
бывает при качественном реформировании страны, а нам необходимо 
это реформирование, тот уровень согласия, который был вполне  
удовлетворителен вчера, становится недостаточным для решения 
сегодняшних задач, а тем более – завтрашних. Их решение требует 
более глубокого единства, притом, что вызовы внутреннего и особенно 
внешнего свойства все нарастают. Качественная модернизация Казахстана, 
реальный переход его на инновационные технологии потребует ощутимого  
напряжения сил казахстанского общества, и здесь единство общества, 
концентрация его усилий на прорывных направлениях развития  
являются необходимыми. 

Сегодня как никогда Казахстан расширяет свою идентичность – 
он совмещает западные и исламские ценности, западные и восточные 
формы экономического и финансового развития. Это необходимо, так как  
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сохранение идентичности предполагает расширение ее содержания. 
Отсутствие осознанной идентичности крайне опасно и для государства,  
и для общества, и для человека. Это отсутствие ведет к распаду любой 
общности, всякой личности. «Для общества гораздо страшнее нищеты 
атомизация нации», – подчеркивает Н. Нарочницкая. «Если разрушить 
социальную ткань, то формируются целые категории граждан с  
психологией люмпенов, которые не ассоциируют себя ни с государством,  
ни с социумом, они не участвуют в его поступательном развитии.  
Это серьезная проблема для властей любой страны» [1]. 

Среди других проблем, связанных с сохранением идентичности 
на страновом и личностном уровне, огромное значение имеет процесс  
сохранения религиозной идентичности. Для Казахстана последняя задача 
означает сохранение особого статуса ислама и православия с частичным 
приятием (или неприятием) католицизма, новых протестантских и 
нео-ориенталистских религиозных течений. Процесс этот – сложный и 
многомерный. 

Казахстану надо сознательно удерживать имеющийся уровень 
духовной идентичности – это позволит сохранять и государственную, и  
общественную, и личностную идентичность. Поэтому почти  
единственным путем противостояния глобалистскому вызову  
бездуховности в Казахстане является государственная поддержка 
исламу и православию, как традиционным религиям, издавна здесь 
существующим, и духовная (на основе ислама и православия)  
консолидация казахстанского общества. 

Осознанию общности судьбы должна способствовать объединительная 
идея, на роль которой выдвигались и выдвигаются такие идеи, как:  
1) идея гражданского общества; 2) казахская национальная идея; 3) идея 
евразийства; 4) идея «экологического возрождения» и конечно идея  
«Мәңгілік Ел».

Социально – экономическое самочувствие населения является  
также очень важным фактором, влияющим на консолидацию и проблемы 
государственного строительства. Понятно, что переход к рыночным 
отношениям способствовал расслоению общества, а условия глобализации 
усилили ситуацию разделения на «субъекты» и «объекты» глобализации, как 
на уровне государств, так и на уровне индивидов. 

Одним из определяющих факторов социально-экономического 
самочувствия населения является неоднозначное отношение к вопросу о 
легитимности распределения общественного богатства на заре обретения 
Казахстаном независимости. Такая ситуация характерна практически 
для всех постсоветских республик. Так, свое негативное отношение к 
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перераспределению общественного богатства в России неоднократно 
высказывал лауреат Нобелевской премии по экономике (2001) Джозеф  
Стиглиц. Он отмечал, что вместо того чтобы увеличить темпы роста  
экономики они (команда Т. Гайдара) разрушили ее, опираясь на еще более 
фантастические, чем у К. Маркса, представления о природе капитализма [2]. 

Исследователи отмечают, что во многих странах мира (и даже в  
отсталых) сложился слой американизированной или европеизированной  
элиты, получившей образование на Западе, который превращается 
в космополитов «не в силу осознания единства мира или мышления  
глобальными категориями, но в том смысле, что их связь с национальным 
социумом резко ослаблена и они существуют в своем оторванном от  
реальности мире» [3]. Другие исследователи отмечают, что «культурная 
деградация, культурный гедонизм элиты, больше не способной поддерживать 
идею духовного превосходства, сильнее подтачивали стены мировых  
империй, чем полчища варваров, или армии неприятелей» [4].

Социокультурная консолидация, единый порыв народа нашей  
республики, возможность их осуществления имеет два основных структурных 
аспекта: социальный и национальный. Первый – забота о человеке, то 
есть каждый человек должен почувствовать, что государство в лице всех  
структур действительно заботиться о нем: это ответственная работа каждого 
чиновника на своем месте, борьба с коррупцией. Кроме того, каждый член 
общества должен почувствовать, что он может действительно влиять на 
общественные процессы через систему выборов, неправительственные 
организации, общественные организации. То есть реально должен  
действовать принцип обратной связи, в основе которого в системе 
человеческих сообществ должны лежать два основных принципа  
демократии – избирательность и подотчетность. 

Таким образом, для реализации идеи «Мәңгілік Ел» необходимо 
сконцентрировать усилия государства и общества на решении  
следующих основных задач:

- укрепление общеказахстанской идентичности, поддержка консенсуса  
по основополагающим ценностям казахстанского общества;

- формирование эффективной системы взаимодействия государственных 
органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических, 
межконфессиональных отношений;

- развитие государственного языка как фактора единения народа 
Казахстана;

- содействие сохранению и развитию этнокультурной, языковой 
самобытности казахстанских этносов;

- противодействие проявлениям экстремизма и радикализма,  
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недопущение ущемления прав и свобод человека и гражданина.
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ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИДЕИ  
«МӘНГІЛІК ЕЛ»: ТЮРКСКИЙ КОНТЕКСТ

Изучение ценностного содержания тюркской духовной традиции 
продолжается. И оно остается настолько востребованным, насколько 
актуальным является наследие прошлого для современников, насколько  
прочно наше настоящее связывается с культурой прошлого. Стратегия 
«Казахстан – 2050» определила магистральный путь развития страны, 
связывающий наше настоящее и прошлое, камертон звучания прошлого 
в симфонии настоящего. Ее основополагающие принципы: бережное  
отношение к культурному наследию и приумножение культурного 
достояния, понимание традиции и культуры в качестве генетического кода 
нации стали знаковыми в культурной политике казахстанского государства 
и определяющими сущность и содержание ее отношения к духовной и 
материальной культуре прошлого.

Когда мы задумываемся над тем, что значит для нас духовная 
традиция и в чем заключается духовно-ценностная преемственность идей  
прошлого и настоящего, тогда становится очевидным, что ценности, 
откристаллизованные в ходе исторического развития, обладают  
непреходящим онтологическим смыслом, и потому могут воздействовать 
на формирование идеалов человека и общества, участвовать в процессах 
воспитания, обучения и образования, передаваться из поколения в  
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поколение. И когда, например, в Стратегии, определяющей наше 
будущее более чем на три десятилетия вперед, мы читаем, что «Наше 
главное достижение – мы создали независимый Казахстан»; «мы, народ  
Казахстана, выбрали суверенитет, свободу, открытость миру»; «Казахстан  
начала XXI века независим и уверен в себе»; «гражданский мир и 
межнациональное согласие – наша главная ценность» [1, с. 14, 12, 16], то, 
осмысливая это, мы обнаруживаем глубинную онтологическую связь, 
проистекающую из недр тюркской духовности. Ведь это она, прежде иных, 
став нашим истоком, завещала жить в согласии, мире и открытости всему,  
что нас окружает, - природе, мирозданию, другим людям.    

Обретенная независимость и свобода обусловили новые перспективы 
исторического видения пути, пройденного в течении длительной истории, 
факты и события которой осмысливаются по-новому, в обновленной 
мировоззренческо-идеологической парадигме и с новых методологических 
позиций. В этой ситуации историческая наука делает прорыв в нашем 
историческом сознании, кардинальным образом меняя ракурс видения 
прошлого в перспективе будущего. Философия в силу ее специфики, о  
которой еще говорил Гегель посредством образа совы Минервы,  
вылетающей в полночь, начинает глубинные исследования в области 
казахской и тюркской философии, в которых ей еще предстоит открыть 
много неизведанного казахстанскому общественному сознанию, равно 
как и философскому сообществу в силу их практически неизученному 
исследовательскому пространству.

Это подвигает к переосмыслению и концептуализации ценностного  
мира и багажа тюркской духовности. Заново прочитываемое и 
открываемое тюркское наследие вызывает дискуссии по многим вопросам  
теоретического характера, затрагивающим основополагающие 
вопросы философии: ее предмет и исторические формы философии, 
универсально-всеобщий и особенный характер философии, понимание 
прогресса, развития и т.д. Но эти вопросы также фундаментально связаны 
с практическими аспектами, имеющими своей проекцией выход на  
уровень современной политики, геополитики и геостратегии 
глобализирующегося мира. Среди них вопросы региональной 
интеграции, общетюркской идентичности, геостратегической ориентации 
центрально-азиатских государств в постсоветский период и перспективы 
их партнерского вхождения в мировое сообщество в условиях, как одно-, 
биполярного, так и многополярного мира. 

Одним из важных вопросов, подвергающих анализу духовную жизнь 
казахского народа в исторической ретроспективе, является вопрос о 
протоконфессиональном дискурсе тюрков и его роли в формировании 
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ценностного мира казахской Степи, духовно-нравственного содержания 
мировоззрения казахского общества. Новым аккордом в исследовательских 
программах по тюркской культуре и истории звучит тезис о том, что  
вся история тюркских народов огромного евразийского суперконтинента 
представляет собою метаморфозу тюркской духовности и путь, который 
прошел тюркский дух в его историческом развитии. 

Не только длительное время замалчиваемая и нередко искажаемая  
история тюрков, но и их культура, становясь центром исследовательского 
внимания, подвергаются переосмыслению и «переформатированию»,  
оценке с точки зрения иных, чем это было раньше, методологических и 
ценностных критериев и масштабов изучения. Для нас в этом процессе 
важно то, что тюркская духовность, ее парадигма духовно-нравственного 
совершенствования актуализируются в качестве сердцевины тюркского 
мировоззрения, из лона которой вышли ее жизнеутверждающие идеи, 
свидетельствующие о том, что история тюрков оказала влияние на  
региональную и мировую историю. Артикулированные в политике,  
традициях, устном народном творчестве, практике повседневной 
жизни, эти идеи сформировали не только духовный мир казахов в своей  
основополагающей сути, но оказали также влияние на духовную культуру 
сопредельных народов. Факт сам по себе высоко значимый, однако, до  
сих пор остающийся далеко не полностью раскрытым. 

Если рассматривать ареал распространения и расселения тюрков, 
прежде всего, с точки зрения духовно-онтологической, то нам необходимо 
констатировать, что до принятия мировых религий он был охвачен древней 
религией, почитавшей верховное божество – Тенгри. Как известно, 
наиболее показательной в процессе исторического развития той или иной 
этносоциальной, этнокультурной общности, свидетельствующей о ней 
именно как об общности, является господствующее в нем мировоззрение, 
его онтологическая картина мира, представленная в мифологическом или 
религиозном и философском понимании и видении мира и человека. 

На том историческом отрезке времени, о котором идет речь,  
превалирующим мировоззрением было мифо-религиозное мировоззрение. 
Именно религия как наиболее древняя и ранняя форма мировоззрения 
человека, вырабатывающая принципы охраны и сохранения священного 
для человека, содержит в себе определенную матрицу поведения,  
мироощущения и миропонимания, консолидируя ее приверженцев в 
социокультурную общность, позволяющую отличать себя от других.  
Поэтому тенгрианство - это та артикуляция смысловых и 
жизненно-поведенческих ценностей, которая является матрицей  
коллективного бессознательного и устойчивой характеристикой тюркского 
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мировоззрения. 
Тенгрианство освящало повседневную жизнь тюрков, придавая ей 

глубинный метафизический и экзистенциальный смысл, оно транслировало 
идею уважительного и почтительного сосуществования человека и 
окружающего его природного мира. Оно было порождено одухотворением 
природы, сакральный смысл которой распредмечивался в сказаниях и 
легендах, передаваемых от поколения к поколению. Тенгрианство почитало 
духов предков, через поклонение которым осуществлялась онтологическая 
связь индивидов в социальном пространстве бытия. Их почитаемое 
отношение к природе рождалось не только и даже не столько из страха 
перед силами природы, перед которыми человек был нередко бессилен, 
сколько из культивируемого тенгрианством нравственного императива  
уважительного отношения к природному миру как одушевленному живому 
существу. Человек в тюркской системе мироздания был органической 
и неотъемлемой ее частью. Он учился жить в гармонии с природным 
миром, подчиняясь ее естественному и закономерному циклическому ходу, 
воспринимая его как изначально и объективно заданный естественный ход 
событий, времени, жизни. 

Тенгрианство, согласно исследованиям, имело законченную концепцию 
единого божества, космологию, представленную иерархией трех миров 
– нижнего, срединного и верхнего [2, с. 25-36; 3, 4, с. 25-46]. Она  
основывалась на духовно-нравственной парадигме, утверждавшей  
гармонию сосуществования человека и природы как постоянное  
соизмерение и корреляцию этих трех миров. Тенгрианство освящало 
непрекращающееся движение жизни, ее постоянное возрождение и 
культивировало веру человека в жизненное возрождение. Подтверждением 
этого являются обнаруживаемые археологами захоронения людей со  
всем, что необходимо ему для возрождения в новой жизни. 

Все обряды, ритуальные действия и праздники, соблюдаемые в  
тюркском обществе, были по существу формой закрепления 
жизнеутверждающего смыслосодержания постоянного возрождения жизни. 
Они были отражением жизнедеятельности в условиях органического  
единства человека и природы, соизмерялись с природной циклической 
закономерностью, когда все «возвращается на круги своя». Поиски  
бессмертия выразились в мировоззренческо-духовной трактовке смерти 
как сна всего природного, в том числе включая и человека как природного, 
живого существа. Весна – рождение всей природы, осень ее угасание. 
Эти мировоззренческие представления выразились в праксисе тюркского 
общества, его ритуальные формы и виды отразили такое понимание в 
обрядах и культовой практике, археологические свидетельства которых мы 
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обнаруживаем и в настоящее время. 
В тюркской духовности были заложены ценности непреходящего 

значения, вырабатывавшие уважение к природе и ее почитание, 
равно, как и в обществе, уважение к старшим и почитание духов 
предков, онтологизировавшие принцип взаимосвязанности,  
взаимосоединенности их друг с другом, изначального единства. Ценностное 
содержание духовного мира тюрков основывалось на приоритете 
нравственности, стержневым концептом которой, согласно А.Г. Аюпову, 
был концепт «адамгершілік», на особой значимости общения индивидов, 
глубинной внутренней интенцией которого было общение на «потаенном 
душевно-духовном уровне» [5, с. 92]. Они формировали основы, говоря 
современной терминологией, экологии человека, соответственно 
которой формировалось экологическое отношение к природе и к людям 
внутри сообщества в виде универсальной, согласно исследователям,  
геронтологической концепции, смысл которой может быть положен 
в основу современных геронтологических программ человека и  
человечества [6, с. 40-45]. 

Неписаный нравственный кодекс тенгрианства основывался на 
онтологической связи человека с родом, стремлением не наносить вреда 
природе, не вредить себе и своим сородичам, почитать старших и уважать 
достоинство рода, помня своих предков и быть достойным их великой 
памяти. Метафизика тенгрианства, заключенная в концепте светлого,  
чистого, нравственного жизненного пути, выдвигала на первый план 
праведность, чистоту человеческих отношений, преданное, патриотичное, 
основанное на чести и долге служение Отечеству [7, с. 37; 5, с. 189-201].    

Передаваемый от отца к сыну, этот нравственный кодекс закреплял 
в традициях и обычаях означенную нравственную парадигму тюркской 
духовности, превращаясь в генетический код культуры, определенный 
кодификационный код, который способствовал в дальнейшем сохранять 
приверженность Тюркскому Элю. В последующей трансформированной  
под влиянием разных факторов истории вновь регенерироваться и 
соотносить свое прошлое с настоящим и будущим. Картина мира тюрков, 
духовно-нравственная парадигма, репрезентированная в системе этических, 
эстетических, когнитивных, политико-правовых ценностях, позволила 
представить тюркский мир - Тюркский Эль – в качестве целостного 
образования, воспроизводимого в качестве идентификационного истока. 

Тюркский период является важным и значительным для понимания  
культуры казахов. В это время складываются основные понятия, 
мировоззренческие универсалии, характеризующие специфику отношений 
человека-номада к миру. Мировоззренческое ядро, сформировавшееся в 
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тюркский период, сохранилось в составе ментальности казахов, несмотря  
на более поздние, привнесенные исторические и культурные наслоения. 

Анализ творчества выдающихся мыслителей аль-Фараби, Ясави и 
Баласагуни, живших и творивших в условиях исламской духовности, 
дает нам возможность проследить тюркский контекст их философских  
изысканий и показать внутреннюю органичность в принятии исламской 
духовности как развертывающей и модифицирующей тюркскую 
ментальность. 

Традиционными в определении теоретических источников философии 
аль-Фараби в казахстанской науке было принято считать античную и  
исламскую культуры. В настоящее время этот поиск идет в отношении  
тюркской культуры, что является актуальным в связи с необходимостью 
восстановления целостности исторического процесса этно- и  
культурогенеза казахов. В этом поиске, как и во многих других относительно 
тюркской культуры, философии, истории, менталитета, наблюдаются  
разные точки зрения и концептуальные позиции [8, с. 60-61; 9, с. 382; 10, с. 
337]. 

Большая часть исследователей полагает, что тюркские истоки  
философии аль-Фараби прослеживаются в социально-этических взглядах 
мыслителя. Центральной в ней является идея Добродетельного города, 
служащего достижению счастья его граждан. Это идеал, основанный 
на реализации принципов нравственности в совместной жизни людей 
друг с другом. Отличие «Добродетельного города» от «невежественных»  
заключается в том, что «части города и разряды его частей объединены и  
связаны между собой любовью; они сплачиваются и сохраняются 
справедливостью и [вытекающими из] нее действиями» [11, с. 222]. В 
понимании аль-Фараби истинное, справедливое и добродетельное были 
единым целым, поэтому и человек, и человеческое общество в своем  
развитии предполагали это единство и гармонию всех сторон жизни, как 
общественной, так и индивидуальной. 

Идеалом общественной жизни аль-Фараби является Добродетельный 
город, т.е. такое разумное общественное устройство, в котором правит 
бал нравственность человека, его идеалы. Совершенный город – это 
город добродетелей, это бытие человека как нравственного существа.  
Нравственность, добродеяние человека, утверждение его в сфере  
нравственных, а значит собственно человеческих отношений, - 
вот, что изначально и заложено в основу совершенного города, т.е. 
государственной жизни, жизни граждан в государстве. При всей важности 
и значимости различных форм организации государства, его хозяйственной,  
экономической, социальной жизни сущностным и определяющим, 
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главенствующим является нравственное начало в человеке, которое должно 
быть реализовано в жизни государства.

Именно нравственность и нравственная жизнь есть конечная цель 
государства и индивида в рассуждениях аль-Фараби. Политика лишь  
средство достижения этого. Политика должна осуществлять свои 
многочисленные функции в соответствии с принципами этики,  
нравственные идеалы выполняют регулирующую функцию императивов 
долженствования в обществе и в жизни индивидов. Именно поэтому 
интеллектуальное понимание того, что такое счастье, так важно для  
аль-Фараби. Нравственное развитие человека – это преодоление и 
победа разумной части души над ее животной частью, это воспитание 
в себе человека, выходящего за пределы естественных, природных  
потребностей и восходящего по ступеням совершенства в своей  
устремленности к высшему состоянию постижения божественного.   

На наш взгляд, содержательная сторона категории счастья у аль-Фараби 
формируется на пересечении исламских, перипатетических и тюркских 
традиций. Обращаясь к духовным ценностям тюрков, необходимо  
подчеркнуть, что многие жизненные представления тюрков концентрируются 
вокруг главного стержневого компонента, олицетворяемого понятием 
«кут». Это понятие имело ценностное, аксиологическое содержание и 
выражало ориентированность традиционного мировоззрения на «изобилие», 
«благополучие» в земном человеческом мире. С приходом ислама «кут» 
приобретает социальное значение, и понимается как «судьба», «доля», 
«счастье». Именно этот смысл и получает последующее развитие в 
социально-этическом учении аль-Фараби. 

Если Абу Наср аль-Фараби, покинув родные места, достиг  
философской зрелости в культурных центрах исламской средневековой 
культуры, то Ходжа Ахмет Ясави, наоборот, постигнув мудрость  
средневековых исламских центров, навеки связал эту мудрость с родной 
землей, сделав ее одним из величественных центров духовной культуры. 
Он выразил духовно-нравственную парадигму совершенства как Пути, 
являющегося образом извечной дороги и пути номада. Ведь неспроста  
суфизм Ясави получил известность как тюркский суфизм. 

Направленность прозрений Хазрет Султана на практику  
индивидуального и неповторимого опыта опиралась на чистоту сердца и 
стремление человека к знанию, к Истине. Для достижения такого знания 
человек должен был развивать себя как высоконравственное существо, 
посвятившее себя служению Истине, развивающее в себе добродетельные 
качества – преданность и любовь к Богу и человеку, справедливость, дружбу, 
умеренность в потребностях, способность к самопожертвованию во имя 
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высоких целей. «В Божественном учении, - говорит Ясави, - главная цель – 
очищаться от земных грехов» [12, с. 97].

Философия Юсуфа Баласагуни так же, как и философия аль-Фараби, 
демонстрирует собой переплетение и взаимосвязь идей восточного 
перипатетизма, неоплатонизма, ислама и тюркской духовности, 
сформированных в эпоху перемен и выбора культурных перспектив  
развития тюркского общества. Анализ текста поэмы Баласагуни «Кутадгу 
билиг» выводит на мировоззренческое и аксиологическое «столкновение», 
сравнивая позиции персоналий, являющихся поэтическими аллегориями 
этих традиций (так, Айтолды-«Счастье» представляет собой тюркскую 
духовность; Кюнтогды-«Справедливость» является носителем и  
«защитником Веры», представителем мусульманского традиционализма; 
Огдюльмиш – «Разум» основывает свои суждения на рациональных 
доводах и представляет прагматический рационализм; Одгурмыш – 
«Непритязательность» олицетворяет собой суфийскую мудрость). В  
диалогах этих традиций на актуальные темы выявлялись и 
выкристаллизовывались общезначимые ценности Истины, Добра, Красоты, 
Справедливости, торжества чести, совести и достоинства человека, его 
служению благу государства, а тем самым всем его гражданам. 

Различные культурно-цивилизационные модели ценностных  
ориентаций человека и общества представлены Баласагуни в традиции 
диалога культур, философии согласия и поиска Пути духовно-нравственного 
развития и совершенствования.  Они представлены в символической форме, 
позволяющей находить ключи к раскрытию и новому открытию специфики 
и уникальности тюркского мировоззрения и традиции философствования в 
поэтической форме, что делает его творчество близким творчеству Ясави.  

Творчество Баласагуни является одной из страниц, восстанавливающих 
страницы духовно-нравственной эволюции тюрок Центральной Азии. 
Оно развивает стилистику и активистскую жизненную позицию, 
заложенную проблематикой такого важного жанра адабной литературы, 
как «поучения владыкам» или «княжьи зерцала». Они были популярными,  
востребованными и показательны с точки зрения репрезентации их в  
качестве моделей социального поведения и организации социумной 
жизнедеятельности. Философско-назидательный труд Баласагуни «Кутадгу 
билиг» показывает нашим современникам трансформацию мировоззрения 
тюрок, определенную преемственность взглядов древних тюрок и 
тюрок-мусульман эпохи Караханидов. 

Отмеченные важные для творчества выдающихся мыслителей 
тюркского мира, соприкоснувшихся, испытавших влияние, впитавших в 
себя лучшие достижения исламской, античной и древней мысли, явились 
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духовно-нравственной предтечей глубинного понимания единства 
человека с миром, его открытости и свободы. Они были той основой, 
создававшей духовно-ценностные предпосылки формирования идеи страны, 
общества и государства, олицетворяющих благополучие и счастье своих  
граждан, - того, что лежит в фундаменте национальной идеи суверенного 
Казахстана – «Мәнгілік Ел».

Творчество этих выдающихся представителей духовной культуры 
сохранило в сердцевине мировоззрения общечеловеческое содержание 
тюркской духовности, заключенное в гуманизме, в понимании глубинного 
единства человека с универсумом, что становится новой путеводной  
звездой в формировании нового интегрального мировоззрения 
глобализирующегося мира, его выхода на уровень планетарного  
мышления и новой планетарной этики. 
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Евразийства и сравнительных политических исследований 
Института истории госдарства КН МОН РК, к.и.н.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: КОММЕМОРАТИВНЫЕ 

ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

В современной историографии, исследующей роль государства в 
формировании исторического сознания граждан («историческая политика», 
«политика памяти» и т.п.) отмечается важная роль коммеративных практик в 
этом процессе [1].

На сегодняшний день существует несколько, в целом схожих определений 
«коммерации» которые в целом сводиться к следующему: «коммеморация 
– это сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях 
прошлого», при этом сами коммеморативные практики представляют 
собой набор способов, с помощью которых в общественном сознании 
закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом [2, c. 79]. Так как 
по мнению исследователей [3, с. 116] память о прошлом может включать 
события в действительности и не имевшие места то необходимо дополнить 
что с помощью коммеморативных практик не только сохраняется, но  
«воссоздаётся» историческая память.



187

Конечно при таком определении возникает вопрос о соотношении 
памяти (исторической) и коммеморации, на сколько они синонимичны или  
наоборот имеют свои особенности. 

Американский историк Аллан Мегилл разделяет «память» и 
«коммеморацию», в своей монографии «Историческая эпистимология» 
он пишет «хотя память и коммеморация родственны друг другу, но они 
также и резко различаются. Если память – побочный продукт прошлого 
опыта, то коммеморация возникает в настоящем из желания сообщества,  
существующего в данный момент, подтверждать чувство своего единства 
и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое его  
членами отношение к прошлым событиям, или, более точно, через  
разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий» [3, с. 116]. 

Представленный нами доклад посвящен вопросу исследования 
государственной политики, направленной на формирование исторического 
сознания в современном Казахстане. Внимание уделено коммеморативным 
практикам, при этом рассмотрены нормативные правовые документы 
(Указы Президента и Постановления Правительства и т.п.) принятые на 
государственном уровне, связанные с двумя наиболее масштабными за годы 
независимости «историческим» проектам: проведение в 1998 году «Года 
народного единства и национальной истории» и празднование в 2015 году 
550-летия с момента образования Казахского ханства.

В Казахстане история, историческая наука всегда находилась в центре 
внимания и общества и государства. 

О высоком общественном «запросе на историю» который был и остается 
актуальным, свидетельствуют, активные «баталии» в социальных сетях 
на различные исторические и «околоисторические» темы. Сохраняется 
поддерживаемый авторами у читателей существенный «спрос на историю». 
Например, за последние несколько лет в десятку, самых продаваемых книг 
казахстанских авторов, стабильно входили книги (в иные годы занимая 
до половины мест в рейтинге) так или иначе связанных с исторической  
тематикой [4-6]. 

Если говорить в точных цифрах об интересе граждан Казахстана к  
истории, то согласно данным полученным в рамках проекта: «Восприятие 
молодежью новых независимых государств истории советского и 
постсоветского периодов» выполненного на базе системы регулярных 
межстрановых опросов населения – «Евразийский монитор» в 2009 г.  – 
74% респондентов-казахстанцев сказали, что интересуются историей своей  
страны [7].

При этом как показывают данные социологических исследований 
результаты «не правильного обращения с историей» становиться 
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конфликтогенным фактором. Так, согласно данным исследования, 
выполненного «Международным институтом региональных исследований 
«Открытое общество»» по заказу Казахстанского института стратегических 
исследований при Президенте РК в мае 2010 г. – среди факторов  
межэтнической напряженности более 15% респондентов, то есть  
практически каждый шестой отметили – «пересмотр и переоценка  
истории» [8, с. 23].

В Республике Казахстан государство всегда взаимодействовало с 
историческим сообществом – за период независимости, т.е. начиная с 
1991 г. был принят целый ряд государственных программ, реализация 
которых способствовала значительному улучшению финансирования 
научно-исследовательских проектов, укреплению и модернизации 
материально-технической базы профильных институтов, изданию большого 
количества монографий, сборников документов и т.п.

В 1995 году Национальный совет по государственной политике при 
Президенте РК принимает «Концепцию становления исторического  
сознания в Республике Казахстан» – по сути, программный документ 
и ориентир для дальнейшего развития не только исторической науки и 
государственной политики в этом вопросе, но и вектор, в направлении  
которого должно развиваться историческое сознание граждан [9]. 

Согласно Концепции в условиях трансформации общественного  
сознания создание объективной картины прошлого определяется по 
сути как один из главных факторов формирования «общенационального  
единства» [9, c. 19].

По инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева – 1998 г. официально,  
был объявлен «Годом народного единства и национальной истории». Цель 
данного мероприятия не только изучение национальной истории, но и 
обеспечение общенационального согласия. Собственно, само название  
«Года» – «народного единства и истории» ясно подчеркивало  
консолидирующую задачу, стоящую перед историей. 

Согласно указу Президента Казахстана для реализации проведения 
«Года  народного единства и национальной истории»  должна быть создана 
Государственная комиссия с участием лидеров политических партий, 
руководителей общественных объединений, национально-культурных  
центров, религиозных объединений и творческих организаций.  Указом 
предполагалось принять меры по сооружению новых и приведению 
в надлежащее состояние существующих «мемориалов исторической 
значимости» [10, c. 37]. 

Через три недели – 30 декабря 1997 г. вышло специальное постановление 
Правительства РК о реализации Указа Президента РК о проведении Года 
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народного единства и национальной истории, к которому был Приложен 
План основных мероприятий позволяющий раскрыть содержание и увидеть 
конкретные мероприятия которые должны были составить основу «Года 
народного единства и национальной истории» [11]. 

В целом принятые мероприятия можно классифицировать следующим 
образом: по направлению – этнокультурные / исторические; по 
уровню – общереспубликанские / региональные / ведомственные; по 
содержанию – информационные, коммеморативные, организационные, 
юридическо-правовые, образовательные.

В значительной степени аналогично в 2015 г. были организованы 
мероприятия, связанные с празднованием 550-летия образования Казахского 
ханства. Хотя Казахское ханство, созданное во второй половине XV 
века, являлось не первым государством в истории Казахстана – традиция 
государственности на нашей территории имеет давнюю историю, однако 
особенностью Казахского ханства является то что оно по сути одно из  
первых национальных государств в Центральной Азии, история которого 
стала одним из ключевых исторических этапов развития государственности 
на территории Казахстана. Поэтому конечно данному событию было  
предано большое внимание со стороны государства.  

Именно по инициативе Президента Казахстана поддержанной научной 
общественностью, в 2015 году были проведены юбилейные мероприятия, 
приуроченные к 550-летию образования Казахского ханства. 

Подготовка к празднованию этого юбилея началась с принятия 
Постановления Правительства Республики Казахстан «О создании 
Республиканской комиссии по подготовке и проведению в 2015 году  
550-летнего юбилея Казахского ханства» в ноябре 2014 года. Целью 
работы комиссии было определено – обеспечить подготовку и проведение  
мероприятий 550-летнего юбилея Казахского ханства. Непосредственно 
рабочим органом Комиссии согласно этому постановлению было определено 
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан [12]. 

31 декабря, того же, 2014 года было принято еще одно Постановление 
Правительства РК – «О подготовке и проведении в 2015 году 550-летнего 
юбилея Казахского ханства» вместе с этим постановлением, одновременно 
был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению юбилея, 
которые максимально охватили сферу образования, науки и культуры 
и позволили вовлечь в празднование юбилея максимальное количество  
наших граждан, включая молодежь [13].

Всего было запланировано около ста мероприятий по структуре, охвату, 
содержанию в целом сопоставимые с мероприятиями, проведенными в 
течении 1998 года.
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Таким образом мы видим, что государство в современном Казахстане 
в своей деятельности применяет практики коммеморации в частности 
принимаются правовые акты, Постановления Правительства и т.п. которые 
обеспечивают поведение комплекса мероприятий, с помощью которых в 
общественном сознании формируется память о прошлом, то есть посредством 
коммеморативных практик государство участвует в формировании 
исторического сознания казахстанцев.

При этом история имела для государства и «инструментальное» 
значение, как показывает анализ ряда официальных выступлений, интервью 
государственных деятелей и в первую очередь Президента страны, 
содержания различных концепций, Программ, законов, постановлений, 
содержание мероприятий, организованных и проведенных под патронажем 
государства и т.п. на протяжении постсоветского периода, история  
выполняла консолидирующую функцию, содействовала укреплению 
государственной идентичности.  

Литература:

1. Линченко А.А. Коммеморативные практики и массовое историческое 
сознание: методологический аспект // Вестник ТвГУ. Серия: Философия  
2015 (2). – С. 116-127. 

2. Антипин Н. А. 50-летие Русско-японской войны в СССР: 
коммеморативные практики 1954-1955 гг. // Диалог со временем. 2012. Вып. 
40. С. 79-93. 

3. Мегилл А. Историческая эпистемология: научная монографий / 
перевод Кукарцевой М. Катаева В., Тимонина В. – М.: «Канон+ »; РООИ 
«Реабилитация», 2007. – 480 с. 

4. Книжное дело в Казахстане: игроки и потребители. – 14.04.2014 // 
КУРСИВkz. Режим доступа: http://www.kursiv.kz/news/retail/knizhnoe_delo_v_
kazakhstane_igroki_i_potrebiteli/ (дата обращения: 05.07.2015).

5. Итоги года: Топ-10 казахстанских книг. – 24 декабря 2014 // 
Мультимедийный портал «Меломан». Режим доступа: http://news.meloman.kz/
ru/books/news_view.php?id=114313-itogi-goda-top-10-kazahstanskih-knig (дата 
обращения: 02.06.2015).

6. Итоги года: топ 16 казахстанских книг // Мультимедийный портал 
«Меломан». Режим доступа: http://www.meloman.kz/novinki/itohi-hoda-top-16-
kazakhstankikh-knih.html (дата обращения: 02.06.2015).

7. Восприятие населением и молодежью новых независимых  
государств истории советского и постсоветского периодов. Основные 



191

результаты (альбом диаграмм, 30 июня 2009) // Евразийский монитор. Режим 
доступа: http://www.eurasiamonitor.org/rus/files/154/file/090610.rar (дата 
обращения: 01.06.2015).

8. Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике 
Казахстан (по результатам социологического исследования): Научное  
издание. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. – 90 с.

9. Концепция становления исторического сознания в Республике 
Казахстан. – Алматы. Казахстан, 1995. – 32 с.

10. Указ Президента Республики Казахстан «Об объявлении 1998 года 
– Годом народного единства и национальной истории» от 10 декабря 1997 
года № 3790. // Государственная программа «Возрождения исторических  
центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие  
культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры 
туризма» в документах (1997-2004): Сборник документов и материалов / 
Сост.: Р.Х. Сариева, Л.О. Сексенбаева, М.К. Идрисов, Б.Т. Имансерикова. 
Астана, 2010 г. – С. 37.

11. Постановление Правительства Республики Казахстан «О реализации 
Указа Президента Республики Казахстан от 10.12.1997 года № 3790 
«Об объявлении 1998 года – Годом народного единства и национальной 
истории» от 30 декабря 1997 года № 1869» // Государственная программа  
«Возрождения исторических центров Шелкового пути, сохранение и 
преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, 
создание инфраструктуры туризма» в документах (1997-2004): Сборник 
документов и материалов / Сост.: Р.Х. Сариева, Л.О. Сексенбаева, М.К. 
Идрисов, Б.Т. Имансерикова. Астана, 2010 г. – С. 38-43.

12. О создании Республиканской комиссии по подготовке и проведению 
в 2015 году 550-летнего юбилея Казахского ханства. Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 1244 // 
Әділет. Информационно-правовая система нормативных правовых актов  
Республики Казахстан.  Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
P1400001244 (дата обращения: 01.07.2015).

13. О подготовке и проведении в 2015 году 550-летнего юбилея  
Казахского ханства. Постановление Правительства Республики Казахстан от 
31 декабря 2014 года № 1448 // Әділет. Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. Режим доступа:  http://
adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001448 (дата обращения: 01.07.2015).



192

Мажитов С.Ф.,
Генеральный директор Международного института

интеграции социогуманитарных исследований 
«Интеллект Орда», д.и.н., профессор, академик МАИН и РАЕН

БОРЬБА ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
КАЗАХСТАНА В ПРИЗМЕ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»: 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И САМОСОЗНАНИЕ

17 января 2014 года в своем очередном Послании Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев сказал: «Мәңгілік Ел» – это национальная 
идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 22 года 
суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех  
казахстанцев  и составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты 
не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, 
выдержавший испытание временем» [1].

В истории всегда важно соизмерять новые идеи с опытом прошлого 
того или иного народа. Идеи, имеющие отношение к ценностям, связанным 
с обоснованием историчности того или иного народа, эволюцией его 
патриотических чувств, призваны пройти сквозь катализатор прочности на 
те испытания, которые выпали на его судьбу. В этой плоскости всегда важно 
обратиться к страницам истории защиты Родины, самосохранения народа 
и государства, героике, закаленной в борьбе за независимость и свободу, 
сохранение маркеров территориальной целостности. 

В свете сказанного актуализируется большой блок проблем и вопросов, 
имеющих отношение к истории борьбы за государственную независимость. 
Именно в лоне данной проблематики можно проследить явственно  
перипетии эволюции идеи «Мәңгілік Ел». Ведь каждый, кто вставал на  
защиту своей страны и народа, непременно задумывался над сутью 
и содержанием того, как он пришел к состоянию роли и носителя 
миссии защитника государственной независимости. История борьбы за  
независимость в Казахстане показывает, что идея о вечности страны - 
«Мәңгілік Ел» была той основой, на которою ложились все проявления  
актов сопротивления и протестности.

В условиях советской историографии, которая была основана на 
примате коллективного над индивидуальным многие вопросы, связанные 
с этничностью и ее проявлением в действиях отдельно взятой личности, 
индивида, субъекта общества, а тем более его самосознание не могли 
быть объектами исследования. Вследствие этого исследователи были  
вынуждены часто обходить тот широкий пласт архивного и  
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документального материала, который свидетельствовал о проявлении 
в борьбе за независимость и сохранение маркеров казахской  
государственности таких факторов как этническая идентичность и 
национальное самосознание. В лучшем случае, авторы могли привязать 
деятельность отдельной личности к народной массе. Поэтому в  
литературе появился термины «предводитель», «восстание под 
предводительством» и т.д. 

Между тем с точки зрения методологии истории освободительных 
движений данное понятие не отражает реальную историческую  
обстановку, будучи привязанным к той политической конъюнктуре, 
которая породила это понятие. Дефиниция «предводитель» есть отражение 
верховенства коллективного над индивидуальным, растворения личности 
в массе или предводительствуемой толпе, «шайке». В конечном счете,  
сказанное ведет к нивелированию как этнического, так и неповторимости 
позиции личности с его сознанием, моралью, ментальностью и 
мировидением. 

В подобной ситуации было бы целесообразным использование  
понятий «руководитель», «лидер». Будучи отражением обратного процесса 
признания коллективом личности, эти дефиниции отражают общественное 
признание индивидуальности, лидерских качеств того, кто становится  
во главе той или иной формы общественного или политического движения. 
Тем более в условиях казахского общества, где демократическое начало 
было исторически неотъемлемой частью жизнедеятельности социума. 
Признание лидера было объективным индикатором социального 
и политического ориентира на стабильность и максимальную  
результативность предпринимаемых под его руководством 
действий.  Поэтому не случайно еще со времени образования первых  
государственных образований на территории Казахстана и в особенности 
в период Казахского ханства, обращалось особое внимание на лидерские 
качества верховного правителя. 

Многочисленные испытания, выпавшие на долю казахского народа на 
протяжении XVIII – начала XX вв., с особой остротой поставили вопрос 
о его выживании и сохранении как этноса. Окончательная ликвидация 
национальной государственности повлекла за собой превращение 
Казахстана в одну из провинций Российской империй. Потеря земли, 
массовое переселение российского крестьянства, открытая эксплуатация 
природных ресурсов, разрушение традиционного способа хозяйствования, 
насильственная христианизация и русификация поставили перед казахами 
проблему самосохранения. Именно поэтому доведенный до отчаяния народ 
предпринимал безрезультатные попытки сопротивления колонизаторской 
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политике России. Историческая ретроспектива освободительного движения 
в Казахстане в новой проекции на данные архивных документов содержит 
многочисленные сведения по проблеме связи этнической идентичности 
с процессом формирования национального самосознания в ходе борьбы 
за независимость. Правда, эти сведения часто приходится вычленять из 
общего содержания документов, поскольку в них всегда на первом месте 
находится информация по социальной и политической подоплеке событий. 
Досоветская эпоха казахстанско-российской истории дает богатую пищу  
для размышлений. На протяжении нескольких столетий в империи  
происходил интенсивный процесс политико-административного 
строительства: внутри государства шло территориальное структурирование 
периферийных регионов, когда большинство этносов обрели близкую 
современной пространственную конфигурацию. Впоследствии границы 
многократно перекраивались, дробились, практически никогда не совпадая 
с естественными контурами расселения этносов - административные 
пертурбации постоянно лихорадили империю. Однако они же  
парадоксальным образом обеспечивали устойчивость государственного 
фундамента. Условность внутренних границ, их аморфность, размытость и 
непостоянство – одна из характерных имперских примет, по-видимому, не 
случайно унаследованная большевистским государством [2].

Следует отдать должное национальным историкам, которые несмотря 
на превалирование в своих исследованиях на рассматриваемую тему 
этнонационального подхода, в большинстве своем не пытаются игнорировать 
полиэтнический колорит всей истории, связанной в прошлом с Россией. 

Проблема этнической тождественности предполагает присутствие 
исторического субъекта и самосознания. Особенность темы 
народно-освободительной борьбы не только в Казахстане, но и в любой  
другой стране заключается в том, обращение к изучению данной  
проблематики позволяет исследователям прояснить грань между 
тем, где кончаются возможности господствующей власти, империи,  
метрополии и т.д., и где начинается собственно этническое самосознание. 
Потому что объективно – не все подвластно властителям. Отправная, с  
которой начинается понимание этносом своей самостоятельности и  
осознание себя как единого целого есть момент творения им своей 
собственной истории. В народно-освободительном движении в Казахстане 
XVIII – начала ХX веков присутствовало суверенное сознание и личность 
лидеров и участников как его носителей. «Возможно, именно по этой причине 
ученых так привлекали примеры оппозиционных движений, принимающих 
явно «политическую» форму, – например, националистические движения, 
поскольку ясное словесное выражение требований и стремлений, наличие 
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представлений об источниках угнетения и способность поднять людей 
на рискованные действия для улучшения существующей ситуации – 
все это предполагает наличие самосознания. Но попытка укрыться за, 
казалось бы, благим стремлением присвоить угнетенному населению 
некое интеллектуальное пространство, самостоятельное и независимое от 
имперского господства, зачастую привносит в историческое исследование 
сомнительное представление о том, кого Розалинд О’ Хэнлон называет 
«классической фигурой западного гуманизма» – о «созидающем самого  
себя и самоопределяющемся индивиде, который одновременно является 
и субъектом (поскольку обладает суверенным сознанием, определяющим 
качеством которого является разум), и действующим лицом, поскольку  
обладает могущественной силой свободы». В недавних теоретических 
исследованиях скорее проявляется склонность считать субъектность  
подданных колониальных империй бесспорно условной, собранной 
из разнородных фрагментов и формирующейся через те самые  
взаимоотношения, которые и составляют сущность столкновений колонии 
и метрополии. В соответствии с этим роль имперских нововведений 
– определенной практики взаимоотношений, связываемых категорий 
и концепций – должна быть признана центральной в процессе  
конституирования самосознания имперских подданных, даже если эти 
подданные сопротивлялись полному подчинению и принятию данных 
нововведений. Как настаивают Дуглас Хейнс и Джайан Пракаш, «эпизоды 
сопротивления сами по себе редко означают в чистом виде освобождение 
от господства; борьба постоянно обусловливается существующими  
структурами социальной и политической власти». С этой точки зрения 
«ни господство, ни сопротивление не являются самостоятельными 
феноменами; они настолько тесно переплетены между собой, что становится 
трудно анализировать одно без учета другого». Именно диалектические 
отношения между этими двумя явлениями представляют собой величайший 
познавательный интерес, и именно эта диалектика обычно ускользает из  
поля зрения сторонников общепринятого подхода к проблеме  
сопротивления» [3, с. 69-70].

Из приведенной выше цитаты Пола В. Верта проистекает мысль о 
том, что привносимая извне модель государства и государственности  
формировала в процессе освободительной этническую идентичность и  
влияла на процесс формирования самосознания восставших. 

Проблема состоит в том, что сама по себе этничность, за которой следует  
ее осознание, не могут подвергаться «преобразованиям» извне.  
Трансформация этнического в процессе политических, 
социально-экономических и культурных модернизаций происходит 
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исключительно за счет внутренних резервов и генетического потенциала 
народа. Наконец, не стоит закрывать глаза на то, что существуют и  
совершают свой независимый от субъективного восприятия путь  
объективные этнические принципы с присущими им чертами в виде 
территории, языка, осознаваемого членства и общего психологического 
склада. Этничность есть объективная данность, своего рода изначальная 
– примордиальная, характеристика человечества, в которой и казахский  
народ не составляет исключения [4]. 

Революционное движение начала XX века в России сказалось на 
положении национальных окраин, в том числе и Казахстана. «Экономическая 
отсталость еще более усугублялась политическим бесправием коренных 
народов края при привилегированном положении всех слоев пришлого 
населения, неограниченном господстве установленного царизмом 
колониально-административного аппарата, управляющего краем при опоре 
на штыки оккупационной армии. В сфере культуры процесс модернизации, 
навязанный извне, нес с собой угрозу разрушения национального  
культурного наследия, утраты жизнеспособных традиционных ценностей 
народа. Колониализм, подрывая традиционную структуру хозяйства  
Туркестана, вместе с тем лишал его возможности самостоятельной 
трансформации в буржуазном направлении на национальной основе, 
содействовал застою, регрессу, отсталости, росту безработицы, падению 
жизненного уровня людей» [5]. 

В российской государственности все в большей степени стал проявлять 
себя политический кризис, вызванный неспособностью управленческих 
структур, в том числе и колониальных, адекватно реагировать на 
меняющуюся действительность [6]. Находясь под угрозой со стороны 
динамичного, быстро развивающегося русского общества, уже вступившего 
в эру капиталистического развития, народы центрально-азиатского  
региона привнесли в национально-освободительную борьбу против 
метрополии новое чувство сплоченности этносоциальных групп по  
признакм крови и высокого интеллектуального потенциала возродившейся 
национальной интеллигенции. На основе пробуждения национального 
самосознания происходила идейно-политическая консолидация тюркских 
народов.

Немногочисленная национальная интеллигенция, воспользовавшись  
этой ситуацией, начала борьбу за независимость и свободу, за пробуждение 
народа от векового сна, за избавление от двойного гнета: колониального 
ига царизма и местного патриархально-родового насилия. Интеллигенция 
выводила народ на дорогу независимости, агитировала за овладевание 
знаниями, наукой, искусством. В этом процессе не последнюю роль 
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играла казахская литература, вносившая свой вклад в отображение жизни  
казахского народа и защиты его интересов. Передовая часть казахских 
писателей и поэтов, продолжая просветительские, демократические  
традиции Абая, пыталась увязать их с идеей борьбы с колониализмом. 

Национально-освободительное движение в казахском обществе в начале 
XX в. было неоднородным. Это объяснялось тем, что наряду с сохранением 
родоплеменных отношений и остатков кочевой демократии в обществе 
начали складываться новые социально-экономические условия, связанные 
с проникновением элементов капитализма в степь. Естественно, можно 
говорить лишь о зарождении национальной буржуазии, которая в силу 
ряда известных причин не могла играть значительной роли в политической 
жизни общества. В свою очередь казахские рабочие, насчитывавшие в  
своем составе к началу века несколько десятков тысяч человек и  
распыленные по мелким предприятиям, не имели никакой политической 
организации и, конечно, не могли возглавить национально-освободительную 
борьбу. В подобной ситуации руководство освободительным движением 
взяла на себя казахская духовно-интеллектуальная элита, выдвинувшая 
идею национальной консолидации. Ее представители, будучи выходцами 
из различных слоев общества, в первую очередь из традиционной 
степной аристократии, наиболее ярко и последовательно выражали идею  
национальной независимости как признанные лидеры казахского общества, 
носители идеи национальной госуарственности [7].

Руководителями национально-освободительного движения стали в 
большинстве своем выпускники высших учебных заведений и училищ 
Петербурга, Москвы, Казани, Омска и Оренбурга [8]. Необходимо 
подчеркнуть, что по своему численному составу казахская интеллигенция не 
занимала значительного места в социальной структуре общества. Элитная 
национальная интеллигенция, состоявшая в основном из выходцев из рядов 
степной аристократии и байства и имевшая высшее или незаконченное 
высшее образование, насчитывала около ста человек. К ним следует добавить 
около семисот выпускников гимназий, прогимназий, медицинских и  
высших начальных училищ, учительских семинарий [9]. Однако, несмотря 
на свою относительную малочисленность, казахская интеллигенция  
играла видную роль в политической жизни общества и оказывала  
существенное влияние на умы людей. Трудно переоценить популярность 
и авторитет среди различных слоев казахского общества, которыми  
пользовались признанные лидеры интеллигенции Ахмет Байтурсынов, 
Алихан Букейханов и другие видные деятели движения, а позже – партии 
«Алаш». Этому способствовали не только их личные качества, но и то 
обстоятельство, что в казахской среде образование всегда ставило человека 
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в особое положение и означало высокий социальный статус. В иерархии 
духовных ценностей народа знание и его носители традиционно занимали 
высокое место, что и обусловливало их общественную функцию духовных 
наставников и учителей, а также глубокое чувство ответственности за 
судьбу народа. Именно поэтому свою главную задачу в этот драмати-ческий 
период представители национальной элиты видели в ограждении народа 
от социальных катаклизмов, сотрясавших метрополию в начале века, и 
сохранении его этнической целостности. Не случайно А. Байтурсынов в  
1913 г. с горечью писал: «...Сама проблема существования киргизского  
народа принимает обостренный характер» [10].

Подвергаясь более массированному воздействию со стороны  
метрополии, чем их южные соседи, казахи в лице духовно- 
интеллектуальной элиты видели свою задачу прежде всего в  
самовыживаемости нации. Видные представители казахской интеллигенции, 
приняв русскую модель вхождения в мировое сообщество, считали ее 
осуществимой лишь на основе сохранения национальной тождественности. 
Именно интеллигенция становится основным носителем национальной 
тождественности и первая начинает проявлять беспокойство по поводу 
того, что в соревновании с европейскими стандартами их нация остается  
далеко позади. Со страниц газеты «Казах» прозвучали поистине  
пророческие слова А. Байтурсынова: «История учит нас тому, что когда 
пришлые народы в культурном плане оказываются сильнее коренного 
населения, происходит поглощение последнего» [11].

Задача сохранения этнической целостности народа от опасности 
возникающей ассимиляции сильно осложнялась колониальной политикой 
царизма, ослабившей традиционные властные структуры в казахском 
обществе [12]. Одновременно потерпели крах попытки властей создать 
местный правящий класс, стандартизировать или же ассимилировать 
национальную элиту. Всегда находилась прослойка мыслящих людей, которая 
по своему мироощущению была готова направить свою энергию на защиту 
национального тождества своего народа и не только в оборонительных 
формах. Позиция казахской национальной элиты на рубеже XIX-XX вв.  
была в известной степени двусмысленна. Некоторые ее представители,  
являясь сотрудниками колониальной администрации, участвовали в  
проведении политики русского правительства в регионе, успех которой  
оказывал реальное влияние на их карьеру. Одновременно им приходилось 
постоянно ощущать себя второсортными людьми, поскольку они не 
принадлежали к титульной нации. Вполне вероятно, что данный комплекс 
неполноценности в немалой степени служил побудительным мотивом 
проявления недовольства в сфере межнациональных отношений.
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Лидеры национального движения во главе с А. Букейхановым,  
А. Байтурсыновым, Б. Каратаевым сделали попытку направить движение в 
русло борьбы за конституционную монархию, либеральные реформы. При 
этом главное внимание уделялось вопросам участия в Государственной  
Думе в целях принятия законов, защищающих казахскую общину от 
разрушительных воздействий извне.

Неоднократно с парламентской трибуны члены мусульманской  
фракции Думы высказывались в защиту положения о том, что 
земли, занимаемые коренным населением, не могут быть признаны  
государственной собственностью, а являются собственностью казахских 
и киргизских родов. Чувству единения народа в немалой степени  
способствовала колониальная аннексия земель, поскольку от нее в равной 
степени страдали практически все социальные группы казахского общества. 

Аграрная политика царизма со всей наглядностью подтверждала 
точку зрения А. Букейханова, что русская политика была выражением  
национального антагонизма, направленного против казахского народа, 
поскольку она отрицала право казахов на издревле принадлежавшие им  
земли и исходила из того, что все земли принадлежат империи. Конечной 
целью политики Российской империи, по мнению А. Букейханова,  
являлось не только насильственное оседание кочевников, но и разрушение 
оригинальной казахской культуры. Он считал, что казахи должны начать 
политическое наступление не только для защиты своих прав на землю, но и 
ради права оставаться самостоятельным народом. При этом казахи должны 
преодолеть внутренние противоречия и осознать общенациональные  
интересы и цели, добиваться которых следует сообща [13].

Таким образом, история борьбы за государственную независимость 
в Казахстане XVIII – начала ХX веков обнаруживает еще один глубинный 
фактор в виде этнической тождественности и самосознания как казахского,  
так и других народов, принимавших в ней участие. Подробное изучение  
данной проблематики выводит нас к теме понимания своей идентичности 
казахским народом как продолжения борьбы за независимость и свободу 
«Мәңгілік Ел» – «Вечной страны». 

Данная проблема является предметом специального дальнейшего  
изучения для исследователей. Как пишет Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
в своей работе «В потоке истории»: «История оставила нам непростое 
наследство. А времени для точного и быстрого ответа на новые вопросы 
остается все меньше. И среди таких вопросов едва ли не самый важный 
– это внутринациональная консолидация. Конечно, это и строительство 
новой экономики, и внешняя политика, и оборонное строительство. Однако 
в данном случае нас интересует несколько иная материя, а именно –  
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сфера национального сознания, то, что происходит в национальной  
душе» [14].
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ЕЖЕЛГІ ОРДАЛАР МЕН ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІ  
АРАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ

Қазақ халқының тарихы терең сырды қойнына бүгіп жатқан кең 
байтақ жері секілді. Бұл халықтың көне тарихы мен бүгінгі тарихы 
күні бүгінге дейін толық жазылып бітті деп айта алмаймыз. Жыл сайын  
халқымыздың тарихына байланысты тың деректер, жазбаша және заттай 
деректер табылып, археологиялық, этнографиялық, нумизматикалық 
ғылым  салаларына қатысты деректермен толыға түсуде. Сол себепті, 
халқымыздың көне тарихы мен бүгінгі тарихын жазбас бұрын осы тарихи 
жәдігерлерді басшылыққа алғанымыз дұрыс. Қазақ халқының тарихы әлем  
халықтарының тарихының бір тармағы, онымен тығыз байланысты. Оны 
өзіміз күнделікті әлемдегі болып жатқан оқиғалардың қазақ халқының 
өмірінде де белгілі бір деңгейде орын алатынын айтсақ та жеткілікті. Сол 
себепті, халқымыздың тарихын жеке-дара бөліп алып жазуға болмайды.

Қазақ халқының тарихын жазған кезде көрші мемлекеттермен арадағы 
саяси, экономикалық, мәдени, этникалық, тілдік т.б. қарым- қатынастарын 
басшылыққа алып жазған дұрыс деп ойлаймын. Бұл салада тарих  
ғылымына тіл, әдебиет, география, музыка, өнер, т.б. тығыз байланыста 
болуы қажет. Осы жерде, енді тікелей өзіміз сөз еткелі отырған ежелгі 
ордалар мен қазақ мемлекеті арасындағы тарихи сабақтастыққа 
тоқталар болсақ нені байқаймыз? Бірінші, қазақ мелекеттігі – өзінің көне 
бастауын ежелгі ордалардан алатындығы тарихтан белгілі. Яғни, біздің  
халқымыздың тарихына тікелей қатысты сөз деуге болады. X-XI ғғ. ғұмыр 
кешкен шығыстың ұлы ғұламасы Әбу Райхан Бируни (973-1048 жж.) 
«Ежелгі көшпелі ордалар» деген еңбегін жазып кеткен. Осы жерде Әбу 
Райхан Бирунидің өмір сүрген кезеңі мен еңбегінің жазылған уақытына көз  
жүгіртер болсақ, өзіміз сөз еткелі отырған ежелгі ордалардың шығу  
тарихының ежелден бар екендігін және олардың ертеректе өмір сүргендігін 
байқаймыз [1, 182 б.]. Былайша айтқанда, қазақ даласында белгілі уақыт 
аралығында пайда болып, уақыт өте келе әртүрлі тарихи оқиғаларға 
байланысты жойылып кеткен «Ордалар» тарихын көргендей боламыз.  
Олар кімдердің ордалары еді?

«Ежелгі көшпелі ордалар» деген атауының өзі-ақ айтып тұрғандай 
«Орда» сөзі тек қана көшпелі тіршілік кешетін, мал шаруашылығымен 
айналысатын халыққа тән атау болып тұр. Яғни, бұл атаудың шығу  
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тарихынан біздің халқымыздың да көне тарихын іздеуге болады. Оған 
бірден-бір себеп, көшпелі ордалардың мекен еткен жерлерінде күні  
бүгінге дейін ұмытылмай сақталып келе жатқан жер-су атауларында  
«Орда», «Ордабасы», «Үлкен орда қонған», «Кіші орда қонған», т.б.  
мағынадағы тарихи топонимикалық атаулар күні бүгінге дейін өзінің 
мағынасын жойған жоқ. Оның сыры неде? «Орда» сөзінің шығу тарихы 
немен байланысты? Оның қазақ халқының рулары, тайпалары, мемлекеттік 
құрылымымен байланысы қандай? Мысалы, ежелгі замандағы ғұндар  
ордасы мен Алаш ордасы арасындағы уақыт аралығында неліктен мән- 
мағынасы жойылмаған? Сонымен бірге, осы күні де «Орда», «Ордабасы»,  
«Ақ орда», «Алтын орда» т.б. мағынадағы елді-мекен, орталық, сауда  
орындары т.б. атауларда кездесетіндігін атап кетуге болады... Б.з.д. 203- 
202 жж. ғұн тайпалық одағының басына Мөде (Маодунь) хан болып 
келді. Мөде хан: Саян, Алтай, Жоғары Енисей, Хакасия т.б. жерлерді  
мекендеген ру-тайпаларды, халықтарды өзіне қаратып, оларды қатаң  
тәртіпке бағындырып, әскери күшті мемлекет (орда) құрды деуге болады.  
Мөде өзінің «орда»-ның шекарасын нығайтты. Б.з.д. 200 жылы Мөде  
(Маодунь) хан Қытай мемлекетінің Хан патшалығын өзіне тәуелді  
қылып, олар 40 жыл бойы ғұн ордасына алым-салық төлеп тұрды [2, 58 б.].

Осы жерде, қытай патшаларының өздерінің шекараларында тыныштық 
сақтап тұру үшін ғұн ханзадаларына өздерінің қыздарын тұрмысқа 
бергендіктерін, жібек маталар, әшекей бұйымдар, күріш, шарап т.б. жіберіп 
тұрғандықтарын тарих беттері айғақтап отыр... «Узнав о событиях в «орде» 
(так называли гуны военный лагерь и княжескую ставку), правитель-дунху 
решил, что смута ославила гунов, и потребовал от Моде (Маодунь) 
уступить пограничную территорию. Многие старейшины, опасаясь войны 
советовали Маодуню отдать землю. Крайне разгневанный, Маодунь 
ответил «Земля-основа государства, разве можно отдавать ее !!!». Всем,  
советовавшим уступить землю, он отрубил головы. Затем Маодунь сел на  
коня, приказал рубить головы каждому, кто опоздает явиться, двинул на  
восток и внезапно напал на дунху... Он разгромил дунху на голову, убил 
их правителя, взял людей из народа и захватил домашный скот. Так описал 
Сыма-Цянь начало гунских завоеваний...» [3, 17 б.]. 

Қазақтар әдетте «орда» деп аталатын үш бөлікке бөлінеді. Жалпы 
рулық аты «үйсін» деп аталатын «үлкен орда»- «ұлы жүз» (ұлы жүздік)  
шығыстық даланың оңтүстік бөлігін жайласа, басты рулары арғын, найман 
болып келетін «орта орда» - «орта жүз» (орта жүздік) шығыстық даланың 
солтүстігін, ал басты рулары алшын, жаппас болып келетін «кіші орда»- 
«кіші жүз» (кіші жүздік) даланың батысын жайлайды [4, 129-130 бб.]. Бұл 
ордалар тайпаларға, тайпалар руларға бөлінеді. Көршілес отырған үлкен 
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бөліктердегі рулар жиналып біртұтас елді (орданы) құрайды. Міне, осыдан 
көріп отырғанымыздай, халқымыздың ежелгі тарихында «орда» сөзі бізге 
біршама жақындау және қазақ халқының мемлекет тарихының өткені  
мен бүгінгісін салыстыра қарастыруда алатын орны ерекше деуге  
болады. Яғни, біздің ұлт болып, халық болып қалыптасуымызда «орда»  
сөзі үлкен рөл атқарған. «Орда» - үлкен тарихи мәні бар, бір жүйеге 
бағындырылған, ұйымдасқан, тәртіпке негізделген, үлкен әскери күш деп 
айтуға болады. Жалпы, өте орнықты формада қалыптасқан, келешегі зор 
мемлекет түрі деп сипаттама беруге болады. Мұнда, ең бастысы, ерекше бір 
рудың немесе тайпаның, болмаса көсемнің ерекшеленіп шығуы және соның 
төңірегінде орташа деңгейдегі, болмаса әлсіз деңгейдегі ру-бірлестіктерінің 
шоғырлануы байқалады. Ең бастысы, олардың барлығы ортақ мүдде,  
ортақ идея, тәртіп, күш, билік т.б. бағынған.

Б.з. V-VIII ғғ. аралығында тарихта мәлім түрік текті тайпалық үлкен 
бірлестіктер: қыпшақ, тоғыз-оғыз, басмыл, қарлұқ, түргеш, отыз оғыз. 
Осы алтауы ғана. Осы алтауы - Түрік төрінің алтын бағанасы. Бұл алтауы 
бірлік- ынтымақта болса, қағанат айбарлы, қаһарлы. Алтауы араз болса,  
қағанат әлсіз. Түрік қағанатының көк туының астына жиналғанға дейін 
олардың өз-өзінің қағанаты болған. «Алты тақ иегерлері» деп Білге қаған 
сондықтан да ерекше атап отыр. Осы алты хандықтың ордасы не деп  
аталған? Таңқаларлығы соншалық, «кіші ордаларды» М. Қашқари «алачу» 
(аIaиu) деп жазыпты. XI ғасырға дейін халық санасында қалыптасып, XI 
ғасырдың басында жазылып хатқа түскен атау. «AIacu » - «кіші орда». 
Бұл тарихи дерек... Алты үлкен тайпалар одағы алты кіші хандық құрып  
тұрған. Түріктер қағанат орталығын «орда» деп атаса, хандықтардың 
орталығын «алачу» (алаш) деп атаған. Олай болса байырғы түріктердің  
осы алты тайпасы кейін «Алты алаш» атанып, күні бүгінге дейін халық 
жадында сақталып қалған. 

Бұл атау Еуразия құрлығындағы ұлы дала көшпелілерінің ұранына 
айналған, бүтін оғыз, қыпшақ, қарлұқ, басмыл, он-оқ түргештердің кейінгі 
ұрпағы - қазақ халқының ұранына айналған. «Алты алачу» көк түріктердің 
ұраны болуы да мүмкін. Ол заманда «Алты алачу» - деп ұран салып ту 
көтергенде, бүкіл түрік бір тудың астына жиналған да болар. Олай болса 
алты есірдің (тақ) алты алашы көк түріктің аналогы болмақ. Біздің бұл 
ойымыз әлі де тереңірек зерттей түсуді, зерделей түсуді қажет етеді.... В 
польском « Horda » - «полчище». Не «толпа кочевников», а скорее «большое 
войско». Многочисленное войско.Сигизмунд Герберштейн - «цесарский» 
посоль, побывавший в Москове в XVI веке и основавший интереснейшие 
«записки» свидетельствует, что на татарском языке «орда» означало 
«множество» либо «собрание». Академик Фоменко указывает при этом 
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на латинское слова «ordo»,означающее «порядок», на немецкое «ordnung» 
«порядок». В современном турецком языке слова «ordu» имеет значение, 
опять такие соответствующее словам «порядок», «образец». Одним словом, 
все значения слова «Орда» вертятся вокруг терминов «войско», «порядок» 
«законоустановление» [5, с. 166]. Осыдан көріп отырғанымыздай, орда  
сөзінің мән-мағынасы көптеген халықтарда бір ғана мағынаны білдіреді. 
Ол әскери күш, тәртіп, құқыққа (заңға) бағыну. Бұдан шығатын  
қорытынды, көшпелі халықтың өз уақытында үстемдігінің басым  
болғандығы, оның әлемдегі көптеген ірілі-ұсақты халықтарды, ұлттарды, 
т.б өзіне бағындырғандығы, өзінің қатаң тәртібіне мойынсұндырғандығын 
көреміз... 

X ғасырдағы географ Ал-Масудидың француз тіліне аударылған  
еңбегінде «...оғыздар үш ордаға бөлінді-міс деген сөзді мысалға келтірген». 
Осы жерде, оғыздардың астанасы болған Жанкент қаласының құлаған  
орны Қызылорда облысында орналасқандығы көп нәрседен хабар беріп 
тұрғандай күй кешесіз. Яғни, оғыздардың ордасы Қызылорда облысында 
жатыр деп нақты айта аламыз... Шыршық жазығына келіп орналасқан 
халықтарды «сырманақтар» деп атады. Бұл «сырманақтар» кейін нығая 
келе жалайыр «ордасының» негізін қалайды [6, 191 б.]. Сол секілді, тарихта 
өзімізге белгілі «Алтын орда», «Ақ орда», «Көк орда» т.б. жөнінде де 
не айтуға болады? Бұл атауларға байланысты көптеген еңбектер жарық 
көріп, зерттеулер мен мақалалардың жарық көргені белгілі. Солардың  
ішінде В.А. Егоров «Алтын орда (Жошы ұлысының оң қанаты) әрқашанда  
Ақ орда деп аталған» деп жазды [7, 35 б.].

Ал, Муин-ад-дин Натанзий пікірінше: Орда Ежен мен оның  
ұрпақтарының иелігінде «Көк орда» атауына ие болған жерлер, ал «Ақ  
орда» деп Бату хан ұрпақтарының иелігіндегі жерлер, яғни «Алтын орда» 
аталған [8, 46-47 б.]. Алтын орданың ыдырауы және Ақ орданың әлсіреуі 
барысында Қазақстан территориясында пайда болған ірі мемлекеттік 
құрылымдардың бірі Ноғай ордасы болды. Ноғай ордасы XIII ғасырдың  
екінші жартысында күшейе бастады, бұл үдеріс XIV ғасырда Әмір Едіге 
тұсында өзінің жалғасын тауып, оның баласы Нұрадин (1426-1440 жж.) 
тұсында аяқталды. Ноғай ордасындағы үстем тайпа маңғыттар болды. 
«Ноғай», «Ноғайлықтар», «Ноғай ордасы» деген атаулар алғаш рет әдебиетте 
тек XVI ғасырдың басында ғана пайда болды [9, 188-189 бб.]. Алтын 
орданың қираған бөлшектерінен құрылған басқа да көшпелі ордалар мен  
бірлестіктер тәрізді Ноғай ордасы да этникалық құрылым емес, көбіне  
саяси құрылым болды. Ноғай ордасын мекендеген тайпалар қазақ  
халқының және ордасының қалыптасуының этникалық үдерісіне тікелей 
қатысты. Ноғай ордасы мен қазақтардың жақындығы, жақын туысқандығы 
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туралы Ш.Ш. Уәлиханов айтқан болатын. Ол алғашқы қазақ ханы Жәнібек 
тұсындағы достық қатынаста өмір сүрген ноғайлар мен қазақтар туралы 
«екі туысқан ордалар» деп сипаттама берген. Ал енді «қазақ ордасы» деген 
сөзді 1595 жылы орыс мемлекетінің патшасы Феодор Ивановтың қазақтарды  
Москва мемлекетінің қол астына алу туралы Тәуекел ханға берген  
грамотасынан көруге болады (6 құжат ) ... Құдайдың алғысымен ұлы  
мемлекет патшасы және ұлы мәртебелі Феодор Ивановичтен қазақ  
ордасының патшасы Тәуекелге біздің патшалық жарлығымыз... Сізді және 
сізге қарасты қазақ ордасы мен қалмақ ордасын патшаның қол астына  
алуға ризалық бердік [10, 57 б.]. 

Осы жерден көріп отырғанымыздай, Тәуекел ханның қол астында  
қазақ және қалмақ жұрты (халқы) оның құрған ордасының төңірегінде 
шоғырланғандығын байқаймыз. «Орда» сөзі патшалық Ресейдің  
құжаттарында жиі-жиі ұшырасады, солардың ішінде «орда» сөзін қазаққа 
қимай басқа мағынада айтқан сөйлемдер де кездеседі (24 құжат) ... 1722  
жылы қазақтарды Ресей мемлекетінің қол астына қарату жөнінде I Петр 
патшаның сөздеріндегі орда сөзіне назар аударып көрелік... Персия  
жорығынан қайтып оралғаннан кейін... Ұлы Петр ерте заманнан бері  
айтылып келе жатқан қырғыз-қайсақтардың ұшы-қиыры жоқ «кен  
ордасын» (қазақ жері мағынасында, яғни қазақ ордасы деп айтуға болады - 
М.Ғ.). Ресей қол астына алу империялық Ресей отанына пайдалы болатыны 
жөнінде ниет білдірді ... Өйткені, Ұлы Петр 1722 жылы Персия жорығында 
жүрген кезде және Астраханда болған уақытында «орда» туралы көп 
адамдардан қызығарлық лақап естіді. Ол қырғыз-қайсақ деген атпен  
жүрген қазақ ордасы еді. Бұл «орда бүкіл азиялық елдердің кілті мен  
қақпасы». Міне, сол себепті ол орданы Ресейдің протекциясына (қол 
астына) алу қажет, сөйтіп, орда арқылы бүкіл Азия елдеріне жол  
қатынасын ашып, олардан Ресей еліне пайдалы және қолайлы  
болғандардың бәрін ала білуіміз қажет. Біздердің осы құжаттардан көріп 
отырғанымыздай, қазақ халқына «хандықтан» гөрі «орда» сөзі бір табан 
жақын, оның ғасырлар бойы «орда» атауымен келгендігін көзі ашық,  
көкірегі ояу зерттеушілердің барлығы да байқаған. Мысалы, Кіші орданың 
ханы деп жүрген Әбілхайырды қырғыз-қайсақ ордасының ханы деген  
сөйлемді ең алғаш рет Левшиннің еңбегінен кездестіреміз, сондай  
мағынадағы сөзді ғалым Телжан Шонанұлының еңбегінде «...Қайсақ 
ордасының бастығы» [11, 50 б.]. 

Мұхамеджан Тынышбайұлы «... Әбілхайыр қырғыз-қайсақ ордасының 
ханы» деп аталады. Орта орданың сұлтаны Абылайдың 1740 жылы Ресей 
мемлекетіне берген антының мазмұнында да «орда» сөзі кездеседі... Я, 
киргиз-кайсацкого народа нижеподписавшейся солтан обещаюсь и клянусь 



206

всемогущим богом, что хочу и должен со всем моим родом и со всей 
ордою всепресветлейшей самодержавнейшей государыни и императрице и 
самодержаце всероссиской и пр.верным, добрым и послушным подданным 
быть... [12, 37 б.]. 1733 жылы Үлкен орданың сұлтандары мен билері Ресей 
мемлекетінің қол астына алуды сұрап әйел патша (императрица) Аннаға 
жазған хаты: ...От дальней стороны близким сердцем киргиз-кайсайкой 
большой орды князья, беки Вам, великой государыне императрице и белой 
царице, в подданстве пришли, а именно: Кодар би, Тюля би, Сатай батыр, 
Кангельди батыр, Булек батыр, а также всей орды беги в подданство  
пришли [13, 4-5 бб.]. Осыдан көріп тұрғанымыздай, 3 хатта да «хандық» деген 
сөйлемді кездестірмейміз, оның орнына «орда» деген сөзді жиі кездестірдік. 
Бұдан шығатын қорытынды, қазақ халқына тән мемлекет атауы көп 
жағдайда «орда» деген ұғым ба деп ойлаймыз. Қазақ халқының тарихында 
«орда» ұғымының тарихи құжаттарда мағынасын жоғалтпай кездесуі, 
Ресей мемлекетінің патшасы Алексей I-дің 11 наурыз 1801 жылғы жарлығы  
бойынша Бөкей хан өзіне қарасты 5 мың жанұямен (кіші жүздің ру- 
тайпаларынан құралған), оның ішінде басым көпшілігі 12 ата байұлы  
тармағына қарасты ру-тайпалармен Орал өзенінің ішкі аймағына 
қоныстанды. 

1812 жылы мамыр айында өзіне қарасты ру-тайпалар көсемдері,  
халқының сайлауымен Ішкі Орда ханы болды. Ал, 1812 жылы 7 шілде күні 
арнайы дәстүр бойынша, ата-бабалар салты негізінде хан болып бекітілді. 
Бөкей хан құрған Ішкі Орданы, біз көпшілік жағдайда Бөкей ордасы деп  
атап жүрміз [14, 88 б.]. Осы жерде біз мына бір жағдайға көңіл  
аударғанымыз дұрыс секілді. «Орда» атауының қауіптілігін, тарихи  
құдыретін, маңызын патша өкіметі де жақсы түсінген секілді. Сол себепті, 
«орда» сөзінің орнына өзге атауды қолдану, яғни қазақ халқының көне  
тарихын бұрмалау немесе қасақана жоққа шығару секілді іс-шаралардың 
қолға алына бастағанындығын байқаймыз. Осы секілді құбылыс бүгінгі 
таңда да қазақ халқының көне тарихына байланысты мәселелер қозғалғанда 
қылаң беріп қалады... Казачья орда. Термин «орда», применявшийся 
в старых русских источниках в обьединений казахских племен, ныне  
не употребляется, вместо него принят казахский термин «жуз» [15, 471 б.].                                             

Бұл қазақ халқының тарихындағы Ежелгі ордалар мен Қазақ  
мемлекеті арасындағы тарихи сабақтастық болып табылады. Ал «жүз» 
деген сөздің өзі қайдан шыққан, қандай мағына береді? деген сұрақ 
жөнінде зерттеушілерде тағы да ортақ пікір жоқ. Дегенмен де, «жүз» 
сөзінің анықтамасының өзі оның мағынасын түсінуге жол ашып, бағыт 
сілтеп тұр емес пе? Жүз-тайпалар одағы, не ру-тайпалар бірлестігі болса, 
олар біріккен тұтастықты көрсетпей ме? Қазақ халқының бір бөлігі белгілі  
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бір территориядағы тайпалар одағын құраған болса, онда «жүз» сөзі «бөлік», 
«бұтақ», «бөлшек» деген мағынаны да көрсетеді. Біздің болжамымызша, 
«жүздер» тегінде XVI ғасырдың соңына XVIII ғасыр басына қарай  
біртіндеп қалыптасқан мүлдем жаңа этно-саяси, шаруашылық-әкімшілік 
құрылымы дегеніміз біртабан шындыққа жақын болар. Өйткені, уақыт 
өте келе «ұлыс», «орда» атаулары сынға шыдамай күйреп кетті. Өйткені 
олар төменгі рулар мүдделерін ескермеген жоғарыдан күшпен құрылған 
саяси-мемлекеттік құрылымдар еді. Олардың құрамына әрі моңғол, әрі  
түрік тайпалары әкімшілік жолмен бірікті. Мұнда этникалық мүдде 
бірінші орынға қойылған жоқ. Сондықтан өзбек ұлысында өзбек халқын,  
Моғолстанда моғол халқын қалыптастыруға күш салынды. Ал «жүздер» 
мәселесіне келсек жағдай басқаша. Мұнда жергілікті рулар мен  
тайпалардың ең алдымен этникалық, онан соң территориялық, көшпелі 
шаруашылық мүдделері алғашқы орынға қойылып, жергілікті жерлердегі 
қазақ билері осыны ескере отырып, өздерінің шаруашылық-әкімшілік 
мүдделеріне сәйкес келетін жаңа «жүздер» деп аталатын құрылымдар  
жасап алуға қол жеткізді. Алайда қазақ хандары мұнда да биліктен кете 
қойған жоқ. Ақ орда тұсында әлі «қазақ» этнонимінің өзі тарих сахнасына 
шыға қоймаған еді. Сондықтан да мемлекет әлі моңғолдық дәстүрмен  
Қазақ хандығы емес, Ақ орда деп аталды. 

Бірақ, Ақ Орда болашақ қазақ мемлекетін құрайтын басты тайпалар 
«Алты сан Алаш» деген атаумен ұйыса бастады. Сол себепті, қазақ  
жүздерінің пайда болуының тамырларын «ұлыстар», «ордалар» және  
«Алаш мыңы» түсініктерінен емес, қазақ этнонимінің шығуынан және  
Қазақ хандығының құрылу тарихынан іздестіруге тиіспіз деп ойлаймыз.  
Егер осыны мойындасақ, оңтүстік және оңтүстік-шығыс Қазақстан 
аймағындағы тайпалардың неліктен «Ұлы жүз» атанғанын да түсінуге 
қол жеткіземіз. Біздің ойымызша мұның мәнісі былай: Қазақтың алғашқы  
хандары Жәнібек пен Керейден кейін «Ұлы жүз» ру-тайпалары атанған  
дулат, жалайыр, шапырашты, ошақты және т.б. арасына көшіп келгені даусыз 
нәрсе. Осында Шу мен Талас арасында бұрынғы «Алты Алашқа» енген  
рулар мен тайпалардың біразын ерте келген олар алғаш «өзбек-қазақ»,  
кейінірек «қазақ» атанды... Қорыта келгенде айтарамыз, қазақ қоғамында 
біршама ұзақ мерзімге орын алған жүздік құрылым біздің этникалық 
тарихымызға тән өзіндік ерекшелік болып табылады. Саяси-әкімшілік 
жағынан қазақтарды жіктей тұрса да, бұл жүйе қазақ халқының біртұтас 
ұлт болып ұйысуына, үлкен аймақты сақтап қалуға өзіндік жағымды үлесін  
қосты, бұл бөліктер бытыраңқы көшпелі тайпаларды өзара жақындасуға, 
бірігуге, туыстасуға баулыды. Сондықтан да жүздік құрылым тұсындағы 
қазақ тарихына түсіністікпен қарағанымыз жөн. Бұған шығатын  
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қорытынды, яғни «Орда» сөзінің қазақтың ру-тайпалар бастарын  
біріктіруші, бір жерге топтастырушы, әскери күш, қатаң тәртіпке  
бағынушы, оны мойындаушылардың мемлекет бірлестігі екендігіне шүбә 
келтіруге болмайды. 

«Орда» сөзінің құдіретін XIX ғасырдың екінші жартысында дүниеге 
келіп, халқымыздың бас бостандығы, тәуелсіздігі, дербес мемлекет болып 
өз алдына өмір сүруін армандаған, сол жолда үлкен жұмыс істеп, күрес 
жүргізген қазақтың зиялы қауым өкілдері - А. Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов, 
Х. Досмұхамедов, М. Тынышбаев, М. Шоқай, С. Қожанов, С. Лапин, Т. 
Рысқұлов т.б. болды. 1924 жылы 17 желтоқсан күнгі «Ақжол» газетінің 
бетінде Сұлтанбек Қожанов «... Қазақ халқының астанасы орыстың туы 
тігілген қалада емес, қаласы жоқтықтан киіз ауылында болса да, қазақ  
жұртшылығына жуық болуы керек» деп жазды. 1925 жылы 15 сәуірде  
Ақмешіт қаласында Бүкіл Қазақ еңбекшілері өкілдерінің басын қосқан  
Қазақ АССР-і Кеңесінің V сьезі салтанатпен ашылды. Осы сьезде «... 
бұдан былайғы жерде «киргиз» деген атау «қазақ» деп аталсын деген 
қаулы қабылданды. Сонымен бірге «...Киргиз республикасы деген атаудың 
орнына Қазақ республикасы деп атау, оның астанасы Ақмешіт (Перовскі)  
қаласын Қызыл орда деп атауға қаулы қабылдады... [16, 47 б.].

1991 жылы 16 желтоқсанында «Қазақстан Республикасының  
Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңы қабылданды. Тәуелсіздік туралы Конституциялық 
Заңның 1-бабында Қазақстан Республикасы тәуелсіз, демократиялық және 
құқықтық мемлекет деп жарияланды. Республика өз аумағында өкімет  
билігін толық иемденуге, әрі ішкі және сыртқы саясатын дербес жүргізуге 
құзырлы болды. Н.Ә. Назарбаев 1992 жылы 4 маусымда «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік туы туралы», «Қазақстан Республикасының 
Елтаңбасы туралы», және «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
әнұранының музыкалық редакциясы туралы» Заңға қол қойды. 1994 
жылғы 6 шілде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі астананы Ақмола  
қаласына ауыстыру туралы қаулы шығарды. 1997 жылы 10 желтоқсан күні 
Қазақстан Республикасының астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілді. 
1998 жылы 6 мамыр «Ақмола қаласын Астана қаласы деп қайта атау 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы шықты. 2004 
жылы 24 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы Президентінің жаңа  
резиденциясы «Ақ Орда » салтанатты түрде ресми ашылды [17, 407 б.].
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Мырзақанов Ж., 

ҚХР ШҰАР Қоғамдық ғылымдар 
академиясының аға зерттеушісі

«АЛАШ» ҚАУЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ

Шыңғысханның шапқыншылығы қарсаңында және шапқыншылығы 
тұсында қазақ ұлыстары алғашында ұйымдасуын ұйымдасса да, онша сәтті 
болмады. Феодал шонжарларының басы бір жерге қосылмады, ұлыстар 
ара одақтасқанды қойып, бір ұлыстың өз арасында да береке болмады.  
Шыңғысхан қазақ ұлыстары арасындағы осы қайшылықтарды шебер 
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пайдаланды. Оларды барынша бөлшектеді. Бірін-біріне айдап салды. 
Соңында олардың бір бөлегін қосып алды. Ал бағынбай кеткендерін қуалап  
соққылады. Ақыры тегіс қол астына қаратты. 

Қазақ ұлыстарының «Алаш» қауымы болып ұйысуы 13 ғасырдың  
басында басталды. Тіпті 12 ғасырдың соңында басталды деуге де болады. 
Атап айтқанда 1201-жылғы татарлармен қоңыраттардың, наймандармен 
тайчуттардың «Ергуне» өзені жағасында, айғыр сойып ант ішіп, бие сойып 
қанын ішіп, бір дауыспен жажыраттың (кейбір деректерде жалайырдың›) 
жамухасын «Курхан» сайлап, Шыңғысхан мен оң хан шапқыншылығына  
қарсы тұрмақ болуын «Алаш» қауымы астына бірлесуінің басы деуге 
болады. 

Бұл одаққа найман Таян ханның інісі Бұйырық хан белсене қатынасқан 
және бастаушылардың бірі болған еді. «Жамих-ат тауарихта» бұл  
оқиға 1202 жылы күзде болды делінген. Өзінен басқа ұлыстарды  
Шыңғысхан бағындырып әкеткенін көрген найман ханы Таян 1204 жылы 
оңғыттардың (уақтардың) билеушісі Алағұзбен одақтасу мақсатында, оған 
елші жіберсе де мақсатына жете алмады. 

Қазақ ұлыстары «Алаш» қауымдастығына Шыңғысхан қол астына 
қарағаннан кейінгі жерде қайта ұйысты деуге болады. «Төрт ұлыс»  
пен «Қазақ шежіресі» қолжазбасының бағыты бойынша, алаш қауымының 
бірігуі 13 ғасырдың бас кезі, тегінде, моңғұл шабуылына қарсы  
ұйымдасқан одақ екені байқалады. Оған кірген тайпалар (қыпшақ, найман, 
қаракесек, алшын, қоңырат, жалайыр). Моңғұл хандары алты арыс елге  
бөліп, әрқайсына жеке-жеке таңба анықтайды да «Алты сан алаш» деген  
атпен Жошы ұлысының қарамағына береді [1]. 

Абай Құнанбаев «Біраз сөз қазақтың қайдан шыққаны туралы» деген 
шығармасында былай деп жазады: «Қашан моңғұлдан Шыңғысхан  
шыққанда, қазақтар құтты болсынға барыпты, бірақ қай жерде барғаны 
мағлұм емес, сөйтсе де осы Шыңғыс тауында әскері Қарауыл өзеннің  
бойында жатып он екі рудан он екі кісі моңғұлдың өз заңы бойынша  
«Хан» деген үлкен биіктің басында, ақ кигізге Шыңғысты отырғызып, хан 
көтерген дейді. Сол он екі кісінің бірі, қазақтан Майқы би деген кісі екен. 
«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би» деген мақал болған, Майқы  
сол кісі екен [2]. 

Абай ел аузындағы аңыз бойынша жазған болса керек. Өйткені 
Шыңғысханның хан тағына отырған жылы мен орны айтылмаған. Бірақ 
Шыңғысты хан көтеруге қазақ ұлыстарының да қатынасқанын қазақтан 
Майқы би деген кісінің қатынасқанын жазады. 

Темучинге қарасты барлық көшпелілер Онан өзеннің жағасында 1206 
жылы құрылтай ашып, оны хандар ханы (Шыңғыс хан) көтереді. «Осы жолы 
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моңғұл мемлекетінің алғашқы ұйымдастыру мәселесін қарап, мыңдықтар 
бастығына тоқсан бес адамды ұйғарады. Оған найман мен керейден 
жиырмадай адам кіреді. Олар қорғасын, жидай, тақай, жүніс, бала өрнәртәй, 
бөген, құдыс, бала-черби, қалжа, кішілік, қоңырхан, тамаша т.б. [3]. Бұл дерек 
ел ауызындағы аңыз-деректерге және парсы тарихшылары Рашид-ад-Дин 
мен Жувейнидің шығармаларындағы деректерге сай келеді, қазақ  
құрамын толықтаған наймандар, керейлер, меркіттер, жалайырлар,  
қоңыраттар, уақтар кезінде өздері жасаған өңірдегі өрендерге «тамыр»,  
«тула», «герлин» деп ат қоюы, әсіресе қоңыраттар қоныстанған мекеннің 
«Бұйра көл» аталуы Шыңғысханға қараған қазақ ру-тайпаларының, 
елбасылары мен қолбасылары аттарының да қазіргі сөздерге жақын  
болғанын айқын көрсетіп тұр. 

Көшпелілердің салты бойынша, Шыңғысхан үлкен ұлы Жошыға 1207 
жылы-ақ «енші» беріпті. Оған Селенг өзеннің төменгі аңғарынан Ертіс 
өзеніне дейінгі орманды өлкелерді бергеннің үстіне өзі әлі бағындырмаған, 
алдағы жерде бағындырамын деп ойлаған батыстағы алыс өлкелерді бердім 
депті. Сондықтан Шыңғысхан қайтыс болған жылы (1227 жылы) Жошы  
ханға қарайтын жерге Жетісудің сүлтүстігі мен қазіргі қазақ даласы,  
Хорезм мен Мазандара да қосылыпты. Екінші ұлы Шағатайға Алтайдың 
оңтүстігінен Амудариясына дейінгі байтақ өңір, Самарқан, Бұхара және 
қазіргі оңтүстік Шинжаң өңірі беріліпті. Үшінші ұлы Өгедәйдің (Үктәйдің) 
иеленген жерінің шекарасы анық емес. Кіші ұлы Төлеге ешқандай жер 
еншіге берілмеген. Өйткені көшпелілердің салты бойынша, кіші ұлы  
әкесінің мекеніне және әскеріне мұрагер болуға тиісті еді. Үш ұлының 
әрқайсына төрт мыңнан әскер берілген [4]. Бұл деректі Бартольд Жувейнидің 
шығармасынан алғанын айтады. Бірақ Жувейнидің «Әлемді жаулап  
алушының тарихындағы» дерек пен Бартольдтың жазғаны арасында 
айырмашылық бар екен. 

Жошы мен Төлеге тиген «енші» жер жөнінде Жувейни мен Бартольдтың 
жазғаны ұқсас, ал Бартольд Өгедәйдің бас ордасы Тарбағатайда Еміл 
мен Қобық өзендері бойында болған деп жаза тұрса да, берілген жердің  
шекарасы анық емес дейді. Бірақ Жувейнидің жазуынша, «Өгедәйдің бас 
ордасы, әкесі билік басында тұрған кезде, Еміл мен Қобықтың арасындағы 
өңірде болатын, ал өзі таққа отырғаннан кейін бас ордасын қарақытайлар 
мен ұйғұрлар жері арасындағы өңірге көшірген...» [5]. Оның үстіне 
Жувейни Шағатайға берілген жерлер қатарында «Алтайдың оңтүстігінен  
Амудариясына дейінгі кең байтақ өңірді» атамайды. Сірә, бұл өңір Өгедәйге 
берілген болса керек. Өйткені басқа деректерде әдетте Өгедәйга берілген  
жер «Батыс Монғолия мен Тарбағатай аймағы» делінеді. 

Демек, 12 ғасырдың соңы мен 13 ғасырдың басында, қазақ ұлыстары 
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мекендеген өңірлер Жошы, Шағатай, Өгедәй үшеуіне берілген. Көпшілік 
ұлыстар (тайпалар) Жошы ханның қол астына қараған болып шығады. 

Өгедәй ұлы хан болғаннан кейін, әкесі еншіге берген өңірді баласы  
Күйік ханға қалдырады да, өзі Монғолия сахарасына наймандардың ата 
мекені Орхон өзені аңғарына «Қара қорым» қаласын салдырып, оны моңғұл 
патшалығының астанасы етеді. 1241 жылы Өгедәй хан мен Шағатай хан 
артынан қайтыс болған соң, Өгедәйдің ұлы Күйік 1246 жылы ұлы хан 
болады. Ал Шағатай ханның ұлы Иесумөңкені әкесінің орнына хан тағына 
отырғызады. 

Осыдан кейін Өгедәй ұлысы Шағатай ұлысына түгел қосылып кетеді. 
Бұл кезде Шағатай ұлысына қарасты жерлер қазіргі бүкіл Шинжяң ауданы 
мен Сырдарияның солтүстігі, Балқаш көлінің оңтүстігі мен Шу, Талас 
өзеннің бойлары, Орта Азияның Мауараннахр ауданы болатын. Бұл хандыққа 
қарайтын жерлерде қазақ тайпаларынан үйсіндер, дулаттар, жалайырлар, 
керейлер, қаңлылар тағы басқа тайпалар бар еді. 

«Шағатайдың жазда тұратын ордасы Іле өзені аңғарында  
Алмалы қаласына таяу жердегі көк атты биік тауға жақын Қояш деген  
орында еді» [4]. Оның қыста тұратын ордасы да Іле аңғарында болған. 
Демек, Шағатай тірі кезінде оның хан ордасы Іле өзені бойында еді. «Қазіргі 
Кеңсай жолын Шағатай жасақ бастап батысқа жорық жасаған кезінде күре 
жол етіп салған болатын» [6]. Шағатай хан тұсында оның мақұлдауымен  
өз шекарасына қыпшақ (қазақ) даласына дейін бекеттер құрылған  
болатын. Бұл ұлыстар ара қарым-қатынасқа, сауданың өркендеуіне тиімді 
шарт-жағдай әзірлеген еді. Шағатай ізбасары етіп немересі Қара-хулакуді 
белгілеген болатын. Бірақ Өгедәйдің орнына отырған Күйік хан хандық 
орнында тұрып, Қара-хулакудің орнына өзінің досын Шағатайдың тағы бір 
ұлын Иесумөңкені қойған болатын. 

Күйіктің ұлы хандық орны Шағатай хандығында мойындалғанымен, 
Жошы ұлысында мойындала қалмады. Шыңғысхан 1227 жылы 8-айдың 
18-күні (хижраның 624-жылы рамазан айының 4-күні) қайтыс болған еді 
[5]. Оның үлкен ұлы Жошы да сол жылы Шыңғысханнан бұрын қайтыс 
болған. Жошының қайтыс болған қайғылы хабарын қазақтың атақты 
күй пірі Кетбұғаның «Кер бұға – ақсақ құлан» атты күй шертіп жеткізгені  
туралы аңызда Жошы ханның негізінен қыпшақ даласының билеушісі 
болғанын білдіреді. «Алтын Орда» мемлекетінің жазба деректерінде  
«Қыпшақ ұлысы» деп аталуы да мұны дәлелдейді. 

Өгедәй Шыңғысханның тірі кезіндегі өсиеті бойынша ұлы хан болған  
еді [7]. Бұл өсиетті Жошы тікелей естімесе де, әкесінің кезінде Хорезм 
хандығына жасалған шабуылдың қол басылық міндетін Өгедәйғе бергенін 
сезген болатын. Ол бұйрығында Жошы, Шағатай, Өгедәй жасақтарының 
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Хорезмге жасаған шабуылын Өгедәйдің басқаруын (бас қолбасы болуын) 
бұйырған. «Осы себепті Жошы хан Хорезмді алғаннан кейін әкесінің 
бұйрығына өкпелеп қыпшақ даласына қайтып, бүкіл қыпшақ даласын 
өзіне бағындырған еді». Ол аң аулап серуенде жүрген кезінде әкесінің өз  
атамекеніне қайтатыны туралы хабарды естиді де, әкесіне «Жүз мың ат тарту 
етеді» [8]. Іштей наразы болса да, әкесінің айтқан кеңестерін естіп қалады. 
Содан кейін де ол қазақ даласымен шектелмей, башқұрт, мажар, шеркес, 
бұлғар жерлерін қаратып алудың қамында болады. Осының бәрі оның  
әкесінің тұңғышы бола тұрса да, таққа отыратын мұрагері бола алмағанына 
ренжіп, билік жүргізер аумағын кеңейте беру мақсатынан болған еді. 

Бірақ, Жошының әкесіне қанша ат тарту еткені туралы деректерде 
айырмашылық бар. «Әлемді жаулап алушының тарихында» жазылуынша, 
«Жошының әкесіне әкелген тартулары арасында мың ат бар еді»  
делінген [5]. Бір жолда мың ат тарту етуде оңай емес. Қалай да Жошының 
әкесіне ат тарту еткені, бұл аттарды өзі билеп отырған қыпшақ даласынан 
жинап әкелгені анық. 

Жошы да, Шыңғыс хан да өлгеннен кейін Өгедәйдің ұлы хан тағына 
отырғызу құрылтайына Жошының балалары Орда, Бату, Сыбанхан, Таңғұт, 
Берке, Беркесәр, Тоқайтемір қатынасады [5]. Ал Жошы ұлысының (қыпшақ 
даласының) билігі негізінен Бату ханға (Бати ханға) мұра болып қалады.  
Моңғұл империясының астанасы Қарақорымда 1235 жылы болған феодал 
шонжарлар кеңесінде: «Еуропаға жорық жасау мәселесі шешілді. Осы 
мақсатпен құрылған армияны Жошы баласы Бати бастайтын болды» [9].  
Сөйтіп, Бати қолбасшылығындағы моңғұл әскері атының тұяғы 1240- 
жылдың күзінде Киевке келіп жетті. «Оның шегі батыста Дунайға дейін, 
шығыста Ертіске дейін барды. Солтүстікте оның шегіне бұлғар кінәздігі, 
оңтүстікте солтүстік Кавказ кірді. Бату иеліктерінің құрамына оңтүстік 
шығыста солтүстік Хорезм және Сырдарияның аяғындағы жерлер. Енді  
орыс кінәздіктері де Батиға вассалдық тәуелдікте болды. Міне, осы  
мемлекет, шығыс деректемелерінде Көк орда, ал орыс жылнамаларында  
Алтын Орда деп аталды» [9]. Кезінде Жошы ұлысына қарайтын қазақ 
тайпалары ендігі жерде Алтын Орда хандығының құрамында болды.  
Анығырақ айтқанда, қазақ шежіресі бойынша Орта жүз бен Кіші жүздегі  
белді тайпалар дерлік, ал ұлы жүздегі тайпалардың ішінаралары «Алтын 
Орда» хандығының құрамында болған еді. 

Шыңғысхан моңғұл сахарасындағы көшпелілердің бәрін біртіндеп 
бағындырғаннан кейін, наймандарға (қарақытай патшалығы жеріндегі  
билеуші найман ханы Күшілікке) және Орта Азияға, қазақ даласына, 
таңғыттарға жорық жасағанда, жалаң моңғұл әскерлерін ғана емес, өзі 
бағындырған түркі тайпалардың (керей, найман, қоңырат, меркіт, жалайыр, 
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уақ, т.б.) бәрінің күшін пайдаланған еді. Ал немересі Батухан Еуропаға 
жорық жасағанда, Жошы ұлысына қарасты қыпшақ даласындағы барлық 
тайпадан әскер жинады. Сонымен бірге бүкіл моңғұл империясына  
қарасты көшпелі тайпалардан да (татарлардан, ойраттардан және Орта 
Азия өңіріндегі халықтардан) қыруар әскер жинады. Әскерді осындай көп  
жимаған болса, Еуропа жеріне моңғұл әскерімен ғана жорық жасап  
жеңіске жете алмаған болар еді. 

Шыңғысхан көзі тірсінде, ұлдарына, қатындарына, жақын туыстарына 
өзі бағындырған жерлерін бөліп бергеннің сыртында, қол астындағы моңғұл 
әскерлерін де бөліп берген болатын. Демек, төрт ұлының әрқайсына төрт 
мыңнан әскер берген еді. Басқа туыстарының алдына төрт мыңнан, артына 
мыңнан берген. Шешесі Өлүн бикеге үш мың моңғұл әскерін берген [5]. 
Осының бәрін қосқанда да жиырма-отыз мың шамасында ғана әскер  
болады. Осы күшпен өзі бағындырған өңірді еркін басқарды дегенде де, 
Еуропаға, Қытайға, Индияға, тағы басқа жерлерге жорық жасау мүмкін  
емес еді. 

Еуропаға жорық жасаған Бату қолбасшылығындағы моңғұл жасағы 
негізінен, бағындырылған қазақ даласы мен Орта Азия өңіріндегі, кейінгі 
кездегі қазақ, ұйғұр, өзбек, қырғыз, татар, башқұрт, түрікмен, қарақалпақ 
қатарлы ұлттарды қалыптастырған түркі тайпалардан құрылған еді. Бұл 
жасаққа басшылық ету міндетін көбінше моңғұлдар атқарды, онан қалса, 
сол тайпалардың өзінен шыққан адамдар атқарған еді. Бұған Майқы  
бидің «Алты сан алаштың» ел басқарушысы, сондай-ақ Шыңғысханның 
батысқа жорық жасаған жасағының оң қанат әскер басы болып шығуы факт. 

Батухан Еуропаға жорық жасау арқылы «Алтын Ордадағы» билігін  
әбден бекемдеді, сонымен бірге қоластына Азия-Еуропаны қамтыған 
ұлан-байтақ өңір қараған күшті феодал хандық болып қалыптасты. Ендігі 
жерде ол моңғұл патшалығының ұлы хандық тағында отырған Өгедәйдің 
үлкен ұлы Күйікке «ант беріп адалдығын білдіруден бас тартты», сондықтан 
«1248 жылы көктемде Күйік хан қалың қол бастап Батуға қарсы жорыққа 
аттанады». Бірақ жол үстінде өледі. Ол хабарды Батухан Алақармақ деген 
жерде (Жетісудің оңтүстігі, Алатаудың маңы) естиді де, ал басыларын 
жиып, ұлы хандық орынды Өгедәйдің балалары қолынан Төленің үлкен ұлы  
Мөңкеге алып беру мәселесін ақылдасып шешкен еді. 

Шыңғысханның ұлы Жошы, немересі Батухан билеген ұлы «Алтын  
Орда» хандығы XIII ғасырда-ақ бөлшектене бастады. Алдымен Хорезм, 
Қырым және Еділ бұлғариясы бөлініп шықты. Онан соң қазақ даласының 
көбін қамтыған өңірде (ежелгі Қыпшақ даласының шығыс бөлігінде) «Ақ 
Орда» хандығы құрылды. Мұның құрамында қазақ тайпаларынан: қыпшақ, 
қаңлы, қарлық, найман, керей, арғын, алшын, кидан (қытай) тайпалары болды.  
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«Ақ Орда» хандығы билеушілері арасындағы тартыс бірде бәсейіп, бірде 
күшейіп отырды. «1354-жылдан 1364-жылға дейін өзара қырқысқан күрес 
үстінде сегіз хан қаза тапты», ал, «Ырыс (Орыс) ханның тұсында (1361 
жылдан 1380 жылға дейін бірсыпыра нығайды. Ол Алтын Ордадан бөлініп, 
өзін тәуелсіз ханмын деп жариялады. Дешті Қыпшақ феодалдарының 
қолдайтын уәдесін алып, Алтын Ордаға қарсы жорықтар жасады.  
14 ғасырдың 70 жылдарының ортасында Орыс Астраханды жаулап алды.  
Ал одан кейінгі 1374-1375-жылдары Сарай-Беркені жаулап алды. Бірақ 
Ақ Ордаға бұл кезде Әмір Темір нығайып алған Мауераннахр жағынан 
шабуыл қаупі төнген еді» [9]. Әмір Темірдің нығайып алуы және Ақ 
Ордаға қауіп төндіруі Шағатай ұлысындағы бөлшектену мен өзара  
қырқысуларға байланысты болатын. 

Шағатай ұлысына Жетісу өңірін және қазіргі солтүстік Шинжяң 
өңірін мекендеген үйсін, қаңлы, қарлық, дулат сияқты ұлы жүз тайпалары  
қарағаны, сол дәуірде әсіресе дулаттардан бірнеше атақты тарихи  
адамдар шыққаны, дулаттардың шағатай (кейінгі Моғолстан) ұлысында 
ерекше рөл болғаны қыруар тарихи шығармаларда жазылған. 

Шағатай Қара-Хулакуді хан тағының мұрагері етіп белгілесе де,  
Күйік хан оны алып тастап, орнына Шағатайдың өзге бір ұлы Иесумөңкені 
қойғандықтан, Шағатай ұлысында феодал шонжарлар арасындағы  
тартыстар күшейе түсті. 

«1306 жылдан 1370 жылға дейін мұнда 20 хан ауысты» [9]. Бұл  
мезгілде Шағатай ұлысындағы түркі тайпалардан шыққан ырықты феодал 
әмірлердің бірі Болатшы болды. Ол дулат тайпасынан шыққан, оның 
қарауындағы жерлер «Маңдай сүйер» деп аталған. «Маңдай сүйерге  
Шығыс Түркістанның (қазіргі оңтүстік Шинжяң меңзеледі) Қашқардан 
Күшарға дейінгі бөлігі және Жетісудің, Ыстықкөлдің оңтүстігіндегі  
өңірлер қамтылатын» [4] еді. 

Болатшы хан тағына өзінің әнін әндейтін адамды отырғызуы керек 
болады. Сондықтан 1348 жылы Шағатай хандығының хан ордасы тұрған 
Іле аймағы маңынан 18 жасар ханзада Тоғлұқ Темір ханды апарып (Ақсуға 
апарады) хан тағына отырғызған. Сөйтіп Шағатай ұлысы ыдырап, оның 
оңтүстігінде Моғолстан хандығы қалыптасқан еді, бұл хандықтың қол 
астына қараған жерлерді Тоғлұқ Темір кеңейтті. Бұл «Маңдай сүйерден» 
де аумақты болды. Яғни қазіргі оңтүстік Шинжяңмен бірге «Солтүстікте 
Ертіс, Емілден Тян-Шаньға дейінгі өңір Баркөлден Ферғана мен Балқашқа 
дейінгі өңір қамтылған, бұл жерлерді көшпелі тайпалар мекенденетін» [4]. 
Көшпелі тайпалар - үйсін, қаңлы, қарлық, дулат, арғын, керейіт (керей),  
тағы басқа тайпалар болатын. Моғолстанның жері туралы деректі Бартольд 
дулат тайпасынан шыққан тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидан алған 
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көрінеді. Ол өзінің әйгілі шығармасы «Тарихи Рашидиде», Моғолстанның 
жоғарыдағы кең байтақ жерін таныстырарда «Қазіргі күнде Моғолстан  
атанып отырған жердің көлемі ұзыннан көлденеңіне 7-8 айлық жол» деген 
екен. Бірақ сол кезде Шыңғысхан ұрпақтары билеген феодал хандықтар 
арасындағы қырқыстарда олардың жерлері бірде кеңейіп, бірде тарылып 
отырған еді. 

1370 жылдарда Мауераннахрдың бірден-бір билеушісі болып алған  
Әмір Темір (кейбір деректерде Темірлан делінеді) Моғолстан хандығына  
ғана емес, Ақ орда хандығына да шабуыл жасап, қауіп төндіріп отырған. 
Осындай жағдайда 1380-1390 жылдары Ақ Орда мен Моғолстанның 
билеушілері Әмір Темірге қарсы одақ құрып, өздерінің дербестігін сақтап 
қалады. 

Мауераннахр билеушісі Әмір Темір Ақ Орда мен Моғолстанның 
ішкі қайшылықтарын шебер пайдалана білген. Ақ Орданы бағындыру 
үшін бастапқыда (1374-1380 жылдары) ол Ырыс өлтірген Ақ Орда  
феодалдарының бірі Тұйқожа оғланның баласы Тоқтамысты пайдаланды. 
Тоқтамыс Ақ Орданың хан тағына (1380-1395) отырған соң, оның 
вассалдығында болуды қаламай, Әмір Темір онымен ұзаққа созылған  
соғыстар жүргізген кезінде, айналып келіп Тоқтамыстың ата жауы 
Ырыс (кейбір тарихи еңбектерде Орыс хан делінеді) ханның баласы  
Қойыршақты сүйемелдеді. 

Ақ Ордаға 1423-1428 жылдары Ырыс ханның немересі Барақ хан  
болды. Ол Әмір Темірдің немересі Ұлықбекке қарсы жорық жасады. 
Бірақ 1428 жылы Барақты оған жау бектер өлтіріп тастады. Сонан үкімет  
билігі Шайбани тұқымы Әбілқайыр сұлтанның қолына көшті [9]. 

Ақ Орда хандығы 15 ғасырдың басында бөлшектеніп, Ноғай 
ордасы мен Өзбек хандығына бөлінген болатын. Ақ Орда ханы Барақ, 
түбін қуғанда, Өзбек хандығының билеушісі еді. Бұған қарайтын жер  
бастапқыда, негізінен, қазақ даласы болды. Барақ Ұлықбекке жорық 
жасағаннан кейін, оның жері Орта Азияға кеңейген болатын. 

Ақ Орда хандығының негізгі бұқарасы көшпелі тайпалар (қыпшақ, 
қоңырат, найман, керей, арғын, уақ, қарлық, қаңлы, жалайыр, қаракесек 
т.б.) болғандықтан, оны XIII-XV ғасырда өз алдына біртұтас халық болып  
қалыптаса бастаған қазақ хандығы деуге әбден болады. Өйткені ол  
Шыңғысхан тұсында «Алты сан алаш» (қыпшақ, найман, жалайыр, қоңырат, 
алшын, қара кесек) аталып Жошы ұлысына берілгеннен кейін Ақ Орда  
хандығы құрылғанда ұйтқы болады да, оның қарулы күші екі қанатқа 
бөлінгенде «Алаш мыңы» деп аталады. 

«Алты сан алаш» аталған кезде қазақ тайпаларының (және олардан 
ұйыстырылған әскерлердің) басшысы ретіндегі Майқы би қазақтардың 
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тегіне қатысты көптеген аңыздарда ғана емес, мұңғұл жылнамасы «Алтын 
топшыда» да аталады. «Жамих-ат тауарихта» «Қошындық байқу» деген 
атпен жазылады. Оның Шыңғысханның ел басқару ісіне көмектесіп  
ақылшы болғаны, жорықтарға шыққанда орнында қалдыратын би болғаны 
айтылады. Майқы 13 ғасырда Жошы хан батысқа жорық жасағанда 
әскердің оң қанатын басқарыпты, бұл қанат Жошы ұлысына қарасты Дешті  
Қышпақтың ұлан-қайыр аймақтарын алып жатқан еді. 

Алғашында «Алаш» қауымы болып ұйысқан бірнеше тайпа кейінгі  
жерде қазақтың біртұтас халық болып қалыптасуына негіз салды. 
Қазақ тайпаларын моңғұлдар бастапқыда «Алты сан алаш» деп атаса, 
14-15-ғасырларда «Алаш мыңы» деп атаған сияқты. 

«Алаш» қауымы астына біріккен тайпалар бірде ыдырап, бірде 
бірігіп, барған сайын кеңейіп барады. «Қазақ» атты халық болып  
қалыптасқанға дейін оның ел басқарушысы, әскери қолбасы ретінде  
Майқы би деген адам халықпен бірге жасап отырады. Ол шешендік сөзбен де 
халық арасында атағы шыққан адам екенін Абай айтқан. Ол XIII ғасырдың 
басында Шыңғысханды хан көтерген он екі бидің бірі болған, бұған  
қарап жас жағынан Шыңғысханмен шамалас немесе одан үлкен деп  
межелеуге болады. 

Халық аңызында, Орманбет би өліп, он санды ноғайлы елі 
бүлінгенде, Майқы би қазақ ұлысын құрған тарихи қайраткер бейнесінде  
суреттеледі. Ол қазақ руларын үш жүзге бөліпті. Ноғайлы хандарының  
бірі қызыл Арыстанның баласы Ахыметті (Алашахан) Ұлытауда үш  
жүздің ханы көтеріпті. Осы ұлысқа кірген қырық руға таңба таратып, 
таңбаларды әр рудың негізгі ерекшелігіне қарай белгілепті. 

Ұлыста бірінші туды ұстаған үйсінге «Жалау», ортада жүретін арғынға 
«көз», жауға алдымен шабатын алшынға «найза» таңбасын беріп, қырық 
рудың таңбасын жартасқа ойдырыпты. Майқы таңбасы ойылған таңбалы  
тас кейін жер атымен «Нұра таңбасы» аталыпты. Жоғарыдағы аңыз  
бойынша Майқы би «алаш» қауымын кейін келе «қазақ» ұлысы астына 
ұйыстырушы, сондай-ақ қазақ халқын үш жүзге бөлушісі болып шығады. 

Ол ұрпақтарына «хан ақылды, әділ болса, қарашасы ынтымақты, батыл 
болса, қара жерден су ағызып, кеме жүргізеді. Ақ білектің күшімен, ақ  
найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар» деген өсиет қалдырыпты. Бұл 
аңыздар бойынша айтқанда, Майқы би өз заманында аса беделді, ірі 
адам болған. «Алаш» қауымы және Майқы би туралы айтылған тарихи  
деректермен аңыздарды басқа тарихи материалдарға бірлестіре отырып 
зерттегенде мынадай қорытындыға келуге болады. 

ХІІІ ғасырдың басынан ХV ғасырдың орталарына дейін (қазақтар  
біртұтас халық болып қалыптасқанға дейін) Шыңғысхан мен оның 
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ұрпақтарының қол астында болған көшпелі түркі тайпалар алаш  
қауымынан бастап біртіндеп бірлесіп екі ғасырдан астам уақыт «қазақ»  
атты халық болып қалыптасуды бастан кешірді. Екінші сөзбен айтқанда, 
алғашқы «Алтын Орда» хандығы, одан кейінгі «Ақ Орда» хандығы мен Өзбек 
хандығы дәуірі, міне, осылайша біртұтас қазақ халқы қалыптасуға шарт- 
жағдай әзірлеген. Ежелден тілдес, көршілес, аралас жасаған түркі  
тайпалар ұзақ тарихи дәуірді бастан кешу арқылы табиғи түрде «Қазақ 
хандығы» атты ел болып құрылған. 

«Қазақ» деген аттың ертедегі ру-тайпа (ұлыс) атынан қазақ атты  
біртұтас халық атына айналуы және қазақ хандығының құрылу барысы  
сияқты тарихи оқиғалар жөнінде ел ішінде көптеген аңыз-деректер  
сақталған. Бұл аңызда кейін біртіндеп тарихи естеліктерге де түскен. 

Қазақ хандығының қалай құрылғаны, қандай дәуірлерді бастан  
кешіргені туралы тоқталудан бұрын алдымен қазақ хандығы құрылған 
дәуірдегі ел қамқоры, қазақ хандарының ақылшысы болған философ,  
ойшыл Асан ата жайлы аңызға тоқталу керек болады. 

Қазақтың бұл ірі аңыз кейіпкері халық қамын, ел болашағын ойлап,  
үнемі мұңға батып жүретіндіктен, замандастары оның Асан атына  
«қайғы» деген сөз қосып «Асан қайғы» атапты. 

Татар тарихшысы Құрбанғали Халиди шығармасы «Тауарих хамсада» 
жазылған аңызға қарағанда Асан қайғы өмірінде бір рет те күлмеген. 
Сондай-ақ, ол Шыңғысхан дәуіріндегі «алаш» қауымына бас болған Майқы 
бидің алтыншы немересі екен. Асан ата туралы аңызда, негізінен, үш  
жүйеге (Асанның танылуы, қайғы атануы, жер ұйықты іздеуі) бөлінеді. 

Асан қайғы аңыз-кейіпкері ғана емес, халықпен бірге жасаған, хандарға 
ақылшы болған қоғам қайраткері. Ақын және философ. Ол «алаш» қауымы 
тұсындағы Майқы би сияқты, «Қазақ хандығы» құрылған кездегі ел  
қамқоры, бастапқыда (15 ғасырда) Алтын Орданың ыдыраған дәуірінде 
алдымен сарайда, кейін қазанда ұлұғ Мұхаммет ханның ықпалды билерінің 
бірі болса, егде тартқан шағында қазақ хандығына келіп, Жәнібек, Керей 
хандардың төңірегінде болады. 

Деректерге қарағанда, ол қазақ руларының Өзбек хандығынан 
бөлініп шығуына қарсы болмаса да, атамекен қыпшақ даласынан кетуге  
наразылық білдіреді. Керей мен Жәнібек хандарды Шу, Талас бойларына 
барғаннан гөрі, Жем, Жайық бойына қоныстануға үгіттейді. 

Аңыздар негізінде тарихи кітаптарға түскен мәліметтерге қарағанда,  
Асан ата қазақ халқы арасына кең тараған «қилы-қилы заман болар, қарағай 
басын шортан шалар» деген атақты ғақлия сөздің иесі. Бұл сөзге «Тауарих 
хамсада» бір бидің Абылай ханға берген жауабы арқылы түсінік жасалады. 
Яғни, Асан қайғы халықтың болашағын ойлап қамығады. Кешіп отырған 
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тұрмысына қанағаттанбайды. Мекен еткен қоныстарын жерсінбейді. 
Сондықтан: 

Мұнан соң қилы-қилы заман болар, 
Заман азып, заң тозып жаман болар. 
Қарағайдың басына шортан шығып, 
Бабалардың дәурені тамам болар. 
Ол күнде қарындастан қайыр кетер, 
Ханнан күш, қарағайдан шәйір кетер. 
Қайран ел, есіл жұртым сонда нетер? - деп Құдабай атты ақын  

ауызынан берілген өлең де қарт бидің Абылайға айтқан түсіндірмесінің 
жалғасы секілді. 

Асан қайғы бастан кешкен дәуір, оның нақыл сөздері, философиялық 
толғаулары арқылы бейнеленіп, сол бір тарихи кезеңдегі оқиғаларды 
елестетеді. Ол ел іргесі берік, ағайын арасы тату болуды дәріптейді. Ол  
тіпті жаңа құрылған қазақ хандығы үкіметін күшейтуді көздеп Жәнібек  
ханды уақытша табысқа масаттандың, қазақ халқының болашағын жете 
ойламайсың деп кінәлайді. 

Өзінен кейінгі ұрпақ әулие деп таныған Асан қайғы халық болашағын  
ойлап, «елді жау алмайтын, малға жұт келмейтін, шөбі шүйгін, суы мол 
қоныс»іздейді. Бұл қоныс адамзат тіршілігінде көруі мүмкін жұмақ 
«Жерұйық» деп аталатын жер дейді де, сол жерді табу үшін желмаяға 
мініп, төңіректің төрт бұрышын кезеді. Жолында кездескен таулы, өзенді,  
шұрайлы жерлерге, халыққа пайдалы жағын есептеп, тиісті белгі беріп  
отырады. Ақыры таба алмай өксіп, Ұлытау басына келгенде дүниеден  
кетеді. 

Тарихи аңыздар мен деректер арқылы Майқы би мен Асан қайғы  
«алаш» қауымы кезінде қазаққұрамын толықтаған ежелгі түркі тайпалар 
есептелетін қазақтың ғана емес, басқа түркі тайпалар мен ұлттардың да бір 
немесе ортақ ел қамқоры болып табылады. 

«Майқы биді өзбек, татар, башқұрт, қарақалпақ халықтары да өз биі деп 
есептейді. Бұған Төбе бидің Қойылдыр, Мекіре есімді балаларының осы 
халықтар арасына барып, сіңіп кетуі себеп болса керек». 

Бұл тұжырым XIII-XV ғасырлардағы тарихи дәуір шындығына үйлеседі. 
Өйткені сол кездегі «алаш» қауымы (яғни «алты сан алаш») құрамындағы 
тайпалар кейін өзбек, татар, башқұрт, қарақалпақ ұлттарының құрамын 
да толықтағаны, біріне-бірі сіңісіп барғаны рас. «Тауарих хамсадағы»  
деректерге қарағанда, көшпелі елдің философы атанған Асан қайғы Ақ  
Орда хандығының соңғы кезінде, сондай-ақ Ақ Орда бөлшектеніп Ноғай 
хандығы мен Өзбек хандығы құрылған кездерде хан ордасында беделді  
би және ақылшы болған адам. Сондықтан ол кезінде ноғай, қазақ  
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халықтарының ортақ ойшылы, философы болып танылған, оның қазақ 
хандығына оралуы өмірінің соңғы кезі. Ол қазақ хандығының тағдыры, қазақ 
халқының болашағы жайлы көп қайғырады, сонымен бірге қазақ халқына 
ғана емес, ноғай халқынада танылады. 

«Тауарих хамсаның» авторына (Құрбанғали Халидиға) Құдабай  
ақынның Асан қайғыны таныстыруы былай: 

...Түбінде ноғай-қазақ тұқымы бір, 
Алтай, Орал, Еділді еткен дүбір. 
Орманбет хан орда да өлген кезде, 
Қайғырып Асан ата айтыпты жыр. 
Бұл өлең «Ақ Орда» бөлшектенгеннен бұрынғы дәуірді меңзейді. 

Өйткені ХІІІ ғасырдың екінші жартысынан XIV ғасырдың соңына дейін 
өз бастықтары «өзбек», «ноғай» есімдерімен «ноғай мырзалары», «өзбек 
бектері» аталып кеткен феодал топтар ХV ғасырдың басында өздерін  
«Өзбек хандығы», «Ноғай хандығы» деп атаған еді. Түбін қуғанда Өзбек 
хандығы билік жүргізген жер-қазақ орта жүзі мекендеген, ал Ноғай хандығы 
билік жүргізген жер-қазақ кіші жүзі мекендеген жер негізінде болатын.  
Демек, екі хандық аумағында да қазақ құрамын толықтаған тайпалар көп еді. 
Ендеше Асан қайғыны осы екі хандық аумағындағы қазақтардың да ортақ 
ойшылы, философы деген жөн. Осы тұрғыдан қарап, «түбінде ноғай-қазақ 
тұқымы бір, Алтай, Орал, Еділді еткен дүбір» әбден дұрыс деуге болады. 

Қорытып айтқанда, алғаш қауым болып біріккен «алаш» одағы дами  
келе «Қазақ хандығы болуы ешқашан да тұтқиыл қалыптасқан тарихи 
оқиға емес. Ол біздің заманымыздан бұрынғы үйсін, қаңлы, алан сияқты 
ертедегі ұлыстық елдермен заманымыздан бергі түркеш, қарлық, қимақ, 
қыпшақ, қарақытай, керей, найман сияқты ұлыстық елдердің жалғасы және 
кемелденуі. 

1428 жылы Өзбек хандығының билеушісі Барақ (ол Ақ Орда  
хандығының ең соңғы мықты ханы) өлтірілген соң орнына отырған  
Әбілхайыр хандық билікті 40 жыл ұстады. Ол Сырдариядан Сібір  
хандығына дейінгі байтақ өңірді бағындырып алды. Бұл Өзбек хандығы 
аталғанымен, бастапқыда оның халқының көбі қазақтар еді. Бұл хандық  
Орта Азияны (Мауераннахрды, Самарқанды, Бұхараны т.б.) бағындырғаннан 
кейін, Әбілхайыр ханныңөзіне тіке қараған, егіншілкіпен және саудамен 
айналысатын халықтар «өзбек» деп, кеңбайтақөңірде «ежелгі қыпшақ 
даласында» мал шаруашылығымен шұғылданатын өзге тайпалар «қазақ»  
деп аталып кетті. 

XVI ғасырдағы Орта Азия ғалымы Рузбехан былай деп жазған-ды: 
«Өзбектерге үш түрлі халық жатады. Бұлар Шығысханның қол астында 
болған халықтардың ең тамаша жақсылары. Бүгінгі күні бұлардың 
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біріШайбаниге қарасты тайпалардың барлығы... Екінші бір халық қазақтар, 
бұлар күші мен ер жүректілігі жағынан бүкіл жер жүзінде даңқты халықжәне 
үшінші бір халық маңғыттар, бұлар Астрахан патшалығына жатады»  
[9] бұл тұжырым XVI ғасырда осы халықтар арасындағы өзара  
қырқыстарға байланысты жазылған, XV ғасырда Өзбек хандығы құрылудан 
бұрын Өзбек хандығына қараған халықтар туралы нақтылы мәлімет. 

XV ғасырдың 40 жылдарында Әбілхайыр хан Сырдария өңіріндегі 
Сығанақ, Аққорған, Созақ сияқты қалаларды қаратып алған соң, ендігі  
жерде қазақ даласы мен Орта Азия арасындағы сауда орталықтарын  
иемденіп, өзін күшейтуге кірісті. Әбілхайыр ханның өз халқына жүргізген 
қатал саясаты мен сыртқа бағыттаған шапқыншылығын халыққана емес,  
Өзбек хандығының билеуші тобы арасындағы көптеген сұлтандарда 
қолдамайтын. 

Әбілхайыр ханның билігіне наразы сұлтандар қатарында Керей мен 
Жәнібек сұлтандардың орны өзгеше еді. Керей Ақ Орда хандығының 
1361-1380 жылдардағы атақты ханы Ырыс (Орыс) ханның немересі 
Болат ханның ұлы. Ал Жәнібек хан Ақ Орданың 1423-1428 жылдардағы  
тегеурінді ханы Барақтыңұлы, Орыс (Ырыс) ханның шөбересі. Осы екі 
сұлтан 1456 жылы Әбілхайырға қарсы көтеріліс жасады да, өздеріне  
қарайтын көшпелі қазақ тайпаларымен Моғолстан хандығы жеріне көшіп 
кетті. Орта Азия мен қазақ даласындағы қазақ тайпалары ұлыстары  
олардың айналасына жинала бастады. Содан соң 8-9 жылдық дайындық 
негізінде құдыретті қазақ хандығы дүниеге келді. 

Моғолстан хандығының феодал билеуші топтары арасында да  
тартыстар үзілмеген еді, бұл хандық бір мезгіл (1421 жылдан 1425 жылға 
дейін) Шир Мұхаммед хан тұсында тұтастығын сақтады. Аралықта қайта 
бөліну болсада, Шир Мұхаммедтің мұрагері Уәйіс ханның тұсында, олар 
ойраттардың шапқыншылығына қарсы күрес жүргізеді. 

Қазақтар көшіп келген кезде Моғолстанның билеушісі Есенбұға хан 
(1429-1462 жж.) еді. Ол Шағатай әулеті Уәйіс ханның (1418-1428 жж.) 
екіншіұлы болатын. Оған қарасты Іле, Шу өзендері аңғарларын мекендеген  
үйсіндер, дулаттар тағы басқа тайпалар мал шаруашылығымен  
шұғылданатын. Керей, Жәнібек бастаған қазақтардың Шу өзені маңына  
көшіп келгенін қарсы алған Есенбұға хан Қозыбасы (әлкей Марғұлан  
Құлжа басы деп жазады) сияқты жерлерді оларға берді. Бұл көшпелілер 
«Балқаш көлінің оңтүстігінде барынша молайды. Әбілхайыр ханның  
жеріндегі шаруалар қашып келіп оларға қосылып жатты. Шағатай 
моңғұлдарынан да оларға қосылғандар болды. Сөйтіп қазақтардың 
саны көбейіп екі жүз мыңнан асты» [10] деген дерек бұл айтқанымызды  
даусыз дәлелдейді. 
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Қазақтардың Жетісу, Іле өңіріне қоныстануы, санның қауырт молаюы 
Керей, Жәнібек хан бастаған қазақтар бұл өңірге қоныс аударғанда жат 
елге емес, ата мекендеріне және өзімен тіл, әдет-ғұрып бірлігі бар туыстас  
тайпалар арасына келгенін түсіндіреді. Оларды Моғолстан ханы Есенбұға 
өзбек ханы Әбілхайырдан өзіне төнген шапқыншылық қаупінен сақтану  
үшін қарсы алса, ал оның қол астындағы үйсін, дулат, қаңлы, жалайыр  
сияқты тайпалар өздерінің туыстарының келуі деп қарсы алған еді. 

Бартольдтың жазуынша, «ХV ғасырда Жетісуді кигіз үйлерде жасайтын, 
ет жеп, қымыз ішіп жүретін көшпелілер қоныстанған» [10] еді. Бұлардың 
ең көбіқазақтар екені даусыз. Оларды билеушілер Шыңғысхан ұрпақтары 
болғанымен билеушілер мен қазақ тайпалары (бірнеше ғасыр) бірге 
жасау арқылы ақырында қазақ тайпаларына сіңіп кеткен немесе сіңіп  
бара жатқан еді. 

Осылайша құрылған қазақ хандығының бастапқы жері-батыс Жетісу  
өңірі, Шу өзені мен Талас өзенінің аңғарлары еді. Қазақ хандығы өз іргесін 
бекемдеу мақсатымен қазақ тайпаларының басын бір жерге қосуы, Өзбек 
хандығы қолында қалған Сығанақ, Сауран, Отырар, Ташкент сияқты 
қалаларды қаратып алуы қажет еді. Бұл үшін Моғолстанмен қарым- 
қатынасын жақсартты. Өзіне қарасты елін, жерін кеңейтті. 

Көшпелілердің дербес хандық құрып күшеюінен қауіптенген  
Әбілхайыр Моғолстанға жорық жасады. Жорық кезінде Әбілхайыр хан  
кенет (1468 жылы) қайтыс болды. Қалың бұқарасы қазақтардан айырылып, 
қатал тегеурінді ханы өліп, ұрпақтары хан тағына таласып қырқысып  
жатқан Өзбек хандығы ендігі жерде қайта қалпына келе алмайтын күйде 
қалған еді. 

Керей хан мен Жәнібек хан бастаған көшпелі қазақ халқы  
атамекендерінен айырылмау үшін Өзбек хандығына қарасты жерлерге  
қайта орала бастады. Әбілхайыр ханның мирасқоры Шейх-Хайдар  
жеңіліске ұшырады да, қазақтардың мекендерін өзіне қалдырудан сырт, 
өзбектердің өз мекенін де тастап, Орта Азия, Мауераннахр атырабына  
ауып кетті. Осыдан соң қазақтардың жері кеңейіп шығыста Жетісудан  
батыста Оралға дейін, оңтүстікте Ташкенттен солтүстікте Есімге дейін  
созылған кең байтақ даланы қамтып жатты. Қазақ хандығының жері 
кеңейгеннің үстіне халқы өсіп, бір миллионға жетті. 

Аңыз деректерге сай «Тауарих хамсада «... қазақты үш жүзге қазақтың 
тұңғыш хандарының бірі Жәнібек бөлыпты. Қазақ қауымы Жәнібек  
ханды ерекше қадірлеп «Әз Жәнібек»деп атапты. Демек, Жәнібек және 
Керей хандар қазақ хандығын құрушылар болып табылады». Бұл екі ханның  
туылған және өлген жылы анық емес. Олар мөлшермен 1472-1473  
жылдардағы соғыстарда қайтыс болған секілді. 
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Қазақ хандығына 1480-1511 жылдарда Керей ханның баласы  
Мұрындық хан болды. Мұрындық хан қайтыс болғаннан кейін, оның 
орнына хан болмай тұрып-ақ абыройлы сұлтан атанған Жәнібектің баласы  
Қасым хан болды. 

Қасым хан дәуірінде (1509-1523 жылдарда) қазақ халқының саны 
бір миллионға, әскері үш жүз мыңға жетті. Осы дәуірде қазақ хандығы  
Еуропаға танылды. Ол қазақ хандығының жерін кеңейте түсу үшін,  
Сырдария маңындағы қалаларға таласып, Өзбек ханы Шайбани  
ұрпақтарымен соғысты. 1513 жылы ол Қараталда отырған кезінде,  
Сайрамның билеушсі Кәттәбектің қолынан Сайрамды ғана емес, Ташкентті 
де алу үшін жорыққа аттанды. 

Қасым хан Қазақстан мен Орта Азия жеріндегі билігін бекемдей түсу  
үшін, сол кезде, ежелгі Моғолстан орнында құрылған Сайд хандығымен 
одақтасуға бой ұрды. 1513 жылы Сайд хан Шу өзені бойындағы Қасым 
ханның ордасына барып онымен Ташкент билеушісі Сүйінішке қарсы одақ 
құру жайлы келіссөз өткізді. 

Қасым хан дәуірінде қазақ хандығына қарасты жер шығыста  
Ұлытауға, батыс солтүстікте Жайық өзені алабына дейін кеңейді. Осындай 
үлкен тарихи еңбектері үшін, қазақ халқы Қасым ханды әкесі Жәнібек 
пен Керей хандары қатарында, қазақ хандығының негізін салушылардың  
бірі деп атады. Орта Азия халықтарының өз тұсындағы тарихшысы, 
дулат тайпасынан шыққан Мұхаммед Хайдар мырза: «қазақ хандары мен 
сұлтандарының арасында, Қасым хандай құдыретті ешкім болған емес, 
Мұрындықты тіпті ешкім елең қылған жоқ» деп жазған болатын. Кейбір 
тарихи деректерде, бұл атақты хан 1518 жылы емес 1523 жылы қайтыс  
болған делінеді. Ол қазақ хандығын өнімді билеген дәуірде жүргізілген 
әдет-ғұрып заңдары, халық ауызында «Қасым ханның қасқа жолы»  
деп аталып кетті. 

Қасым хан қайтыс болғаннан кейін Мұхаммед Хайдардың  
айтқанындай: қазақ сұлтандарының арасында дау-шар басталды.  
Қасымның мұрагері Таһир (1523-1533 жылдар) оның ізбасары Бұйдаш 
(1533-1534 жылдар) тұсында, қазақ хан-сұлтандары арасындағы  
феодалдық қырқыс ушыға түсті. 

1538 жылы қазақ хандығының билігін қолына алған Қасым ханның 
баласы Хақназар өз билігін бекемдеуге тырысты. Хақназар хан 1580 
жылы бірнеше сұлтандарымен бірге өлтірілген соң оның ізін басқан  
Шығай хан (1550-1582 жылдар) билікті ұзақ уақыт ұстап тұра алмады. 
Одан кейін хан болған Тәуекел (1582-1598 жылдар) сұлтан тұсында, 
қазақ хандығының жері Орта Азияға қарай кеңейіп, Түркістан, Ташкент,  
Самарқанд оның қолына өтті. Бірақ Бұхарды алу үшін жүргізілген  
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соғыс сәтсіз болып Тәуекел хан ауыр жараланады. 
Тәуекел ханның мұрагері Есім хан (1598-1628 жылдар) тұсында 

қазақ қандығы Сырдария қалалары мен Ташкентті қолдан шығармауға  
ұмтылды. Ол сыртқа бағыттап Хақназар хан мен Тәуекел ханның саясатын 
жалғастырды да, ел ішінде «Қасым ханның қасқа жолы» деп аталған 
әдет-ғұрып заңдарын баянды жүргізді. Сондықтан бұл дәуірдегі әдет-ғұрып 
заңдары «Есім ханның ескі жолы» деп аталып кетті. 

Қазақ тарихында Жәнібек, Керей, Қасым, Хақназар, Тәуекел,  
Есім, Жәңгір хандардан кейінгі ең атақты хан Тәуке (1680-1718 жылдар) 
болды. 

Тәуке Жәңгір ханның ұлы еді. Жәңгір хан дәуірінде (1628-1652 жылдар) 
жоңғар феодалдары қазақ даласына үнемі шабуыл жасап отырды. Жәңгір 
хан жоңғарларға төтеп беру үшін, Самарқанд билеушісі Жалаңтөспен 
одақтасқанның үстіне, Моғолстанмен де одақтасуға ұмтылып, екі рет 
елші жіберген еді. Осы елшіліктерді басқарып барған Жәңгір ханның  
балалары Тауке мен Апақ болды. 

1643-1644 жылдары Жәңгір хан мен Жалаңтөс соғысты тізе қоса  
отырып жүргізгендіктен, жоңғарлар ойсырай жеңіледі. Жоңғар хонтайшысы 
Батұр ыдыраған күштерін жиыстырып алудан сырт, Сібірдегі патшалық  
Ресейге қарасты қалалардан қару-жарақ сатып алып, 1652 жылы қазақ 
жасақтарын жеңіліске ұшыратты. Жәңгір хан соғыста өлді. Кейбір шетел 
тарихшылары бұл жеңілісті 1643 жылы болды деп жүр. Бұнысы, әрине, 
ағат айтылған. Өйткені қазақ хандығы ХVI ғасырдың ортасынан XVIII  
ғасырдың орталарына дейін әлсіреген жоқ, қайта күшею дәуірінде болды. 
Батұр қоңтайшының елу мың әскермен жасаған шабуылын Жәңгірдің 
Жалаңтөс баһадүрдың көмегімен шегіндіруі 1643 жылы болған еді. 

Жәңгір ханның ұлы Тәуке 1680 жылы хан тағына отырған соң, хан 
ордасын Ташкентте ұстап, бүкіл қазақтарға өнімді билік жүргізді. Оның 
қазақтың үш жүзінің басын қосып басқарудағы әдісі-үш жүздің белді билері 
арқылы өз әмірін жүзеге асыру болды. Ол хандық билікті нығайтуға ғана  
емес, айналасындағы көршілерімен (мысалы Бұхар хандығымен) бейбіт 
өтуге де талпынды. Тәуке ханның үш жүздің билері мен сұлтандарының 
басын қосуға талпынып, ішкерлікпен билік жүргізуі, қорғанысты күшейтуі 
арқасында, жоңғар хұңтайжилерінен Ғалданның 1681-1685 жылдардағы 
шабуылын, Шеван Равтанның 1695 жылғы шабуылын шегіндірді. 

Тәуке хан қазақтарды билеумен ғана тынбады. Ол қырғыздар мен 
қара қалпақтардың бір бөлімін саяси жақтан өз ықпалында ұстады. Тіпті  
өзін түрік сұлтанымен, парсы шахымен салыстыруға дейін барды. 

Қазақ хандықтарының құрылуы және бекемделуі арқасында, Қасым 
хан (1509-1523), Есім хан (1598-1628) және Тауке хан (1718-1680) 
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сияқты қазақтың атақты хандары тұсында қазақтың әдет-ғұрып заңдары  
қалыптасты. Бұл заңдар алғашында «Қасым ханның қасқа жолы» кейін 
«Есім ханның ескі жолы» деп аталып, ең соңында «Тауке ханның заңдары» 
немесе «Жеті жарғы» делінуі оның бара-бара кемелдену кезеңдерінен  
өткенін дәлелдейді. Демек, қазақ хандықтарының заңдары ел ішіндегі заң 
жүйелерінің арнаға түсуі және бекемделуі еді. 

«Қасым ханның қасқа жолы» деп аталған бұл әдет-ғұрып заңы орта 
ғасырларда қыпшақ, шағатай ұлыстары қолданған «Ярғұ» заңынан алынған 
қазақша «Жарғы» (хақиқат) деген ұғымды білдіреді. Түпкі мәні жарудан, 
нәрсені салмағын бір жағына аудармай, дәл айырудан шыққан... Дауды 
әділ, тура шешкен билерді халық бұқарасы ардақтап «Қара қылды қақ  
жарған» деп мадақтаған.

13-14 ғасырларда қазақ даласының көбі Жошы ұлысына (кейінірек  
Алтын Орда хандығына), одан қалса Шағатай және Өгедәй ұлыстарына 
қарасты болғаны жұртқа аян. Өгедәй ұлысы бара-бара Шағатай ұлысына 
қосылып кеткен соң негізінен қыпшақ (Жошы) пен Шағатай ұлыстары 
құрамында болды. Билер соты жөнінде айтқанда, бұл әдет-ғұрып заңдары 
қазақ тайпалары арасында сол дәуірде атқарылғаны анық. 

Шыңғысхан «алаш» қауымына ұйысқан түркі тайпаларды (кейін 
қазақ құрамын толықтаған үлкен тайпаларды) «алты сан алаш» деп атап, 
Майқы би арқылы басқарды. Оның үстіне тарихи деректер мен аңыздарға  
қарағанда, Майқы би Шыңғысханды хан көтерген он екі бидің бірі.  
Ендеше, қазақта билер соты сонау «алаш» қауымы кезінде-ақ бар деген сөз, 
«алаш азаматы» аталған бұқара оны атқарған болады. 

Тарихи деректерге сүйеніп болжағанда, билер сотын одан да әріге  
апаруға, анығырақ айтқанда, біздің заманымыздан бұрынғы ғұндар, үйсіндер 
дәуіріне апаруға болатын көрінеді. Мысалы, үйсіндер билеушісі күнму 
(күнби) деп аталғаны жұртқа аян. Демек, қазақ құрамын толықтаған ерте 
заман тайпаларында «би» біздің заманымыздан бұрын-ақ болған деу керек. 

Сондықтан, Жошы ұлысы мен Шағатай ұлысы дәуіріндегі «Ярғұ»  
(жарғы) әдет-ғұрып заңдарының халықтық негізі аса әріде жатыр. Осы  
себептен 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың басында Бұхардың ишан- 
қазылары қазақ жеріне діни үгіт таратып, «Шариғатты» қанша үгіттесе де, 
халық бұқарасы оған селсоқ қарап, «Жарғы» заңынан қолдарын үзе алмаған. 
Тіпті «жарғыны» қалдырып, шариғатты кіргізу ойында болған хандарға  
қатты наразылық білдірген. 

Осындай саяси жағдай тұсында, қазақ хандығының іскер билеушісі 
болған Қасым хан халық бұқарасы мен билер тобының ойына қарсы  
тұрмай, қайта олармен бірігіп «жарғы» заңын жаңадан күшейткен. Халық 
бұқарасы мұны жақтап, толықтана түскен әдет-ғұрып заңдарын «Қасым  
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ханның қасқа жолы» деп атаған. Бұл заңға кірген ережелер мыналар: мүлік  
заңы (жер дауы, мал-мүлік); қылмыс заңы (ұрлық, кісі өлтіру, талау, шабу); 
әскери заң (аламан міндеті, қосын жасау, қара-қазан, ердің құны, тұлпар ат); 
елшілік жоралары (майталмандық, шешендік, халықаралық қатынасында 
сыпайылық, әдептілік); жұртшылық заңы (шүлен тарту, ас, той, мереке 
үстіндегі ережелер, жасауыл, бекеуіл, тұтқауылдардың міндеті). 

«Қасқа жолдың» заңдары өзгерусіз 17 ғасырға жетіп, Есімнің кезінде 
«Есім ханның ескі жолы» деп аталды. Тәуке ханның тұсында бұл заң  
шариғат қағидасымен боялмай, ежелгі билер жасаған қалпын жақсы  
сақталды. Сол дәуірде қазақ үш жүзінің атақты үш төбе биі (Ұлы жүз биі - 
Төле, Орта жүз биі - Қазыбек, Кіші жүз биі - Әйтеке) бұл заңға «Жер дауы,  
құн дауы» деген екі тарау қосып толықтады да, ежелгі әдет-ғұрып заңдары 
ендігі жерде «Жеті жарғы» деп атала бастады. 

«Жеті жарғы» заңы бүкіл қазақ халқы атқаруға тиісті заң болғандықтан, 
сонау 15-18 ғасырларда мәдениеттен кенже көшпелі ел өзі ортақ  
мойындаған заңдарын табиғи түрде өзі бағынатын жол-жосынға  
айналдырған. Оған қайшылық жасағандар жалпы қауым жағынан  
айыпталып, жұрт мойындаған билер жағынан кесім кесіліп жазаланып 
отырған. Ол қазақтың ес білген баласынан, еңкейген кәрісіне дейін саналы 
бағынуға тисті заңы болып мойындалған. Сондықтан да ежелгі жарғы 
заңы туралы халық аузында қысқа-қысқа мәтел сөздер сақталған. Мысалы:  
«Қара қылды қақ-жару», «Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешу», «Түгел 
сөздің түбі - бір, түп атасы - Майқы би», «Тура биде туған жоқ» т.б.  Қазақ 
халқы өзі бағынуға тиісті «Жеті жарғы» заңын өздері мойындаған билердің  
жүргізуіне тапсырған, сонымен бірге осы билерге жүгінген және оны 
құрметтеген. Сондықтан билердің абыройы кейде тіпті хан-сұлтандардан 
басым түсіп отырған. «Би» атағы басқа түркі тілдес халықтарда «бек»  
атағымен ұқсас. 

В.В. Бартольдтың жазуынша, «...Бектердің (қазақша айтқанда билердің) 
көбі дұрысында, ханға да, аталықтарға да бағынбаған». 

Бартольд пен Вяткин Ресейдің тарихи мұрағатында сақталған дәрігер 
«Зиберштейннің жол хаттарынан алып жазуынша»: «... Болысты билер 
басқарған, би атағы мұра ретінде бірден-бірге ауысып отырған...». 

«Қасым ханның қасқа жолынан бастап «Есім ханның ескі жолы» болып 
жалғасып, Тәуке хан тұсында толықтанып «Жеті жарғы» атанған осы 
халықтың әдет-ғұрып заңдары қазақ халқы бағынуға тисті заң болғанның 
үстіне, күнделікті тұрмыста, адамдар арасындағы қарым-қатынаста  
атқаруға тиісті «ереже» (яғни салт-сана, жол-жосын) болып қалған. 

Осы күнге дейін жалпы жұрт мойындайтын қазақтың талай-талай 
жол-жосыны осы «Жеті жарғы» Заңымен тікелей қатысты немесе оны  
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кейіндеп әр рулы ел өз жағдайына сай жаңалап, толықтап отырған. 
Вяткиннің «Сырым батыр» атты еңбегінде алған үзіндісінде, арықтар 

руының басшысы Олжабай би туралы былай делінеді: «Бұлардың осы 
биге көрсеткен соншалық үлкен сый-құрметін мен тіпті орданың және 
рудың ең жоғарғы басшысы сұлтандарда да (әңгіме қазақтың орта жүзінің  
сұлтандары туралы болып отыр) еш жерде көрген емеспін». 

Би үкіметінің беделді болуы Зиберштейнді төтенше таңдандырған. 
Ол Елпақ би туралы жоғарыда айтылған «Жол хаттарында» және былай 
дейді: «Өзінің қарауындағы қырғыздарға (бұл арада қазақтарды айтпақшы 
- Ж.М.) оның тыйым салғандығы сондай, талай қайтара барымта істеп, ел 
шауып даңқы шыққан осы ер халық осы күні өзінің бұл ісінен бой тартып  
барады». Зиберштейн 1824 жылы патшалық Ресей үкіметі қазақ пен 
қырғыз жерлеріне жіберген подполковник Шубин бастаған орыс  
экспедициясының қатарында болған адам. Оның көріп отырғаны қазақ 
арасында XIX ғасырдың алғашқы жартысындағы билер сотының беделі. 
Демек «Жеті жарғы» заңы XIX ғасырда да қатаң жүргізілген. 

Еліміздің тарихи деректерінде «би» лауазымының тарихы ұзақ 
болғанның үстіне кейбір билердің билік көлемі өте кең болған, кейбір 
билердің қарамағында оннан жиырмаға дейін, тіпті кейбіреулерінде  
жиырмадан отызға дейін ұлыс болады». 

«Ұлыс» сөзі меніңше, қазақ-қырғыздың ірі ру, тайпаларына  
қаратылған. Мысалы, қазақтың үш жүзінің үш үлкен «төбе биі болады.  
Әрбір төбе бидің қол астында алтыдан немесе жетіден (одан да көп)  
тайпалар бар десек (мысалы, орта жүзде алты арыс), әр тайпаның көп 
рудан құралатыны хақ. Қазақ халқы көшпелі мал шаруашылығымен  
шұғылдануына байланысты феодализм қоғамына ерте аяқ баса тұрса да, 
патриалхалдық-рулық салт-сана өте берік сақталып келген. XVIII-XIX 
ғасырда емес, қазірдің өзінде, яғни XX ғасырдың 80 жылдарына дейін де 
ұлыстық-рулық таңба іздері сақталып отыр. 

Жұрт мойындаған «Жеті жарғы» әдет-ғұрып заңдарын үлкенді-кішілі 
билер ғана емес, қазақтың хан сұлтандары, ауыл атқа мінерлері де  
жатқа білген және атқарып отырған. Әр қайсысы өзінің билік көлемінде, 
өзі атқаруға тиісті жол-жосынды білген және жүргізген. Әрбір қарапайым 
бұқарада өзі бағынуға тиісті тармақтарын жатқа қанық білген. Мысалы, 
«Мүлік заңы» жер дауын, мал-мүлік туралы ережелерді әрбір жеке және 
үй сол бойынша атқарған. Мал, үй іші адамдарының билігінде болу,  
қоныс жерге иелік ету, кенже ұлдан басқаларын бөліп шығару т.б. 

«Жұртшылық» Заңындағы ережелерге бүкіл ру-ұлыстың үлкен-кішісі, 
ер-әйелі тегіс бағынуға тиісті болған. Мысалы, қазақтың ас-той 
үстінде бүкіл ауыл-аймақ намысы деп тегіс қопарылуы, осы заң ұзақ  
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ғасырлар бойы атқарыла келе қалыптасқан. 
Әдет-ғұрып заңдары (яғни кейіндеп «Жеті жарғы») белгілемесі  

бойынша, әр жылда рудың, ұлыстың тіпті бүкіл қазақтың «кеңес» атты 
халық жиналыстары болып отырған. Онда келелі істер хан-сұлтандар және 
билер ақылдасу арқылы шешім тауып отырған. Халық аузындағы аңыздарға 
қарағанда, үлкен апаттар (жоңғарлардың қазақ даласына шапқыншылығы 
салдарынан болған «Ақтабан шұбырынды, алқа көл сұлама») жылдарына 
дейін қазақ қоғамында жыл сайын халық жиналыстары (мәслихат кеңес) 
болып келген, бұл жиналыстар қыркүйек айында Сайрамның жанындағы 
Мәртөбе деген дөңнің үстінде болып отырған. 

Осындай үлкен халықтық жиналыстардың қалай ашылып, қалай  
аяқталып отырғаны жайында жазба деректер көп болмаса да, халықтың 
атақты күйшілері шығарған «Кеңес» атты күйлер, міне, осындай жиындардың 
шынында үнемі болып отырғанын дәлелдейді. М.П. Вияткиннің «Сырым 
батыр» атты кітабының тұсының сөздерінде жазылуынша, осындай бір  
үлкен жалпы халықтық жиналысты 1762 жылы Абылай хан үш жүздің 
өкілдерін шақырып ашқан. Жоңғар шапқыншылығы тұсындағы 1730 жылғы 
зор жиналыс та осындай «Кеңес» болса керек. 

Деректерге қарағанда, қазақ хандығында «Жеті жарғы» заңын атқару 
жиындары «Билер соты» арқылы ғана бітіп отырмаған. Әдетте ру ішіндегі 
дауларды «Билер соты» шешетін болса да, үлкен рулар ара дауларды 
билер қатынастырылған «Сұлтандар соты» шешіп отырған. «Сұлтандар  
соты» шеше алмайтын ауыр мәселелер (екі үш үлкен тайпа, сондай-ақ  
екі жүз арасына саятын келелі мәселелер) «Хандар сотына ұсынылатын 
болған. Хан соты да әрбір жүздің ықпалды билерінің қатынасуы (немесе  
сол реткі кеңес сайлаған төбе бидің шешім айтуы) арқылы жүргізіліп  
отырған. Төле, Қазыбек, Әйтеке сияқты билердің хан-сұлтандардай  
беделді болуы мұны дәлелдейді. 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ХVІІ-ХVІІІ ҒАСЫРДАҒЫ  
СЫРТҚЫ САЯСАТЫ

Қазақ хандығы ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Ресей, Түрік, Иран, Жоңғария, 
сәл кейін Цин (Қытай – Ә.М.) мемлекеттерімен белгілі дәрежеде қарым- 
қатынас орнатты. Әрине, бүгінге дейін оқырман қауым негізінен қазақ- 
орыс қарым-қатынасын көбірек танығанымен, оның да біржақты  
сараланғаны жасырын емес. Көп жағдайда халқымыздың сыртқы саясаты 
Ресей қалыптастырған тарихи таным аясында зерделенді. Бір ғана Тәуке 
ханның орыс елшілері Ф. Скибин мен М. Трошинге «Түрік сұлтанының 
немесе Иран шахының Тәуке ханнан несі артық! Оларда оның өзіндей!» 
немесе 1691 жылы орыс патшасына жазған хатында «Сіздің бабаларыңыз 
бен әкеңіз сол кездерде өз адамдарын бізге жіберіп, ал біздің елшілер  
сіздерге барып тұратын-ды. Екі елдің арасындағы сауда адамдары бір- 
бірімен кеңесте болып, достық қатынаста болатын» деген сөздері қазақ  
елінің өзіндік саясатын дәлелдейді [1, 27-28 б.]. 

Соңғы жылдары Иран шахының да Тәукеге жолдаған хаттары табылды. 
Мұның өзі де қазақ тарихына жаңаша саралауға мүмкіндік береді.

Соған қарамастан Тәуке хан заманы өзіндік қиыншылықтарға толы 
болды. Ол алдымен, қазақтың ұлан-байтақ территориясымен, өзі басқаратын 
25 қаланы сақтау мәселесімен байланысты еді. Ханның шамамен 80 
мыңдай әскері болғанымен, елдің батысында қалмақтармен, солтүстігінде 
казак-орыстармен, шығысында жоңғарлармен болған қанды соғыстарда 
қорғануға тура келді. Осындай бір шайқаста (шамамен XVII ғасырдың 
80 жылдары) хан баласы тұтқынға түсіп, Тибетке әкетіледі. Кейін Тәуке 
ханның дипломатиялық жолмен баласын қайтарғанымен, оның соңы 1698 
жылы жаңа соғысқа ұласады. 40 мың әскерін жіберген Цеван-Рабдан Шу, 
Талас бойларына соққы жасап, 10 мыңдай адамды тұтқынға әкеткен [2, с. 
134]. Тәуке хан қазақ-жоңғар қарым-қатынасының шиеленіскен жылдары 
екі жақты келіссөздерді жүргізе отыра елді қорғау мәселелеріне айрықша  
назар аударады. 1710 жылы Қарақұмдағы Халық кеңесінен кейін 50  
мыңдай қазақ әскерлері жоңғарларды талқандағанымен, жаңа шиеленістің 
әлі алда екенін байқатты. Тәуке хан осы саяси мәселені шешуді кейінгі 
ізбасарлары Қайып хан пен Әбілқайыр ханға аманаттайды. Олар 
Ресеймен қарым-қатынасты дамыта отыра айналасындағы өзге елдермен  
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байланыстарын жалғастырады. Оған қазақ-иран қарым-қатынасы куә  
болады.                                                                    

Бұл кезеңде Иран өз тәуелсіздігі үшін ауған және түрік билеушілеріне 
қарсы күресіп, ІІ Тахмасп шах төңірегіне топтасқан-ды. Дәл осы мезгілде 
оған азаттық күресте аты шыққан Афшар тайпасының Қырқылы руынан 
тарайтын Нәдір қолбасшы әскерімен қосылып, 1726 жылы түркімендер  
басып алған Мазандаран қаласын босатты. Сөйтіп әлем тарихында аты 
қалған Нәдір тарихының жаңа өрлеу кезеңі басталады. XVIII ғасырдағы  
Иран әдебиетінің ірі өкілі Табиб Исфагани Нәдірді түркіменнің Афшар 
тайпасының өкілі дей отыра, Иранды кеңейтіп, ауған, орыс, түріктер 
тартып алған жерлерін кері қайтарып, ұлан-байтақ жаңа мекендер қосқан  
соңғы билеуші ретінде атап көрсетеді [3, с. 8-9]. 

1736 жылы Иран мемлекетінің саяси бірлігі жүзеге асқан тұста  
ирандықтар Нәдірді «Иранды азат етуші» деп таниды. Мұндай жағдайдың 
Иран билеушісі тағына жол ашатынын түсінген ол осы жылы қаңтарда  
Муган даласындағы әскери лагерінде үлкен құрылтай өткізіп, оған барлық 
әскери, шен-шекпенді, діни ақсүйектер, көшпенді тайпалар басшылары 
мен қалалық старшындарды, ауылнайларды, армяндық – католикос Абраам 
Кретациді шақырады. Барлығы 100 мыңға жуық адам қатысқан құрылтайда 
Нәдір ІІІ Аббас шахтың жастығын еске салып, жаңа шахин-шахты сайлауды 
арнайы мәселе ретінде көтереді. Сонымен араға екі ай салып, 1736 жылы 
наурызда 4 жасар ІІІ Аббас шахты Хорасанға жіберген Нәдір Иранның жаңа 
шахин-шахы болып сайланады. Міне, осыдан бастап ол басты саяси бағытын 
жаулап алушылыққа арнап, 1739 жылдың мамырына дейін Ауғанстанды, 
Үндістанды біржолата бағындырады. Үнді жорығында Нәдір шах 90 мың 
әскерімен қарсыласының өзінен бірнеше есе мол 340 мыңдық үнді әскерін 
талқандап, Азиядағы ең мықты мемлекетті қалыптастырады. Үндістандағы 
сұрапыл соғысты көзімен көрген Мырза Мехти «Ат тұяғының дүбірінен 
жер дірілдеп, шаң бағаны көкке жетті; оқтың зуылы, жебенің сатыр-сұтыры, 
зеңбіректің күрсілі барлығы мидай араласып кетті; атыс гуілінен күн 
жерге құлардай; айнала толған жансыз денелер, дұшпанның барлық бас 
қолбасшылары өлтірілді ақыры әскер шіміркенді. Нәдір шахтың мерейі  
үстем болды », - деп хабарлайды [4].

1740 жылы маусым айында ол Гератқа оралып, тамыз айында Иран 
иелігіндегі жерлерге бұрын шабуыл жасаған Бұхара билеушісі Әбілпейіз 
ханға соғыс жариялайды. Бұхара Астрахандықтар әулетінің (кейде  
Джанидтер әулеті) астанасы еді. Оның негізі Астраханнан келген Жәнібек 
сұлтан кезінен қаланып, 1599 жылы Мәуреннахрда жаңа өзбек әулетінің 
үстемдігіне әкелген-ді. 

Сонымен Нәдір шахтың әскери қимылдарының солтүстікке бағыт  
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алғаны туралы хабар қазақтың бас ханы Әбілқайырға келіп жетеді. Жоңғар 
қонтайшысы Қалден Цереннің 1739 жылдың көктеміндегі 24 мың, 1739 – 
1740 жылдың қысындағы 30-35 мың қолмен, 1740 жылдың күзіндегі жаңа 
шабуылына қарсы күресіп жатқан қазақтар үшін ендігі жағдайда тез арада 
елдің оңтүстік-батысына да назар аударып, шешуші қадамдар қабылдауына 
әкеледі. Оны ескергендіктен де Әбілқайыр хан 1740 жылы 19 тамыз  
1 қыркүйек аралығында Орынборда өткен қазақтың барлық белді тұлғалары 
(Әбілмәмбет хан, Абылай, Нұралы, Ерәлі сұлтандар, Есет, Табын Бөкенбай 
батырлар, Жәнібек тархан, Шақшақ Бөгенбай батыр т.б.) қатысқан  
қазақ-орыс келіссөзіне бармай, алдын-ала Арал теңізіне қарай аттанады. 
Әбілқайырдың кездесуге қатыспау туралы батыл шешімін үстірт тоң пішуге 
үйір Ресей тарихшылары ханның жеке басынан іздеп, ішкі алауыздық  
әсерінен деген қорытындыға келеді. Бірақ мәселе басқада еді. Кездесу 
барысында толтырылған хаттамаға назар аударсақ 30 тамыз күні Нұралы, 
Ерәлі, Есет, Бөкенбайлар Әбілқайыр ханның хатын алып, Орынбор 
басшыларымен қоштаспастан кетіп қалған. Кейін байқағанымыздай  
Нұралы сұлтан және батырлар Арал иеліктерінде жүрген Әбілқайыр ханға 
жол тартқан. Бұл арада Әбілқайыр ханның кезінде Сыр бойына үлкен  
қорған қала салу туралы ойларының дұрыстығы енді ғана сезіле бастады. 
1739 жылы Әбілқайыр осы жоспарын орыс патшасына білдіріп, оның  
әскери көмегіне үміт артқан-ды. 1739 жылы 26 тамызда Орынбор  
комиссиясының басшысы генерал-лейтенант В.А. Урусов қазақ ханына  
әскери көмек пен артиллерия беруден бас тартқаны туралы түрлі  
сылтаулармен хат жолдайды. Әбілқайыр хан алдын-ала дайындалған 
жоспарының сәтсіз аяқталғанына көзі жетеді. Мұны толық сезініп, 
ендігі жауапкершілікті мойнына алған Әбілқайыр хан 1740 жылдың жаз  
айларында өз жайлауын Сырдарияның ар жағындағы Қуандария бойындағы 
Адам ата өзеніне орнықтырады [5, с. 177]. 

Ал Нәдір шах тамыз айында өзіне бас иіп келген Әбілпейіз хан мен 
Мұхаммед Хакім  би аталықты қабылдап, Бұхараны еш соғыссыз Иранға 
бағындырады. Осылайша Нәдір шах Әбілқайырдың ұзақ жылдар бойы өзіне 
қосып алуды армандаған жоспары Хиуа хандығына келіп тіреледі. Хиуа 
ханы Елбарыс тез арада қорғану шараларын қолға алады. Дегенмен өзбек 
билеушілеріне сенген Елбарыс хан соңында Нәдір шахқа қарсы күресте 
жалғыз қалады. Әскер шебін Амудария бойындағы Хазарасп қаласы түбіне 
орналастырып, Елбарыс алғашқы шайқастан соң қорғанға әбден бекініп 
алады. Соғысқа әбден машықтанған Нәдір әскерлері Хазараспты қоршап,  
еш шабуыл жасамай Ханках қорғанына қарай аттанады. Мұны естіген 
Елбарыс жауынгерлері де жанталаса қорғанды тастап өз иеліктерін қорғау 
үшін жеке-жеке бөлініп, еш бұйрықсыз бытырай бастайды. Ал Елбарыс  
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болса, аз әскерімен тез арада Ханках қорғанына жетіп үлгереді. Ирандықтар 
тағы да шабуылға кіріспей, қорғанды бірнеше күн артиллериялық соққы 
астына алып, Нәдірге берілуін қамтамасыз етті. Елбарысқа жеке басына 
қауіпсіздік уәде етілгенімен, кейін шах өзінің шейхтарының ақыл- 
кеңестерін жөн деп тауып, ханды өлім жазасына кеседі [6, с. 71]. 

Қалмақ ханы Дондук Омба 1741 жылы 13 ақпанда граф  
А.И. Остерманға жазған хатында «парсылар 1740 жылы тамызда Бұхараны 
бағындырса, 4 қыркүйекте Хиуаны жаулап алды. Олар Хиуадан 10  
қыркүйекте кетті» деп хабарлайды [7, 1-2 пп.].   

Нәдір шах кейін белгілі болғандай 1740 жылы 7 қазанда Бұхарадан  
Хиуаға бағыт алып, 3 қарашада оның шекарасындағы Дэвэ-боюн  
(аудармасы «Түйе мойын») елді мекеніне келіп тоқтаған. Содан ол  
Хазараспты айналып өтіп, оның ізімен Ханках қорғанына жетіп бекінген 
Елбарысты жойқын атқылауға алады. 14 қазанда көптеген өзбек  
әскербасылары қорғаннан шығып, өздігінен берілуге мәжбүр болады. 
Ал 15 қазанда парсы әскері Елбарысты сарайдан алып шығады. Хиуа 
ханы шах Бұхараға келген кезінде Әбілпейіз хан жіберген елшілерін 
өлтіргені үшін жанындағы 20 әскербасымен бірге өлім жазасына кесіледі 
[8]. Бұл дерек 1793-1794 жылдары Орынбордан Хиуаға келген майор 
Бланкеннагельдің жазбасы арқылы да дәлелдене түседі. Майор жазбасында 
«Осыдан 50 жыл бұрын Нәдір шах Хиуаға 30 адамнан тұратын елшілерін 
жіберген-ді. Хиуалықтар өздерінің құпиясын ашпау үшін елшіні және оның 
жанындағыларды өлтірді. Осындай зұлымдыққа ашуланған Нәдір шах өзі 
бастап Хиуаға келіп, оның әскерін талқандап, Елбарыс ханын және 30-дан 
астам басты Хиуа шенеуніктерін тірілей жерге көмді» делінген [9].

Осы тұстағы Әбілқайыр ханның Арал иелігіндегі жоспары орыс  
деректері арқылы анықтала түседі. Оны 1740 жылы 5 қыркүйекте  
Орынбордан арнайы Әбілқайыр ханға жіберілген Орынбор драгун полкінің 
поручигі Д. Гладышев, геодезист Муравин, инженер Назимов, аудармашы 
Осман Араслановтар жеткізеді. Орыс елшілері басты мақсатымыз 
қазақ ханы үшін Сыр бойынан қала салу үшін қолайлы жер іздеу және 
жер қыртысын зерттеу дегенімен, күнделіктерінде барлық тыңшылық  
жазбаларын тізбелейді. Сол арқылы біз Әбілқайырдың парсы шахының  
әрбір қимылын бақылауға алғанын және ханның өзіндік саясатын  
анықтаймыз. Сонымен бірге Арал аймағында жүрсе де Әбілқайыр хан орыс 
елшілерінің өзіне сапарын назарында ұстаған. Мұның өзі Ж. Қасымбаев 
жазған «Әбілқайыр іс жүзінде Кіші жүзбен байланысын жоғалтты» дегенін 
жоққа шығарады [10, с. 72]. 

Д. Гладышев бастаған топ Адам Ата өзеніне орналасқан Әбілқайыр 
ордасына 1740 жылы 7 қазанда жетіп, ханның Арал иелігіндегі Шахтемір 
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қаласында екенін естіген. Содан орыс елшілері Бопай ханым рұқсатымен  
15 қазанда жолға шығып, 2 қарашада Шахтемірге жеткен. Келесі күні  
Әбілқайыр хан нөкерлерін және орыс елшілерін ертіп хиуалықтардың 
шақыртуы бойынша Хиуаға аттанған. Әбілқайыр ханды 4 қарашада  
Амудария жағасында күтіп алған Авест-Мираб бастаған өзбек ақсақалдары 
парсы шахынан қорғану мақсатында, оны Хиуа тағына шақырады. 
Содан оны қолдан шығармау үшін тәуекелге бел буып, қазақтардың атам  
заманнан Хиуа билігіне таласы бар екенін алға тартып, 5 қарашада  
Хиуа ханы болып сайланады. Д. Гладышев 7 қарашада Хиуаға келгенде 
хан сарайындағы тақта Әбілқайырдың отырғанын көріп, «Басына қызыл  
жібектен сәлде ораған Әбілқайыр амбвонмен (патша қақпасы алдындағы 
биіктеу жер) бекітілген, парсы кілемі жабылған, ханның орнында қызыл 
барқыт жастық жастанып отырды; айналасында қырық шақты ақсүйек хиуа 
старшындары отыр» деп таңдана сипаттайды [5, с. 178].   

Орыс елшілерінің өзіне келуін пайдаланған Әбілқайыр 8 қарашада 
геодезист И. Муравинді және қазақ, қарақалпақтан бір-бірден,  
Аралдықтардан 4 адамды қосып, Нәдір шахқа жібереді. 9 қарашада елшілер 
шах қабуылдауында болып, орыс патшасының «Кіші жүзді боданым» деп 
есептейтін грамотасын және Әбілқайыр ханның, Арал билеушісі Артық   
бектің, қарақалпақтардың хаттарын тапсырады. Әбілқайыр хан өз хатында 
Нәдір шахты бейбіт келісімге шақыра отырып, Хиуаның болашағын  
анықтауға ұмтылады. Хан Иранның Ресеймен байланысын да еске салып  
келісім болмаса, «соңғы адамымыз қалғанша соғысамыз» деп те ескертеді. 
Нәдір шах хатпен танысып, жауабын Құдайшүкір, Мырза Ақбазар,  
Ғабдолшүкір арқылы қайтарып, қазақ ханын кездесуге шақырады [4, с. 
170-171; 11, с. 542-543]. Әбілқайыр хан шақыруды қабылдап, Нәдір шахпен 
кездесуге бауыры Нияз сұлтанды түрлі сый-сияпатпен бірге «тірі барыс»  
беріп жіберуді жоспарлай бастайды. Бір деректер бойынша Әбілқайыр 
баруды өзі де ойластырған. Бірақ кездейсоқ хан қолына Нәдірдің Үргеніш 
тұрғындарына, Қазы Мұхаммед Латифқа, барлық би, старшын, қожаларға 
жолдаған құпия хаты түскен. Шах хатында хиуалықтарды әскери 
күшімен қорқытып, талабын орындаушыларға рақымшылық уәде беріп  
«Әбілқайырды қаладан шығармауын» талап еткен. Бұл кезеңде Нәдір 
шах Хиуадан не бәрі 35 шақырым жерде болатын. Хиуа үшін таластағы  
жағдайдың күрт өзгеруі, өзбек әмірлерінің Нәдір жағына шығуы,  
Ресейдің Әбілқайыр хан саясатын ашық қолдамауы, Әбілқайыр  
жанындағы не бәрі 3000 әскерінің қуатты шах әскеріне қарсы тұра  
алмайтыны қазақтардың кері өз иелігіне шегінуіне мәжбүрлейді. Әбілқайыр 
хан 12 қарашада Хиуадан Арал иелігіне оралып, Нұралы сұлтанды хан  
ретінде бекітеді.
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Соған қарамастан Әбілқайыр ханның Хиуаны өзіне қосу жоспары  
жүзеге аспаса да, шах елшілерімен бетпе-бет кездесіп, келіссөз жүргізіп, 
парсы әскерінің солтүстікке қарай жылжуына тоқтау салды. Нәтижесінде 
қазақтардың басты әскери күштерін Жоңғарияға қарсы бағыттауға қол 
жеткізеді. Сонымен бірге қазақтардың Хиуа тағына дәмелері бар екенін  
ашық дәлелдейді. Нәдір шах Хиуада аздаған хан тағына отырған  
Әбілқайыр хан орнына Тахирды қойғаннан кейін көп ұзамай оған Нұралы 
сұлтан шабуылдап, оны өлімші етеді. 1742 жылдың аяғында парсылар 
шабуылынан сақтанған хиуалықтар Нұралыны хандықтан айырып, хан  
тағына қазақ сұлтаны, Елбарыс хан баласы Әбілғазыны сайлайды. 

Бұдан кейін де Әбілқайыр Хиуа бағытындағы саясатын жалғастырып, 
Нәдір шахпен байланысын үзбейді. Өйткені елдің оңтүстігіндегі  
тыныштық, өзбектер мен түркімендердің қазақпен қарым-қатынасы Иранға 
тәуелді болатын. 1745 жылы 22 қарашада Хиуадан келген татар Нияз  
Мед Астрахань губернаторы Брылкинге «парсы шахы 5 жыл бұрын 
Хиуаны алып, ханы Елбарысты өлтірді. Орнына баласы Әбілғазыны 
отырғызып, содан бастап Хиуа шах қамқорлығына өтті. Өткен жылы (1744 
ж.) түркімендер шабуылы күшейіп, Хиуа маңындағы ауылдарды тонап,  
Хиуаны 8 ай қоршауға алды. Содан Әбілғазы шахтан көмек сұрады. Көмекке 
шах Али Гули ханды (Хорасан губернаторы) жіберді. Ол 30 мың әскермен, 
биыл жазда келіп, түркімендерді талқандады» деп хабарлады [12, 1-20 пп.]. 
Осы тұста хиуалықтар тағы да Нұралы сұлтанды өздеріне жіберу туралы 
мәселе көтереді. П.И. Рычковтың анықтауынша, Нұралыға Нәдір шахтың 
баласы да қолдау көрсетемін дегенімен, оның артында сұлтанды өлтіру 
жоспары жатқан. Бұл хабарды Нұралының Хиуада хан кезінде үйленген  
әйелі арнайы хатпен жеткізген [13, с. 81]. Нәдір шах кеңсесінің Нұралы  
cұлтанға назар аударуы Ресей саясаткерлерін қатты алаңдатады. Әсіресе 
Орынбор губернаторы И.И. Неплюев Нұралыға Хиуа ханы тағын  
қабылдамауға ашық үгіттейді [14, с. 129-132]. 

Ресейдің құйтырқы саясатына қарамастан Әбілқайыр хан қазақ-иран 
қарым-қатынасын жалғастырады. Оны Н.П. Рычков: «Парсының патшасы 
Хиуа иелігіне дейінгі жерлерді жеңіп келіп, бұл жердің астанасы Хиуа 
қаласын да алған. Осы кезде батырды қамқорлығына алуды сұрап, қазақ  
ханы Әбілқайыр Қайыпты Нәдір шахқа елші қылып жіберген» деп  
толықтыра түседі [15, 85-86 б.]. Сонымен, Қайып Батырұлы Әбілқайыр 
тапсырмасымен, біздіңше, 1745 жылдың көктемінде Нәдір шахқа аттанған. 
Оны осы жылы жазда Әбілқайыр ханға Хиуа елшілері Құдайберді инақ пен 
Құтлы молда әкелген шах, парсы әскербасы, хиуалық Уәйісқұл михтярдың 
хаттары айғақтайды. Нәдір шах 1745 жылы 5 мамырда Әбілқайыр ханға  
«бізбен келісе отырып, иомут халқына соққы беруді сұрайсыз, сонымен 
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бірге марқұм Шерғазы ханды мысалға ала отырып, Қайып сұлтанды 
және басқаларын қоюға болатындығына үміттенесіз, біздің әуелден сізге 
қайырым көрсету ойымыз бар» десе, хиуалық Уәйісқұл «Сіздің жіберген 
елшілеріңіз шах қызметінде болып, шахтардың шахы оларға көптеген  
мейірім көрсетті» деп хабарлайды [16, 132-142 пп.]. Қайып бастаған  
елшіліктің сәтті қабылданғанына куә болған Әбілқайыр хан 1746 жылы 
Ақмырза арқылы парсы шахына тағы хат жолдайды. Хан «егер орыстар 
тарапынан қысымға түссе, олардан қорғану мақсатында Хиуа иелігіндегі 
Бесқала қалашығын өзіне беруді» өтінеді. Сапарында Ақмырза Қайып 
сұлтанның шах сеніміне ие болғандығын анықтады. Бұхара хандары 
Үбайдолла (1702-1711), Әбілпейіз (1711-1747) сарайында кітапханашы  
болған Мұхаммед Вафа ибн Мұхаммед Захир Карминаги (Казы Вафа)  
«Тухфат ал-хани» («Хан сыйлығы» немесе «Тарихи Рахим хан») еңбегі 
де Қайыптың осы кезеңдегі өмірі мен қызметін толықтыра түседі. 
Еңбектен Қайыптың шах бұйрығы бойынша атақты Фирдоуси ақынның 
отаны Хорасандағы (Иран) Туе қаласында қызметте болып, сеніміне ие 
болғанын байқаймыз. Еңбектің бір бөлімі Қайыптың Дешті – Қыпшаққа  
оралуына да арналған [17, с. 45-50]. 

Қайыптың Хиуа тағына отырып, Хорасан қолдауына ие болуы  
Әбілқайыр хан саясатының жеңісі еді. Мұндай жағдай қазақ ханының 
оңтүстігіндегі елдің іргесін бекітіп, Нәдір басқарған Иран мемлекетімен 
қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтергендей болды. Оның нәтижелі  
дамуын Нәдір шахтың 1747 жылы 20 шілдедегі, ал Әбілқайыр ханның  
1748 жылы 15 тамыздағы өлімі ғана тоқтатады. 

Иран мемлекетінің әлсіреуімен көп ұзамай Азияда Ахмет шах басқарған 
қуатты Ауған мемлекеті құрылып, Иранды, үнді жерлерін, көршілес  
тайпаларды бағындырады. Мұның өзі Қазақ хандығының онымен 
қарым-қатынасының жандануына әкеледі. Жоңғария тарих сахнасынан  
кетіп, Цин патшалығына бағынған тұста онымен көршілес мұсылман  
елдері Ахмет шахпен бірігіп, Цинге қарсы одақ та құрады. Басты мақсат 
Циннің өзге елдерді жаулап алуына кедергі жасау болатын. Тарих Қазақ 
хандығының бас ханы Әбілмәмбеттің бастауымен Абылай, Нұралы  
хандардың Ахмет шахпен өзара келісімді жүзеге асырғанын біледі 
[18-19]. Мұның өзі Қазақ хандығының сыртқы саясатында Ресеймен ғана  
шектелмей, сол тұста әлем мойындаған Жоңғария, Қытай, Иран және 
Ауғанстанмен қарым-қатынас орнатқанын дәлелдейді.
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ПАТРИОТИЗМ – ЦЕННОСТЬ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»

Патриотизм, как социально-психологическое и индивидуально- 
психологическое явление, представляет из себя единство позитивно 
окрашенных чувств и поступков, выражающих преданность своей стране, 
ее народу, культуре и истории, настоящему и будущему. Патриотические  
чувства обладают повышенным энергетическим и мотивирующим 
потенциалом, который особенно активно проявляется в трудные для  
страны времена, в переломные, судьбоносные периоды ее жизни. 
Поэтому Конституция РК относит казахстанский патриотизм к числу  
основополагающих принципов деятельности Республики (п.2 ст.1). 

Последовательный приверженец идеи Мәңгілік Ел Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев к числу ее высоких ценностей относит «преданность 
и патриотизм».  

Актуальностью проблемы патриотизма обусловлен повышенный 
интерес к ней ученых. Ее обсуждению была посвящена международная 
научно-практическая конференция «Роль национальной истории в 
формировании нового казахстанского патриотизма», организованная 
Институтом истории государства 29 декабря 2014 г. По этой проблематике 
в нем разрабатывается специальный научный проект под руководством  
К. Енсенова.

Широкая общественность, государственные органы, политические 
партии и общественные движения вправе ожидать, что усилия ученых, 
помимо прочего, будут одновременно направлены на выявление сути 
нового казахстанского патриотизма, решающих и второстепенных факторов 
его развития, социально-психологических и мотивационных аспектов 
патриотических чувств, плюсов и минусов патриотизма в контексте 
межэтнических, межконфессиональных и межгосударственных отношений.

В общем, набирается широкий круг вопросов, своевременный 
и теоретический анализ которых позволит вооружить политические 
партии и идеологические учреждения, научными знаниями о том, какими  
способами можно сформировать казахстанский патриотизм и, как и 
в каких целях возможно использовать мощный энергетический заряд  
патриотических чувств.

Теперь несколько предложений в порядке дискуссии о плюсах и 
минусах патриотизма. В самом общем виде, казахстанский патриотизм это 
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любовь и преданность к своей стране, населяющему его народу, культуре,  
традициям и обычаям проживающих в Казахстане этносов. Краеугольным, 
в условиях Казахстана, является вопрос о носителе патриотизма. В 
годы Советского союза такая проблема не возникала, так как носителем  
патриотизма являлся весь советский народ, который воспитывался в духе 
преданности СССР и приверженности  идеалам коммунизма. Ситуация 
коренным образом изменилась в связи с развалом Союза. Объект  
патриотизма исчез с исторической арены, а его носители оказались в 
разных суверенных государствах, в которых прежнему патриотизму уже не  
осталось места. Он превратился в бессмыслицу и продолжает  
существовать лишь в ностальгических воспоминаниях граждан бывшего 
Союза.

Эта ситуация по-разному отразилась на умонастроениях жителей 
Казахстана. Казахи получили исторический шанс для раскрепощения и 
широкомасштабного проявления веками угнетаемого чувства патриотизма 
к своей Родине. В ином положении оказались представители других  
этносов, проживавших в Казахстане в начале 90-х годов. Их историческая, 
а для многих и современная родина, оказались вне пределов Казахстана. 
Единое союзное гражданство и чувство единой Родины в виде Советского 
Союза, дававшее ощущение «своего человека» в любой точке Союза, 
позволяло людям особенно не задумываться об исторической и реальной 
судьбе той союзной Республики, в которой им приходилось проживать. 
Утратой этого чувства, в какой-то мере, можно объяснить массовую миграцию  
некоренных жителей Казахстана на свою историческую Родину. Между  
тем, значительная их часть осталась и миграционных настроений они  
сейчас не испытывают.

Особого внимания, с точки зрения патриотизма, требует как раз эта 
часть граждан Казахстана. Воспитать патриотизм у казахов, намного легче, 
чем у неказахов. Видимо, этим обстоятельством обусловлена постановка  
вопроса о новом казахстанском патриотизме. Заметим, не о казахском, 
а о казахстанском патриотизме. Здесь очень важно, чтобы казахский  
патриотизм не входил бы в противоречие с казахстанским. Более того,  
благая цель и благородная задача состоят в том, чтобы казахский  
патриотизм, как уже окрепшее политико-психологическое чувство, став  
ядром казахстанского патриотизма слился бы с ним воедино, превратившись 
тем самым в мощную движущую силу созидательной деятельности всех 
этносов Казахстана, иными словами единого народа Казахстана.

В патриотизме помимо созидательного потенциала в скрытом виде 
содержатся риски негативной направленности. Чрезмерно нагнетая 
патриотические чувства можно привести к их «перегреву», когда  
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авантюризм одного человека, либо акции деструктивных организаций 
могут привести к выпячиванию достоинств своего народа, внушению 
мысли о его превосходстве над другими и порой даже агрессии в их 
отношении. Поэтому признавая, что патриотизм это обоюдно-острый меч в  
политической борьбе, использовать его нужно крайне осторожно.

Тонкость и деликатность в деле формирования казахстанского  
патриотизма состоят в том, чтобы некоренные этносы воспринимали  
Казахстан как данную им природную и социально-политическую среду, 
в которой в мире и согласии со всеми, в материальном и духовном  
благополучии, при реальном равноправии жили и будут проживать  
нынешнее и будущие поколения этих этносов. Многое в этом направлении 
сделано, но еще больше предстоит сделать.

Патриотизм всегда проявляется во вне в неразрывном единстве чувств 
и поступков. Преданность народу, любовь к своей родине, не проявляемая 
в активных действиях, созерцательное к ним отношение, не подкрепленное 
волевым усилием, вряд ли можно назвать патриотизмом, так как это   
граничит фактически с равнодушием. Побуждение к активным действиям и 
сами совершенные действия  - вот реальный показатель патриотизма. 

В деле формирования и укрепление патриотизма важную роль играет 
идеологическое воздействие на общественное и индивидуальное сознания. 
Например, идеология фашизма, вооруженная лозунгами «Германия  
превыше всех» (Deutshlandist über Alles) и арийская раса выше  
недочеловеков  (untermensch) за короткое время развила немецкий  
патриотизм до состояния фанатизма и дала многомиллионный  
человеческий ресурс для военной экспансии. 

Умозрительная идея предстоящего коммунистического рая оказалось 
высокоэффективной в формировании советского патриотизма, благодаря 
которому в сжатые сроки были проведены коллективизация на селе 
и индустриализация. Сила патриотического духа Советского народа 
оказалась решающей в победе в Великой Отечественной войне. В связи с 
этим интересно заметить, что развитию патриотизма не смогли помешать 
очевидная несостоятельность идеи коммунистического рая, о чем можно 
было догадаться, хотя бы по публичным выступлениям идеологов КПСС.  
Так лидер партии Н.С. Хрущев в начале шестидесятых годов с высокой 
трибуны съезда вполне официально и серьезно заявил, что СССР в 1980 
году войдет в коммунизм, захлопнув его ворота перед носом тунеядцев,  
алкоголиков и других элементов, могущих омрачить светлое будущее  
советских людей. Откровенная ложь но народ поверил.   

Патриотизм, возникающий первоначально как синкретическое 
(нерасчлененное)  чувство, приобретает мотивационную направленность 
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в рамках господствующей общепринятой идеи или навязываемой  
идеологии. Так, в США идея индивидуальной свободы и  
неприкосновенности частной жизни, возведенная в культ, и так необходимая 
для развития рыночных отношений, сыграла решающую роль в  
формировании и укреплении американского патриотизма. Идея родовой 
свободы, господствовавшая в Казахстане, усилив родовой патриотизм, 
длительное время препятствовала формированию общеказахского 
патриотизма. Это подтверждают полные горечи слова Абылай хана о том,  
что ему не удалось в полной мере объединить казахский народ [1].

Совсем иная картина в современном Казахстане. Формирование 
нового казахстанского патриотизма по времени удачно совпадает с  
беспрецедентной идеей Мәңгілік Ел, имеющей без малого тысячелетнюю 
историю. Со времен Тюркского каганата идея и реальность Мәңгілік Ел 
причудливо переплетались формируя непреходящее чувство Родины.  
Обращая внимание на исторические основы этого чувства Президент РК  
Н.А Назарбаев подчеркнул: «Великий Тюркский Эль – это наша 
общая прародина с общими предками и героями, общими духовными  
богатствами. Это наше совместное великое наследие» [1].

Безусловной и неоспоримой заслугой главы государства является 
то, что он спустя столетия, вновь сделал достоянием народа то, что  
принадлежало ему по правду – идею «Мәңгілік Ел», вдохнув в нее жизнь. 
Наполняя современным содержанием, возвысил эту судьбоносную идею  
до государственного уровня и общенациональной идеологии.

В Плане нации «100 конкретных шагов» предусмотрена «Разработка 
проекта патриотического акта «Мәңгілік Ел» [2]. Тем самым  
предполагается, что патриотизм является одним необходимых условий 
следования страны курсом Мәңгілік Ел. Вполне закономерно, что Президент 
Казахстана, высоко оценивающий созидательный и консолидирующий 
потенциал идеи Мәңгілік Ел, тесно увязывает ее с казахским патриотизмом. 
Отмечая, что «наше общество сложилось из множества языков и культур,  
став более сильным и единым», он далее, раскрывая объединяющий этносы 
фактор, глава государства практически характеризует аксиологическое 
содержание Мәңгілік Ел: «Сегодня нас объединяют ценности Мәңгілік 
Ел: гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености,  
толерантность, честность, преданность и патриотизм» [3].

Другим, не менее важным условием формирования и укрепления 
патриотических чувств, является повседневная жизнь людей.  В ней в 
реальном измерении отражаются результаты деятельности государственных 
органов, экономическая ситуация, межнациональные отношения и многое 
другое. Факты злоупотребления государственной службой, коррупция,  
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протекционизм, бросая тень на облик страны, вряд ли будут способствовать 
усилению патриотизма. Незаконное ущемление прав граждан по  
этническим основаниям также является фактором ослабляющим 
казахстанский патриотизм неказахов. Из года в год повторяющиеся  
неурядицы и жилищно-коммунальной сфере и бьющие по жизненно важным 
интересам людей, также способно подтачивать патриотические чувства. 
Подобные факты, взятые разрозненно, в качестве единичных, казалось 
бы не могут иметь серьезных последствии. Но если они  в совокупности  
составляют недопустимое множество, а еще хуже, превращаются в  
систему, то они станут серьезным препятствием к Мәңгілік Ел, так как 
способны подвергнуть коррозии один из главных его ценности – патриотизм. 

Возвращаясь к проблематике казахстанского патриотизма неказахской 
части населения Казахстана следует отметить особые пути его  
формирования и развития. У насильно депортированных народов и их 
потомков в основе их патриотизма чувство благодарности к казахским 
семьям, принявшим и обогревшим их. Для приехавших в Казахстан в 
годы комсомольских строек (Целина, Темиртау, Лениногорск), он стал им 
второй родиной, а для их потомков первой исторической Родиной. Здесь 
они состоялись как самостоятельные люди, создали семьи, получили  
образование, сделали карьеру, не ощущая при этом притеснения по  
этническим признаком даже на бытовом уровне. Их патриотизм зиждется 
на том, что они нашли в Казахстане благоприятные условия жизни и  
связывает свое будущее с его перспективами.

Сохранить эту, на сегодняшний день  безпроблемную полиэтническую 
жизнь, важнейшая задача на пути к Мәңгілік Ел. Отдавая себе отчет в том, 
что в этом деликатном вопросе много, едва заметных сейчас факторов, 
но могущих обрести отрицательный заряд в последствии. Лучше  
нейтрализовать их в начале, чем бороться с последствиями. В этих целях, на  
мой взгляд, необходимо:

1. При воспитании патриотизма на фактах истории чрезмерно не 
увлекаться живописанием побед или поражений народов, потомки которых 
проживают в Казахстане. Дело в том, что инициатором войн, других форм 
вооруженной  агрессии выступает вовсе не народ, а его правитель. Под  
разными предлогами, в том числе, выгодными для его народа, он сталкивает 
народы. В итоге получается как в крылатой фразе: «В войне победителем 
является полководец, а побежденным – народ». Историческая память народа 
сохраняет эмоциональные окрашенные сведения об этих исторических 
эпизодах. Поэтому здесь очень важно помнить меткие слова всемирно 
известного казахского поэта О. Сулейменова: «Возвышая степь, не принижать 
горы». Особую деликатность в вопросах возвышения русского народа  
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проявлял его истинный патриот, неповторимый писатель  В. Шукшин. 
Творческую натуру русского народа он мастерски показывал через  
созданные им образы простого мужика, стремящегося познать тайны 
естественной природы человека, устройства государства, и общества  
(рассказы «Микроскоп», «Штрих к портрету», «Срезал» и  др.). Эти образы 
писатель выписывал не на сравнительном фоне с представителями других 
народов, не в выигрышном свете, не задевая этнические чувства других.  

2. Не следует, на мой взгляд, без особой необходимости углубляться в 
вопросы расширения или изменения территории расселения того или иного 
народа, так как этот спор может оказаться бесконечным в хронологическом  
плане и конфликтогенным в политическом отношении. Так, заявления 
Солженицына «о мягком подбрюшье  России» (северные области  
Казахстана), сделанные им в начале девяностых годов,  вызывали 
напряженность в межэтнических отношениях и усилили как антирусские, 
так и антиказахские чувства. Конфликта удалось избежать, но  
казахстанскому патриотизму  русского населения был нанесен определенный 
вред. 

3. Больше внимания нужно уделять фактам из современной 
жизни, укрепляющим казахстанский патриотизм. Растущий уровень 
жизни казахстанцев, своевременная реакция государства на вызовы, 
посягающие экономическому и социально-политическому благополучию, 
обеспечение внутренней  и внешней безопасности – вот далеко не полный 
перечень условий  укрепления казахстанского патриотизма. Люди это  
должны знать и понимать.

4. Не оставлять без внимания ни одного обращения и заявления, 
сделанных от имени той или иной этнической группы. Государственным 
органам их нужно рассматривать с точки зрения соответствия 
Конституции и действующему законодательству, организационной и 
экономической возможности их удовлетворения, разумности выдвигаемых 
требовании. Так, требования этнических групп, числом скажем  
10-20 человек, о создании национальной средней школы вряд ли могут  
быть выполнены в силу их неразумности.

5. Последовательной должна быть борьба с проявлениями  
этноцентризма и этнической исключительности. Она ведется достаточно 
успешно. Не нельзя упускать из вида даже отдельные проявления, так 
называемого «бытового национализма». Их нельзя относить к категории 
малозначительных проступков. Им нужно давать правовую оценку и 
привлекать виновных к административной ответственности, не дожидаясь 
пока «бытовой национализм» не дорастет до уровня статьи Уголовного  
кодекса, предусматривающего ответственность за «разжигание 
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межнациональной розни».
Успешное решение этих  и других задач, не в меньшей степени 

зависит от глубоких теоретических исследований проблем формирования 
нового казахстанского патриотизма. Весомую роль здесь должны 
сыграть ученые-историки, располагающие огромным материалом о 
патриотизме казахов в разные исторические периоды, когда благодаря 
этому всепоглощающему чувству им удавалось успешно преодолевать 
угрожающе критические для судьбы народа негативные обстоятельства.  
Свой достойный вклад в исследование данной проблемы могут внести 
политологи, этнологи, социологи и социальные психологи, исследующие 
современные общественные процессы.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ,  
эксперт Министерства Культуры, категория

«Нумизматические материалы Востока» (г.Новосибирск, Россия)

О ЧЕКАНКЕ МОНЕТ И НАИМЕНОВАНИИ НЕКОТОРЫХ 
ГОРОДОВ В КОНЦЕ XIII – НАЧАЛЕ XIV ВВ. В ОКРЕСТНОСТЯХ 

СОВРЕМЕННОГО АТЫРАУ

В 2007 году в Азове на VI Международной нумизматической  
конференции «Монеты и денежное обращение в монгольских государствах 
XIII–XV веков»10  в докладе «Кутлугкенд ― неизвестный золотоордынский 
монетный двор XIII в.»11 мною были рассмотрены нумизматические и  
другие данные, позволившие высказать версию о существовании ещё  
одного, не известного ранее эмиссионного центра XIII века в Джучидском 
государстве, где я предложил читать наименование этого монетного двора  
как Кутлугкенд и сделал предположение о локализации его на караванном  
пути между Сараем и Хорезмом. В 2013 году в «Эпиграфике Востока»  
 увидела свет статья [1], в котором  к чекану Кутлугкенда был добавлен 
ещё один тип монет, также были приведены некоторые недавно  
обнаруженные факты. После публикации этой статьи автору стало  
известно об ещё одном экземпляре монеты Кутлугкенда, найденном в  
2006 году в окрестностях Саратова. 

Описание нумизматического материала.

Рис.1 Кутлугкенд  672 г.х. В = 1,57 г.; Д = 17,0 мм.

10 Труды VI МНК не опубликованы.
11 Соавтором доклада был С.В. Гумаюнов, предоставивший мне сведения «о необычной 

монете».
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Рис.2 Кутлугкенд 672 г.х. В = 1,52 г.; Д = 17,5 – 18,5 мм.

У обеих монет совпадают лицевые и оборотные штемпели, однако на 
оборотной стороне второй монеты хорошо видно слово AhÇ= «этот», не 
попавшее на кружок первой монеты. 

Л.ст. Внутренний ободок – линейный, наружный – точечный.
В поле: Китайский иероглиф цзи, ниже тамга Менгу-Тимура в окружении 

арабского текста 
ÁÍB´»A ²jr»AË ÁÍAf»A l»A 

«Слава вечная и честь продолжающаяся»12.
Об.ст. Тройной ободок (внешний и внутренний – линейные, средний 

– точечный). Сверху над рамкой AhÇ.. В поле в квадратной рамке из точек  
- fJ¼N³ Ljy ÁÇif»A, под рамкой: 672.  Полностью легенда восстанавливается 
как: «Этот дирхам - чекан Кутлуг-кенда, 672». 

В верхней строке лицевой стороны присутствует китайский иероглиф  
цзи, который имеет следующие значения [2].

Запись; сочинение; документ, официальная бумага, доклад.
Записки; летопись, повесть.
Метка, отметка, помета; [условный] знак.
Марка (торговой фирмы); имени; под именем.
Печать.
Родимое пятно; клеймо, отметина.

12 «Вечное могущество/ величие, непреходящая слава» - вариант прочтения, предложен  
В.Н. Настичем.



246

В.А. Беляев и С.В. Сидорович в личной консультации13  предложили 
трактовать в этом случае иероглиф цзи как «печать, штамп». Как отмечено 
в одной из их работ [3], для обозначения Высочайшей власти применялся 
иероглиф  бао, который в монгольский период обозначал «Императорская 
Печать» т.е. печать самого Великого Каана. Лицам же более низкого  
ранга: высоким чиновникам и членам императорской семьи принадлежали 
печати с иероглифами инь или цзи [3, c. 50]. Таким образом, появление 
иероглифа цзи на этом типе монет предлагалось понимать, как 
повеление чеканить монету в Кутлугкенде неким высоким чиновником.  
Однако мне видится несколько иная трактовка. 

По общепризнанной версии, после прихода к власти в Улусе Джучи  
в 665 г.х. Менгу-Тимур начинает проводить политику, направленную на 
выделение своего улуса в автономное государство. В Крыму, начиная, с  
665 г.х. чеканятся монеты с легендой «Ка҆ан Правосудный Менгу-Тимур.  
Чекан Крыма», несущие на себе личную тамгу Менгу-Тимура14. В том 
же 665 г.х. начинается чеканка анонимных монет с тамгой Менгу-Тимура 
и в Хорезме [4]. В Булгаре датированный чекан от имени Менгу-Тимура 
известен с 671 г.х., однако, данному типу предшествуют анонимные 
выпуски с тамгой Менгу-Тимура, на одном из которых монеты несут на себе  
надпись Ó»B§ÔB¬À «Высочайшая Тамга»15 [5]. Я далек от мысли,  
что Менгу Тимур мог осознавать себя равным Великому Каану по статусу. 
Однако он вполне осознавал свою автономность и полновластие как  
правитель отдельного государства. Таким образом, и «Высочайшая Тамга», 
и титулы «Менгу-Тимур Высочайший», «Менгу-Тимур Правосудный», 
помещавшиеся на монетах этого правителя, подчеркивали его  
супремальное положение в собственном государстве. Возникает вопрос: 
не следует ли считать, что иероглиф на монете Кутлугкенда и легенда  
«Главная (Высочайшая) Тамга» несут в себе один и тот же смысл?  
Иероглиф цзи также имеет значение «знак», «тамга». Следовательно, 
в данном случае он вполне мог обозначать «печать (хана)», «знак 
(хана)», «тамга хана», «верховная (главная) тамга хана». Хана, 
но не Великого Каана! Наличие иероглифа бао в данной позиции 
означало бы то, что чекан ведется по распоряжению Великого Кана. 
Иероглиф же цзи определенно указывает, что чекан произведен  
по повелению другого лица, имевшего высокий статус в имперской  
иерархии, но не самого императора. Тамга же Менгу-Тимура подсказывает 

13 За что выражаю им свою глубочайшую признательность.
14 Принадлежал ли титул «Каан Правосудный» Великому Каану или самому Менгу Тимуру ― 

вопрос достаточно дискуссионный и здесь рассматриваться не будет.
15 Ханская печать называлась по-тюркски ал тамга. Обычно проставлялась на бумаге киноварью 

красного (алого) цвета.
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нам, кто именно мог  отдать это повеление. 
Обе монеты Кутлугкенда 672 г.х., находятся в частных коллекциях.  

Данный тип монеты, за исключением наличия иероглифа, соответствует 
сарайским выпускам 671-674 гг.х. и чекану города Булгара 672-673 гг.х.

3. Кутлугкенд, 678 г.х. В = 1,57 г.; Д = 18,5 х 19,0 мм.

Л.ст. Тройной ободок (внешний и внутренний – линейные, средний – 
точечный).

В поле: Тамга Менгу Тимура, сверху и справа: 
fÄ[ó] / ¼N[³] /Ó¯ Ljy «Чеканено в Кутлугкенде». 

Внизу, вероятнее всего, неаккуратно исполненное AhÇ(этот) и дата цифрами 
278(278 =678)16.

Слева от тамги нечто, напоминающее китайские иероглифы дин 
нянь, которые могли быть связаны с восточноазиатским «циклическим» 
календарным счетом

Об.ст. Тройной ободок (внешний и внутренний – линейные, средний 
– точечный). В поле: iBÈ´»AfYAÌ»A É¼» ô¼À»A «Власть [принадлежит] Аллаху 
единому, всемогущему». 

Монета Кутлугкенда 678 г.х. до сих пор является уникальной. Она была 
обнаружена в составе большого клада, найденного в 1990 или1991 г. в Нижнем 
Поволжье, и впервые была опубликована В.П. Лебедевым по протирке, 
присланной ему Ю.Е. Пырсовым [6-7]. В искажённой дате «278» Валентин 
Петрович увидел 678 г.х., но прочесть наименование монетного двора не смог. 

16 Последняя цифра не вполне ясна, это могла бы быть 5 (275 ? = 675 г.х.), но по ряду 
соображений такое чтение представляется менее вероятным, чем 678.
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В 2005 году И. В. Евстратов и С. В. Гумаюнов [8] опубликовали фотографию 
этой монеты и отнесли её к чекану Сарая 678 г.х.17

Нумизматические данные свидетельствуют о том, что чекан Кутлугкенда 
очень близок сарайско-хорезмийскому кругу. Монеты 672 г.х. практически 
полностью повторяет синхронный чекан Сарая. Монета, отнесённая к 678 
г.х., по стилю оформления очень близка чекану Хорезма [1]. Наличие же 
китайских иероглифов на монетах Кутлугкенда явно указывает на то, что  
люди, принимавшие участие в выпуске монет, были каким-то образом 
сопричастны к китайской культуре. Не исключено, что в этом населённом 
пункте часть управленческих функций осуществлялась выходцами из 
Поднебесной. 

Счастливый город. До моих публикаций ни золотоордынский город, 
ни монетный двор с названием fÄó ¼N³ Кутлуг Кенд не был известен 
нумизматической науке и не встречался в таком начертании в исторических 
сочинениях. Тюркский топоним Кутлугкенд означает «счастливый 
город» (или «крепость»). В поисках возможной локализации загадочного  
Кутлугкенда мне удалось обнаружить несколько упоминаний о «счастливых 
городах», появившихся в монгольское время. Это два города с названием 
Кутлуг-Балык (балык или балыг ― по-монгольски «город»). Один из них 
― Зарнук (Зернук), укрепление на левом берегу Сырдарьи ниже Сюткенда, 
отождествляемое с развалинами около озера Каракуль, которое в то время 
служило последней станцией на берегу Сырдарьи по дороге из Самарканда 
в Отрар через Йилан-Утинское ущелье [9]. Второй Кутлуг-Балык  упомянут 
у Рашид ад-Дина в связи со следующими событиями: 2 джумада I 693 г.х. 
(31 марта 1294 г.) во время военных действий против Джучидов в Арране 
Гайхату-хан основал большой город на берегу Куры и положил ему имя 
Кутлуг-Балык [10]. По причинам географического положения, удаленного 
и от Сарая и от Хорезма, мне пришлось отвергнуть оба вышеназванных 
Кутлуг-Балыка из числа претендентов на роль нашего «Счастливого  
города» [1]. Куда плодотворнее вышло с третьим «кандидатом» на эту роль.

В обширном историко-географическом труде Масалик ал-абсар 
фи мамалик ал-амсар «Пути взоров по владениям разных стран» Ибн  
Фадлаллаха ал-‛Умари (ум. в 1348 г.) есть фраза, которую В.Г. Тизенгаузен 
перевёл следующим образом: «… Расстояние его (Сарайя) от Хорезма ― 
около одного с половиной месяца (пути); между ним (Хорезмом) и Сарайем 
― города Хива и Кутлукент …». Известно, что В.Г. Тизенгаузен делал  
перевод по Парижской рукописи (№ 583) в которой «город Кутлукент» 
передан как OÄóÌ¼ñ³ ÒÄÍf¿. При подготовке перевода исследователь сверил 

17 Монета 7 на фототаблице 12 стр.196. в метрологической табличке на стр. 113 приведены 
сведения о двух таких монетах, однако после получения фотографий этих монет от авторов упомянутой 
статьи, стало понятно, что из этих монет первая чеканена в Кутлугкенде, а вторая - в Сарае в 678 г.х.
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его со вторым томом «хранящегося в Бодлианской библиотеке (Оксфорд) 
сочинения Субх ал-а‛ша фи китабат ал-инша «Рассвет для подслеповатого  
по части писания сочинений» Шихаб ад-дина ал-Калкашанди (ум. в 821 
г.х./ 1418 г.), в котором содержится множество дословных выписок из труда 
ал-‛Умари, и обнаружил там иной (явно ошибочный) вариант написания 
–eÌ¼ñ³ ÒÄÍf¿: вполне очевидно, что перед конечным e пропущены два знака 
– ó и Ä  (описка в оригинале либо опечатка в издании). Поскольку топоним 
Кутлугкенд – тюркского происхождения, то можно предположить, что  
и резчик монеты, и ал-‛Умари, который приводит данные известия со слов 
«толмача Шуджа‛ ад-дин ‛Абд ар-Рахмана ал-Хорезми» [11], передали в 
арабской графикой тюркское звучание одного и того же топонима, но в 
различной орфографии18.

В приведённой выше цитате из ал-‛Умари есть одно несоответствие. 
Очевидно, что под «городом Хорезмом» имеется в виду столица области 
Хорезм ― Ургенч. Однако, хотя город Хива и находился на том же  
караванном пути, что связывал Сарай с Мавераннахром, но не между Сараем 
и Ургенчем, а между Ургенчем и Бухарой. Таким образом, ясно, что здесь 
вкралась ошибка, которая, впрочем, легко разрешается после ознакомления 
с арабским текстом, где в Парижской рукописи стоит µYËÒÄÍf¿ , в варианте 
ал-Калкашанди – µUËÒÄÍf¿, а в рукописи, принадлежавшей Азиатскому  
музею – ÏYËÒÄÍf¿ . В.Г. Тизенгаузен, предполагая ошибку переписчиков,  
читал ¶ÌÎYÒÄÍf¿  (мадинат Хивак). В.В. Бартольд, описывая путь из Сарая в 
Хорезм, также использовал арабский текст ал-‛Умари, однако, заметив, что 
вместо, предложенной В.Г. Тизенгаузеным конъектуры  ¶ÌÎY  , в рукописях  
стоят ÏYË или даже µmË [11, с. 55], он, по непонятным для меня причинам, 
повторяет ошибочный перевод Тизенгаузена, делая заключение, что, 
«по-видимому, (ал-‛Умари – Р.Р.) не вполне точно передаёт его (очевидца- 
толмача ал-Хорезми – Р.Р.) показания и примешивает к ним книжные 
известия» !? [11, с. 55] Предположив, что правильнее всё же использовать 
текст арабского «оригинала», вместо конъектуры, которая была явно неверна, 
я предложил тогда свой вариант перевода: «… между ним [Хорезмом] 
и Сараем – город Вачик и город Кутлукент». Локализация Кутлугкенда 
на караванном пути между Сараем и Хорезмом идеально подтверждала  
выводы, к которым я пришел, изучая нумизматические свидетельства.  
Тогда же я сделал предположение, что под одним из этих названий  

18 Разные начертания могли возникать при переписке под диктовку. О подобном виде  
преподавания и переписки сказано у А.Мец в фундаментальном труде Мусульманский ренессанс. 
Можно привести немало примеров подобных ошибок и неточностей при передаче топонимов как в 
рукописях, так и на монетах: Арран, Алан, Арраджан, Кухистан, Тохаристан и др. Например, первый 
из них на монетах всегда пишется ÆAiA, а в некоторых случаях встречается в форме ÆAj»A , то же можно 
сказать в отношении топонима Тохаристан - ÆBNmiBbM и ÆBNmiBb� и т.п. См.: Полосин Вал. В. Об  
арабском названии Кавказской Албании (Аррана) // ППВ. 1973. Москва, 1979.
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скрывается город Сарайчик, который как раз находился на караванном  
пути из Сарая в Хорезм на правом берегу реки Яик [1]. 

«Город Уйшикъ и крепость Сарайчикъ». В сентябре 2015 года на 
Международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию 
Казахского ханства «МӘҢГIЛIК ЕЛ»19, я обнаружил свидетельства того, что в 
сказаниях казахов, записанных в конце XIX столетия, город Гурьев, Уральской 
области20 (современный Атырау) именуется не иначе как «город Уйшикъ» 
[12]. В тех же легендах вместе с «городом Уйшикъ» упоминается, как видно 
из контекста, недалеко находящаяся от него «крепость Сарайчикъ»[12]. Здесь 
замечательно то обстоятельство, что топоним Уйшик-Уйчик-Учик практически 
полностью соответствует арабскому написанию в вышеупомянутых рукописях: 
µmË - ÏYË - µUË.21 

1. Приняв во внимание вышеизложенные обстоятельства, связанные с 
текстом ал-‛Умари, заметив, что этот населенный пункт  как раз находится 
на караванном пути между Сараем и Хорезмом, можно утверждать, что 
именно так на рубеже XIII – XIV веков и назывался город, находившийся на  
территории современного Атырау. По поводу локализации Кутлугкенда 
можно сказать, что либо это более раннее наименование Сарайчика, 
либо так назывался ещё один, не обнаруженный пока населенный пункт 
караванного пути. Помимо Сарайчика, на караванном пути от Сарая до 
Ургенча археологами найдены остатки нескольких городищ и караван- 
сараев. Согласно В.Л. Егорову [13, с. 124], город Сарайчик был основан во 
второй половине XIII в. По мнению К. Байпакова «Сарайчик был гораздо 
старше, и что он существовал ещё в эпоху домонгольских завоеваний  
в X-XII вв. Как считал известный археолог С.П. Толстов, на этом месте  
уже в X-XI вв. существовала «хорезмская колония», основанная купцами 
с берегов Амударьи» [14, с. 294]. Ибн Батута, побывавший в этом городе в 
1334 году, показывает, что название этого города пишется, как «Сарайчук»22, 
т.е. Сарай Малый [15, с. 307]. Здесь был похоронен хан Токта. Возможно, 
при его жизни, или при правлении его приемника Узбека Кутлугкент и был 
переименован в Сарайчук – «Малая Столица». Здесь следует добавить,  
что сам порядок перечисления населенных пунктов в отрывке из ал-‛Умари, 
который теперь следует читать не иначе как: «… между ним (Хорезмом) 

19 Выражаю огромную благодарность всем организаторам этого форума за радушный приём 
и возможность познакомиться с современной наукой Республики Казахстан. Особую благодарность 
хочется выразить директору Института истории государства Буркитбаю Гелмановичу Аягану.

20 Мне очень помогла  книга, подаренная автором - местным краеведом Болатбеком Насеновым 
(Толе Би, Казыбек Би, Айтеке Би.Алматы-Новосибирск, 2012. – С. 421), где я и обнаружил необходимую 
информацию, за что выражаю ему свою признательность.

21 Первая графема Ë  может быть прочитана и как «ва», и как «у».
22 Именно такое написание на монетах этого города, чеканенных в XIV- XV вв.
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и Сарайем – города Учик (Уйшик – современный Атырау – Р.Р.) и 
Кутлукент (Кутлугкенд – Р.Р.) …» – совпадает с реальным маршрутом: 
Ургенч-Атырау-Сарайчик-Сарай.
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ЖӘНЕ КӨШПЕНДІЛІК ҮРДІСТЕРІ

Ортағасырларда Шыңғысхан бастаған түркі-моңғол тайпаларының 
шапқыншылығы және Алтын Орда империясының салтанат құруы ең ірі 
тарихи айғақтардың бірінен саналады. Ерлік пен елдіктің үлгісін көрсеткен 
бұл дәуірдің көшпенді өмір салтын жиырмасыншы ғасырдың отызыншы 
жылдарына дейін сақтап келген қазақ халқының тарихи санасынан берік 
орын алғаны анық. Мұның айшықты типтік көрінісі ноғайлы цикліндегі 
батырлар эпосынан байқалады. Қазақ халқының санасында «дала  
еркіндігінің алтын ғасыры» ретінде сақталып қалған бұл кезең немесе 
«алтын заман» шын мәнінде бүкіл еуразиялық көшпелі өркениеттің 
тарихи дамуындағы оның кульминациялық кезеңі, апогейі, шырқау шыңы 
еді. XV ғасырдың екінші жартысынан бастап Ұлы дала ғана емес, бүкіл 
Шығыс барлық саладан, әсіресе ғылым мен технология саласынан алғанда  
Батыстан артта қала бастады.

«Бұл шапқыншылық пен Алтын Орда империясының құрылуы 
феноменін қайта бағалау оңайға соға қоймайды. Ол Еуразияның саяси 
картасын қайта жасап шыққандай болды және көптеген ғасырлар бойы 
бұл шапқыншылықтың жаңғырығы әлемдік тарихтың құлағында қалып  
қойғандай болды. Дүниетанымдық және идеологиялық түсініктердің  
кешенді жиынтығы ретіндегі шыңғысшылдық материалдық «әлемдік»  
тәртіпті өзгертіп қана қоймай, Еуразияны мекен еткен көптеген халықтардың 
қоғамдық санасында идеалдық және рухани тұрғыдан алғанда төңкеріс 
жасады» [1, 236 б.]. «Ясы» әдеттік заңдар жинағы және «Қарадан шығып хан 
болмайды!» деген императив Шыңғыс әулеті тұқымдарының саяси билігін 
заңдастырып берді.

Белгілі шығыстанушы В.П. Юдиннің пікірінше, «шыңғысшылдық 
түркі-моңғол халықтарының тарихындағы қайталанбас ерекше құбылыс 
емес. Кезеңдік және типологиялық тұрғыдан алғанда, мысалы, Оғыз туралы 
аңыздарды сонымен бір қатарға қоюға болады... Баяғы өткен замандарда 
даланы «оғызшылдықтың кернегені туралы да нық сеніммен айтуға  
болады» [2, 20-21 б.]. 
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В.П. Юдиннің еңбегінде Ноғай ордасы Дешті Қыпшақтағы «ең көшпелі 
құрылым» ретінде сипатталып, олардың бұрынғы дала еркіндігінің алтын 
ғасырын аңсап, қалалық бағдарға қарсы бағыт ұстанғаны айтылады [2, 
55 б.]. Ноғай ордасының құрамындағы ру-тайпалар (маңғыттар) кейін 
көшпелі дәстүрді ұстап қалған қазақтардың Кіші жүзінің құрамына енді  
(Қасым хан мен Хақназар хан тұсында). Ал Қазақстанның оңтүстік 
шығысында орналасқан, кейінірек қазақтың Ұлы жүзінің этнокомпонентін 
құраған ру-тайпалар арасындағы отырықшы және көшпенді бағдар  
ұстанған үрдістердің күресі бастапқыда Шағатай ұлысын, кейін 
Моғолстан мемлекетін ыдыратуға әкеліп соқты. Бұл туралы XIV ғ. 
ортасы мен XVI ғ. басындағы Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның саяси 
және әлеуметтік-экономикалық тарихына арналған зерттеу жазған  
К.А. Пищулинаның еңбегінде біршама терең жазылған. Қазақтардың 
нағыз көшпелі халық екендігі осы өмір тәртібінен туындаған «қазақылық» 
феноменінен айқын аңғарылады. 

Бұл феномен белгілі мәдениеттанушы Әуезхан Қодардың айтуынша 
еріксіз қалалық өмір мен исламның жаппай үстемдігіне қарсы реакция  
ретінде пайда болды [3]. Алтын Орда билеушісі Өзбек ханның мемлекет 
ішінде ислам дінін кей жерлерде зорлықпен енгізген деген пікір бар. Күмәнді 
жолмен билік басына келген Өзбек (В.П. Юдиннің пікірінше, сол кездегі 
тарихи айғақ пен «өзі бек» деген антропонимдік семантика оның Шыңғыс 
тұқымынан екендігіне күмән туғызады) Жошы ұрпақтарын қудалағанымен, 
дінді жақтаған Шейбан тұқымдарына ерекше қолдау көрсеткен сыңайлы.  
Өзбек хандары Шейбан әулеті мен қазақ хандары Тұқай-Темір әулеті 
арасындағы үздіксіз созылған қырқыстың себептерінің бірі осы  
династиялық күреспен қатар, дінге қатысына да байланысты болуы мүмкін. 
XVI ғасырдың басында сеидтерге сүйеніп Мәуреннахрда дербес мемлекет 
құрған Мұхаммед Шейбани қазақтарға қарсы «ғазауат» соғысын жариялап, 
бірнеше жорықтар жасағаны тарихтан белгілі. Алайда парсы жерінен 
келген ислам дінінің білгірі Фазлаллах ибн Рузбихан өзбектердің ханы 
Мұхаммед Шайбанидің тапсырмасымен қазақтардың дінін тексергенде, 
олардың мұсылман екендіктерін бекітіп, пәтуа шығарған. М. Шейбанимен 
Мәуреннахрға кеткен өзбектердің исламды жақтаушылар екендігін  
тарихшы Құрбанғали Халид те қостайды, алайда мәселенің екінші 
бір жағы олардың біржақты фанатизмінде де болса керек. Мұны өзбек  
хандары өздерінің саяси мақсаттарына жақсы қолдана білген. 

Ислам діні отырықшылыққа бет бұрған туыстас түркі тілдес тайпалар 
арасында тез сіңісіп кетті. А.Н. Веселовскийдің пікірінше, қабылдап  
алу сол ортадағы өзіне ұқсастықтардың арқасында жүзеге асады немесе 
жеңілдетіледі. Бұл пікірлерді кеңестік атеистік дәуірдегі зерттеушілер іліп 
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әкетті. Көшпенділік ортада өздерінің өмір сүру тәртібінде бейімделген 
дүниетанымдық жүйе - тәңірілік діні де ислам сияқты монотеистік 
жүйе болғанымен, бұған қарсылық көрсетеді деп түсіндірілді немесе  
М.М. Әуезовтің сөзімен айтқанда «көшпелі» әлем стихиясы  
пайғамбарларды керек етпейді [4, 59 б.] деген ой айтылды. Алайда 
мұндай жекелеген бірен-саран айғақтар дәстүрлі мәдениет пен әдебиеттен  
байқалатын жалпы исламдық сарынды жоққа шығара алмайды.

В.П. Юдиннің айтуы бойынша, шыңғысшылдықтың енуімен «тек 
материалдық «әлемдік» тәртіп қана емес, сонымен қатар, идеалды, рухани 
тәртіп те өзгерді... Шартты түрде идеялық-психологиялық «революция» 
деп атауға болатын Еуразияның көптеген халықтарының, ең алдымен 
көшпенділердің қоғамдық санасындағы идеологиялық және психологиялық 
төңкерістің мықты болғаны соншалық, жаңа дүниетанымның қалыптасуына 
дейін әкелді. Шыңғыс ханның, оның тегі мен ата-бабаларының шығу тегі 
туралы аңыздар адамзаттың пайда болуы туралы мұсылмандық аңыздарға, 
сонысымен әлемнің мұсылмандық картинасына енгізілді... Бұл жағдайда  
біз жаңа діннің құралуы туралы сөз қозғауға негіз бар деп пайымдаймыз.  
Бұл дін моңғол-татар шапқыншылығы тудырған дүниетаным мен  
идеологияның құрамдастарының бірі болды. Дүниетанымдық және 
идеологиялық көзқарастардың бұл жаңа кешенін біз шыңғысшылдық 
деп атадық» [2, 14-17 б.] деп атап көрсетеді шығыстанушы-ғалым. Қазақ  
халқының этномәдениеті мен тарихи өзіндік санасындағы шыңғысшылдық 
әсерінің қазақтар арасында күні кешеге дейін сақталып келгенін теріске 
шығаруға да болмайды. 

В.П. Юдин түркі-моңғол халықтарының тарихындағы  
шыңғысшылдықтың әсерін бірнеше айғақтармен бекітеді. Мысалы, ең 
бастысы «хан» титулының тек Шыңғыс тұқымдары – төрелерге ғана тиесілі 
болғандығы. Ал қара адамның хан болуы халықтың санасында заңсыз, 
тіпті моральға жат болып көрінетін. Сондықтан Әмір-Темір, Едіге сияқты 
құдіретті билеушілердің өзі өздері қойған номиналды хандардың атынан 
басқаруға мәжбүр болды, ал кейбір билеушілер, мысалы Алтын Орда 
хандары - Өзбек, Келдібек, Моғолстан хандары Тоғлық-Темір, Қызыр қожа, 
Қоқан хандары және т.б. өздерінің шығу тегі жөнінде төре тұқымымен 
байланыстырып аңыз ойлап шығаратын. Ортағасырлық Қазақстан  
тарихынан хабар беретін дерек - Мұхаммед Хайдар Дулати шығармасының  
өн бойынан да осы шыңғысшылдықтың рухы айқын байқалады. Дулатидің 
кейбір ата-бабаларының төре тұқымдарының жоғары билікке құқығын 
номиналды пайдалана отырып, өздерінің нақты билік жүргізгендігі белгілі. 

Қазақ халқының мемлекеттілігінің құрылуы еуразиялық көшпенділіктің 
дағдарысқа ұшыраған кезеңімен тұспа-тұс келді. Бұл кезең құдіретті 
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Алтын Орданың ыдырап, оның бұрынғы иелігінде жекелеген дербес 
ордалар мен хандықтардың түзіліп, тегі бір түркі халықтарының тарихи 
қалауларына сәйкес өз алдына отау құрып, этностық құрылымдарға біріге 
бастаған дәуірі болатын. «Тарих-и Рашиди» мен өзге жазба деректерге 
сүйене отырып, еліміздің тарихындағы ең маңызды кезең және Қазақстан 
тарихы мен отандық әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы ең өзекті 
мәселелердің бірі – төл мемлекеттілігіміздің қайнар көзі саналатын Қазақ 
хандығының құрылуының мәдени-тарихи алғышарттарын сипаттауға  
болады. Жәнібек пен Керей бастаған жұрттың қоныс аударуы және 
Керейдің хан сайлануы сияқты тарихи айғақтармен сипатталатын Қазақ  
хандығының пайда болу датасы қазақстандық медиевистикада осы  
уақытқа дейін әртүрлі пікірлер тудырып келеді. 

Қазақ хандығы құрылуының бірқатар объективті алғышарттары болды. 
Оның терең рухани-мәдени алғышарттарын қарастырмас бұрын, бұл 
мәселеге қатысты XV ғасырдың ортасына қарай Шығыс Дешті Қыпшақта 
(көшпелі Әбілқайыр мемлекетінде), Жетісуда (Моғолстан мемлекеті) және 
Мәуреннахрда (Темір әулетінің мемлекеті) қалыптасқан саяси-этностық 
жағдайға, ондағы династиялық (әулеттік) талас-тартыстар мен руаралық 
жанжалдарға терең тарихи талдау қажет.

Алғашқы қазақ хандарының Әбілқайыр ханнан бөлініп ауа көшуінің  
кейбір итермелеуші мотивтері жазба деректерде келтіріледі. Мысалы,  
Мұхамед Хайдар Дулати: «Ол кезде Дешті Қыпшақта Әбілқайыр хан билік 
жүргізетін. Ол Жошы тұқымдарынан шыққан сұлтандарға тыныштық 
көрсетпеді. Жәнібек хан мен Керей хан одан қашып Моғолстанға бет алды» 
[5, 217 б.]. Әбілғазы бахадүр де осыны қостайды. Махмұд бен Уәли былай 
деп жазады: «Тұқай-темірдің кейбір ұрпақтары, мысалы, Керей хан мен 
Жәнібек хан бағынудан бас тартты. Олар ата-бабаларынан қалған елден  
безіп, Моғолстанға жолға шықты» [6, 352 б.]. Бұл сөздерден қазақ  
хандарының тікелей Дешті Қыпшақ хандарының ұрпақтары ретінде  
көрініп, көшу себебі Шығыс Дешті Қыпшақтағы билік үшін болған  
әулеттік күрестен туындағаны көрініп тұр. 

Бұл күрес Шейбан (Жошының бесінші баласы) мен Тұқай-Темір  
(Жошының он үшінші баласы) ұрпақтары арасындағы бақталастық ретінде 
Алтын Орда ханы Бердібек тұсында Батудың тармағы үзілген кезеңнен 
басталады. Шейбан және оның ұрпақтары Батудың тұсында, кейінірек 
Өзбек ханның кезінде барлық Жошы тұқымдары қудаланған тұста ерекше 
артық жағдайға ие болды. Сондықтан да, Өтеміс-қажының айтуынша, 
өзбек-шейбанидтер осы артықшылықтарын есіне алып, мақтанатындығы 
белгілі [7, 92 б.]. XIV ғасырдың екінші жартысында Алтын Орданың  
дағдарысы кезінде бұл әулеттің бірнеше өкілдері Саин тағына таласты. 
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Ал Тұқай-Темір ұрпақтары 1359 жылы Бердібек хан қайтыс болғаннан 
соң Жошы ұлысының шығыс қанатында Орда-Ежен әулетін ығыстырып, 
билікті қолдарына алды [8, 57-75 б.]. Бұл дербес мемлекеттің (Ақ Орданың) 
соңғы билеушісі Барақ Саин (яғни Алтын Орданың) тағына да отырды. 
Демек алғашқы қазақ хандарының арғы тегі Шығыс Дешті Қыпшақтағы 
билікке бұдан бір ғасыр бұрын араласа бастаған, сондықтан олардың  
шейбанидтермен күресі заңды көрінеді. Барақ хан дүниеден өткеннен  
кейін осы территорияда өз мемлекетін құрған шейбан әулетінен шыққан 
Әбілқайырдың тұсында (1428 – 1468 жж.) Орыс хан ұрпақтарының 1457 
жылға дейін ұстанған позициясы туралы мәлімет жоқ. Жалпы осы дәуірге 
байланысты жазба деректер өте аз. Шейбанидтік бағыттағы Масғұд бен 
Кухистанидің «Тарих-и Абу-л Хайр-хани» еңбегінде Әбілқайыр ханға қарсы 
топтың ішінде бұлардың аты аталмайды. 

Бұл кезеңге байланысты ақтаңдақтың орнын халық арасына тараған 
тарихи аңыз-әңгімелермен толықтыруға болады. Тарих ғылымында 
кеңінен қолданылмағанымен «даланың ауызша тарихнамасы» деген атпен  
белгіленетін бұл деректемелер тобына Ш. Уәлихановтың, В.П. Юдиннің,  
А. Сейдімбектің берген бағалары көпшілікке мәлім. Қазақтың «Ақжол бидің 
өлімі», «Қодан тайшының жоқтауы», «Ноғай мен қазақ айрылысуы» сияқты 
ортағасырлық тарихи айғақтарды дәлелдейтін аңыздар, сонымен қатар  
ноғайлы дәуірі мен онан кейінгі кезеңге қатысты тарихи тұлғалар (әз- 
Жәнібек, Асан қайғы, Алаша хан және т.б.) туралы әңгімелер тенденциялық 
сипатта жазылған жазба деректермен салыстырғанда шындыққа  
жақындығымен ерекшеленеді. Аңыз бойынша руаралық жанжал қара  
қыпшақ Қобыландының арғын Ақжол биді өлтіріп кетуінен басталады. 
Құн сұраған арғынның сұлтаны Жәнібектің талабын жоғары билеуші 
Әбілқайыр хан орындамайды. Мұның арты бірқатар тайпаның ноғайлы  
туысқандарымен айрылысып, ел-жұртынан ауа көшуімен аяқталады. 

Демек, ата-бабадан қалған жұрттан безіп, бөтен елге, Шағатай нәсіліне 
көшудің бір себебі Әбілқайыр хандығында бұрынғы қалыптасқан далалық 
рулық демократиялық тәртіптің бұзылуымен де түсіндіріледі. Бұл жағдай 
жазба деректермен де дәлелденеді. Камал ад-Дин Бинаидің айтуынша «билік 
жүргізу мен сұлтандықтың жарғысы ескі тәртіпке сай келмей бұзылды» [9, 
99 б.]. Жоғарыда келтірілген «Тарих-и Рашиди» және «Бахр ал-асрар фи 
минакиб ал-ахиар» шығармаларынан да осы тәріздес хабарлар ұшырасады 
және олардан Әбілқайыр ханның жеке билікке ұмтылғаны аңғарылады.

Хан билігінің беріктігі хан саясатының анағұрлым ірі рулардың 
мүдделеріне сай келу-келмеуіне байланысты екендігі көптеген  
мысалдардан көрінеді. Егер мүдделері сай келмей немесе құқы төмендетілген 
жағдайда вассалды рубасылары өзінің жұртымен үдере көшіп кететін  
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немесе ашық қарсыласатын. Ол уақыттарда «ауып көшу» бағынбаушылықты 
білдіретін және көп қолданылатын қарсылықтың формасы болып  
табылатын еді. «Қазақ» сөзінің семантикалық мағынасы жөнінде ғылымда 
алуан түрлі пікірлердің орын алғанына қарамастан «қазақша өмір кешу» 
бағынбауды, еркін өмір сүруді білдіреді деген болжам қабылданған. 
Ортағасырларда «қазақшылық» институтының кең таралғаны жазба 
деректерден мәлім. Мысалы, Тоқтамыстың қазақтары, Ибақ ханның ноғай 
қазақтары, шейбанидтік қазақтар және т.б. Яғни Жәнібек пен Керейдің 
көші арқылы ғана этникалық мәнге ие болған «қазақ» термині бұған 
дейін саяси-әлеуметтік мағынада қолданылған. Сонымен хандықтың  
құрылуы мен халықтың қалыптасуы тарихындағы көп нәрсені  
этнонимнің өзі айқындап тұр. 

Енді хандықтың құрылуы мен бекуіне қалыпты ықпал еткен XV  
ғасырдың орта тұсындағы Шығыс Дешті Қыпшақ, Жетісу мен  
Мәуреннахрдағы саяси және мәдени жағдайларға тоқталайық. Әбілқайыр 
ханның қырық жыл бойы билік құрғанына қарамастан көшпелі өзбектер 
мемлекетінің ішкі саяси жағдайы берік болмады. Алайда Әбілқайыр хан  
1457 жылға дейін өз ішіндегі оппозициялық топтың (Сейтек-хан, Айбақ 
хан, Бүреке хан, Мұса, Жаңбыршы, Аббас бектер, Мұстапа хан) әлсіз  
қарсылықтарын басып тастап, көрші елдердегі саяси тұрақсыздықты 
пайдаланып, сыртқы экспансия арқылы мемлекетінің территориясын 
едәуір кеңейтті. Ұлықбек әскерін Сығанақ ауданында Барақ хан тас-талқан 
етіп жеңгеннен кейін Мәуреннахр билеушілері ұзақ уақыт бойы қорғаныс 
позициясын ұстанып, қырға қарай ешқандай жорық әрекетін ойластырған 
жоқ. «Тарих-и Абу-л Хайр-ханида» шейбанидтердің Хорезм мен Сыр бойы 
қалаларын алуға толық құқы бар екендігі, сондай-ақ Сұлтан Құсайын 
мырза, Мұхамед Жөкі мырза және т.б. тимуридтік «қазақтарды» өзіне 
паналатып, олардың өзара қырқысында қазы рөлін атқарғаны баяндалады. 
Масғұт бен Кухистанидің сөздерінен Әбілқайыр хан Темір ұрпақтарының 
патроны, ал олар оның вассалдарына айналды деген идеологиялық  
мәндегі ұлы державалық ой-пікірді ұғуға болады [10, 149-151 б.]. Ал,  
Жәнібек пен Керейді шағатайлықтардың паналатуына қарағанда  
Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан арасында одақтық қатынас болмаған. 
1457 жылы Көк кесене түбінде (Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы 
Қожамберді ауылы) Әбілқайырдың Өз-Темір тайшы бастаған ойрат  
әскерінен оңбай жеңілуі мен «қазақтардың» жаппай қоныс аударуы  
салдарынан бұл мемлекет көп ұзамай ыдырай бастады. 

Мәуреннахрда 1447 жылы Ұлықбек өлтірілгеннен кейінгі Темір  
ұрпақтары арасындағы билік үшін күресте Мираншахтан тарайтын Әбу  
Сейіт мырза 1451 жылы жеңіске жеткенімен саяси жағдай тұрақтамады.  
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Ақсақ Темірден қалған империяны сақтап қалу үшін Әбу Сейіт екіжақты 
соғысуға мәжбүр болды. Шығысында Моғолстан ханы Есен-бұғаның 
тонаушылық жорықтарына қарсы өзіне келіп паналаған оның туған ағасы 
Жүніс-ханды пайдаланса, өзі батысында Хорасанға көз салған Қара  
Қойынлы әулетінің (Әзірбайжандағы батыс оғыздық әулет) билеушісі 
Шах-Жаханға қарсы соғысты.

Сол сияқты Жетісу мен Қашқарда орналасқан Моғолстанның да 
саяси жағдайы бірқалыпты болмады. Моғолстан біріктірген аудандар 
табиғи-географиялық жағдайы, экономикасы және тарихи даму  
барысындағы этногенетикалық және мәдени байланысы жағынан  
әркелкі [11] болғандықтан шағатайлық Есен-бұға ханға (1423-1462) билікті 
ұстап тұру оңайға түскен жоқ. Бұл ханның қазақтарды «ілтипатпен қабылдап, 
оларға мемлекеттің батыс бөлігінен Шу мен Қозыбасы өңірін беруінің» 
өзіндік себептері болды. Оған тайпа басылары және әмірлермен қатар,  
билікке таласқан туған ағасы Жүніс-хан Темір әулетіне сүйене отырып 
қарсы шықты. Сондай-ақ XV ғасырдың басынан басталған Жетісу мен 
Моғолстанның басқа да аудандарына ойраттардың шабуылы үдей түсті. 
XV ғасырдың 50-жылдары билеуші Исан тайшы біріктірген ойраттардың 
шабуылына Қашқарда өзара қырқыстармен айналысып жүрген Есен- 
бұға ешқандай қарсылық көрсете алмады. 

Осындай қиын кезеңдерде көшіп келген қазақтарды ол батыста  
Жүніс-хан мен Темір ұрпақтарына қарсы пайдаланбақ болған, шынында  
1462 жылы Есен-бұға қайтыс болғанға дейін батыс өлке тынышталды.  
Сонымен бірге қазақтарды әскери күш ретінде ойраттарға да қарсы 
пайдаланған. Жәнібек қазақты Қашқардағы Шағатай нәсіліне қаратқан соң 
«Алаш алаш болғанда, Алаша хан болғанда біз қалмаққа не көрсетпедік»  
[12, 31-33 б.] деген халық аузындағы сөз де осыны дәлелдесе керек. 
Ұлы Абай бұл халық аузындағы сөзді «Біраз сөз қазақтың қайдан  
шыққандығы туралысында» осы кезеңмен байланыстырады. 

Осылайша, Орталық Азиядағы саяси-этникалық үдерістер шиеленісіп 
тұрған шақта, 1458 жылы Қазақ хандығының негізі салынып, өзінің  
этностық ауқымының кеңдігіне орай дереу күш ала бастады. Жәнібек 
пен Керейге берілген «қазақ» атауы олардың қол астындағы халықтың  
этнониміне айналды және олар иемденген территория Қазақ елі деп атала 
бастады. 

Алайда бұл тарихи айғақтың орын алуын тарихшылар әртүрлі 
этностық-саяси объективті себептермен түсіндіргенімен, оның мәдени 
астарларына көңіл бөле бермейді. Біздің пікіріміз, «бұл инцидент пісіп-жетіліп 
тұрған өмірлік бағдар мәселесінің шешілуіне түрткі ғана болды. Қазақ 
тарихында аса маңызды орын алатын бұл ауа көшу прецедентінің орын 
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алуының негізгі себептерінің бірі Алтын Орданың күйреуімен сипатталатын 
еуразиялық көшпенділіктің жалпы дағдарысы мен батыстық отырықшы 
өркениеттің экспансиясы барысындағы «көшпенділік-отырықшылық» 
баламаларын таңдаудан келіп шығады». Қазақ халқының осы қалауы ауыр 
кезеңде ауа көшіп, жеке отау құрғанын мәдениеттанушы М.М. Әуезов 
көшпенді-отырықшы баламаларымен байланыстырады [4, 53 б.].

Бұл қос өркениеттің қақтығысы шиеленіскен тұста таза көшпенділік 
өмір қамын ұстанған қазақтардың мұнан кейінгі дамуы «қилы заманмен» 
байланысты болды. Бұл кезеңнің жалпы тенденциялық ерекшеліктерін 
ноғайлы мен қазақ айрылысуына байланысты айтылатын халық әндері 
мен күйлері және XV-XVIII ғасырлар аралығындағы қазақ жырауларының 
(Дайырқожа, Қазтуған, Асан қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет,  
Марқасқа, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар жырау және т.б.) авторлық 
поэзиясы арқылы сипаттауға болады. Белгілі зерттеуші Ә. Қодар өз 
монографиясында ұлттық әдебиеттің кейбір теориялық мәселелерін қайта 
қарай отырып, бұл құбылысты «көшпенділік апокалипсистің жақындауын 
алдын ала сезген түрік рухының соңғы серпілісі... софистика мен  
трагедияның нышандары бар далалық интеллектуализмнің қияға шырқауы, 
Ұлы дала сахнасы болған өзіндік көшпелі театр» деп сипаттайды [3, 118 б.]. 

Бастапқыда дала еркіндігі мен рулық демократияның туын жоғары 
ұстаушы апологеттері болған «батыр-жыраулар» поэзиясында ерте түрік және 
ноғайлы дәуірінен мұра болып қалған патриотизм мен бірбеткей өрлік өз 
орнын сақтап қалғанымен, өткенге деген ностальгиялық сағыныштың, туыс 
халықтардың тарихи тағдырларының жолайрығы тұсындағы шарасыздық 
көңіл-күйдің басым екендігі аңғарылады. Кейінірек, бұрынғы көзсіз  
ерлік пен батырлықтың, гедонизмнің (бұл дүниенің қызығымен  
шаттанудың) орнына күнделікті күйкі тірлік жырлана бастайды. Әсіресе, 
терме, толғау жанрлары түрінде моралистика мен дидактика араласа  
бастайды. Алайда бұл жырлардың астарында терең философиялық мән- 
мағына мен адамгершілік мазмұн бар.

Осылайша, қазақ мәдениетінің дәстүрлі кезеңі «алтын заманнан» 
«қилы заманды» бастан кешірді. «Ақырзаман» (қара қытайдың қаптауымен 
сипатталатын) туралы түсінік жер жаннаты «Жерұйық» туралы утопиялық 
арман-аңсарды туғызды. Осы себептерден қазақтың сөздері, өлеңдері 
мен әндеріне билік, ерлік, еркіндікпен қатар арман, зар, шер, қайғы, 
ойларына уайым араласады [13, 201 б.]. Ұлттық мәдениеттегі осындай 
қарама-қайшылықты, ерекшеліктерді, қазақы өмір сүру тәртібін, оның 
салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарынан көрінетін дүниетанымдық және 
ментальдық ерекшеліктерді «қазақшылық» деген ұғымға сыйдыруға болады. 

Тұтастай белгілі бір кезеңдердің қоғамдық-әлеуметтік, тарихи сипатын 
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таныта алатын дидактикалық-философиялық сарындағы толғаулармен  
қатар сөз зергерлері адамгершілік, этика, мораль тақырыптарын да 
адам өмірінің түрлі жағдайларына қатысты келістіре жырлап, ел ішінде  
тәрбиелік міндет атқарып отырғаны байқалады. 

Қазақ халқының этномәдениеті мен әлеуметтік жадындағы батырлық  
рух XVIII ғ. жоңғарлармен соғыста және XIX ғ. ұлт-азаттық күресте  
(Махамбет, Шернияз, Нысанбай және т.б.) қайта көтерілгенімен, Қазақ 
хандығының Ресей құрамына өтуі нәтижесінде «зар заман» құбылысы 
басталады.

Еркіндік пен бодандықтың, дәстүр мен еуропалық метрополиядан 
енген жаңа тәртіптердің шегіне жете шиеленісуі Шортанбай Қанайұлы, 
Дулат Бабатайұлы және Мұрат Мөңкеұлы сияқты «зар заман» ағымы  
ақындарының шығармалары арқылы пайымдалады. Олар XIX ғасырдағы  
қазақ өміріне тән барлық құбылыстарды сынға алады. Отаршылықты 
әшкерелеп, әлеуметтік үйлесімділік уақыты ретінде өткен дәуірді  
идеалдандыра отырып, бүгінгі заманның келешегінен де үмітін үзіп, 
түңіледі. Қазақтар ата-бабадан қалған рухани құндылықтарын ұмытып, 
елдің ішін әділетсіздік, арамдық, өтірік, өсек-аяң, ақымақтық басып кетті, 
тіпті мал да айдауға көнбей қойды. Көңіл қуантатын ешнәрсе таппаған зар 
заман ақындарының кеудесін кернеген мұң мен зар әбден күнәға батқан 
замандастарының құлағына жете қоймайды. 

Қазақстандағы Ресей империясының отаршылдық саясаты халықты  
рухани жағынан күйзеліске ұшыратты, оның діні мен діліне, әдебіне, 
әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне нұқсан келтірді. Халықтың тәуелсіздіктен 
айырылып, бодан болуынан ұлттық мінезде ұнамсыз қылықтар көбейе 
түсіп, жасқаншақтық, «құлдық психология» пайда бола бастады. Қазақ елі  
осындай тұйыққа тіреліп, одан қалай шығуды білмей, болашағын ойлап, 
қабырғасы қайысқан кезде халқымыздың Шоқан, Ыбырай, Абай сынды  
асыл перзенттері сол заманғы мәдениеттің күрделі мәселелерін  
ағартушылық жолмен шешуге ұмтылды.

Қазақ ағартушылығы одан кейінгі әлеуметтік идеялық жаңа бағыттардың 
пайда болуына түрткі болды. ХХ ғасырдың басында қазақтың дәстүрлі 
этномәдениетін өзгерту қажеттігін мойындаған мынадай бағыттар 
қалыптасқан:

1. Түркиядағы «Танзимат» және Ресейдегі милләтшілдік пен жәдидшілдік 
идеялары ықпалымен дамыған діни-реформистік ағым (М.-Ж. Көпеев,  
Ғ. Қараш, Г. Мұсағали, А. Әділбайұлы, Ә. Кердері т.т.) жәдидшілдік атауын 
қазақ тіліне «жаңару, елдікті сақтау үшін жаңа бағытты ұстау» деп аударуға 
болады. Бұл бағыт қазақ топырағында жаңа мағынадағы «мұсылманшыл  
қазақ мәдениетін» қалыптастыруға ұмтылды.
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2. «Түрікшілдік бағыт» (М. Шоқай, М. Жұмабаев, Т. Рысқұлов,  
М. Ходжаев т.т.). 

Бұл бағыттың өкілдері түркілік өркениет тұтастығы контекстінде қазақ 
мәдениетін қалыптастыруға шақырды. Бұл типтің басты ерекшеліктеріне 
тарихи сананы түркілік тұтастық идеясы негізінде жаңғырту, 
тәңіршілдік, Батыс пен Шығыстан даралану, қазақ халқы түріктің қара  
шаңырағының иегері деп мойындау т.т. жатады. 

3. ХХ ғасырдың басында қазақ қоғамында қалыптасқан келесі 
бағытқа реформашыл либерал-демократтық сипаттағы тұлғалар жатады 
және олар Алаш ұлттық қозғалысын дүниеге әкелді. Қазақ халқының  
этномәдениетіне Алаш қозғалысының өкілдері ұлттық мүдде тұрғысынан 
қарады. Алдымен олар большевизм ұсынған таптық принципті бекерге 
шығарды және «қазақта тап жоқ» деді. Алаш қозғалысы ұсынған қазақ 
әлеуметтік мәдениетін реформалау жобалары тоталитарлық мәдениетте 
жүзеге аспай қалғаны белгілі.

Еуразиялық алып кеңістікте кейіннен Ресей империясының орнына 
Кеңестер Одағы келді. Бұл да болса, еуразиялық мәдени-өркениеттік  
бітімнің бір түрін білдіретін сияқты. Ресейлік алғашқы еуразияшыл 
ғалымдардың бірі Н. Трубецкой орыс мінезіндегі «тұрандық элемент» туралы 
терең зерттеу жариялаған да еді. Бірақ бұл кезеңде осы территориядағы 
түркі тілдес халықтар отаршылдық пен тоталитаризмнің бұғауын бастан 
кешіріп, ұлттық дәстүрлі мәдениетінен айрылудың аз-ақ алдында қалды. 
Қазақ халқының кейінгі тарихи санасының дамуы индустриалдық және 
постиндустриалдық қоғамдарға енумен сипатталатын модерндеу және 
жаhандану құбылыстарының салдарынан елеулі өзгерістерге ұшырады. 

Сонымен, қорыта айтқанда, тәуелсіздікпен сипатталатын ұлттық 
идеяның астарлары ұлттық болмыстың кескінін бейнелейтін ұлттық 
тарихи өзіндік сананың қойнауында жасырынған және дәстүрлі қазақ  
қоғамындағы осындай ұлтты ұйыстырушы идеялардың ізін халқымыздың 
философиялық және әлеуметтік-саяси ойының тарихынан табуға болады. 
Сонау ертетүркі және түркі дәуірлерінен бергі қазақ мемлекеттілігі  
кезеңдерін қамтыған ел мен жердің бірлігін білдіретін «Атамекен», 
«Өтікен», «Ергенеқон», «Жиделі-Байсын», «Қайырымды қала», «Еділ 
мен Жайық», «Жерұйық» идеялары мен «еділшілдік», «тұраншылдық», 
«түркішілдік», «оғызшылдық», «шыңғысшылдық», «ноғайшылдық», 
«түркістаншылдық», «Алаш», «Қазақ» идеологияларынан қазақ даласындағы 
тарихи сананың эволюциясын байқауға болады. Ал кейінгі отаршылдық 
пен тоталитаризм дәуірінде алдыңғы қатарға азаттық, еркіндік, тәуелсіздік  
мәселелерінің тікелей өзі шығады. 

Кеңестік дәуірдегі диссиденттік пен жастар қозғалыстарын  
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айтпағанның өзінде, жетпіс жылғы тоталитаризмнің дағдарысы мен  
тоқырауы тұсында, горбачевтік қайта құру заманында ұлттың тарихи 
өзіндік санасы қайта оянып, тәуелсіздік қарсаңында еркіндікті көксеген 
идеялар бірінен соң бірі бой көрсете бастады. Кеңестік тоталитаризмнің 
қабырғасын сөккен «Желтоқсан-86» көтерілісінен кейін іле-шала бейресми 
қоғамдық ұйымдар жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптады. Ұзақ 
жылғы бодандықтың тымырсық ауасынан кейінгі тәуелсіздіктің самал 
лебін сезінгендей «Желтоқсан», «Азат», «Азамат», «Алаш», «Аманат», 
«Қазақ тілі», «Невада-Семей», «Жерұйық» ұйымдары мен партияларының 
елдегі демократияны дамытуға, тәуелсіздіктің түбегейлі алынуына қосқан 
үлесі зор болды және де бұлардың атауларының өзі қазақ халқының  
тарихи өзіндік санасының әр алуан қырларын айшықтап тұрды.

Ғылыми әлемде мәдениеттің оқшау типі ретіндегі еуразиялық 
өркениет феномені әлі толық айқындала қоймаған, ол дербес өркениеттер 
ретінде Данилевскийдің, А. Тойнбидің, К. Ясперстің, О. Шпенглердің 
және т.б. тұжырымдамаларындағы тізімнің санатында жоқ. Оны терең 
талдап, теориялық тұрғыда дәлелдеу гуманитарлық ғылым өкілдерінің  
келешектегі ісі болар деген үміттеміз. Еуразиялық көшпенді өркениет  
тарихына, осы кеңістіктегі бұл мәдени типтің мирасқоры ретіндегі қазақ 
халқының тарихи этномәдениетін қайта қалпына келтіруге қатысты 
жасалған бұл зерттеу қазіргі заманғы қазақ халқының тарихи санасын, 
тарих философиясын терең түсінуге септігін тигізеді. Ғаламдық ауқымда  
да, еліміздің ішінде де соңғы онжылдықтарда болып өткен орасан зор 
өзгерістер тарихи сананы онан сайын өзектілендіре түседі. 
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СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ КРЫМСКОГО ХАНСТВА:  
ПЛАНИРОВКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА, СОЦИУМ

Крымское ханство – государство, образовавшееся на обломках Золотой 
Орды в XV в., и унаследовавшее от Джучиева Улуса многие аспекты 
политической, культурной, социально-экономической и других сфер жизни. 
При этом следует отметить, что степень изученности многих проблем 
связанных с историей Крымского ханства достаточно низка, и хотя настоящее 
время появилось определенное количество исследований на эту тему, нельзя 
сказать, что точка в вопросах историографии Крымского ханства поставлена. 
Ряд вопросов по источниковедению и историографии, по политической 
истории поднят в трудах И.В. Зайцева. Военному делу посвящены  
работы В.В. Пенского. Архитектура, искусство и литература рассмотрены 
в трудах В.П. Кирилко, Н.М. Акчуриной-Муфтиевой и Н. Абдульвапова. 
Особым прорывом в историографии Крымского ханства следует считать 
вышедший в 2015 г. в Казани, в Институте Истории им. Ш. Марджани  
АН РТ IV том «Истории Татар», посвященный татарским государствам 
XV-XVIII вв. К сожалению, следует отметить крайне плачевное положение 
в области археологических изысканий на памятниках Крымского 
ханства. Краткие фрагментарные работы на этих объектах, а так же  
несистематические публикации результатов исследований не дают  
полноценно раскрыть все богатство материальной культуры Крымского 
ханства и дополнить сведения письменных источников. Одним из  
важнейших, как нам кажется, вопросов в этом случае предстает 
градостроительная культура Крымского ханства. Унаследовав от 
Золотой Орды кочевые традиции, Крымское государство унаследовало 
и градостроительную культуру, на которую, впрочем, накладывались и 
местные традиции, связанные с природно-географическими условиями,  
особенностями формирования городского социума и исторической  
традицией бытовавшей тут в доордынский период. Особо показательными 
в этом случае являются именно столичные центры Крымского 
ханства. Постараемся в своем докладе раскрыть особенности их  
возникновения и формирования.

Первой столицей ханства был г. Крым (Солхат, совр. г. Старый Крым). 
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Особенности его планировки и социокультурного районирования изложены 
в работах М.Г. Крамаровского. Исследователь на основании натурных 
наблюдений и плана города, снятого русским военным топографом  
И. Лютовым около 1783 г., делит городище Солхата на ряд религиозных и 
этнокультурных районов. Основной общиной г. Крым была исламская. 
Мусульманские памятники занимали центральную часть города, и были 
вытянуты вдоль центрального тракта. Христианские общины, большей  
частью располагались в юго-западной части городища, а иудейские 
(караимские или раббанитские), с центром вокруг храма (синагога или 
кенасса?) – в юго-восточной части. Такая планировка сохранялась, вероятно, 
и в период Крымского ханства в бытность города столицей, и после, когда 
столица была перенесена в район современного г. Бахчисарай. Второй  
столицей считается поселение Кырк-Ер (Кырк-Йер, Кырк-Ор). Центром 
поселения (города?), вероятно, была крепость, получившая название – 
Чуфут-Кале. В 1454 г. первый хан Крыма Хаджи Герай чеканит монету в 
Кырк-Ере. И хотя, еще какое-то время, Солхат сохранял свое значение, как 
старая столица и именно там был похоронен отец Хаджи Герая – Гияс ад- 
Дин, то сам Хаджи Герай и его наследники были похоронены у подножия 
Чуфут-Кале. При этом исследователи отмечают, что первоначальное 
захоронение первого крымского хана было именно на плато Чуфут-Кале. 
Чуфут-Кале или Кырк-Ер – крепость обнесенная стенами, и расположенная 
на вершине горы над предместьем современного Бахчисарая – Салачиком. 
Кырк-Ер, впервые упоминается в источниках как крепость. размещенная 
в стране асов (алан). Вероятно, вначале город принадлежал автономному 
(или полуавтономному) княжеству. По мнению одних исследователей он  
не входил в состав ордынских владений, другие же считают, что крепость  
была взята в 1238 г. младшим братом Бату Шибаном. Перенос столицы из 
Солхата в Кырк-Ер, исследователи связывают с желанием ханов Крыма 
избавится от влияния клана Ширинов, чьей вотчиной был как раз г. Крым. 
В данном случае, как нам кажется, следует воспринимать Кырк-Ер, не 
только как крепость, но и как прилегающую территорию у подножия 
горы. Если обратить внимание на планировку крепости Чуфуут-Кале,  
тут мы, так же как и в Солхате, в центре видим мусульманские памятники: 
мавзолей Джанике-ханым, дочери Тохтамыша, построенный в 1437 г. и 
мечеть Хаджи Герая. Вокруг же расположены жилые кварталы, а к юго-западу 
от мечети и дюрбе – две караимские кенассы. При этом исследователи  
отмечают, что на плато проживали и мусульмане, и иудеи, и христиане. 
Если же считать, что столица была перенесена не столько на само плато 
Чуфут-Кале, сколько в район у подножья крепости, то тут так же сохраняется 
традиционная планировка города, которую мы видели в Солхате. Центр 



266

образуют мусульманские культовые здания – Мечеть Менгли Герая, 
Зынджирлы-медресе, дюрбе Хаджи Герая, и, не обнаруженные пока, 
постройки ханского дворца и административных зданий. Далее выше 
по склонам располагаются христианские памятники. Выбор места для  
переноса столицы неслучаен. С одной стороны крепость Чуфут-Кале, 
обнесенная стенами и защищенная естественными обрывами, гарантировали 
крымским ханам относительную безопасность. Долины Ашлама-дере и 
Марьям-дере, расположенные между склонами и отвесными обрывами 
окрестных гор, очень напоминали солхатскую долину.

Еще более напоминает по планировке Солхат, последняя столица  
крымских ханов г. Бахчисарай (основан в 1532 г. Сахиб Гераем). Историческая 
часть города расположена в узкой долине реки Чурук-Су, ограниченной 
крутыми склонами. В центральной части, вдоль реки и главной дороги, 
расположены ханский дворец и мусульманские памятники – мечети, 
мавзолеи и медресе. На окраинах расположены христианские и иудейские 
памятники. В северо-западной части города локализуется армянский 
храм, в северо-восточной остаются Успенский монастырский комплекс и  
караимские кварталы Чуфут-Кале. Как свидетельствует Эвлия Челеби, 
посетивший Крым в XVI в.: «В городе есть греческая и армянская церкви. Но 
иудейской синагоги нет. Все иудеи живут в верхней крепости Чуфут-кале, 
и все синагоги расположены там. Церквей мадьярских и ляшских в этом  
городе Сарае нет». Таким образом, природно-географическая среда и  
традиции планировки по религиозному и этнокультурному признаку 
сохраняются. Подобное расположение центра города было и в резиденции 
калги-султана (второго лица после хана) г. Акмесджит (совр. Симферополь). 
Тут так же в устье Петровской балки были построены дворцовые комплексы 
и культовые сооружения. Тот же Эвлия Челеби приводит следующее  
описание  этого города: «Этот город находится на краю красивой широкой 
долины, украшенной лугами, которая тянется на три часа [езды] и  
оканчивается в стороне кыблы Чатыр-дагом… Восточная часть этого 
города расположена на голых скалах с вырубленными пещерами. Это 
благоустроенный город с домами, крытыми рубиново-красной черепицей, 
двухэтажными, с выложенными из камня стенами... К югу от вышеописанного 
города есть еще один маленький городок. Это дворец всех калга-султанов. 
Здесь 200 построек, двухэтажных, сложенных из камня, с кёрюнюшами, со 
светлыми и роскошными комнатами. Но все это устроено и украшено не  
столь великолепно, как в ханском дворце в Бахчисарае. Рядом находятся 
комнаты сегбанов и кей-кавусова кухня. На широкой площади этого дворца 
нахо-дится вышеупомянутая мечеть с одним минаретом. Этот городок 
представляет собой пригород в 370 зданий крытых черепицей, с выложенными 
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из камня стенами. Все дома расположены на берегу речки Салкыр со  
стороны Ак Месджита». И хотя в приведенном описании резиденция 
калги-султана размещается на окраине города, тем не менее, место выбора 
резиденции совпадает по географическим особенностям с местами 
расположения ханских дворцов в Бахчисарае. Полное отсутствие на  
территории современного Симферополя исследований связанных со 
средневековым прошлым города, не позволяют в полной мере подтвердить 
наши выводы.

Таким образом, мы можем выделить следующие особенности в 
формировании ранних городов и столичных центров Крымского ханства:

- природно-географическая среда – все эти города и поселения 
располагались в удобных, защищенных естественными условиями местах – 
долинах, вдоль рек или важных торговых трактов;

- планировка городов была связана с религиозным и этнокультурным 
факторами, где в центре города находились административные и дворцовые 
сооружения и культовые памятники мусульманской общины, а на окраинах 
застройка инокультурных общин (особенности формирования планировки 
золотоордынских городищ, показаны Э.Д. Зиливинской на примере 
Селитренного городища и напрямую связана с исламизацией Золотой Орды, 
вероятно, при строительстве нового квартала сначала строилась мечеть, 
ориентированная по кыбле, а к ней привязывались остальные здания);

 - население городов Крымского ханства было достаточно разнообразным 
и в социальном, этническом и религиозном планах, и было представлено: 
крымскими татарами, караимами, армянами, греками и другими народами, 
которые в свою очередь были приверженцами различных религиозных 
традиций: исламской, иудейской и христианской.

Как уже отмечалось выше, слабая разработанность археологических 
источников по истории градостроительства, проблем топографии и 
планировки городов Крымского ханства, не дает пока возможности  
разрешить поставленную в докладе проблематику. Тем не менее, мы 
можем отметить, что географическое расположение Солхата, среда, в 
которой формировалась его городская культура, неразрывно были связаны 
с особенностями формирования социума этого золотоордынского города. 
Это тем более интересно, что в последующем, место выбора столицы  
Крымского ханства (Кырк-Ер (Салачик) и Бахчисарай) и дворца 
калги-султана (и собственно поселения Акмесджит (Симферополь), 
а так же формирование кварталов этих городов по религиозному 
и этническому признаку, во многом было продиктовано именно 
фактором формирования столицы Крымского юрта Улуг Улуса –  
г. Крым. Впрочем, этот тезис так же нуждается в дополнительных  
фактических обоснованиях.
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КӨНЕ ДӘУІРДЕН  
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА ДЕЙІН

Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде  «Егер 
біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақытқа  
меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын  
түсінгеніміз жөн. Оған барар жол халық даналығының негізінде жатыр» 
[1] деген еді. Енді, міне, «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында ежелгі ата - бабаларымыз 
– түркілердің мәңгілік ел идеясын – қазақ елінің ұлттық идеясы ретінде 
жариялауы кездейсоқ емес.

Әдетте, «идея» (грек. ідеа – түсінік, елес, бейне) – теориялық жүйенің, 
логикалық құрылымның, соның ішінде дүниетанымның негізінде жатқан 
анықтаушы түсінік  мағынасында қолданылатын философиялық термин.  
XVIII ғасырдағы немістің классикалық философиясының негізін 
салушылардың бірі  – И. Канттың тілімен айтсақ: «Адам білімінің қайсыбірі 
болмасын, түйсіктен басталып, түсінікке ұласып, идеямен аяқталады»  
[2, 124 б.]. Осы бір қарапайым сөз тіркестері «идея» түсінігінің мәнін және 
қалыптасу жолдарын қысқаша түрде  нақты бере алады.

Осы уақытқа дейін «Мәңгі Ел» идеясының негізін салған «Көне түркі 
жазба ескерткіштері», әл-Фараби мен Жүсіп Баласағұнның мұраларын сол 
ғұламалардың өмір сүрген заманымен ғана байланыстырып зерделедік. 
Енді кейінгі ұрпақтары егеменді мемлекет құрып, азат санаға ие болған 
кезде бабаларымыз іргетасын қалап кеткен «Мәңгіліқ Ел» идеясының 
теориялық негіздері мен оны ұлттық тарихымыздағы хандар мен билер,  
Абай мен Алаш азаматтары және де егеменді мемлекетіміздің  Елбасы, 
Ұлт лидері Н. Назарбаев пен қазақ қоғамындағы зиялылардың іс жүзінде 
жалғастырып отырғандығын біртұтастықтықта, сабақтастықта зерделеу 
қажет.

«Мәңгілік Ел» идеясының үш негізі. Белгілі бір идеяның мемлекеттік 
сипат алып, қоғам мүшелерінің көңілінен шығуы үшін негізгі екі талапқа 
жауап беруі тиіс. Біріншіден, ол сол мемлекетте өмір сүріп отырған  
халықтың мақсат-мүддесімен, болмысымен толық сәйкес келгені жөн. Бұл 
туралы Монтьеске: «Заңдар үкіметтің табиғаты мен принциптеріне, басқару 
формасына, елдің географиялық факторы мен физикалық қасиеттеріне,  
жағдайы мен көлеміне, климатына, топырақ сапасына, халықтың 
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тұрмыс-тіршілігіне, санына, байлығы мен қабілетіне, әдет-ғұрпына сәйкес 
болу керек», – дейді. Екіншіден, идеологияның мемлекеттік сипат алуына 
қажетті тағы бір қасиет оның сол мемлекет тарихымен сабақтас болып, ұзақ 
мерзімдер бойы сол қоғамда үйреншікті, жетекші идеологиялық деңгейде 
болу тиістігін айтады [3, 289 б.]. Осы негізгі екі белгі де, бірінші бөлімде 
дәлелденгендей, түркілердің ұлы қағанатын құрғанда бар еді. 

Жалпы, ежелгі түркілердің «Мәңгі Ел» идеясын екі мағынада алып 
қарастырған дұрыс. Біріншісі – кең мағынада, яғни біртұтас түркі елі немесе 
қағанат, бірнеше ұлыстар мен ру-тайпалық мемлекеттерді біріктірген ірі 
бірлестік, ал екіншісі – тар мағынада, яғни жекелеген түркі мемлекеттері, 
немесе хандықтар мен ұлыстар. «Мәңгі Ел» идеясының алғаш рет манифест, 
яғни үндеу тұрғысынан жарияланғаны - кең мағыналық сипатта еді.  
Өйткені ол кезде түркі жұрты – Ұлы Түркі қағанатын, яғни біртұтас елін 
құраған заман болатын. Кейін Түркі қағанаты бөлшектеніп, бірнеше  
жекелеген мемлекетке айналғанда бұл «Мәңгі Ел» идеясы тар мағынада,  
яғни әр түркі мемлекетінің өзіндік ұлттық идеясына айналды. Мұнда,  
әрине біз «Мәңгі Ел» деген сөз тіркесі кездеспейді екен деп, ол идея жоқ деп 
айтсақ, мәңгүртікке бір табан жақындар едік. Мысалы, ескіден келе жатқан 
«ел боламыз десек» деген сөздің өзі «мәңгі ел» идеясы ұғымын беріп тұр 
емес пе?! Қазірде, мысалы Елбасы Н.Назарбаевтың «Тарих толқынында» 
атты кітабындағы «егер біз мемлекет болғымыз келсе», «мемлекеттігімізді 
ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе» деген сөз тіркестері де  
«мәңгі елдік» ұғымды білдіріп тұрғанына ешкім күмән келтірмесе керек.

Ежелгі түркілердің «Мәңгі Ел» идеясы үш тұғырдан, яғни үш негізден  
тұрады: 1. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгі Ел» манифесінің 
жариялануы; 2. әл-Фарабидің философиялық шығармаларында 
(әсіресе «Қайрымды қала» шығармасында), «Мәңгі Ел» идеясының 
теориялық-методологиялық тұрғыдан негізделуі және 3.Жүсіп Баласағұн  
осы идеяның іс жүзіне асуын қамтамасыз ететін мемлекеттің Ата заң  
үлгісінде қызметін атқаратын «Құтты Білік» дастанын жазды. Бұлардың 
бәрі бір-бірімен тығыз байланысты, бір заманның жемісі және өзіне дейінгі  
бабалар мұратымен жалғаса отырып, кейінгі ұрпақтарының құрған 
мемлекетшілдік, яғни «мәңгі елдік» идеясымен сабақтасады.

«Мәңгілік Ел» манифесінің көне түркі жазба ескерткіштерінде  
жариялануы алғаш рет «Мәңгі Ел» идеясы Шығыс Түрік қағанаты әскерінің 
бас қолбасшысы Күлтегінге арнапқойылған бітіктаста түркі еліне жария 
етілген. Күлтегін ескерткішіндегі жазудың сол жақ [4, 190 б.] бетінде: «Өтікен 
жынысында отырсаң мәңгі ел тұтып отырар ең», – деп айтылған. Тура осы 
сөздер Білге қаған ескерткішінің оң жақ [4, 262 б.] бетінде қайталанған. 
«Мәңгі» сөзі айтылмаса да, оның мағынасы Тоныкөк ескерткішінің екінші 
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ұстынының сол жақ бетінде «ел» сөзінің бір сөйлемде екі рет қайталануы 
арқылы берілген: «ел де ел болды» [4, 319 б.].

Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін билікті ұстап 
отырған қаған мен ақылгөй дана бірауыздылығы, сөз бен істің ажырамауы, 
елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық күштердің ұйтқысы болу 
қажеттігі  түп нысана ретінде айтылады. Түркі халқының елдігінен  
айрылып, қағансыз қалып, тағы да басқаларға бағынып, одан қайта  
көтеріле бастағаны, жаңа қаған отырғаннан кейін елдің басын біріктіру 
шаралары, яғни «түнде ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі елі үшін қызыл 
қанын ағызып, қара терін төккені, күш-қуатын бергені» паш етіледі. 
Осының бәрі кейінгі ұрпаққа да үндеу ретінде айтылғаны көрінеді. Сонымен 
қатар, бұл жерде «Мәңгі Ел» ұғымы, тәуелсіздік рухы, азаттық идеясы  
бір-бірімен үндесіп тұр.

Көне түркі жазба ескерткіштерін алып қарастырсақ, біріншіден, 
олардың заттық, яғни материалдық сипатқа ие болып, еркіндік, азаттық пен 
тәуелсіздіктің нышандарын айғақтайтын мемлекеттік рәміздер белгілерін  
көруге болады. Мысалы, Күлтегін ескерткішінің ұшар басы бөрі бейнелі 
бесбұрышты қалқан түрінде ойылуы кездейсоқ емес. Көк бөрі – түркі 
халықтарының ежелгі тотемдік нанымына негізделгендігі белгілі. Түркілер 
әулетінің негізін қалаған Ашина Алтай тауына қоныс тепкеннен кейін,  
«өзінің тегін ұмытпайтындығын елге жария ету үшін қақпасына қасқыр  
басты туын іліп қойды» - делінген қытай жылнамаларында. Толық бөрі 
бейнесін оның басы арқылы беру «тұтастықты бөлшек арқылы беру» деген 
ғылыми принципіне негізделген. Мұндағы бөрі бейнесі  көркемдік емес, 
саяси-әлеуметтік, яғни елдік пен еркіндікті, тәуелсіздік пен азаттықты 
айшықтайтын тудың рәміздік нышаны. Бөрінің бейнесі көптеген түркі 
тайпалары мен руларының таңбасы болған. Қазірде кейбір түркі тілдес 
халықтар қауымдастығының рәмізі ретінде қолданыста. 

Л.Н. Гумилев те өзінің Орхон-Енисей ескерткіштеріне талдау  
жасағанда руникалық жазулар эпитафиялық емес, публицистикалық 
сипатта деп жаңа бір пікірді білдірген болатын: «үш жазудың мәтіндері де  
түркілердің  барлық қоғам мүшелеріне үндеу тұрғысында айтылған, оның 
өзінде ештеңемен бүркемелемей, халықты сендіргісі келеді. Ендеше жазу 
– үндеу, ондағы берілген материал таңдап алынған. Мұндай жанрдың  
болуының өзі сөздің түркі қоғамында нақты күш екендігін көрсетеді. 
Олай болса, дамыған қоғам және қоғамдық пікір де бар». О. Сүлейменов 
те публицистиканы әлемдік тарихқа ескерткіштің кірігуінің кезеңі 
ретінде, сонымен қатар, бұқаралық санаға кеңінен тартылуы тұрғысынан  
қарастырады Ендеше, бұдан шығатын қорытынды: «Мәңгі Ел» - 
көне түркі жазба ескерткіштерінде Ұлы Түркі қағанаты мемлекетінің  
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манифесі ретінде жария етілген.
Ескерткіште «мәңгі ел» Өтікенде, яғни түркі мемлекетінің бас ордасымен 

бірге айтылған. «Қаған», «қан», «хан» атауларының бір-бірімен тығыз 
байланысты екеніне кәсіби мамандар ерекше көңіл бөледі. В.Бангтың 
пікірінше: «йетікан» (жұлдыз атауы) сөзіндегі «кан» және «мәңгілік елдің» 
сақталуын Түркі қағанатының астанасы – «Өтікенмен байланыстырған 
Күлтегін мен Білге қаған ескерткіштеріндегі («Өтікен жынысында отырсаң 
мәңгі ел тұтып отырар ең») сөздің соңғы буыны  «кен» ~ «кан» да осы 
[5, 40 б.]. «Қан» сөзі батыс ғұндарда да болғанын Атилланың Арықан  
[Арығ қан -таза, пәк патшайым) есімді әйелі болғанынан байқауға  
болады [6. ІІ, 173; 7, 221; 8, 97]. Атақты ақ ғұн әміршілерінің бірі  
Византия деректерінде Күн хан (V ғ.) деп көрсетіледі  және «хан»  сөзінің 
ғұндар дәуірінің өзінде «ел» терминімен қатар қолданылғаны мәлім болып 
отыр [9, 322 б.]. Асылында түрікше екені белгілі және кей жер атауларында 
кездеседі (мысалы: Ханбалық - Хазар астанасы) [10, 452 б.]. Бұл термин 
түріктер исламды қабылдаған соң да қолданыстан түскен жоқ. Сөздің кең 
географиялық аймақта әр түрлі мағынада қолданылғаны мәлім. 

«Мәңгі Ел» идеясын әл-Фарабидің саяси-философиялық тұрғыдан  
негіздеуі. Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың 
мұсылман ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгі Ел»  
философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгі 
Ел» теориясының негізгі ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының 
көзқарастары туралы», «Азаматтық саясат», «Мемлекет билеушінің нақыл 
сөздері» шығармаларында баяндайды. Ғұлама ғалым өмір сүрген кезеңде 
түркілердің қала - мемлекеттері көп болған еді. Сондықтан ол «мемлекетті» 
көбінесе «қала» түсінігімен қатар қойды. Бақытқа жету жолында  
адамдардың арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек 
беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім – әл-Фарабидің тұтас  
әлеуметтік - саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет 
пен қоғамның кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет 
басқарушылары мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұстануы 
тиіс мемлекетті басқарудың императивтері мен механизмдері ашылды. 
Сондықтан, бұлардың бәрі қазіргі таңда түркі тілдес мемлекеттердің  ұлттық 
құндылықтары ретінде саналуы тиіс.

Фараби өз трактаттарында қоғамдық саяси мәселе бойынша халық  
билігімен демократия жайлы айтады. Мәдениетсіз қалалардың барлық 
түріне қарама – қарсы қайырымды қалаға ең жақыны коллективті қала 
дейді. Бұл қаланың тұрғындары барлық іс–қимылда тең құқылы, бұл жерде  
бағыныштылар мен билік етушілер жоқ. Ал қаланың басшылары құрметке 
иеленгендер ғана бола алады. Фараби бостандықпен тең құқылыққа  
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ықыласпен қарайды, бірақ басшысыз, оның өкіметінсіз жалпыға ортақ  
бақытқа жету мүмкін емес деп есептейді.

Өзінің «қайырымды» және «қайырымсыз» қалалардың әр түрлі 
мінездемелері мен классификацияларында Фараби қоғамның жетілдірілген 
әлеуметтік құрылымын қайта жасады. Ол қала – мемлекеттің қоғамдық 
өмірінің толық мінездемесін береді. Фараби «адамның жануарлар әлемімен 
бөлініп тұратыны ақыл ойы және тәнінің жетілдірілгендігімен, бірақта  
адам одан әрі жетіле түсу үшін ол тіл және әр түрлі өнерге зәру» - деді.

Фараби мемлекеттің міндетін және оның ішкі және сыртқы міндеттерін 
толық анықтап береді. Сыртқы міндеті мемлекеттің қайырымды қала 
тұрғындарын немесе мемлекетті сыртқы жаулардан қорғау, яғни күшті 
қорғаныс ұйымдастырумен жүктеледі. Ішкі міндеті мемлекеттің өз  
халқының бақытқа жетуі үшін көрнекті шараларды іске асыру керек: 
Әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті ғылыммен толықтыру,  
оны адамгер-шілікке тәрбиелеу, қайырымдылықты тарату және ең жақсы 
бақытқа жеткізілетін әдеттерді бойға сіңіру. Қалған мәселелердің бәрі 
экономикалық және саяси мәселелерге, яғни негізгі міндетке бағынады,  
яғни адамдардың бақытқа жетуі олардың рухани жетілуіне тәуелді. 

Бұл айтылғандарға да деректі сол кездегі түркілердің күнделікті  
өмірінен алуға болады. Бірде Хосроу 1 Ануширван хан аңға шығып бара  
жатып, бір ауылдың жанынан өткенде жасы 90 шамасындағы қарияның  
жерге грек жаңғағы ағашын отырғызып жатқанын көреді де, таң қалып: 
«Қария, сен грек жаңғағының ағашын отырғызып жатырсың ба?»- деп 
сұрайды. Қария оған «ия, әміршім» деп жауап береді. Әмірші: «Оның жемісін 
көру үшін саған қанша жыл керек» - деп, сұрайды (грек жаңғағының ағашы 
отырғызылғаннан кейін 20 жылдан соң жеміс беретінін ескеріп). Сонда  
қария айтты: «Бұрынғылар отырғызды, біз жедік, біз отырғызамыз,  
кейінгілер жемісін көреді». «Саған даңқ берсін» деген Ануширван  
қарияның даналық сөзіне қатты риза болды.  

«Құтты білік» - Мәңгілік Елдің алғашқы Ата заңы. «Құтты білік» 
дастаны орта ғасырларда өркениетті ел болған Қарахан әулеті мемлекеті  
түріктерінің тілінде жазылғаны белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 
1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында бастап, он сегіз айдың ішінде  
Қашқар қаласында аяқтаған. Қарахан әулеті билік жүргізген дәуірде  
ұлан-ғайыр өлкені алып жатқан осы мемлекеттің басқару тәртібін  
белгілейтін ережелер, сондай-ақ, қоғам мүшелерінің құқықтары мен  
міндеттерін айқындайтын тиісті заңдар жоқ еді. Міне, елдегі осы 
олқылықтың орнын толтыру мақсатымен Жүсіп Баласағүни өзінің 
«Құтты білік» дастанын жазды. Демек, дастан белгілі бір мағынада елдегі 
Ата заң (Конституция) қызметін атқарған. Шығармада ел басқарудың, 
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экономиканы, әлеуметтік-тұрмыстық ахуалды, әскери істі ұйымдастырудың,  
шаруашылықты, тағы басқа да мемлекеттің әл-ауқатын жақсартудың 
ерекшеліктері суреткерлік-философиялық тілмен баяндалады. Жүсіп 
Баласағүни дастанда патшалар мен уәзірлердің, хан сарайы қызметкерлері 
мен елшілердің, әскербасылар мен нөкерлердің, тәуіптер мен аспаздардың, 
диқандар мен малшылардың, т.б. қоғам мүшелерінің мінез-құлқы, білім 
дәрежесі, ақыл-парасаты, құқықтары мен міндеттері қандай болу керектігін 
жеке-жеке баяндап шығады. Ақын мәселені әмірші-патшаның өзінен 
бастайды.

Сол сияқты, саманидтердің түркі әулетінен шыққан, Бұхараны билеген 
эмирі Ахмед ханның баласы Исмаил өте әділ, өзінің халыққа жасаған көп 
жақсылықтарымен көзге түскен. Оның бір әдеті болған екен. Қыстыгүні 
қатты суық пен боран болғанда өзі атына мініп алып, қаланың ортасындағы 
алаңда  түскі намазға дейін болуды әдетке айналдырған. Мұның себебін: 
«Мүмкін, маған жолығу үшін аймақтардан келген адамдар боран мен  
суықты күндерде біздің сарайды тауып келе алмауы, тамақ ішетін  немесе 
тоқтайтын жері болмауы мүмкін. Ал мен алаңда тұрсам, олар келіп, бірден 
шаруаларын айтып, тындырып кетулеріне мүмкіндік алады»-деп түсіндіреді.

Түркілер құрған империя тек «ақ найзаның ұшымен, ақ білектің  
күшімен» ғана құрылған емес еді. Ежелгі Қытай данышпаны Лу Цзя: 
«Империяны атқа отырып жаулауға болар, бірақ оны ат үстінде отырып 
басқару мүмкін емес» дегеніндей, түркі басшылары өзінің иеліктерін  
билеуде түрлі бейбіт іс-шараларды шебер пайдаланды. Мысалы, иеліктерін 
басқаратын жергілікті өкілдеріне лауазымдар мен атақ дәрежелер беріп 
отырды, діни наным-сенімдердің әр түрлілігіне толеранттылықпен 
қарады, қыз берісіп, қыз алысу сияқты сол кездегі дипломатиялық әдіс- 
тәсілдерді де ұтымды пайдаланып отырған.

Дамыған ортағасырдағы Ұлы Даланың мемлекеттік басқару дәстүрінің 
негізі, белгілі бір дәрежеде, Орхон-Енисей түркілерінің дәуірінде ақ  
қаланған еді. Шыңғыс ханның Алтын Орда империясы да өзінің мемлекеттік 
басқару жүйесін құрғанда  өзінің алдындағы, яғни Түрік қағанатының ел 
басқару құрылымдарын тек жоғары деңгейде  қайталаған болатын.       

Тарихи сабақтастық. Алтын Орда дәуірінде «Мәңгілік Ел» идеясы  
«Мәңгі Тәңірінің күші» тұрғысында кездеседі. Мысалы:

-Күйік ханның мөрінде;
-Арғұн ханның француз королі Филипке жазған хатында;
-Алтын Орда ханы Өзбектің елшісін растаған құжатта осы «Мәңгі 

Тәңірінің күші» сөздерімен басталған.
Қазақ хандығы тұсында - «Алаш» идеясы осы Мәңгілік Ел идеясының 

жалғасы болды. Қазақ тарихын зерттеуші әйгілі американ тарихшысы  
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Марта Олкотттың: «Осындай ұлан-ғайыр жерге иелік ету оларға оңай  
болмаған. Сондықтан бір Алаштың баласымыз деген ой-тұжырым тамаша 
идея болды. Себебі осы идея қазақтардың басын қосты» дегені белгілі».

Сонымен, көне тарихтан бастау алған ұлттық идеямыз қазірде тарихи 
сабақтастықты бастан кешіріп, тәуелсіз мемлекетіміздің рухани тұрғыдан 
тұрақты даму ресурсына айналып отыр. Оны Елбасының кеше ғана  
жария еткен  2015 жылға арналған Жолдауында айқын көрсетіп берді:  
«Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп,  
тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Mәңгілік  
Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол - «Қазақстан 
2050» стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің 
мызғымас идеялық тұғыры». 
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Рудный индустриялық институтының

 аға оқытушысы

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ

«Мәңгілік Ел» идеясының тарихи негіздері 2014 жылдың 17  
қаңтарында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың кезекті халыққа Жолдауын: «Бір жыл бұрын мен еліміздің  
2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты 
мақсат — Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы.  
Ол — «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа 
дәуірдің кемел келбеті»,- деп бастады. Бұл орайда елең еткізген жаңалық 
— тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, яғни «Мәңгілік Ел» идеясының 
жариялануы. Бұл — Қазақстан Республикасының ұлттық идеясынан келген 
түйін-тұжырым. Мәңгілік Ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты 
мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз. Аталған идея қазақ елінің  
ғасырлар бойы армандаған мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік жолындағы 
жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының нәтижелері  
арқылы қол жеткен асу. 

«Мәңгілік Ел» ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету 
мәселелері маңызды болып табылады. Түркі тарихын, көне түркі мұраларын 
зерттеуші филология ғылымдарының докторы, профессор Қаржаубай 
Сартқожаұлының «MANGI EL» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи 
журналында: «Мәңгілік ел – түрік жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның 
кеңесшісі болған атақты Тоныкөк (Тұй-ұқық) негізін қалаған идея...» 
— екендігін жазған [1, 20-21 б.]. Елтеріс Құтлық қаған екінші Түрік  
қағанатын құрғаннан кейін Тоныкөк «Мәңгілік ел» идеясын қолға алды. 
Мәңгілік ел — мақсаты түрік елінің билігі деп осыдан 13 ғасыр бұрын  
мәңгілік идеясын ұсынған. Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін  
геосаяси және ішкі, сыртқы қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел саясатын 
Көк Түріктер іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі қазақ елінің бас 
ұранына айналуда. «Күлтегін» жазуының қазіргі қазақ тілінің нормасына 
келтірілген Ғұбайдолла Айдаровтың нұсқасында: «Көктегі түркі тәңірісі, 
түркінің қасиетті жер-суы былай депті: Түркі халқы жоқ болмасын дейін, 
халық болсын дейін...» — деген жолдар бар [2, 63 б.]. Бұл жерде елдің  
тарих сахнасынан кетпей, сақталуын тілейді. 

Мәңгілік ел дегеніміз – мемлекеттің ғасырлар тоғысында, ірі  
державалар арасында бәсекеге төтеп беріп, өзіндік қорғаныс саясатын  
ұстану деп түсінуге болады. Орхон өзенінің бойында Түрік қағанатының 
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Ордабалық деген астанасы болған. Қағанаттың хан ордасы - мемлекеттің  
ішкі ядросы. Оны қорғайтын арнайы полиция (тұрғақ деп аталған) және  
оған қоса тұрақты әскер (шерік деп аталған) пайдаланылды. Ішкі қорғаныс 
деп атаған екінші шеңбер белдеуін түрлі тайпалар қорғап тұрды. Үшінші 
шеңберде он-оқ Түркештер тұрды. Қырғыздар, Қидандар, Татабилер, 
Таңғыттар, Басмылдар да үшінші шеңбердің қорғаушысы болды. Осы үш 
шеңбер тұтас империяны қорғап тұрды. Түріктер осы 3 шеңберді орнатып 
болған соң, «Мәңгілік ел» идеясын нық бекемдейді. Ғұлама ойшыл, 
сазгер, қобыз жасаушы Қорқыт бабамыздың өлімге қарсы тұрып, мәңгі 
өмірге ұмтылуы, тек Қорқыттың ғана емес, сол замандағы билеушілердің  
елдің мәңгі өмір сүруін қалағандығын білдіреді. 

М. Әуезов Қорқыттың мәңгілік өмір туралы толғаныстарының 
негізгі философиялық түйінін аша келіп, оның болашақ ұрпақ үшін  
дүниетанымдық маңызы зор, мәңгілік мұра екенін атап өткен. Қазақ халқы 
арасында тараған аңыздардан Қорқытты бірде айтулы күй атасы ретінде 
көрсек, енді біразында ол өлім атаулыға қарсы шара іздеген қамқоршы  
ретінде көрінеді. Қорқытты мәңгі өмірді іздеген, бақилық болғысы келмеген 
деген түсінікті, халқына жерұйықты іздеген Асан қайғымен түсіндіруге  
болады. Асан қайғы өз халқы үшін ең қолайлы, ең құнарлы жерді іздегендігі 
белгілі. Утопиялық көзқарастағы Асан қайғының жерұйықты іздеудегі 
мақсаты, халқының жайлы жерге қоныстанып, болашақта мәңгі ел болуын 
қалаған. Көрнекті еуразияшыл ғалым, тарихшы-этнолог Л.Н. Гумилев  
«От Руси к России» атты еңбегінде: «Еуразия құрлығы үш рет біріктірілді. 
Алғашында оны Ұлы Түркі қағанатын құрған көне түріктер біріктірді. 
Түріктерден кейін Шыңғыс хан бастаған монғолдар, кейіннен Ресей өз  
қолына алды» – дейді [4, 382 б.]. 

Л.Н. Гумилев Еуразия құрлығының бірлігі, мәңгілігі туралы ойын 
көне түріктерден бастайды. Қазақстан Республикасының Президенті  
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен қалыптасып жатқан Еуразиялық  
идеясының негізінде Ресейлік емес, түріктік ынтымақтастыққа қол жеткізіп, 
көне түріктердің мәңгілік ел идеясының өміршеңдігін дәлелдеуіміз керек.  
«Тұтас түрік елі» идеясынан «біртұтас Түркістан» идеясына дейінгі 
бабаларымыздың атқарған істері едәуір. Елбасы Түрік бірлігі идеясын 
тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап көтеруде. Ел азаматтары мен 
Қазақстан саяси элитасының ұлттық идеология қалыптастыру жолындағы 
ойларын Елбасы сараптады. «Біртұтас Түркістан идеясы», «Түркістан 
конфедерациясы», «Еуразиялық одақ идеясы», «Қазақстандық ұлт идеясы», 
«Жерұйық», «Атамекен», «Қазақ Елі идеясы» сынды ұғымдар арқылы 
мемлекет құрушы қазақ халқы мен тарихи тағдыр тоғыстырған ұлттарға  
ортақ боларлық идея, мемлекеттік мәнге ие боларлық идеология 
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қарастырылды. 
Мәңгілік Ел идеясы – қазақ ұлтының мақсат-мүддесіне және елімізді 

ортақ Отан еткен жүз отыздан астам ұлттар мен ұлыстардың ұлттық  
идеясына негізделген идеология болатынына сенуге болады.  
Еуроцентристік көзқарас бойынша түркі тілдес халықтардың 
ынтымақтастығына деген сын айтушылар көп. Түркі интеграциясын  
Т. Рысқұлов пен М.К. Ататүрік бастаса, кейін нақты практикалық  
шараларды қолға алған ҚР тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  
шешуші саясаты өз жемісін берді. Н.Ә. Назарбаевтың түрік халықтарының 
бірлігін нығайтудағы тарихи рөлінің қаншалықты маңызды болғанын  
аңғаруға болады. Қазақстан Халықаралық «Түрксой» ұйымына қолдау  
көрсетіп, түрік дүниясының барын бағалап, жоғын түгендеуге жол сілтеді. 
Халықаралық аренада Қазақстанның беделі нығайған сайын, түрік 
мемлекеттерінің бірлігі идеясы ашық әрі табанды насихаттала бастады. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты еңбегінде:  
«Тарихтың алға қойып отырған өктем талабы әрбір түрік еліне әртүрлі 
салада саяси, экономикалық, мәдени және гуманитарлық тәсілдермен 
бірігу проблемасын шешудің бәріне бірдей тең институттық тетіктерін 
жаппай-тұрмай іздестіруді міндеттейді» [3, 120 б.], – дей отырып, түрік 
мемлекеттері интеграциясының тиімді жолдарын іздеу қажеттілігін көрсетті. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2000 жылы 14 желтоқсанда латын 
алфавитіне көшу мәселесіне қатысты өз пікірін білдіре келіп, өте мұқият  
дайындықтан соң латын алфавитіне көшетінімізді айтты. Бұл жерде  
Тоныкөк негізін салған «Мәңгілік Ел» идеясын қалпына келтіруші, 
жандандырушы Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың қазақ халқына 
славяндық кириллица емес, түркі тектес бауырларымыз қолданатын 
латын қарпіне көшудің қажеттілігін айтты. «Тарих толқынында» атты 
еңбегінде: «Түркі халықтары жұмылған жұдырықтай болып біріккен кезде 
геосаяси өмірге тең құқықты субъект ретінде ықпал ете алады, мәдени 
әлемдегі өзара қарым-қатынастарда қайдағы бір енжар, ынжық элемент 
ретінде емес, өзгелермен терезесі тең тұлға ретінде бой көрсете алады. Бұл 
бағыттағы алғашқы игі қадам ортаазиялық одақтың құрылуы болды. Оның  
шеңберінде біздің бәрімізге ортақ мәдени ұқсастығымызды жете сезіну  
арқылы деңгейіміздің көтеріле түсетіні сөзсіз» — деп түрік бірлігінің 
болашағына зор үмітпен қарады [3, 121 б.]. 

Қазіргі кезде, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті  
Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен жүргізілген түркі тілдес мемлекеттерді 
жақындастыру саясаты, елімізді Орталық Азияның көшбасшысына  
айналдыру идеясы өз жемісін берді. Оған Түркістандағы Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің ашылуы, 2009 жылы Түркияның 
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«Түрік ошақтары» қоғамдық ұйымынан Н.Ә. Назарбаевқа «Түркі әлеміне 
қызмет» марапатының берілуі, Астанада Түркі академиясының ашылуы, 
сонымен қатар, Анкара қаласындағы «Генчлер» саябағына Н. Назарбаев 
ескерткішінің орнатылуы, Түркия Президенті Абдулла Гүлдің Президент 
Н. Назарбаевты «түркітілдес халықтардың көшбасшысы» деп бағалауы – 
Елбасының түркі әлемін біріктіру, экономикалық және мәдени салаларды 
тығыз байланыстыру жолындағы тарихи еңбегіне берілген әділетті  
баға болды. Елбасының түркі интеграциясы жолындағы қызметінің 
мақсаттарының бірі – экономикалық ынтымақтастыққа негізделген. 
2012 жылдың 12 желтоқсаны күні Түркия астанасы Анкара қаласында 
Лев Гумилевтің 100 жылдығына орай өткен «Лев Гумилев және оның  
түркологиялық ғылыми мұрасы» атты конференцияда Алтайлық  
түркітанушы Беликовтың: «Бүгін Мая күнтізбесі бойынша тұтас бір кезең 
аяқталып, түркі жұртының дәуірі басталды!» – деген жалынды сөздері 
барша түркі халықтарын дүр сілкіндіріп, ертеңге деген ерен сенім ұялатып 
отырғаны аян. ХХІ ғасырды Түрік мәдениетінің ғасыры болады деп  
болжам жасаушылардың қатары күн санап артып келеді. Осы орайда 
Түркі кеңесі Бас хатшысының орынбасары, түркітанушы ғалым Дархан  
Қыдырәлі: «Енді осы Еуразиялық кеңістікті толтыра беруіміз керек. Түріктің 
бойындағы пассионарлық қасиет қайта оянуда. Түркі мәдениетінсіз, түркілік 
санасыз, түркі тарихынсыз Еуразия кеңістігін елестету мүмкін емес. Ежелгі 
түркілер, сақтар мен скифтер, ғұндар мен қыпшақтар Еуразияның ен  
даласын еркін қоныстанған. Бүгінгі түсінікпен алғанда, Алтын Орданы да 
Еуразиялық мемлекет деп атауға болады. Біздіңше, Шыңғысхан идеялық 
тұрғыда ұлы түркілік идеяны көтеріп, қос мұхиттың арасын мекендеген 
халықтың жадындағы тарихи сананы қайта жаңғыртқан», – дейді. 

Белгілі тарихшы, 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов бастаған 
қазақтардың көтерілісі жайында диссертация жазған ғалым Елтоқ 
Ділмұхамедовтың қызы Эльза Ділмұхамедова Л.Н. Гумилевтен сұхбат  
алады. Лев Николаевич Гумилев «Қазақтың пассионар тұлғасы кім?» деген 
сұраққа: «Ол, әрине, хан Кенелерің» деп жауап беріпті. Эльза Елтоққызы 
«Қазақстанды алда не күтіп тұр?» деп сұрайды. Сонда ол: «Қазақстанда 
таяу уақытта мықты серпіліс, пассионарлық дүмпу болады» деген екен. Бұл  
жерде Л.Н. Гумилевтің этностардың өмір сүруі теориясы бойынша әрбір 
ұлт, әр халық 1200-1500 жылдай өмір сүреді. Осы кезеңде халықтың туып, 
өсіп-өркендеп, даму шыңына жететіні, содан соң біртіндеп құлдырап  
құрдымға кететіні дәлелденген. Осы эволюциялық үрдіске 1500-дей жыл 
кетеді екен. 

Ал Қазақ хандығы ХV ғасырдың ортасында құрылды. 14 ғасырдың  
орта шенінде қазақ халқы пайда болады. Соған қарағанда, халықтың 
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даму жолының шырқау шегіне жақындап қалдық деп ойлаймын. Эльза 
Ділмұхамедова Гумилевке тағы да бір сұрағын қойып, «халықтың күшейіп 
бара жатқанын қалай білуге болады?» дейді. Сонда ғалым: «Оның белгісі сол 
жерде алқалы жиындар өтеді. Халық пассионарлық болып жатса, тарихын 
зерттейді. Пассионар тұлғалар көбейеді. Алдымен бір адам туады, ол өз 
ойларымен екінші адамның ойын қозғайды. Және адам баласының ойына 
келмейтін биік мақсаттар қойып, елді жұмылдырып, соған қол жеткізеді.  
Міне, пассионар халықтың белгісі осындай» деген екен [5]. Гумилевтың  
айтқан сөздері жаңа дәуірге қадам басып жатқан Қазақ елінің қазіргі 
жағдайымен тұспа-тұс келеді. Гумилевтың «алқалы жиындар өтеді» дегені 
түркі ұрпақтарының ынтымақтастық жолында атқарып жатқан шаралары 
болса, «тарихын зерттейді» дегені Түркі академиясының құрылуы және  
де 2013 жылы 5 маусымдағы М. Тажиннің ұлттық тарихты зерделеу 
бағдарламасының жариялануы, сонан кейін, «бір адам туады» дегені Ұлт 
Көшбасшысының дүниеге келуі, сонымен қатар, «адам баласының ойына 
келмейтін биік мақсаттар қойып, елді жұмылдырып, соған қол жеткізеді» 
дегені Елбасының Қазақстан 2030 стратегиясын мерзімінен бұрын  
аяқтап, дамыған 30 елдің қатарына кіру бағытын алға қоюы деуге болады.

Көне түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш негізден тұрады: оның  
біріншісі – көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел» идеясы, 
екіншісі – Әл-Фарабидің «Қайырымды қалада» философиялық  
шығармасында, әсіресе, бұл идеяның теориялық-методологиялық тұрғыдан 
тиянақталуы және үшіншісі – Жүсіп Баласағұнның осы идеяны негіздеген 
«Құтты Білік» дастаны. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты  
болуы үшін билікті ұстап отырған қаған мен ақылгөй дана бірауыздылығы,  
сөз бен істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық 
күштердің ұйытқысы болу қажеттігі түп нысана ретінде айтылады. Түркі 
халқының елдігінен айырылып, қағансыз қалып, тағы да басқаларға  
бағынып, одан қайта көтеріле бастағаны, жаңа қаған отырғаннан кейін елдің 
басын біріктіру шаралары, яғни «түнде ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі 
елі үшін қызыл қанын ағызып, қара терін төккені, күш-қуатын бергені»  
паш етіледі. Осының бәрі кейінгі ұрпаққа да үндеу ретінде айтылғаны  
көрінеді. Сонымен қатар, бұл жерде «Мәңгілік Ел» ұғымы, тәуелсіздік  
рухы, азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп тұр.

Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман  
ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгілік Ел» 
философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгілік 
Ел» теориясының негізгі ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының 
көзқарастары туралы», «Мемлекет билеушінің нақыл сөздері», «Азаматтық 
саясат» шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету жолында адамдардың 
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арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек беру,  
достық пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім – Әл-Фарабидің тұтас 
әлеуметтік-саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет 
пен қоғамның кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет 
басқарушылары мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұстануы 
тиіс мемлекетті басқарудың императивтері мен механизмдері көрсетілді. 
Сондықтан, бұлардың бәрі қазіргі таңда түркітілдес мемлекеттердің  
ұлттық құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Фараби мемлекеттің міндетін 
және оның ішкі және сыртқы міндеттерін толық анықтап береді. Сыртқы 
міндеті ретінде мемлекеттің қайырымды қала тұрғындарын немесе  
мемлекетті сыртқы жаулардан қорғау, яғни күшті қорғаныс  
ұйымдастырумен жүктеледі. Ішкі міндеті ретінде мемлекеттің өз халқының 
бақытқа жетуі үшін көрнекті шараларды іске асыру керек: олар –  
әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті ғылыммен толықтыру, 
адамгершілікке тәрбиелеу, қайырымдылықты тарату және ең жақсы  
бақытқа жеткізетін әдеттерді бойға сіңіру. Қалған мәселелердің бәрі – 
экономикалық және саяси мәселелер — негізгі міндетке бағынады, яғни 
адамдардың бақытқа жетуі олардың рухани жетілуіне тәуелді. «Құтты  
білік» дастаны Қарахан мемлекеті түріктерінің тілінде жазылғаны 
белгілі. Жүсіп Баласағұн «Құтты білікті» 1069-1070 жылдары Баласағұн 
қаласында бастап, он сегіз айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. 
Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» шығармасы, араб-парсы әдебиетінің  
көшірмесі емес. Дастанда X–XI ғасырлардағы Жетісу жерінде тұрған 
тайпалардың салт-санасы, әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері көп 
жырланған. «Құтты білік» кейіпкерлерінің есімдері де бұрынғы тәңірілік дін  
нанымдарына қатысты. Басты бейне Күнтуды – әділ ел басшысының 
рәмізі. Бұл бейне «Күлтегін» («Түркі қағанаты туралы сөз») жазуларынан 
басталып, әл-Фараби мен Қожа Ахмет Иассауи армандаған түрік  
мәдениетіндегі үлгі, мұрат тұлғаның бастысы. 

Жүсіп Баласағұнның басты кейіпкер қылып Күлтегінді көрсетуі 
түркі мәдениетін жалғастырушы, мәңгілік ел бағдарының қолдаушысы  
екендігін айқындайды. XVIII ғасырда Қазақ хандығының басын қосып, 
айдаһардай Қытайдың аузына түсірмей, ақырған аюдың тырнағынан  
аман алып қалған Абылай ханның саясаты түркілік мәңгілік ел идеясын 
жандандырушы тұлғаның ерлігі. Шығыстағы ежелден дұшпанымыз 
қытайлар жоңғарларды қазақ жеріне айдап салып, сол арқылы қазақ жерін 
де, жоңғарларды да өзіне қарату еді. Осы соғыста не қазақ, не жоңғар, 
болмаса екеуі де құруы керек екендігі алпауыт елдердің жаттанды саясаты 
еді. Бірақ қазақ елі аман қалды. Қазақтың бақытына орай Абылай хандай дара 
тұлға тарих сахнасына келді. Нәтижесінде бұл соғыста қазақ емес, жоңғар 
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1758 жылы тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетті. Ел басына түскен 
үлкен қиыншылықтан Абылай хан бабамыз елді біріктіріп, жұмылдырып, 
соның арқасында қазақ елін аман сақтап қалды. Ендеше, Абылай хан елді  
біріктірген ұлы тұлға және «Мәңгілік Ел» идеясын жалғастырушы  
екендігін мақтанышпен айтуға болады. Мәңгілік Ел – жалпы қазақстандық 
ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы. ҚР 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен Астанада асқақ рухымыз 
бен мәңгілік мұраттарымызды паш етіп тұрған «Мәңгілік Ел» салтанат 
қақпасының салынуы «Мәңгілік Ел» идеясының мелекеттік идеологияға 
айналғандығының бір дәлелі. 

«Мәңгілік Ел» сөзінің терең тарихи тамыры және үлкен мағыналы  
мәні бар. Түрік шежіресінде «мәңгі» сөзі «Тәңір», «Құдай», «Алла»  
сөздерімен мағыналас қолданылды. Осыдан кейін, «Мәңгілік Ел» «Алла 
Тағаланың елі, халқы» дегенді білдіреді және мемлекет пен ұлттың  
уақытпен шектелмеген тұмары болады деуге толық негіз бар. Мәңгілік 
Ел ұлттық идеясының негізгі мәні – мәңгілік мақсат-мұраттарымыз бен 
мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет құрушы қазақ 
халқы мен өзге де ұлттардың ұлттық идеяларын бір арнаға тоғыстыратын 
идеология арқылы қалыптастырылатын қазақтың ұлттық мемлекеті.  
Мәңгілік Ел ұлттық идеясы дегеніміз – өткенімізден сабақ ала отырып, 
болашағымызды баянды ету жолындағы хақ мұраттарымыз!

Мырзатай Жолдасбеков ағамыздың сөзімен айтатын болсақ: «Қазақтың 
ендігі ұлттық идеологиясы осы «Мәңгілік Ел» деп ойлаймын. 2050 жылы 
біз «Мәңгі ел» бола саламыз деп ешкім кесім жасай алмайды. Елбасы оны 
айтып отырған жоқ. Қазақтың түпкі арманын меңзеп отыр. Халыққа біртұтас 
идея, алға жұмылдыратын бағыт, мақсат-мұрат керек. Бұл кешегі Жолдауда 
айтылған, қазақтың көкейіндегісін дөп тапқан сөз болды деп санаймын». 
Тәуелсіздік - қасиетті сөз, қастерлі де киелі ұғым. Тәуелсіздіктің туын 
желбіретіп, жықпай ұстау, біздің қолымызда. Тәуелсіздігіміздің қадіріне 
жетіп, оның көзіміздің қарашығындай қорғау, баршамыздың борышымыз. 
Ұлттық санамыз, саяси өрісіміз сілкініс жасап, өрлеу жолына түскенде біздің 
кім екенімізді, ата-бабамыздың қандай болғандығын, ұлан байтақ өлкені 
қалай қорғағанын, бостандықты қалай аңсап, қалай қастерлегенін, кешегі 
тектілердің ұрпағы екендігімізді ұғынып, келешекке жеткізу парызымыз. 
Ғасырдан ғасырға жібек желі болып жалғасып келе жатқан бабалар аманатын 
орындап жалғастыру біздің еншімізде екеніне мақтанамыз. Біз-мәңгі  
өлмейтін халықтың ұрпағымыз. ХХІ ғасыр басындағы жаңа әлемдегі жаңа 
Қазақстанды ертеңгі нұрлы болашаққа, кемел келешекке апаратын - біз. 
Ендеше, қияметтің қыл көпірінен сүрінбей өткен, тәуелсіз Қазақстанымның 
табанының тұғырдан таймауын тілеп, асыл мұраты алға жетелесін демекпіз.
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КАЗАХСКИЕ ЧИНГИЗИДЫ НА ПРЕСТОЛЕ  
ХИВИНСКОГО ХАНСТВА

Историкам хорошо известны примеры провозглашения казахских 
чингизидов ханами других народов. Так, в 1527 г. свергнутый казахами 
хан Тахир был провозглашен правителем кыргызов, боровшихся за  
независимость от могульских правителей [1, с. 230-231]. В сентябре 1537 
г. бий Ногайской Орды сообщал в Москву о своем намерении утвердить 
на ханском престоле некоего султана Хан-Булата. В.В. Трепавлов полагает,  
что под этим именем фигурировал казахский султан Хакназар, сын хана  
Касыма [2, с. 191-192]. В 1709 г. башкиры, поднявшие восстание против 
российских властей, провозгласили своим ханом казахского султана  
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Абулхаира [3, с. 25].
Все эти и аналогичные случаи были обусловлены сложившейся 

кратковременной ситуацией и необходимостью консолидации населения 
под формальной властью представителя легитимной династии и потому 
не имели продолжения. Совершенно иным по своему характеру являлся 
семидесятичетырехлетний период (1728-1802 гг.) в истории Хивинского 
ханства, в течение которого престол этого государства занимали  
почти два десятка ханов из числа казахских чингизидов.  

Казахское и Хивинское ханства были заинтересованы в установлении 
тесных связей. Главной причиной было наличие общего противника в лице 
Бухарского ханства. В конце XVII в. казахские и хивинские правители,  
по всей вероятности, выступали в роли военных союзников. «Страны 
Мавераннахра и Балха по причине набегов хорезмцев и казахов пришли 
на грань гибели», – писал Ходжамкули-бек Балхи, описывая события того 
периода [1, с. 397]. 

Большое значение в казахско-хивинских отношениях имела торговля. 
«Скотоводства они не имеют, а довольствуются покупкою скота от 
Киргиз-кайсаков и Аральцев», – отмечал самарский купец Рукавкин, 
побывавший в Хиве в 1753 г. [4, с. 28]. П.И. Рычков, констатируя недостаток 
скота у хивинцев, отмечал, что они «лошадей покупают у Киргизцов и 
Каракалпак» [5, с. 23]. Также казахи поставляли в Хиву невольников, 
которые в большом количестве использовались на земледельческих 
работах [3, с. 202]. В свою очередь, директор оренбургской таможни П. 
Величко, описывая хивинские товары, отмечал: «Ткани их шелковые, 
полушелковые и чисто бумажные, всегда полосатые, называемые сусы,  
употребляются ими на делание халатов; из бумаги же ткут они еще грубые 
полотна некрашеные, именуемые бязи, а синеокрашенные – буяки; также 
кушаки дешевой цены. Халаты подкладывают белой бязью со стеганьем на 
бумаге. Все эти изделия идут более к киргизцам» [3, с. 200].  

Есть основания полагать, что уже в конце XVII-начале XVIII вв. в  
период смуты отдельные казахские султаны избирались хивинскими  
ханами. Один из самых авторитетных специалистов в истории Хивинского 
ханства Ю. Брегель, отмечает, что в период 1689-1715 гг. на престоле этого 
государства сменилось от 11 до 13 ханов, больше половины из которых  
обладали неясным происхождением [6, с. 392]. Ж.М. Тулибаева называет 
казахскими чингизидами Шах-Нийаз-хана (1698-1702) и Муса-хана 
(1703-1704) [7, с. 55]. Н.Н. Мингулов полагал, что казахом по происхождению 
являлся даже Ширгази-хан (1715-1728) [1, с. 564]. Эти утверждения 
противоречат основному известному труду по истории Хивы в тот период 
«Фирдаус ал-Икбал». Однако и автор данного сочинения, Мунис, описывая, 
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к примеру, правление Вали-хана (1697-1698), отметил, что после свержения 
этот чингизид был выслан в казахскую степь [8, с. 53]. Таким образом, позже 
обычно разрывались отношения именно с казахскими чингизидами. Кроме 
того, предполагать, что среди хивинских ханов на рубеже XVII-XVIII вв. 
были казахские торе, позволяет одно замечание хорошо информированного 
российского посланника Флорио Беневени, находившегося в Бухаре и 
Хиве в период 1721-1725 гг. Отмечая противостояние двух хивинских  
группировок, поддерживающих разных кандидатов на престол, он 
прогнозировал, что «напоследок обе те факции обоих ханов потеряют. И 
паки выберут, по обыкновению (выделено мной – Р.Т.), иного хана или из  
казаков, или из калмыков» [9, с. 125].  

Прогноз Беневени оправдался полностью. Ширгази-хан в 1728 г. был 
убит собственными гулямами, но и его соперник, правитель так называемого 
Аральского ханства Шахтемир-хан добиться престола не смог. Влиятельный 
бий сильного хивинского племени конграт Иш-Мухаммед, носивший титул 
инака, решил заключить союз с казахским ханом Абулхаиром. Вероятно, 
поддержка, оказанная Абулхаиром, была действительно существенна, и об 
этом он впоследствии напоминал хивинской знати в одном из своих писем 
следующим образом: «А когда пришел, было, вам последней конец от 
аральского хана, то я вас освободил, всякое вспоможение чинил, в чем вы 
обещали мне и присягали тако, пока я жив, слушать мои указы и своего хана 
почитать, яко намесником моим» [10, с. 109; 8, с. 62]. 

В качестве своего нового хана хивинская знать согласилась принять 
племянника Абулхаира – Мамая. Однако буквально через неделю после 
обретения ханского титула он погиб, упав с коня [10, с. 104]. Мунис 
называет этого хана именем Сары-Айгыр [8-10]. Вероятно, что здесь имеет 
место неточность. «Сары айғыр» с казахского языка переводится как  
рыжий жеребец, который, видимо, сбросил с себя седока.  

Следующим хивинским ханом стал зять Абулхаира – султан Батыр. 
Этот правитель тайно бежал из Хивы, перебравшись ночью через 
крепостную стену, уже после шести недель [10, с. 104] или шести  
месяцев правления [8, с. 62], испугавшись угроз для своей жизни. 

Тем не менее Иш-Мухаммед-инак был твердо намерен сохранять 
дружественные отношения с казахским правителем [8, с. 62]. Каракалпак 
Оразак-батыр рассказывал А.И. Тевкелеву, что после бегства Батыра  
«хивинцы выпрошали себе от Абулхаир-хана» нового хана [10, с. 104]. 
В итоге следующим правителем, которого дал хивинцам Абулхаир, стал 
Ильбарс-хан.  

Происхождение Ильбарса вызывало вопросы даже в начале XIX в. у 
представителей официальной хивинской историографии. С одной стороны 
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Мунис высказал мнение, что Ильбарс является сыном Шахнияз-султана и 
восходит по своей генеалогии к основателю династии хивинских правителей 
Йадгар-хану. С другой стороны, автор «Фирдаус ал-Икбал» оговорился, что 
«некоторые считают, что он из казахских султанов»  [8, с. 62]. Однозначно 
казахом называет Ильбарса Абд ал-Карим Бухари [11, с. 195].   

Тот факт, что кандидатура Ильбарса была выдвинута Абулхаиром, 
также делает предпочтительной версию о казахском происхождении этого  
правителя. Сам Абулхаир сообщал А.И. Тевкелеву, что хивинский хан 
приходится ему двоюродным братом [10, с. 52]. Опираясь на эти сведения 
И.В. Ерофеева делает вывод, что Ильбарс был внуком Ырыс-султана, деда 
Абулхаира [12, с. 619]. В то же время каракалпак Оразак-батыр уточнял,  
что Абулхаир и Ильбарс «не в родстве, только в сватовстве» [10, с. 104].

Абулхаир, принимая российское подданство, рассчитывал также на 
поддержку Ильбарса. В декабре 1731 г. казахский хан отправил в Хиву 
посольство во главе со своим сыном Нуралы-султаном, чтобы склонить 
хивинского хана дать присягу на верность императрице Анне Иоанновне. 
Но попытка оказалось безуспешна. Хивинская знать слышать ничего не 
хотела о протекции со стороны неверных. Хан Ильбарс, на которого так 
рассчитывал Абулхаир, не имел никакого влияния, а вся власть находилась в 
руках эмиров. Они заявили султану Нуралы, что «Абулхаир-хан волю имеет 
в киргис-кайсаках, а в Хиве-де ему воли нет, и здесь-де в Хиве, слушать  
ево, Абулхаир-хана, нихто не будет, и он-де затеил безделицу» [10, с. 103].

Только полученные вслед за этим новости от аральского хана Шахтемира 
скрасили это неприятное известие. Он, воспользовавшись ситуацией, 
предложил своему давнему противнику Абулхаиру заключить союз 
против хивинцев и даже изъявил желание принять российское подданство 
после того, как будет свергнут Ильбарс. Абулхаир предложение принял, 
и союз был скреплен браком его племянницы с ханом Шахтемиром. 
В апреле 1732 г. Нуралы-султан по приказу своего отца вместе с 60 
старшинами и «простым народом» направился в Аральское ханство для 
объединения сил и последующего похода на Хиву. Кроме того, хан отправил  
послание к хивинской знати, в котором оповещал, чтобы к сентябрю  
они были готовы к большому сражению [10, с. 109].

Но эта кампания провалилась. Хан слишком рано раскрыл свои карты, 
и хитроумные хивинские сановники сумели использовать отпущенное 
им время. Ими был подкуплен один из приближенных аральского хана  
Шахтемира – Тныш-абыз. Эмир сумел рассорить собственного хана 
с союзниками, и недовольные казахские батыры вернулись в свои  
кочевья [10, с. 127].

Спустя некоторое время казахскому и аральскому правителю отношения 
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удалось восстановить и продолжить совместные действия против  
хивинского хана. В своем письме А.И. Тевкелеву в 1734 г. Абулхаир-хан 
сообщал: «А с Хивою имеем войну, желаем достать главных управителей 
Хивинской земли 24-х человек министрев. А с Шайтемир-ханом  
каракалпаки две партии у них, хивинцев, выиграли» [12, с. 116]. Однако  
вскоре удача изменила Шахтемир-хану. В 1736 г. он был убит своими 
приближенными из племени мангыт [8, с.63]. После этого мятежное  
Аральское владение подчинилось власти Ильбарса. 

Вскоре Абулхаир и Ильбарс примирились. В 1739 г. в Хиве побывал сын 
Абулхаир-хана Ералы-султан и женился на дочери Ильбарса. Последний, 
по словам султана, также обещал принять российское подданство 
и собирался направить посланника для установления отношений с  
российским правительством [12, с. 332].

Таким образом, Ильбарсу удалось понемногу укрепить свое  
положение. Но на горизонте появилась внешняя сила, противостоять которой 
в Центральной Азии никто не мог. В 1740 г. иранский завоеватель Надир- 
шах лично повел свои войска в поход на Хиву. Ильбарс отчаянно  
сопротивлялся, но силы были неравны. Осажденный в Ханкахе, он 
был вынужден в итоге капитулировать. Взамен иранский шах обещал  
сохранить ему жизнь, но после уговоров своих шейхов передумал и велел 
казнить знатного пленника. Вместе с Ильбарсом был убит и всесильный 
Иш-Мухаммед-бий [8, с. 65]. 

Надиру оставалось только вступить в Хиву. В этот момент свои 
права на хивинский престол неожиданно заявил казахский хан Абулхаир. 
Мехди-хан пишет, что Ильбарс-хан после вторжения Надир-шаха 
посылал письмо к Абулхаиру с просьбой о помощи [11, с. 146]. Однако 
к казахскому хану обратились также из другого хивинского лагеря. 
Как поведал иранскому шаху хивинский посланец, казахский хан был 
приглашен одним из самых авторитетных предводителей племени мангыт – 
Артук-беком [3, с. 84]. Мангыты давно соперничали за влияние в Хивинском 
ханстве с конгратами и после гибели Иш-Мухаммед-инака решили  
воспользоваться ситуацией, чтобы захватить господство. 

При поддержке мангытов Абулхаир без сопротивления занял столицу 
и был провозглашен новым ханом. Как сообщал очевидец всех этих 
событий русский поручик Д. Гладышев, 7 ноября 1740 г. Абулхаир 
уже «сидел на ханском месте, которое учреждено амбвоном, и оное 
покрыто персицким ковром, а на ковре подушка бархату красного; 
и на нем надета челма красная шелковая, и по сторонам его сидели  
знатныя хивинские старшины человек с сорок» [3, c. 59].

Абулхаир не собирался вести боевые действия против шаха Надира.  
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Он рассчитывал, что иранский шах не посмеет вступать в конфликт 
с российским подданным. С целью предотвращения возможного  
столкновения Абулхаир направил к Надиру своих посланников и к ним 
присоединил геодезиста И. Муравина, который и должен был подтвердить 
российское подданство нового хивинского хана.

Иранский шах внешне продемонстрировал доброжелательность к 
посланникам и вручил им письмо для Абулхаира, в котором признавал 
правомочность его притязаний на Хиву и приглашал для личного свидания 
в свою ставку. Но помимо этого послания Надир отправил и другое письмо, 
адресованное уже влиятельным хивинцам. В нем шах повелевал схватить 
Абулхаира и удерживать его под арестом до прибытия персидских войск. 
Бдительные нукеры казахского хана сумели перехватить это письмо, и, 
опасаясь измены, Абулхаир был вынужден бежать из города [3, с. 59-61]. 

Оставив Хиву, Абулхаир направился на территорию бывшего  
Аральского ханства, намереваясь хотя бы его отторгнуть от Хивы. В итоге 
его сын Нуралы был избран аральским ханом, что, впрочем, также далось 
непросто. Как сообщал Д. Гладышев, «будучи во оном местe, между  
Аральцами учинилась не только знатная ссора, но и баталия, из того что 
некоторая часть Аральцов намерены принять себе в Хана Абул-Хаир- 
Ханского сына Нурали, а другия того не хотели; однак напоследок, по  
окончании оной междуусобной ссоры, все Аральцы согласно реченного 
Нурали-Салтана приняли себе в действительного Хана…» [3, с. 61].  
Главную роль в этом вновь сыграла мангытская знать во главе с Артук- 
беком и его братьями. 

Надир-шах, взяв Хиву, не стал включать ее в число своих владений 
и ограничился тем, что возвел на хивинский престол своего ставленника 
Тахир-хана из бухарской ветки чингизидов, отдав затем приказ войскам 
возвращаться на родину. 

Тахир оказался жестоким правителем. «Провинившимся, – сообщает 
Мунис, – он резал уши и носы и способствовал процветанию шиитских 
обычаев» [8, с. 66]. Это вызвало серьезное возмущение местного  
населения, чем решили воспользоваться Артук-бек и Нуралы-хан. Весной 
1741 г. они легко взяли город. Тахир-хан был взят в плен и убит. 

Но уже в следующем году Нуралы потерял ханский титул. Мангытские 
беки опасались реакции Надир-шаха, явно недовольного умерщвлением  
своего ставленника. Артук-инак, вступив в переговоры с шахом, заверил 
его, что убийство хана Тахира было вызвано лишь злодеяниями правителя,  
а также от лица всей знати выразил готовность оставаться под  
покровительством шаха. Надир не стал сводить счеты и лишь потребовал 
незамедлительно признать ханом своего нового ставленника – султана 
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Абулгази, сына покойного Ильбарса. 
Воля шаха была беспрекословно выполнена. Российским властям 

поступали сведения, что Надир-шах требует задержать Нуралы, и Абулхаир 
собирает войска для выручки сына [13, с. 22], но ситуация разрешилась 
без кровопролития. Нуралы, оставив престол, выехал на родину. Судя по 
всему, это не было бегством. Летом 1742 г. жасаул Каил Токсанов сообщал 
оренбургскому коменданту подполковнику Г.Л. Останкову, что Нуралы- 
хан «к отцу своему Абулхаир-хану з женами и со всем пожитком на  
недавных днях прибыл» [13, с. 25]. 

Тахир был мертв, Нуралы выслан на родину, и единственным  
выигравшим по итогам событий оставался Артук-инак, вместе со своими 
родичами добившийся своей цели. Единственной преградой являлось 
то обстоятельство, что утвержденный новый хан, сын воинственного  
Ильбарса, не желал превращаться в марионетку в руках мангытов. 

Абулгази-хан, вошедший в историю Хивы под именем Абулгази II, среди 
казахов был известен как Каракожа. Посланник И. Неплюева сакмарский 
татарин Кубек информировал своего патрона, что новый хивинский хан 
приходится троюродным братом Нуралы-султану [15, с. 370], что еще 
раз подтверждает сведения Абулхаира, называвшего Ильбарса своим  
двоюродным братом и дает дополнительное основание причислять  
эту ветку к числу казахских чингизидов. 

По свидетельству Мухаммад Казима, Абулгази на момент вступления  
на престол было всего около 12-13 лет [11, с. 170] «Он был очень  
образованным и мудрым государем, и он был талантливым поэтом. В 
поэзии он использовал псевдоним Байза. Он часто общался с учеными  
людьми и поэтами» [8, с. 68], – писал Мунис, характеризуя Абулгази II. 

Однако вскоре после вступления на престол нового хана предводители 
туркменского племени чоудор Алибай и Оразбай, войдя в союз с йомудами, 
практически оккупировали ханство. Люди не могли выйти за пределы 
городских стен, и начался голод. С засильем туркмен пришлось бороться 
самому Надир-шаху, выславшему в Хиву 40-тысячное войско [8, с.67]. 
Но несмотря на это набеги туркменов практически не прекращались. 
По всей вероятности, эта причина заставила хивинскую знать в 1745 г.  
обратиться с предложением вернуться на престол к султану Нуралы [12, с. 
184]. 

Но российские власти, с которыми консультировались Абулхаир 
и Нуралы, высказались против подобного шага. 21 октября 1745 г. 
последовал указ Коллегии иностранных дел, запрещающий казахским 
чингизидам как российским подданным вступать на престол Хивы как  
владения находящегося под протекторатом Ирана [13, с. 211]. 
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Тем не менее Абулхаир не выпускал из поля своего внимания  
обстановку в Хиве и активно вмешивался во внутренние события и  
процессы. Перечисляя наиболее важные события, Мунис не случайно 
упоминает о том, что в 1746 г. «правитель Казахского улуса Абу`л-Хайр-хан, 
пришедши с северной стороны Ходжа-коля, совершил набег на окрестности 
Чилпука и разграбил дом Али Кипчака из рода Кипчак» [8, с. 67].   

Абулгази-хан в это же время решил предпринять попытку стать 
независимым правителем и казнил предводителей мангытов Артук-инака 
и Саид-Али-бека [8, с. 67]. Мухаммад Казим упоминает, что помимо 
интриг туркменской знати, стремившейся внести разлад между ханом 
и инаком, причиной убийства стали также назойливые посягательства  
гомосексуального характера со стороны Артук-инака к хану [11, с. 169-170].  

Узнав о произошедшем, младший брат Артук-инака Хораз-бек, 
находившийся на службе у правителя Ирана, обратился с жалобой к 
Надир-шаху. Он просил дозволения сместить жестокого правителя и  
заменить его на казахского султана Каипа и получил согласие. Каип-султан 
был сыном Батыр-султана, правившего непродолжительное время в Хиве в 
1728 г., и также в это время находился на службе у шаха.

Абулгазы был схвачен собственными эмирами, заточившими его в 
медресе, после чего был убит Хораз-беком [8, с. 67-68]. В 1747 г. Каип-хан 
был провозглашен ханом. 

В этот момент отношения между двумя главными казахскими кланами 
чингизидов Младшего жуза становились все более напряженными. 
Батыр-султан все больше сближался с главным противником Абулхаир-хана 
Барак-султаном. Поэтому воцарение Каип-хана Абулхаир-ханом и его 
сыновьями было воспринято с крайним неудовольствием. В одном из 
экстрактов И. Неплюева сообщалось, что Нуралы-султан «на них, на 
хивинцов, для нападения собранием иттить хотел, токмо-де киргисцы 
ево оттого отвратили якобы тем, что ежели с ними поссорится, то им,  
киргисцам, в вымене их товаров способу не будет» [15, с. 370].  

В том же году Абулхаир разграбил караван с дарами, отправленный 
Каип-ханом к своему отцу Батыр-султану. Подарки эти впоследствии  
должны были быть использованы в качестве калыма за дочь Барак-султана.  
 Этот случай стал одной из причин обострения отношений между 
Барак-султаном и Абулхаиром, закончившегося убийством последнего в 
августе 1748 г. [15, с. 426].

Осенью того же года практически одновременно в Младшем жузе 
состоялось избрание двух ханов: Нуралы и Батыра. Российскими властями 
в этом звании был утвержден только Нуралы, а Батыру в прошении 
было отказано. Но позиции Батыр-хана в степи были сильны благодаря  
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поддержке сына. Два клана активно соперничали друг с другом за  
влияние в степи и право собирать торговую пошлину, совершали взаимные 
набеги. 

Описывая первые годы правления Каип-хана, Мунис пишет: «В его 
время подданные наслаждались миром, и дела государства находились в 
могучей хватке и мощной воле Хораз-бека, и у Гаиб-хана не было ничего, 
кроме имени [хана]. Поэтому хан был в крайнем смятении» [8, с. 68]. Однако  
другие источники этой картины не подтверждают. Вероятно, что трения  
между ханом и инаком начались практически сразу. 20 ноября 1748 г. 
вернувшийся из Младшего жуза казачий атаман Смаил-Мулла Абдрезяков 
сообщал, что к Хиве подступили отряды туркменов и аральцев, 
Хораз-бек бежал, и его местопребывание безвестно, а Каип-хан просит  
отца оказать помощь [15, с. 435]. 

В феврале 1750 г. Батыр-хан вместе с Айшуак-султаном23 и Джанибек- 
батыром совершили поход на аральцев и каракалпаков «и в полон немалое 
число людей побрали, и скота их множество отогнали…» [15, с. 509]. В 
этом походе Батыр-хан также разорил улус Тулга-бека, брата Хораз-бека 
[16, с. 95], что было ясным посланием для самого инака.  Видимо, таким 
образом натиск аральцев удалось ослабить, но туркмены продолжали вести  
активную борьбу против Каип-хана. Свергнув его, они хотели возвести на 
престол Аккожу-султана24, сына Ильбарс-хана [15, с. 511].  

Практически лишенный союзников, Каип-хан пытался завязать  
отношения с российскими властями и в 1750 г. направил своего  
официального посланника в Оренбург. Губернатор И.И. Неплюев оказался 
в щекотливом положении, поскольку на тот момент еще в силе оставался 
указ, запрещающий казахским чингизидам занимать хивинский престол. 
С этой точки зрения, Каип-хан был явным ослушником государевой 
воли. Прежний указ был экстренно отменен, и 13 августа 1750 г. был  
принят новый, позволяющий Каипу и другим казахским султанам  
избираться ханами Хивы [16, с. 97]. 

Однако противостояние Каип-хана и Нуралы-хана не давало  
возможности развивать хивинско-российские отношения. Хивинские купцы 
избегали уплаты традиционной пошлины, предназначавшейся Нуралы- 
хану. В ответ начались грабежи караванов. Со своей стороны, Каип-хан 
стал задерживать казахов, приезжающих на торг. По его приказу был также 
разграблен российский караван. 

В это же время произошла давно назревшая кровавая развязка в 
23 Айшуак был зятем Батыр-хана и, в отличие от своих братьев, находился с ним в хороших 

отношениях.
24 Вероятно, Аккожа – это не настоящее имя, а народное прозвище, так же как Каракожа у 

Абулгази.
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противостоянии Каип-хана и Хораз-бека. В конце 1753 г. Каип-хан 
заточил в темницу одного из беков, совершившего тяжкое преступление –  
изнасилование. В ответ Хораз-бек силой освободил заключенного,  
«произнеся неподобающие слова относительно хана». Это стало роковой 
ошибкой. В ходе последовавшей аудиенции Хораз-бек был убит. 

Вслед за этим, как сообщает Мунис, было убито десять близких 
родственников покойного бека и еще 60 именитых беков племени мангыт. 
Русские источники раскрывают некоторые подробности случившегося. 
Братья покойного Хораз-бека Тулга-бек и Кальметнак, собираясь отомстить 
Каип-хану, попытались опереться на клан сыновей Абулхаир-хана. Их 
кандидатом на престол стал Ералы-султан. В феврале 1754 г. союзники  
заняли один из городков, откуда намеревались начать поход на Хиву. 
Однако план провалился. Каип-хан, перехватив инициативу, разгромил 
противника и взял в плен Ералы-султана. Щедро одарив своего знатного 
пленника, он отпустил его обратно с предложением к Нуралы-хану  
породниться и прекратить вражду [16, с. 120-121]. 

Российские власти, раздраженные разграблением своего каравана, 
не желали оставлять без ответа эту акцию. Весной 1755 г. сыновьям 
Абулхаира было тайно предложено совершить поход на Хиву и свергнуть 
с престола Каипа. Этот план казался вполне реальным, тем более что брат  
хана Нуралы – султан Ералы – не скрывал своего желания воцариться  
в Хиве. Он только просил выкупить его, если вдруг потерпит поражение и 
снова попадет в плен. Такое обещание ему было дано [14, с. 228].  

Но план не был претворен в жизнь. Многие влиятельные лица 
Младшего жуза, в том числе ханша Бопай и султан Айшуак, обладавшие 
большим влиянием в семье, были против продолжения вражды. Решающее  
слово в ходе состоявшегося курултая высказал некий кожа, считавшийся  
среди казахов святым человеком25 и запретивший Нуралы-хану и Ералы- 
султану начинать войну против Хивы. Кланы решили породниться и  
прекратить вражду [17, с. 171]. 

Каип-хан после победы над мангытами решил опереться на конгратов. 
Предводитель этого племени Ходжакули-бек был назначен на пост  
инака. Но стабилизировать ситуацию не удалось. Непомерные расходы 
повлекли за собой необходимость повышения налогов. «Хан был человеком 
высокомерным и с жестоким нравом. В конце своего царствования он  
перешел все границы в тирании и угнетении и ввел для подданных 
Беш-Калы налог в 40000 тилля. Бедные и слабые не смогли добиться от  
него справедливости», – пишет Мунис [8, с. 69]. 

В 1756 г. восстания вспыхнули в Гурлене и Ургенче, грозя перекинуться 
25 По всей видимости, это был известный в казахских преданиях Косым-кожа сын 

Мусирали-сопы.
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в другие города. Ситуация потребовала вмешательства самого Батыр-хана, 
который с многочисленным войском прибыл на выручку к сыну в Баг-и  
Мурад. После состоявшихся переговоров между казахской и хивинской 
знатью, было решено, что Каип-хан оставит престол, а на его место 
заступит его младший брат Карабай. Но и новый хан был низложен спустя  
всего четыре месяца [8, с. 69-70]. 

На сей раз новым ханом стал ставленник бухарского эмира султан 
Тимур-Гази. Н.Н. Мингулов называет его казахским султаном, сыном 
Мухаммед-Рахим-султана, сына Жанторе-хана [1, с. 567]. Эту ветку Мунис 
считает восходящей к шибанидам. Однако, как отмечает Ю. Брегель, 
в послании самого хана в Россию, доставленном в 1761 г., он назван 
сыном Мухаммед-Хаджи-султана и братом – бухарского хана Абулгази  
(1759-1785) [8, с. 588]. 

Тимур-Гази попытался также добиться реальной власти. 25 апреля 
1762 г. в ходе аудиенции Ходжакули-инак был убит. Однако в отличие от 
своего предшественника, развязавшего войну с целым племенем, Тимур- 
Гази решил назначить на должность другого бека конгратов – Мухаммед- 
Амина, сына погибшего вместе с Ильбарсом Иш-Мухаммед-инака. Это 
была незаурядная личность, которой предстояло сыграть огромную  
роль в истории Хивы. 

Попытка Тимур-Гази-хана вести самостоятельную игру оказалась 
безуспешной. В 1764 г. он был отрешен от власти и убит. По всей  
вероятности, убийство не было спланированным, поскольку неожиданно 
для всех ханом стал приехавший по собственным делам в Хиву казахский  
султан Тауке [8, с. 72]. Его нашли в одном из караван-сараев и спешно  
возвели на престол. Происхождение его также остается под вопросом.  
Н.Н. Мингулов называет его сыном Худайар-хана [1, с. 567]. В свою  
очередь, И.В. Ерофеева выдвинула версию, что это был казахский султан 
Тауке, сын Абулмамбет-хана, позднее являвшийся правителем Туркестана 
[12, с. 619]. 

Мунис описывает Тауке-хана в позитивном тоне: «Он был  
человеком очень добрым, простым, благочестивым, кротким и подобным 
дервишу. В его время следы мятежа и беспорядков полностью исчезли 
в хорезмской стране». [8, с. 72]. Робкий и добродушный правитель явно 
тяготился своим положением, и, по его просьбе, в 1766 г. ему позволили 
оставить престол. 

После этого хивинские эмиры решили возвести на трон другого  
султана – Шах-Гази. По сведениям Муниса, на момент вступления на  
престол ему было всего 15 с половиной лет. Он был сыном Абулгази II,  
пасынком Каип-хана и зятем Нуралы-хана, таким образом, имея отношение  
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ко всем трем казахским чингизидским кланам, имевшим претензии на 
хивинский престол. «Недавно зять мой Шахгазы-солтан удостоился 
в Хивинской области зделаться ханом, и тако, у хивинского народа  
дела имеют быть при высочайшей в.и.в. державе от меня не во удалении. 
И дабы тамошние караваны беспрерывно сюда направляемы были, также 
бы и захваченные ворами-киргисцами и тайным образом туда отведенные 
российские люди тамо отысканы и возвращены были, о том я оному зятю 
моему Шехгазы-солтану повеление мое учинил», – сообщал в своем письме 
от 14 февраля Екатерине II Нуралы-хан [18, с. 156].     

Впрочем, и его правление оказалось недолгим. Весной 1768 г. он был 
свергнут и выслан в казахскую степь.  Новым ханом стал Абулгази III, сын 
Мухаммед-Хаджи-султана и младший брат Тимур-Гази-хана. Но всего  
через месяц или через полгода Мухаммед-Амин-инак сверг и его [8, с. 73].  

Новым ханом в 1769 г. стал Нуралы II, сын Барак-хана. Появление  
правителя из другой ветки казахских чингизидов, до сей поры не  
участвовавших в политической жизни Хивы, было неожиданным. По всей 
видимости, Мухаммед-инак хотел полностью избавиться от вмешательства 
сильных казахских кланов Младшего жуза в жизнь государства. Однако 
практически сразу же начался мятеж туркменского племени йомуд. 

Мунис пишет, что Мухаммед-инак после начала туркменского восстания 
сразу обратился за помощью к «Ир-Али-хану, сыну Абу-л-Хайр-хана, 
подобного которому в то время в пределах Дашт-и Кипчака не было 
столь славного и могущего государя» [8, с. 74]. Ералы, откликнувшись на 
призыв, вместе младшим братом Айшуаком и известным казахским бием  
Бармаком во главе полуторатысячного отряда пришел на выручку 
Мухаммед-Амину. Тем не менее туркмены сумели свергнуть Нуралы II 
и посадить на престол другого казахского чингизида – Джахангира, сына 
Каип-хана. Это решение, очевидно, было продиктовано стремлением 
туркменских вождей заручиться поддержкой сильного казахского клана, 
способного противостоять потомкам Абулхаира. Мухаммед-Амин и 
Ералы, потерпев поражение, были вынуждены отступить. Мухаммед-Амин 
безуспешно пытался искать поддержки в Бухаре, но не преуспел.  

Тем временем в разграбленной туркменскими отрядами Хиве начался 
голод. Люди, спасая свою жизнь, разбредались  в соседние владения.  
В столице, как пишет Мунис, оставалось всего 40 семей бедняков. В 
запустевший город стали проникать дикие звери [8, с. 75]. 

В 1770 г. Мухаммед-Инак и Ералы-султан возобновили свои действия 
против туркмен, и на сей раз они оказались успешнее. Туркменские отряды, 
потерпев поражение, были вынуждены отступить. Новым ханом стал 
султан Болекей, сын Ералы-султана. Мунис ошибочно именует его сыном 
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Нуралы-хана. 
«Из-за клеветы через месяц» Мухаммед-Амин-инак сверг Болекея 

и отправил к отцу [8, с. 75]. Впрочем, не желая портить отношений с  
союзниками Мухаммад-Амин-инака, осенью 1770 года он возвел на  
престол Агыма, сына Адиля, сына Абулхаира. Сыновья Абулхаира, 
может, и не в полной мере, все же были удовлетворены этим решением. 
Глава клана Нуралы-хан в своем письме Екатерине II от 25 ноября 1770 г. 
воцарение племянника в Хиве перечислял среди прочих успехов своей 
семьи: «Выехавшие к беспокойствующему караванною дорогою и нас  
враждующему трухменскому народу браться мои успех получили, и из 
них, трухменцоы, явмуцкой народ от Хивы прогнали, где племянник мой 
Агым-солтан, а в мангышлацких трухменцах – сын мой Пирали-солтан, 
а в каракалпаках – племянник же мой Сюкали-солтан ханами учинились. 
И тако, слава богу, тамошние области все во время высочайшей  
державы в.и.в. покорились» [18, с. 186]. 

В Хиве Агым был также известен под именем Абдаллах-хана. Как 
пишет Мунис, был хорошим наездником и безумно любил соколиную  
охоту. Видимо, он был вынужден занимать свой досуг таким образом, 
поскольку Мухаммед-Амин просто не допускал его к реальному  
управлению. Не позднее весны 1772 года он также был свергнут [8, с. 76]. 

Недолгое время после Агыма на хивинском престоле находился Абд 
ал-Азиз-хан, сын Каип-хана, который также был формальным правителем. 
Мунис описывает его как красивого молодого человека и прекрасного  
стрелка, однажды хладнокровно сразившего на охоте бросившегося на него 
дикого кабана [8, с. 76]. 

В 1774 г. Мухаммед-Амин-инак вновь решил возвести на престол 
представителя клана Абулахира. Новым ханом стал Артыкгали-хан, 
сын Нуралы-хана. Мунис называет его братом Тимур-Гази-хана и,  
соответственно, сыном Мухаммад-Рахим-султана и говорит, что он был 
привезен из Бухары и после свержения вновь выслан обратно [8, с. 76].  
Однако данное утверждение является явной ошибкой. Артыкгали-султан  
был сыном Нуралы-хана, довольно хорошо известным по русским 
источникам. 

Вот как описывал вкратце недолгий период правления своего сына  
сам Нуралы в своем письме генерал-поручику И.А. Рейнсдорпу от 1  
сентября 1776 года: «В прешедших годах сына моего Артык-солтана  
хивинцы, учиняя к себе ханом, но напоследок отреша и не дав ему ничего, 
отпустили от себя нагого. Который, возвращаясь с ево товарищами и нашед 
возвращающихся ж с торгу хивинцов, за то, что он отпущен от них наг,  
мстя, у тех хивинцов с каракисятцами, адайцами и Дусали-солтана  
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людьми, всего с осмьмнадцатью человеками, ограбил юфтевых  
красных кож сто одну, стали пять пуда, сахару четыре головы…» [18, с. 236]. 

В период правления Артыкгали-хана в Хиве вновь начался период  
смуты и междоусобиц. Свергнув Артыкгали-султана, Мухаммед-Амин-инак 
в 1775 г. вновь возвел на престол Агыма (Абдаллаха). Около года находился 
Агым на престоле, после чего опять был смещен и отправлен в родные 
степи. 

После этого ханом впервые стал представитель каракалпакских  
чингизидов Йадгар, которого в феврале 1776 г. сменил еще сын Каип-хана 
Абул-Файз-хан. «Во времена его правления анархии и восстаниям был  
положен конец, и благодаря его невозмутимости, которая была подобна 
розарию, сад, названный государством, стал таким спокойным, что мог 
вызвать зависть Эдема!» - писал Мунис [8, с. 78]. Однако в феврале 1779 
г. Абул-Файз скончался от оспы, и Мухаммед Амин Инак вновь был  
вынужден вернуть на престол каракалпака Йадгара. 

Со смертью Абул-Файз-хана вновь начались потрясения в Хиве. Это 
закончилось свержением Йадгара и возведением на престол казахского  
султана Болат-Гази, сына Сафар-султана, сына Ильбарс-хана, правившего в 
1781-1783 годах. И.В. Ерофеева завершает его именем таблицу «Хивинские 
ханы из казахской династии джучидов. 1728-1783 гг.», поскольку после 
Болат-Гази на трон вступил вновь каракалпак Йадгар-хан. 

Однако Мунис следующего после Йадгар-хана хивинского правителя, 
вступившего на престол ок. 1790 г. и вошедшего в историю под именем 
Абулгази IV, называет сыном Абдаллаха (т.е. Агыма), сына Адиля, сына 
Абулхаира. Он правил до 1802 г., после чего, «настояв на отречении», 
покинул престол и отправился в кочевья каракалпаков. Умер хан  
незадолго до смерти Эльтузер-инака, т.е. около 1805 г.  Его преемником стал 
каракалпакский чингизид Абулгази V, сын Йадгар-хана [8, с. 79-80]. 

В российских источниках вследствие одинаковых имен и дефицита 
информации произошло смешение Абулгази IV с его преемником  
Абулгази V. Однако хивинский летописец Мунис не мог допустить 
столь грубой ошибки, поскольку являлся непосредственным очевидцем 
всех этих событий и видел обоих этих ханов. Он однозначно пишет, что  
Абулгази V был каракалпакским чингизидом и сыном бывшего хана Йадгара. 

«Нынешний хан называется Абляз, лет 50, выбран из каракалпак, об 
семействе его ничего неизвестно» [3, с. 194], – сообщал П.Е. Величко в 
1803 г., и эти сведения однозначно относятся к Абулгази IV. «У него была 
редкая борода и смуглая внешность», – описывал его, в свою очередь,  
Мунис [8, с. 80]. 

«Человек он молодой и, не имея никакого дела, играет у себя во дворе 
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с ребятишками» [3, с. 196], – писал мещанин Яков Петров, находившийся 
рабстве в Хиве и Бухаре в 1787-1819 гг. Эта информация явно относится 
к Абулгази V, поскольку Мунис также подчеркивал юный возраст  
данного хана, который «был взят из дома своего дяди в Ханкахе и  
провозглашен государем. В том году ему исполнилось 18 лет» [8, м. 80].  

Таким образом, последним казахским ханом на хивинском престоле 
можно уверенно назвать Абулгази IV, а общую численность казахских 
ханов в 1728-1802 гг. определить в 19 человек. Конечно, после прихода 
к власти Мухаммед-Амин-инака они не играли практически никакой 
роли. Регулярно чередуя ханов, не давая им укрепить свое положение и  
начать свою политическую игру, он сумел превратить их в полностью 
символические фигуры, лишь олицетворявшие верховную власть. Абд 
ал-Керим Бухари описывал положение этих казахских чингизидов на 
 хивинском престоле следующим образом: «Хана этого заключали в замок 
вместе с его женою и детьми. Днем и ночью им беспрестанно подавали  
есть; обращались с ними с полным уважением; их платья шились из ткани 
вытканной золотом. Каждый день инак и вельможи являлись в залу хана 
на аудиенцию. Здесь если предстояло какое-то дело, инак наставлял хана, 
и тот никогда не противоречил инаку; а довольствовался только тем, что 
утверждало его представление. Каждую пятницу, перед молитвой, инак 
и вся знать являлись к хану и садились перед ним по чину; инак садился 
рядом с ханом. Когда наступало время идти на молитву, инак помогал 
хану встать, и все отправлялись в мечеть. На возвратном пути инак  
точно также поддерживал хана под руки, и шли они во дворец, 
служивший хану тюрьмою. По прошествии нескольких лет хана 
прогоняли обратно к Казакам; а оттуда призывали другого. Одним словом,  
это была игра в ханов» [19, с. 246-247].

Тем не менее в этой «игре» прослеживалась совершенно четкая  
стратегия: не давая усилиться и обрести реальную власть ханам, 
Мухаммед-Амин-инак одновременно проводил свою политику в  
отношениях со степными кланами. По этой причине представляется 
неверным следующий вывод узбекского ученого У. Абдурасулова: 
«Примечательно, что в отборе кандидатов на ханский престол кунградские 
инаки не отдавали предпочтения определенной династийной линии, 
а, напротив, постоянно изменяли векторы своего выбора, приглашая 
чингизидов то из числа каракалпакских, то казахских султанов. Очевидно, 
будучи в первые десятилетия своего правления не до конца уверенными 
в прочности своих позиций, кунградские предводители стремились  
приглашать максимально «нейтральных» ханов, не имевших прочных  
контактов в среде противоборствующих группировок Хорезма, а,  
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следовательно, не имевших ресурсов для каких-либо самостоятельных  
акций» [20, с. 27]. 

Напротив, инаки совершенно четко представляли себе, какие реальные 
силы стоят за спинами марионеточных ханов. Из 19 казахских ханов, 
правивших в Хиве с 1728 г., лишь двое ханов – Нуралы, сын Барак-хана, и 
Тауке, происхождение которого достоверно неизвестно, не относились к 
одному из трех чингизидских кланов Младшего жуза. 

Только один из казахских ханов – Абулгази II – был явно 
умерщвлен придворной знатью. Как уже упоминалось выше, казахских 
чингизидов после свержения предпочитали высылать на родину. Вести  
осмотрительную политику инаков, в отношении казахских чингизидов, 
вынуждали прежде всего возможные вторжения отрядов под началом их 
близких родственников подобные нападениям Абулхаира, Батыра, Ералы. 
Не случайно, что П.И. Рычков  отмечал, что «из многих обстоятельств  
можно усмотреть, что они Киргис-Кайсацкому народу трусят; и ежели 
б сей народ соединенною силою на них отважился, то им Хивинцам  
ныне устоять противу их весьма трудно было» [5, с. 20]. 

Прекращение традиции привлечения на престол казахских  
чингизидов не случайно совпало по времени с дестабилизацией ситуации 
в Младшем жузе и кризисом традиционной структуры управления в 
казахском обществе. В 1783 г. начинается широкомасштабное восстание 
под предводительством Срыма Датулы, которое через некоторое 
время превращается в масштабное движение против клана Абулхаира.  
Опасаясь за свою жизнь в 1786 г. Нуралы-хан бежит в Уфу. В 1797 г.  
повстанцы убивают его сына Есим-хана, после чего ханом Младшего жуза 
российские власти утверждают престарелого и почти недееспособного 
Айшуака. 

К началу XIX в. чингизидские кланы Младшего жуза, ослабленные 
и дискредитированные внутренними распрями, политикой российских  
властей и противодействием родоплеменной знати, фактически теряют 
возможность управлять ситуацией в Младшем жузе и тем более  
вмешиваться во внутренние дела соседних государств. Это, в свою 
очередь, дает возможность хивинским конгратам полностью отказаться от  
прежней «игры в ханов» с привлечением казахских чингизидов и  
принять ханский титул самим. 
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Томанова М.С.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы инситутының ғылыми қызметкері,

әлеуметтану магистрі

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЛАРЫНДАҒЫ «ТАРИХ» ЖӘНЕ  
«САЯСАТ» ҰҒЫМДАРЫ ТУРАЛЫ

Ғылыми айналымға енгеніне көп уақыт өте қоймаса да, «тарихи саясат» 
ұғымын зерттеу қажеттілігі мен ғылыми өзектілігі артып келеді. Бұл  
тақырып тың, аз зерттелген. Елбасы бұл мәселеге қаншалықты көңіл 
бөлетіндігін анықтау үшін оның Қазақстан халқына Жолдауларын талдап 
көрелік.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44 бап, 1 тармағына 
сәйкес, Қазақстан Республикасының Президентi «Қазақстан халқына елдегi  
жағдай мен Республиканың iшкi және сыртқы саясатының негiзгi  
бағыттары туралы жыл сайын жолдау арнайды» [1]. 1997 жылғы алғашқы 
Жолдаудан бері Елбасы халқына 20 Жолдау жасаған екен. Жолдау  
Елбасының тек мемлекет алдындағы есебі ғана емес, сондай-ақ болашаққа 
сенім ұялатар, еліміздің жарқын болашаққа жету мақсатында халық  
алдына қойылар міндеттер мен тапсырмалар жиынтығы. Әр Жолдауды 
қазақстандықтар тағатсыздана күтеді. Жолдау әлем тілдеріне аударылып, 
ел мен шетел қауымдастығы арасында жан-жақты талқыланады, зерттеледі, 
зерделенеді. Бір сөзбен айтқанда, Жолдау ешкімді ешқашан бей-жай 
қалдырмайды.

Президент Жолдауларына жасалған контент-талдау нәтижелеріне  
сенсек, ең жиі қолданылған сөздерге «мемлекет», «экономика», «сапа», 
«инновация», «әлеуметтік», «қауіпсіздік», «бейбітшілік», «бірлік», «бәсекеге 
қабілеттілік», «бизнес» деген сөздерді жатқызуға болады екен [2]. Бұл  
сөздерді көбірек қолдануының астарынан Елбасының «алдымен  
экономика, содан кейін саясат» ұстанымын оңай аңғаруға болады. 
Дегенмен, бұл маңызды құжаттарда Елбасы рухани құндылықтарды да  
ұмытпайтындығын ескергеніміз абзал. Сыртқы саясат, жастар саясаты, 
мәдени даму, рухани жаңғыру, ұлттық идеология мәселелері де әсте  
назардан тыс қалмақ емес.

Мысалы, Елбасының 2012-2015 жылдар аралығында жасаған 5  
Жолдауына назар аударсақ.



301

Кесте 1. ҚР Президентінің Қазақстан халқына жасаған  
Жолдауларының тақырыптары

№ Жолдау тақырыбы Жарияланған 
жылы, орны

1 «Қазақстан-2050» Стратегиясы - қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты

14 желтоқсан 2012 ж.,
Астана

2 Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - 
Қазақстан дамуының басты бағыты

27 қаңтар 2012 ж., 
Астана

3 Нұрлы жол – болашаққа бастар жол 11 қараша 2014 ж.,
Астана

4
Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ 18 қаңтар 2014 ж.,

Астана

5 Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму

30 қараша 2015 ж.,
Астана

Кестеден байқағанымыздай, Елбасы 2012 жылы екі Жолдау, 2014  
жылы екі Жолдау, 2015 жылы бір Жолдау, яғни 4 жылда 5 Жолдау жасаған. 
2013 жылы Жолдау жасалған жоқ.

Жолдаулар мәтінін Қазақстан Республикасының Президенті ресми 
сайтынан жүктеп [3], аталмыш мәтіндердегі «тарих», «саясат» сөздерін 
есептеп, қандай контекстіде қолданылғанын сараптадық (Кесте 2).

Кесте 2. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев 
Жолдауларындағы «тарих» және «саясат» сөздерінің қолданылу жиілігі

Жылдар «тарих*» «саяс*»

14 желтоқсан 2012 ж. 24 108

27 қаңтар 2012 ж. 0 2

11 қараша 2014 ж. 5 8

18 қаңтар 2014 ж. 3 6

30 қараша 2015 ж. 6 13

Барлығы: 38 137



302

2012 жылдың 14 желтоқсанында жасалған Жолдау «тарих», «саясат» 
сөзі ең жиі қолданылған Жолдау болып табылады. Мұның басты себебі – 
2012 жылдың 14 желтоқсанында жасаған Жолдаудың «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы болуында болар. Дәл осы құжатта мемлекеттің ахуалы 1997  
жылғы Жолдаудағы мемлекеттің жағдайымен салыстырмалы түрде 
қарастырылып, еліміздің алдында тұрған сын-қатерлер мен жаңа саяси бағыт 
берілді. Елбасы Жолдауында ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатерлерінің 
біріншісі ретінде тарихи уақыттың жеделдеуін атады. Яғни ақпараттық, 
киберкеңістіктік қоғамның тым жедел дамуы уақыттың сығылуына  
алып келді. Әлемдегі өзгерістерге жылдам бейімделіп, жас мемлекетіміз 
уақыт талабына сай өзгеріп тұруы тиіс. Н.Ә. Назарбаев сондай-ақ, еліміз қол 
жеткізген толағай табыстарды атай келе: «Билік тармақтарының бөлінуіне 
негізделген заманауи мемлекеттік басқару жүйесін жасаған тарихи маңызды 
конституциялық және саяси реформалар жүргіздік», «Біз қазақ халқына,  
біздің мәдениетіміз бен тілімізге қатысты тарихи әділдікті қалпына  
келтірдік», - деп елімізде орын алып отырған үдерістерге баға берді.

2012 жылдың желтоқсанында жасалған осы Жолдауында Елбасы 
Отанымыздың тұңғыш рет халықаралық дәрежеде танылған нақты  
шекарасын бекітуін де тарихи маңызды оқиға ретінде атап өтті. 

Қарастырып отырған Жолдауда Президент Н.Ә. Назарбаев ұлттың  
тарихи санасын қалыптастыру мәселелесін көтерген болатын.  
Халқымыздың тарихи санасының өзегі ретінде бүкілқазақстандық  
бірегейлікті көрсетті.

2012 жылдың 27 қаңтарында жасалған Жолдау қазастандықтардың 
экономикалық-әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған Жолдау 
болды. Жолдау мәтінінде «тарих» сөзі қолданылмады, бірақ қозғалған 
экономикалық-әлеуметтік мәселелердің тарихи маңызы, әлбетте, зор. 
Жалпы, барлық Жолдауларда «саясат» сөзі айтарлықтай жиі қолданылмаған. 
Бұл – Жолдау саясаттан алшақ құжат деген сөз емес, жолдау - еліміздің 
саясатын айқындайтын негізгі құжат. Жолдау-2012 халық арасында қандай 
пікір тудырғанын зерттеу мақсатымен «Нұр Отан» ХДП Парламентаризм 
институты әлеуметтік зерттеу жүргізген болатын [4]. Зерттеу нәтижелеріне 
сәйкес, Жолдауда көрсетілген Елбасының бастамалары мен тапсырмалары 
әлеуметтің ойынан шығып, ықыласына бөленген. Респондеттердің 
43% Жолдауды мұқият тыңдап болмаса мәтінмен бұқаралық ақпарат  
құралдарынан таныс болған және барынша қолдайды. Әрбір бесінші 
респондент Жолдауға үлкен үміт артады екен. Жалпы, әрбір Жолдаудан 
кейін жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің дені осындай нәтижелерге  
қол жеткізген.

2014 жылдың 18 қаңтар күні жасаған Жолдауында Елбасы «тарих»  
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сөзін 3 рет қолданып, көбіне оны ел болашағының іргетасын қалаған басты 
құндылық ретінде атап өтті. Мысалы, «Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі 
оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен  
талай халықтың басынан өткен тарихи шындық», - делінген Жолдауда.

2014 жылдың 11 қарашасында жасалған Жолдауда тарих сөзі 5 рет 
қолданылған екен. «Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға 
мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті 
ұғымға сыйып тұр... Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Tүркі жұртының 
мұраты – Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. Бұл біздің жалпыұлттық 
идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры сияқты көне тарихтан бастау 
алатынын көрсетеді...», «2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау және 
бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Қазақ  
хандығының 550 жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап  
өтеміз. Осынау тарихи белестер Жаңа Қазақстандық Патриотизмді 
ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жылы деп жарияладық. Елдің тұтастығы мен бірлігі,  
татулығы мен тыныштығы ең басты назарда», -деп ойын түйеді Елбасы өз 
Жолдауында.

2015 жылғы Жолдауында Елбасы «тарих» сөзін 6 рет қолданған  
екен. Бұл «Қазақстан-2050» Стратегиясынан кейінгі «тарих» ұғымы 
ең жиі қолданылған Жолдау. Президент Жолдауында елімізде, әлемде 
орын алып отырған жағдайларға баға берерде тарихқа сүйеніп, тарихи  
маңыздылығын алға тартты. Ол сөз соңында: «Рухы биік, еңбегі ерен, 
бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын  
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің тарих алдында жүзіміз жарқын!  
Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік!»,-  
деп ойын түйді.

Елбасы біз қарастырған 5 Жолдауда «тарихи саясатты» дәл осы  
тіркесте пайдаланбаған. Жолдаулар саяси маңызы зор құжат болғанымен, 
«саясат» сөзі жиі қолданылмайтынын аңғардық. Дегенмен, елдің 
әлеуметтік-экономикалық жағдайына баға берерде, тарихи әділдікке, 
тарихи шындыққа үлкен жауапкершілікпен қарайтындығын, оның тарихи 
маңыздылығына мән беретіндігін байқадық.
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КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО КАК ОБРАЗ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
(К 550-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ)

«Цивилизованный народ гордится ходом своей истории, развитием 
культуры, великими людьми, прославившими страну и внесшими огромный 

вклад в золотой фонд мировых достижений мысли, искусства».
Нурсултан Назарбаев

2015 год проходит под эгидой празднования 550-летнего юбилея создания 
Казахского ханства. Выдающиеся правители Жанибек и Керей, объединив в 
1465 году родственные племена и роды, заложили основу государственности, 
которая стала фундаментом независимости Республики Казахстан. 

550-летие Казахского ханства отмечается во всех регионах Казахстана: 
проводятся международные научные конференции и форумы, олимпиады 
среди школьников и студентов, театрализованные представления, фестивали, 
республиканские айтысы акынов и выставки в музеях, выпускаются книги, 
снимаются художественные и документальные фильмы и т.д.

Главной целью праздничных юбилейных мероприятий, по словам 
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, является 
укрепление патриотизма и обеспечение духовного роста казахстанцев. «Мы 
обрели независимость в непростое время, прошли через трудности, – сказал 
Глава государства. – Теперь, с улучшением положения, нам следует уделять 
внимание истории, духовной составляющей» [1].

Формированию в стране высокообразованного, высококультурного 
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и духовного общества способствует реализация «Концепции культурной 
политики Республики Казахстан», которая была разработана Казахским 
научно-исследовательским институтом культуры и утверждена Указом Главы 
государства Нурсултаном Назарбаевым в 2014 году. 

Главной целью «Концепции культурной политики Республики  
Казахстан» является развитие единого культурного пространства страны, 
формирование конкурентоспособной культурной ментальности и высокой 
духовности казахстанцев [2].

Доказано, что наилучшим фундаментом объединения человечества 
является культура. Реализация «Концепции культурной политики Республики 
Казахстан» происходит на основе таких принципов, как уважение 
культурного многообразия страны, поддержка и развитие культуры и 
традиций полиэтничного Казахстана; единство культурной среды на базе 
новых институциональных объединений, современных культурных кластеров 
и передовых технологий; признание культуры как фактора роста и мощного 
ресурса социального развития и др.

Вышеперечисленные принципы «Концепции культурной политики 
Республики Казахстан» являются ядром формирования новой культурной 
конкурентоспособной ментальности народа, в основу которой положена 
выстроенная система ценностей. Эти ценности объединяют всех казахстанцев, 
и образуют фундамент Казахстана и общей судьбы «Мәңгілік Ел». 

По словам Лидера Нации – Нурсултана Назарбаева, независимость 
страны начинается с внутреннего настроения народа, с его отношения друг к 
другу. И Казахстан демонстрирует мировому сообществу единство и согласие 
казахстанцев, модель толерантности которая, по мнению зарубежных 
экспертов, должна быть «экспортирована» в другие страны.  «Правительство 
и многонациональный народ Казахстана заслуживают высокой оценки за 
то, что в целом в обществе наблюдается межэтническая толерантность», – 
отмечается в докладе представителя ООН госпожи Гей Макдугалл [3]. 

К одному из приоритетных направлений культурной политики  
Республики Казахстан относится сохранение культурного кода нации. 
Культурное наследие – это неисчерпаемый потенциал консолидации и 
успешного развития казахстанского общества и государства.

Как известно, территорию современного Казахстана издревле населяли 
различные племена и народы, оставившие большой след в истории  
не только нашей страны, но и всего мира, – это саки, гунны, кыпчаки и 
другие тюркские племена. В этой связи становится актуальной проблема 
преемственности казахской культуры и ее истоков.

Если считать, что сама национальная культура начинается с  
возникновения казахского этноса, то истоки ее формировались еще при тех 
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племенах и народах, которые издревле проживали на нашей территории. 
Культура Казахского ханства, образовавшегося в XV веке, характеризуется 
важными достижениями в культурном освоении и материальном  
обустройстве аридных ландшафтов и созданием экологически 
сбалансированных, приспособленных к естественной среде обитания, 
кочевому образу жизни и подвижному скотоводству форм социальной 
организации и структур власти. 

Казахское ханство отличалось и богатством духовной жизни, особенно 
развитием устного народного творчества, музыки. Именно здесь возникают 
удивительные по красоте мелодии, создаются такие эпические поэмы, 
как «Кыз-Жибек», «Козы Корпеш – Баян сулу», «Алпамыс», «Коркут», 
которые имеют неоценимое значение до настоящего времени. Поэтому 
550-летие Казахского ханства можно назвать культурным мостом,  
который соединяет прошлое и настоящее казахстанского народа.

Более пяти веков прошло с момента образования «Қазақ Елі». Наша 
реальность – постиндустриальная цивилизация – осознала высочайший 
потенциал историко-культурного наследия этого события. Духовный, 
культурный, экономический и социальный капитал, накопленный за века 
непростой истории казахского государства, понимается современниками 
как величайшая ценность. Наравне с природными богатствами, это главное 
основание для национального самоуважения и признания Республики 
Казахстан мировым сообществом. 

Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые 
потери исторического наследия неизбежно отразятся на всех областях  
жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к разрывам  
исторической памяти, нравственному обеднению общества в целом. В 
мире лидером активной работы в этом направлении является Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры  
(ЮНЕСКО), которая придала культуре важное политическое значение. 
Таким образом, понимание культуры превратилось из общефилософских 
представлений в предмет специального научного знания и политической 
деятельности. 

Для Казахстана смысл особого отношения к истории казахской 
государственности состоит в осознании культурной идентичности 
казахстанского общества. Многие государственные инициативы  
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева направлены 
на решение этой задачи. Национальная идея «Мәңгілік Ел» – это главная  
идея нашего общеказахстанского дома, это мощный объединяющий 
фактор современного казахстанского общества, это признание 
культурно-исторического наследия казахского государства достоянием  
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всех народностей, проживающих в современном Казахстане [4].
Только сохраняя преемственность истории и государственности  

казахского народа, сохраняя базовые мировоззренческие основания 
традиционной культуры, можно говорить о формировании новой  
национальной ментальности. Именно так формулируется задача Главы 
государства, именно на этот главенствующий принцип ориентирована 
долгосрочная «Концепция культурной политики Республики Казахстан».

Стратегической доминантой новой культурной политики является 
выдвинутая Лидером нации национальная идея «Мәңгілік Ел», призванная 
консолидировать казахстанский народ с его богатым культурным наследием 
и творческим потенциалом на успешное достижение цели вхождения 
Республики Казахстан в число 30-ти развитых стран мира. 

Работа по реализации «Концепции культурной политики 
Республики Казахстан» предполагает нахождение того общего для всех  
населяющих ее народов фундамента, который бы позволил реально осознать 
свое единство и общность ценностей и смыслов. Таким фундаментом 
может и должно стать общее культурное достояние народов нашей 
республики, которое позволяет сохранить общую культурную идентичность  
всех народов, проживающих в Казахстане. 

Таким образом, культурная политика нашей республики направлена 
на сохранение, восстановление, классификацию достояния прошлых  
поколений. Культурная политика является одной из наиболее эффективных 
средств формирования национального единства посредством  
государственной поддержки процессов культурной жизни в обществе 
и воспитания граждан средствами культуры. Культурно-историческая 
среда, воссозданная научными и музейными средствами во всей полноте и  
сложности способна сохранить память народов. 

Наследие как духовный и интеллектуальный потенциал является  
одним из наиболее значительных компонентов национального достояния 
Казахстана, который позволяет ему занимать достойное место в мире. 
Знаковые исторические события, многочисленные объекты культурного 
наследия создают предпосылки для сохранения самобытности, они  
закрепляют многообразие национальных, этнических и религиозных 
культур. Обрести осмысленное представление о неприкосновенном  
запасе культурной памяти – задача нашего времени.

Необходимо чтить памятные даты и деяния великих людей,  
прославивших страну и внесшими огромный вклад в культурный фонд  
нации. И 550-летний юбилей Казахского ханства является одной из  
важнейших вех нашей современной истории.

Казахский научно-исследовательский институт культуры принимает 
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непосредственное участие в праздновании этого знаменательного юбилея. 
Институт является разработчиком сайта «550-летие Казахского ханства» 
– важного информационно-познавательного ресурса, популяризующим  
историю Казахского ханства [5]. КазНИИК также разрабатывает и 
осуществляет крупные научно-исследовательские проекты, создает научные 
документальные фильмы, ведет подготовку и повышение квалификации 
работников культуры, проводит знаменательные для археологии 
раскопки и т.д. Все это способствует реализации культурной политики в  
Республике Казахстан.
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независимый исследователь 

(г.Киев, Украина)

ЗНАК «∞» И ЕГО МЕСТО В ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЕ  
ДЖУЧИДСКОЙ НУМИЗМАТИКИ

Долгое время, значение символики на джучидских монетах остается 
малоисследованным явлением. Максимально полно обо всех сторонах этого 
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вопроса сегодня можно ознакомиться в недавно переизданном первом томе 
«Избранных трудов» академика Николая Петровича Лихачева (1869-1936). 
В этом капитальном труде, ушедшем во многих вопросах далеко от своего 
названия и написанном очень современным языком (издан в 1928 г.), 
вопросу о тамгах посвящен целый раздел с соответствующим названием [1].  
В нем ученый предоставляет нам, помимо развернутой историографии  
вопроса, ссылки на многочисленные источники, освещающие аспекты 
употребления изучаемого термина. 

Достаточно емкое определение термину «тамга» дал своей работе «Тамга 
(к функции знака)» В. Ольховский: «Слово «тамга», тюркско-монгольское 
по происхождению, в языках этой группы имело несколько значений: 
«тавро», «клеймо», «печать». В ходе татаро-монгольской экспансии XIII–XV 
вв. данный термин получил распространение в завоеванных странах 
Средней Азии, Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Кавказа 
и Закавказья, где, помимо прежних, приобрел новые значения – «документ 
с ханской печатью», «(денежный) налог». Очевидная популярность  
данного термина в тюрко-монгольской среде, откуда он и был  
заимствование в другие языки (в том числе и в русский), все же не может 
считаться доказательством именно тюрко-монгольского происхождения 
тамг как принципиально новой знаковой системы, отличной, например, от 
письменности. Между тем, тамги вследствие специфики своего основного 
использования (как знаки родовой или племенной принадлежности), 
несомненно, относятся к разряду важнейших исторических источников. 
Научное изучение тамг и тамгообразных знаков ведется уже более  
двух веков, и хотя достигнутые успехи несомненны, данная тема и многие 
связанные с ней проблемы все еще далеки от разрешения» [2].

С середины XX века в научной традиции устоялось мнение, что на  
монетах, чеканенных в разных частях Улуса Джучи на протяжении всей  
его истории, допускалось только изображение тамги правящей династии.  
Все остальные знаки, известные на монетах, либо игнорировались, либо  
были обозначены «украшениями».
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Рис. 1. Улус Джучи. Булгар. Анонимный дирхем с легендой  
«Тамга главная» (Zeno #155810) и прорисовка этого же типа из книги 

Сингатуллиной А.З. [2, c. 133]

Это хорошо заметно на примере ранней Булгарской чеканки.  
Нумизматами до сих пор не был дан ответ на вопрос, что же означают 
многочисленные изображения на большом количестве известных  
анонимных и анэпиграфных дирхемов, чеканенных на монетном дворе 
Булгара. При этом, мимо исследователей прошла совершенно незамеченной 
уникальная  легенда на одном из типов булгарского серебра. Легенда на  
аверсе монеты читается, как «Тамга Главная», размещенная вокруг тамги 
Дома Бату [4]. Вывод о том, что если есть «Тамга Главная», то, наверняка, 
должны быть и другие Тамги, менее значимые или же второстепенные, 
просто напрашивается сам собой. Но никто из нумизматов так и не  
рискнул его высказать.

Джучидские серебряные монеты с подобным знаком известны  
довольно давно – как минимум с середины XIX века. Однако он  
воспринимался нумизматами всего лишь как элемент украшения. Именно  
так обозначал данный знак П.С. Савельев в своих описаниях монет [5].

Серьезная попытка разобраться в интерпретации одного из знаков, 
присутствующих на джучидских монетах в разное время и в разных  
регионах была предпринята в работе Е. Гончарова «Заметки об очковидной 
тамге» [6].

В своей работе Е. Гончаров предлагает считать этот знак тамгой  
Токтамыша, либо тамгой Тука-Тимуридов, а похожее изображение на двух 
типах медных монет – тамгой Ибрагима, старшего брата Араб-шаха.

Следует отметить, что ни в одном из немногочисленных письменных 
источников по истории Улуса Джучи нет информации о том, какой была  
«тамга Токтамыша». Мало того, на дошедшем до нас ярлыке Токтамыша, 
выданном Бею Хаджи, датированном 782 г.х. присутствуют две ханские  
печати. На них, как и в тексте ярлыка, так же нет ни малейшего намека 
на какое-либо изображение, которое можно было бы интерпретировать 
как родовую тамгу Токтамыша либо Тука-Тимуридов. Возвращаясь к  
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нумизматике, опять же, если предположить принадлежность этого знака 
к обозначению тамги Токтамыша или иного правящего Тука-Тимурида, 
не совсем понятна избирательность изображения этой тамги или её  
отсутствия на монетах одного и того же двора, одной и той же даты эмиссии.

Изображение подобного знака «∞» пока не зафиксировано ни на одном 
из археологических объектов, в эпиграфике, сфрагистике, и т.п. Таким 
образом, по сути, единственными свидетельствами об использовании 
знака «∞» на территории Улуса Джучи во второй половине XIV в., на  
сегодняшний день являются только монеты. 

Рис. 2 Заготовки для чеканки медных монет, найденные на  
территории левого берега Днепровского лимана. Опубликованы 

Пиворовичем В.Б. [7, c.57].

Открытием медных монет со знаком «∞», чеканенных в левобережной 
пойме реки Днепр мы обязаны известному историку, краеведу и нумизмату 
из г. Херсона Виктору Брониславовичу Пиворовичу (1946-2013). В  
изданном им первом томе работы по нумизматическим памятникам Юга 
Украины впервые были опубликованы многие, известные нам сегодня, 
нижнеднепровские типы медных монет с изображением знака «∞» [7, 
c. 52-58]. Вместе с многочисленными экземплярами таких монет, автор  
опубликовал и изображения значительного количества медных заготовок 
в различной степени обработки, что служит подтверждением наличия  
местной монетной чеканки.

В эти же годы нами была выдвинута своя версия интерпретации  
этого знака [8], которая после переработки и дополнения новыми 
изображениями монет, легла в основу публикации в III части сборника 
«Восточная нумизматика в Украине» [9].



312

Главным в наших работах стал вывод о том, что во времена ослабления 
центральной власти в Улусе Джучи на монетах в качестве дополнительного, 
а в некоторых случаях и центрального изображения, могли быть 
использованы изображения тамги не только владельца монетной регалии, 
но и непосредственного заказчика чеканки. На основании очевидного и  
полного совпадения изображения знака «∞» на монетах с тамгой «Коз»  
племени аргынов из Среднего жуза казахов, было сделано предположение о 
том, что заказчиками немногочисленных серебряных эмиссий на монетных 
дворах Улуса Джучи в 1370-1390 годах, а также эмитентами большого 
количества медной монеты с изображением такого знака, чеканившейся 
и обращавшейся на территории левобережной поймы реки Днепр  
могли быть представители этого племени.

Мы не смогли сделать окончательный вывод о племенной или  
личностной принадлежности этой тамги для исследуемого времени.  
Вопрос этот совершенно не освещен в научной литературе.

В настоящее работе нам бы хотелось еще раз вернуться к некоторым из 
наших аргументов и выводов и добавить к ним новые данные, касающиеся 
других знаков на джучидских монетах в западной части Улуса Джучи. 
Кажущийся уникальным, случай со знаком «∞» при внимательном 
рассмотрении оказывается частью системы, существовавшей в монетной 
чеканке Улуса Джучи в периоды нестабильности и междоусобиц. 

Появление знака «∞» на монетах, чеканенных в монетных центрах 
западнее реки Волга, мы связываем с событиями времен «Великой  
замятни». Рассматривая события интересующего нас времени и места, 
нельзя обойти вниманием сведения о перекочевке в 60-х годах XIV века  
нескольких групп племен из Восточной части Улуса Джучи в Западную  
часть, которая закончилась созданием примерно в это же время Ногайской 
Орды.

Рис.3. Пул Кильдибека, чекан Мохши, 763 г.х. (Zeno #101233)

Следует отметить, что самое раннее употребление знака «∞» отмечено  
на медных монетах с именем Кильдибека, чеканенных в Мохше в 763 г.х.  
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Это также может свидетельствовать о принадлежности знака «∞» к 
тамге одного из племен, приведенных Мамаем к Кильдибеку в 1361 
году. Более подробно история взаимоотношений Мамая и Кильдибека  
разобрана в работе Ю.Е. Варваровского «Мамаева Орда» [10].

Трепавлов В.В. в своей «Истории Ногайской Орды» пишет: «…
Утемиш-хаджи в своем «Тарих-и Дост-султан» передает, что во время 
разгоравшейся междоусобицы «кыйят Мамай забрал правое крыло и 
ушел с племенами в Крым» и «После убийства хана Хызра … большая 
часть Хызрова эля тоже подалась в Крымский вилайет к Мамаю. Данная 
информация полностью соответствует сообщению Симеоновской  
летописи об убийстве Мамаем хана Тимур-Ходжи, сына и приемника  
Хызра, переправе Мамая через Волгу и его откочевке в Крым. Летопись 
датирует эти события 1361 годом (Симеоновская 1913, с. 101)» [11, c. 58-59]. 
«…Разгром ханом Токтамышем Мамая в 1380 году привел к рассеянию 
его, Мамаевых, элей. Те мангыты, которые когда-то явились в Крым с 
Мамаем, вынуждены были искать пристанище в дальних краях… Из 
некоторых источников явствует, что первая и временная остановка после 
исхода из Крыма имела место на берегах Кубани… башкирские народные  
генеалогии свидетельствуют, что после русского завоевания Казани в 
середине XVI века большинство ногаев, живших в Башкирии, откочевали 
на Кубань – прежнее место жительства их отцов… район Черкасс (степное 
нижнее Поднепровье) в начале XVI века служил кочевьем тех мангытов, 
которые предпочли остаться в Крымском вилайете на территории Большой 
Орды и позднее закрепились в Крымском ханстве. Еще в 1546 году  
ногайские мирзы заявляли крымскому хану: «Буди тебе ведомо: Днепр деи 
наш коч, твои татаровы по Непру не кочевали»…» [11, c. 60].

Следует отметить, что в тексте Симеоновской летописи в указанном 
Трепавловым В.В. месте нет ничего об уходе Мамая именно в Крым.  
Там лишь отмечен уход Мамая вместе с Абдаллахом «за Волгу на 
Горнюю сторону» [12]. В Крыму же Мамай появился не ранее конца лета  
1365 года, о чем говорят нам крымские армянские источники [13].

Уточнение дат на серебряных и медных монетах позволило  
выяснить, что знак «∞» на них возник примерно в одно и то же время в 
двух совершенно разных частях Улуса Джучи (Таблица 1). Факт массовой 
чеканки медной монеты с такой тамгой в районе дельты реки Днепр в  
1380-х годах, вполне объясняется событиями, которые привели к появлению 
части аргынов в пределах Крымского Улуса на Перекопе и участия их 
в создании одной из важнейших частей будущего Крымского ханства – 
Перекопской Орды. Впоследствии, беи крымских аргынов, стали одними 
из четырёх беев, имевших право поднимать хана на белой кошме при  
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избрании в Крымском ханстве.
Стоит особо подчеркнуть, что до сих пор нам не известны серебряные 

или медные монеты с таким знаком, чеканенные с обозначением  
монетного двора Крым или Азак.

За прошедшие годы в составленный нами каталог удалось добавить 
всего одну монету. Это денг с именем Токтамыша, чекан Сарая  
ал-Джедид 782 г.х. Знак «∞» помещен над словом «Сарай».

Рис. 4. Улус Джучи, Токтамыш, Сарай ал-Джедид, денг 782 г.х.

На сегодняшний день известно 17 типов серебряных и 11 типов медных 
монет, которые имеют в своем оформлении этот знак.

Как уже было отмечено нами, знак «∞» на серебряных монетах 
во всех случаях его использования, не применяется как центральный,  
самостоятельный элемент оформления монеты, вокруг которого  
расположены остальные элементы и легенды, что характерно для 
использования джучидских тамг. Во всех случаях он используется как 
дополнительный элемент, присутствующий где-то в поле одной из сторон 
(чаще всего оборотной, с указанием на место выпуска и дату).

Рис. 5. Денги Абдаллаха и Гийас ад-Дин Мухаммада  
с изображением знака «∞»
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Рис 6. Денги Уруса с изображением знака «∞»

Рис 7. Денги Токтамыша с изображением знака «∞»

Для медных монет, за несколькими исключениями, данный знак  
применен в качестве центрального элемента оформления (в двух случаях  
он размещен с обеих сторон монет). Подавляющее большинство типов  
медных монет анонимные или анэпиграфные.
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Рис. 8. Изображение анонимных и анэпиграфных пулов со знаком«∞», 
чеканенных в нижнеднепровском регионе в 80-е годы XIV века.

Несколько типов монет имеют имя и титулы Токтамыша, но в 
этом случае знак «∞» используется вместе с другими изображениями 
(символами). При этом, знак не играет визуально доминирующей перед  
другими изображениями роли.

Рис. 9. Изображение двух вариантов пула Токтамыша, без выпускных 
сведений, из Нижнеднепровского региона.

Отличие вариантов состоит в том, что на стороне с титулами хана в  
центре в ряд в первом случае изображены  знаки «∞» и «кувшин» на боку  
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вправо, а во втором там же изображены «кувшин» на боку влево и  
«треугольник» [7, c. 54-55].

Присутствие на медных монетах других знаков, равнозначных по 
расположению знаку «∞» подтолкнули нас к исследованию дополнительных 
знаков на джучидских монетах. В 2013 году нами был сделан доклад 
в Государственном историческом музее [14], где были рассмотрены  
достаточно многочисленные случаи применения знаков, которые вполне 
возможно назвать другими «не главными тамгами».

В этом исследовании, на примере чеканки в Крымском и Ногайском  
улусах во время войн Токты с Ногаем, удалось выявить целый ряд 
дополнительных знаков, ранее размещенных под тамгой Дома Бату, 
которые могут нести в себе изображения тамг более низкого статуса. При 
этом, большинство знаков, появившихся во время правления Токты затем 
вновь появляется на монетах в 60-70 годах XIV века и существует до 30-х  
годов XV века.

Лучше всего это можно показать на следующих изображениях и 
комментариях к ним.

Рис. 10. Изображения реверса серебряной (дирхем) и обеих сторон медной 
(пул) монеты Ногая, чекана Исакчи.

Знак, изображенный в первом случае под тамгой Дома Бату, во втором 
случае использован как самостоятельный элемент оформления одной из 
сторон медной монеты.
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Рис. 11. Изображения реверсов йармаков Токты, чекан Крыма,  
690 г.х. и подражаний им.

В оформлении применены дополнительные знаки: «точка», «звезда»,  
знак «S» и «круг», расположенные под основной «главной» тамгой.

Рис. 12. Изображения аверсов денгов Абдаллаха,  
чекан Сарай ал-Джедид 764 г.х.

В оформлении применены дополнительные знаки «круг», «точка», 
«звезда», расположенные над именем Абдаллаха.
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Рис. 13. Изображения денга Пулада, чекан Хаджи-Тархана и анонимного 
пула Хаджи-Тархана начала XV века с изображением знака «круг с точкой» 

в центре реверса.

Рис. 14. Изображения реверсов йармаков Токты, чекан Крыма, 707 г.х. и 
подражания крымскому йармаку типа 690 г.х.

В оформлении применены дополнительные знаки «треугольник  
с точкой», «круг» и «трилистник» расположенные под основной  
«главной» тамгой.

Рис. 15. Изображение реверса анонимного пула, чекан Крыма, ок. 1330 г. с 
изображением трилистника, а также аверса и реверса денгов Токтамыша 
одного типа с изображением дополнительного знака «трилистник», 785 г.х.

Таким образом, можно сделать краткие выводы нашего исследования.
1. Знак «∞» употребляется на монетах разных правителей в разных  

частях Улуса Джучи, часто противоборствующих между собой. На  
серебряных монетах он не является центральным элементом изображения,  
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а несет лишь дополнительные функции вместе с другими знаками. В  
связи с чем, следует сделать вывод, что знак «∞» не является тамгой  
Токтамыша или иного представителя династии Тука-Тимуридов.

2. На медных монетах того же времени знак «∞» появляется только  
в тех местах, где другими источниками фиксируется присутствие 
представителей племени аргын. Также изображение знака «∞» полностью 
совпадает с современным обозначение тамги «Коз» племени аргын. 
Мы считаем вполне возможным отождествить два этих знака, оставив  
открытым вопрос о личностной или племенной принадлежности этой  
тамги во второй половине XIV века.

3. Использование знака «∞» не является уникальным явлением в 
джучидской нумизматике. Анализ нумизматического материала показывает 
нам присутствие второстепенных по отношению к «Главной Тамге» 
тамгообразных знаков, которые во многих случаях имеют в дальнейшем 
самостоятельное существование на монетах. Следует отметить, что  
появление этих знаков на монетах происходит во времена  
нестабильности и междоусобиц в Улусе Джучи.

4. Считаем, что наше исследование послужит стимулом для  
историков наших стран для более углубленного исследования в этом 
направлении.
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Абдоллаев Н.А.,
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік

 университеті, т.ғ.д., профессор

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 550 ЖЫЛ:
ӘБІЛҚАЙЫР ХАН ТАРИХНАМАСЫ ХАҚЫНДА

Егемендік алған тұстан бергі жылдары төл тарихымыздың  
анықталмаған беттерін ашып, талдап сараптау ісінде елеулі істер 
атқарылуда. Бұл тұрғыда ұзақ мерзім бойы пікірталасқа толы болған Қазақ  
хандығының 550 жылдығына нүкте қойылуы ұлтымыздың зиялылығы мен 
белсенділігін, туған елге шынайы сүйіспеншілігін паш етеді. Бұл тұжырым 
біздің ойымызша объективті деп ойлаймын. Әрине, барша құбылысты  
уақыт таразылайтындығын назардан тыс қалдыруға да келмейді. 
Тарихымыздың толық ашылмаған немесе пікір-таласқа толы беттері әлде 
де болса көп. Бұл мақалада осы аса өзекті және маңызды тұжырым аясында 
өзіндік қазақ тарихында із қалдырған Әбілқайыр хан заманы мен жеке 
тұлғасының зерттелуі жайынде ой қозғамақпыз. 

Солардың бірі қазақ кеңістігін Ресей империясының отарлауы жайы 
жөнінде. Жарық көрген әдебиеттер мен тарихи деректер бойынша ұзақ  
мерзімді қамтыған қазақ кеңістігін отарлау үдерісі Кіші жүз аймағынан 
басталып ондағы бас кейіпкер Әбілқайыр хан деп баяндалған. Тек 1731  
жылдың 19 ақпаны мен 10 қазан айлары аралығындағы қазақ-орыс 
ара-қатынасындағы саяси оқиғаларда Әбілқайырдың орны ерекше  
болғаны көпшілікке аян. КСРО заманында және егемендік алған 
жылдары жарық көрген еңбектерде бұл тұлғаның қолбасшылық қабілеті, 
мемлекеттік-саяси және мәмілегерлік іс-қимылы әр тарапта бағаланған. 
Сондықтан, осы мақалада Әбілқайыр ханның ғылыми тұрғыдан  
зерттелуіне, оған берілген бағаны сараптап, алдымызға тарихнамалық шолу 
мақсатын қойдық. 

Тарихнамалық шолуды орыс зерттеушілерінің еңбектерінен  
бастағанымыз тарихи методология қағидаттарына жарасымды болар. Бұл 
ретте Әбілқайыр заманын баяндауда Ресей империялық тарихнамасының  
үлесі баршылық екенін атаған жөн болар. Шынтуайтта, 
дворяндық-буржуазиялық зиялылары ортасынан шыққан зерттеушілердің 
сараптап келген деректерінің едәуір бөлігі жарияланып, объективтілікке 
ұмтылған тұжырым жасалған ірі-ірі еңбектер жазылған. Алайда, тарихи 
шындық пен зерттеу методология ұстанымын зерделейтін болсақ аталмыш 
еңбектердің сол замандағы отаршыл мемлекеттік билік буындарының 
саяси-идеологиялық қыспағында болғаны және зерттеушілердің өмірдегі 
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ұстанымдары сол тұлғаны бағалауда әділетсіздікке жол ашқанын анық 
байқатады. Енді нақты авторлар мен жарық көрген еңбектерді сараптап 
көрелік.

Алғашқы орыс зерттеушілері П.И. Рычковтың [1-3], А.И. Левшиннің 
[4], В.В. Вельяминов-Зерновтың [5-6], Л. Мейердің [7], В.Н. Витевскийдің 
[8], А.И. Добросмысловтың [9], И.И. Крафтың [10], А.И. Макшеевтің 
[11], И. Завалишиннің [12], М. Красовскийдің [13], М. Терентъевтің [14],  
Ф. Лобысевичтің [15-17], Н. Поповтың [18] еңбектерінде Әбілқайырдың  
өмірі мен саяси ұстанымы біршама сипатталған. Әбілқайыр ханның саясаты 
тек Қазақстанның Ресейге қосылуы тұрғысында - Қазақстанда тарих  
ғылымы қалыптасқаннан бері де ол кезден бұрын да талай талқыға түскен 
проблема. Бұл жөнінде КСРО және Қазақстан, тіпті шетел зерттеушілері  
өз сан-қилы пікірлерін жария еткен. Осы мәселе туралы танымал ғалым 
тарихшы Ж. Қасымбаев өз еңбегінде былай деп әділ пайымдайды: «Ресей 
бодандығын мойындаудың бастапқы кезеңі жан-жақты қарастыруды 
талап етеді және осы уақытқа дейін барлығына кінәлі Әбілқайыр деген  
пікірді де дұрыс бағалау қажетігін уақыт талап етіп отыр» [19].

Ал Әбілқайыр хан дипломатиясына қатысты бұрын-соңды кімдер  
зерттеген еді; олардың қайсысы бұл тұлғаның саясатына арнайы тоқталып, 
қайсысы тікелей мән бермесе де, жалпылама баяндауға ұмтылған; ал осы 
проблеманы қандай авторлар барынша зерттеп және олардың қайсысы  
қандай тұжырымға келген деген сауалдар төңірегінде, яғни тұлғаның 
тарихнамасына, зерттелу арнасына тоқталсақ, жарық көрген тарихи 
әдебиеттерді патшалық Ресей тұсындағы тарихнама және КСРО мен  
егеменді Қазақстан тарихнамасы деп жіктеп талдаған тарих ақиқатына  
бір табан жақын болады.

Аталмыш бағытта жазылған еңбектерде Әбілқайыр ханға «мансапқор», 
«тұрақсыз саясатшы», «айлакер ойыншы», «өркөкірек», «өзімшіл» деп 
баға берілуі тектен-тек емес еді. Осындай сипат алуының негізгі себебі  
Орынбор губернаторы Неплюевтің жоғарғы билік орындарына берген 
ақпараттарынан алынған еді. Ал губернатор мен Әбілқайырдың ара- 
қатынасы өте салқын болғаны тарихи деректерден анық көрінеді. Патша 
тарихшыларының кейбіреулері қазақтарға көршілері қанша қауіп-қатер 
төндіргенімен, Әбілқайыр сияқты тұлғалардың себеп-сылтауы билік 
үшін күрес деген пікірді ұстанды. Кейбір авторлар Әбілқайырды «сұм да  
зұлым», оның уәдеде тұруға ниеті де, мүмкіндігі де болмағанын, Ресей 
құрамына ұмтылуы Азиялық психологияға тән «шығыстың айла-шарғысы» 
деп жазған. Бұл тұрғыда империя саясатын жүргізуге жанын салғандардың 
ішінде М. Красовскийдің пікірі ашық: «Әбілқайыр Ресейдің қол астына 
кірудегі шешімді іс-әрекеті арқылы сол замандағы Орта жүздің өзіне  



326

қарсылас болған сұлтаңдарынан биік көріне алды» [19, 58-59 б.]. Биліктің 
биігінен көріну үшін Жәдік әулетінен тараған шыңғысзадаларға дес  
бермеуді көздеген ол жеке мүддесі аясында халықты апаттан сақтауды 
да ойлады. Алайда оның ұстанымы әрқашан империялық билеушілер 
бақылауында болып, олар көздеген мақсатты саясаты тереңде жатты.

Әбілқайырды тануда Орыс Географиялық Қоғамының негізін қалаушы 
А.И. Левшиннің Орынбор комиссиясында дипломатиялық қызметте жүрген 
кезінде Қазақстанның Батыс аймағын қоныстанған қазақтар жөніндегі 
деректердің орны биік. Тарихшы қауымына кең танымал шығармасының 
екінші бөлімінде автор Әбілқайыр хан туралы мол мәліметтер баяндалған. 
Ізденушілер арасынан қазақ тарихының алғашқы зерттеушілер қатарынан 
белгілі орын алып, патшалық Ресей тарихнамасын байытуға өз үлесін 
қосқан А.И. Левшиннің Кіші жүз ханы хақындағы түйінін былай  
бағалаған: «Әбілқайыр Кіші жүздің ханы болғанымен, Орта жүздің де 
кейбір руларына билігін жүргізді. Елінің жағдайын ойлай отырып, билігінің  
өктем болуына назар аударды. Жауларын жеңіп, өз билігін нығайта  
түсу үшін бар мүмкіндігін толық пайдаланды» [9, 93 б.].

1734 жылы тарихқа кең мәлім Орынбор экспедициясының бас есепші 
қызметін атқарған П.И. Рычков: «Кіші жүз ханы ақылы, айласы жағынан 
өз заманындағы басқа қазақ қоғамының билеуші топтарынан біршама озық 
тұрды» [19, 5 б.] - деп жазады. Әбілқайыр хан замандасының бұл бағасы 
көпшіліктің көңілінен шыққан дарынды тұлғаның тек өзіне тән қасиеттерін 
сипаттайды деп тұжырымдауға тұрады.

Аталмыш тұлғаның келбеті мен іс-әрекеті жайында Орынбор 
губерниясының осы кезеңін егжей-тегжей зерттеген А.И. Добросмыслов: 
«ХVIII ғасырдың екінші ширегінің басындағы бізге ең жақын орналасқан  
қазақ билеушілерінің ішінде Кіші жүз ханы Әбілқайыр өзінің жедел іс- 
қимылы мен ойшылдығы арқылы көзге түседі» [13, 6 б.] - деп түйіндеген 
ойын.

Өзіндік ұстанымымен тарих ғылымына танылған зерттеушілер  
Л. Мейер, Ф. Лобысевич, М. Красовский т.б. Әбілқайырды Абылай 
және Кенесары хандар сияқты «алаяқ», «зұлым» деп бағалаған. Осылай  
тұжырымдай келе олар Кіші жүз ханы жүргізген саясатқа мейлінше мән 
берген, Қажы сұлтанның ұлын «айлакер, парасатты саясатшыл, қайраткер» 
болған деп оңды бағалайды. Ал аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
өмірі мен ондағы саяси қатынастарын анықтауға көп еңбек сіңірген  
Ф. Лобысевич «Әбілқайыр ханның Ресей бодандығын қабылдауы орыс 
шекараларының және сауда байланысының қауіпсіздігіне әсер ететіні 
былай тұрсын, патша үкіметінің кейбір сәтсіз қадамдары себепті: оның 
қазақ даласында түпкілікті орнығуын толықтай бір ғасырға кейінге ысырып 
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тастады» [1, 38-39 б.], - деп жазады.
Әбілқайыр жөнінде Орынбор губерниясының тарихын егже-тегжей 

баяндаған В. Витевскийдің көлемді монографиясында да біршама 
материалдар талданған. Автор - Ресейдің атақты барлаушысы, арғы тегі 
поляк, Таяу Шығысты, Иран, Үндістанды ықпалға көндіру мақсатымен 
талай іссапарға барған, сол сияқты Орта Азия аймағын мекендеген 
халықтардың салт-дәстүрін зерттеу жұмыстарын басқарған, сол еңбегі үшін  
императордан алтын медаль алған ориенталист ғалым. Аталмыш еңбекте  
И. Неплюевтің Орынбордағы қызметіне қатысты нақты фактілерге  
негізделген мол мәліметтер келтірілген. Бірақ бұл мәліметтердің іріктеп 
алынуы, автордың ақиқаттан алшақ өзіндік тұжырымдар жасауы, оның 
бір жақты ресми көзқарастағы адам екендігін көрсетеді. В. Витевский де  
Л. Мейер сияқты Әбілқайыр саясатына жағымсыз мінездеме беретін 
авторлардың бірі бола тұра, кей жерлерде Кіші жүз ханының жеке  
қасиеттеріне қайран қалып, оны өзінің қалай мойындап қойғанын аңғармай 
қалады. «Әбілқайыр хан өте ақылды адам ретінде батыл және шешімді 
әрекеттер істей бастады. Ол өз жоспарларының алғашқы сәтсіздіктеріне 
мойымай, кез-келген жаңа мүмкіндіктерге жүгіне білетін. Өз мақсатына 
жету үшін ол таңдаған тәсілдер кей уақыттарда сәтті де болды»  
[12, 136 б.], - деп жазады.

Кіші жүз ханын көзімен көріп, жүзбе-жүз кездескен орыс шенеуніктері 
де ханның жеке басының қасиеттерін жоғары бағалаған. Орынбор 
экспедициясының бастығы И. Кириллов: «Әбілқайыр хан барлық қазақ 
хандарының ішіндегі атақтысы және ақылдысы...» [20, 5-14 б.], - деп  
бағалаған. Ал империялық мемлекет саясатын Дала халқына таратушы,  
ханмен етене жақын болған орыс елшісі М. Тевкелевтің: «Әбілқайыр 
хан жетерліктей ақылды және қулығы да бар адам... оның ұлы мәртебелі 
императорға бодан болу ниеті лажсыздан туып отыр», - деген мінездеме 
берген [21, 153 б.].

Сонымен қатар Қазақстанның тарихы жөнінде біршама объективті 
еңбектер шетел ғылыми шығармаларында орын алғанын ескерсек,  
солардың ішінде бірқатар тарихшылар да осы тақырыпқа жете көңіл  
аударған. ХІХ-ХХ ғасырдың өн бойында батыс елдерінде жинақталған 
қазақтар туралы тарихи-этнологиялық сипаттағы сан алуан материалдарды 
жинақтай отырып, сол кезеңдегі Батыс елдерінің біраз ғалымдарының, 
әсіресе Ю. Скайлердің, А. Боджердің, М.Б. Олкоттың өз еңбектерінде Кіші 
жүз қазақтарының Ресейге қосылу себептеріне, бұл орайда Әбілқайыр 
ханның атқарған рөліне назар аударғандығын көрсетіп берді [22-23].  
Олардың арасында да Әбілқайыр саясатын бірқалыпты бағалау  
кездеспейді. Мысалы, Алан Боджер өзінің «Кіші жүз ханы Әбілқайыр 



328

және оның 1731 жылы қазандағы Ресейге бодан болу туралы анты» атты  
еңбегінде: «Әбілқайыр өзінің іс-әрекеттерінде жеке басының мүддесін- 
саяси мақсатты көздеді... ол да Ресейден көмек сұрай тұра, оған мәңгі 
қосылғысы келмеді» [24, 82-83 б.], - деп тұжырымдайды. Ал Юджин 
Скайлер болса «Түркістан» атты еңбегінде халықтан тыс Ресейге көңіл 
бұрған Әбілқайыр ханды сынға ала тұра оның тапқырлығын жоғары 
бағалап, адами қасиетіне арнайы көңіл бөледі [25, 76 б.]. М.Б. Олкотт  
пайымдамасын далалық дипломатияны жетік меңгерген Әбілқайыр 
саясатының екі ұштылығы емес, сол замандағы ерекше мәмлегерлік тәсіл  
түрі деп бағалау керек деген тұжырымды қолдаған.

XX ғасырдың басында қазақ зиялылары да өз еңбектерінде аталмыш 
мәселені талдап пікірлерін білдірген. Олардың шығармашылық мұралары 
ой-өрісінің кең екенін және Қазақстанның Ресейге қосылуын, соған сәйкес 
Әбілқайыр саясатын басқаша тұрғыдан бағалаудағы ұмтылыстарын  
көрсетеді. Яғни, қазақтарды отарлаудың салдары анық жазылғанын көреміз. 
«... Әбілқайыр хан халық пайдасы үстінде өзінің құмар болған дәреже, 
лауазымын империя қол астына кіріп, сақтауды көздеген. Сол ниет, мақсат 
аясында ол Ресей қол астына кіруді қолдайды, далалықтардың бастан 
империяға бағынуына себепші болды... Оның империя қол астына кіру 
жөніндегі пікіріне көбісі қарсы келді... Сонда да хан көптің наразылығын 
ескермей, өзін қолдайтындармен Ресей қоластына кіруге бел байлады»  
[26],- деп Ғ.Мұсағалиев өз пікірін білдірген.

Автор пікірі бір қырынан қарағанда Кіші жүз ханын сынағандай  
көрінгенімен, екінші жағынан кейбір пікірлері шындыққа саяды. 
Әбілқайырдың Ресей әкімшілігіне сүйеніп, өзінің саяси қарсыластарының 
позициясын әлсіретуге, жеке билік жүргізу үшін күресте өзінің  
потенциалды бақталастарынан асып түсуге үміт артқан пайдакүнемдік 
мүддесі болғандығын қазіргі кәсіби тарихшылар да растайды. Десек те, 
ХVIII ғасырдың I жартысындағы әскери-саяси оқиғаларда басты рөл  
атқарған, сол үшін айналасындағылардың қастандығына ұшыраған,  
халық болашағы мен жеке мүддесі дәуір ағымының беталысына қарай 
ойламаған тұста келісім тауып, шара жарасып кеткен Әбілқайыр  
тұлғасын автор біржақты бағалаған.

Әбілқайыр ханның ұстанған түпкі саяси мақсатын 1924 жылы 
жарық көрген «Қазақ тарихы» атты кітабында да империялық билік  
саясатының бет пердесін жасырмай жан-жақты ашуға тырысқандығы 
байқалады. Ол шығарма қаралып отырған мәселе туралы оқиғаларды 
баяндаумен шектелмей, оның астарлы сырын ашуға да ұмтылғаны 
байқалады.

 «... Ұлы хан болғысы келген хандар көбейді. Әбілқайыр, Қайып,  
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Сәмеке ұлы хан болғысы келіп қатар шықты. Бұлардың қайсысы да бір 
ауыздан елді тегіс соңына ерте алмады. Әбілқайырға елді қорқытып  
алып хан болудан басқа жол қалмады. Енді қорқыту үшін Әбілқайыр 
орыс патшасына бағынбақшы болды» деп бір жазып кетсе, ханның өзін  
«Әбілқайыр айбарлы хан болды... Әбілқайырдан бастап хан табы күшейе 
бастады» [27, 47 б.], - деген тұжырымдайтын еңбектер де бар.

Әбілқайыр ханның заманы мен оның саяси ұстанымы отандық  
ғалымдары зерттеулерінде тиісті орын алған. Кеңес тарихшыларының 
бір тобы Әбілқайыр тек өз пайдасын көздеді деген пікірді ұстанса, сол  
заманның зерттеушілерінің бірі: «Әбілқайырды патша үкіметінен қорғаныш» 
тандауға жағдайдың өзі мәжбүр етті десе, екіншісі: «Қазақ хаңдары ХVIII 
ғасырдың басынан сыртқы саяси жағдайдың шиеленісуіне байланысты 
Тәукеден бастап Әбілқайырға дейін Ресеймен бейбіт қарым-қатынасты 
нығайту үшін қам жасады», - деген пікірді айтқан.

Бұл орайдағы көрнекті тарихшы Е. Бекмаханов: «Кіші жүздің қазақтары 
өздерінің көреген ханы Әбілқайырдың бастауымен 1730 жылы ерікті түрде 
орыстарға бодан болғаны мәлім. Мұның өзі сыртқы және ішкі себептерден 
туған қажеттілік болды» [28, 245 б.], - деген пікірді қорғаған. Бұл орайда 
Әбілқайыр хан саясатын барынша ынта қоя саралағанымен, кеңестік 
зерттеушілер де өздері сол қоғамның идеологиялық үстемдігінен шығуға 
мүмкіндігінің болмағанын көреміз.

ХVIII-ХХ ғасырлардағы тарихнаманы зерделегенде Әбілқайыр 
хан жөнінде көптеген пікірлер айтылғандығы жоғарыда көрініс берді. 
Алайда бір ерекше назар аударар жайт, отаршыл империя теоретиктері  
басқыншылықты бітімгершілікпен көлегейлеп, Әбілқайыр саясатына 
өркениеттілік сипат беруге неліктен жанталасқаны бүгінгі таңда  
түсінікті болды. Ресей империясының ауқымды жоспармен жүргізілген 
отаршылдық саясаты қайткенде де қазақ жерін басып алмай 
тоқтамайтындығымен бүркемеленді. Ал керісінше, отандық тарихнамада 
қазақтар үшін жоңғар шапқыншылығынан аман қалудың, сөйтіп жер 
бетінен тұтастай жойылып кетпеудің бірден-бір жолы қазақ өлкесінің 
Ресейге қосылуы деген шалажансар аңыз үстемдік етіп келеді. ХVIII-ХХ  
ғасырлардағы тарихнаманың басты кемшілігі Кіші жүз ханы  
дипломатиясының жеке зерттеу ретінде қарастырылмауы. Әбілқайыр  
сияқты күрделі тұлғаның тек Ресейге қосудағы рөліне баса назар аударып, 
ғылыми еңбектердің осы мәселе төңірегінде жазылуы. Тіпті кеңес тарих 
ғылымы бертінірек ірі тарихи тұлғаның бойында кездесетін «қулық», 
«өктемдік», «билік құмарлық» сияқты пендешілік қасиеттеріне көз салмай, 
оны тым артық бояудан аса алмағанын да анық көреміз. Олай болса, 
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында атқарылып атқан шараларда төл  
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тарихымыздың ашылмаған беттерін орнына әкеліп Әбілқайыр  
т.б. тұлғалардың бейнесінің ақиқатын ашу көзделуде.

Жариялылыққа жол ашылғаннан кейінгі тарих ғылымына келген тың 
серпін кәсіби тарихшыларды да бейқам қалдырмағаны белгілі. ІІрезидент 
Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей «өткенді талдаумен көбіне білімі таяз 
адамдар, тарихты коньюнктуралық ренкке, аяқ астынан саясат қажетіне 
қиюластырушы білімсіздер немесе саясатшы сымақтар айналысатындықтан 
да кәсібилердің әділдігі аса маңызды». Бұл тұрғыдан тарихи танымдық 
жағымен де, ғылыми құндылығымен де ерекше, көптеген тарихнамалық, 
методологиялық мәселелерді алға тартып, ХVIII-ХІХ ғасырлардағы 
қазақ тарихын зерттеушілерге тың серпін беріп отырған кернекті  
тарихшыларымыз М.Қ. Қозыбаевтың [29], Ж.Қ. Қасымбаевтың [30-31], 
М. Әбдіровтің [32-35], С.М. Мәшімбаевтың [36-40], соңдай-ақ жас 
ғалым-тарихшылар Ә.Қ. Мұқтардың тарихи зерттеулерінің орны айрықша 
[41].

Академик М. Қозыбаев «История России есть история страны, которая 
колонизуется» мақаласында Қазақстанның Ресей құрамына кіруі туралы 
өз пікірін келтіреді. Ғалым Қазақстанды басып алу стратегиясы сонау I 
Петр кезінде айқындалып, одан кейінгі уақытта түпкілікті рәсімделгенін  
көрсетеді. Әбілқайыр ханның Ресейге тәнті болуы «ұлтты сақтап қалу 
үшін қолайлы жағдай қалыптастыру мақсатында» қазақтардың империя 
билігін мойындауға мәжбүрлікті қалыптастырған тарихи жағдай деп 
түсіндіріледі. Әрине, соңғы жылдары жарық көрген зерттеулердің 
арасында профессор Ж. Қасымбаевтың 1998 жылы «Столичное обозрение» 
газетінің бірнеше санында жарық көрген, кейін жеке кітап болып шыққан 
Әбілқайыр хан өмірінің ақырғы жылдарына арналған еңбегін атауға болады. 
Автордың пікірі бойынша, ХVIII ғасырдың 40-жылдарындағы Кіші жүз 
ханы саясатының басты мақсаты - Орынбор әкімшілігінің отаршылдық  
қысымшылығына төтеп беру және өмірінің соңына дейін тәуелсіздік үшін 
күресу болды. Сонымен ғалым күрделі және қарама-қайшылығы мол  
Әбілқайыр сынды тұлғаның саяси қызметін біржақты бағалайтын 
тарихшылармен өзінің әсте келісе алмайтынын жазады. Бұдан Ұлы 
Әбілқайырдың толық тұлғасын бүгінгі ұрпаққа айқын таныстырудың 
басталғаны сезіледі.

Тарихшы Ирина Ерофееваның «Хан Абулхаир: полководец, правитель 
и политик» [42] атты «Санат» баспасынан 1999 жылы шыққан еңбегі -  
Әбілқайыр сықылды көрнекті мемлекет қайраткерінің шынайы болмысын 
танытуға арналған алғашқы адал талпыныстардың бірі. Автор әйгілі 
қазақ ханының өмірі мен қызметінің соншалықты сан қырлы әрі зор мәнді  
болғандығын дәлелдеуге тырысады. Әсіресе ол: «М.П. Вяткин,  



331

П.Е. Матвиевский, аздап қана Н.Г. Аполлова мен В.А. Моисеевтен өзге 
төңкеріске дейінгі және кеңес зерттеушілері И.И. Неплюевтің Әбілқайыр 
беделінің қазақ арасында төмен екендігі, ханның билік құмарлығы мен 
қимылдарының кереғарлығы, орыс бодандығы жеке басын ғана ойлап 
қабылдағаны туралы жалған тезистерін тікелей көшіріп қойып, қайталаумен 
келді... Өзгеше айтқанда, Әбілқайыр өмірі мен қызметі туралы тарихнама 
оның өте беделді замандасы һәм жауы жазған жазбалардың ықпалымен 
өрескел бұрмаланып, ханның шынайы тұлғасы мен болмысын анықтауға 
кедергі болып келді...», - деп тың ойды алға тартады. Шынында да И.И. 
Неплюевтің Әбілқайырға берген жалпы алғанда біржақты бағасының  
кейінгі орыс тарихшыларына сілтеме жасар мықты бір дерек болғаны  
рас еді. Бұны айта кету керек, кезінде Кенесарыны біржақты бағалауға ықпал 
еткен Шоқан жазбаларындағы тұжырымға мейлінше ұқсас болатын.

Ғұлама шығыстанушы ғалым, әйгілі ғылыми трактаттардың авторы 
Л.Н. Гумилев: «Тарихтың белгілі бір кезеңімен айналысатын екі замандас 
зерттеушінің оқиғаларды сипаттауы мен өмір құбылыстарын бағалау  
жөнінде өзара толық келіскенімен, сол пәнді бірдей етіп баяндап шығуы 
мүлде мүмкін емес. Өйткені олардың әр қайсысы өздерінің ғылыми 
мақсат-мүдделеріне сәйкес сюжеттерге көбірек көңіл бөледі», - деген екен. 
Өте орынды айтылған пікір. Қоғамдағы адамдардың жалпы бағыты бір 
болғанымен, оның әрбірінің ішкі тілдері әр бөлек, әр бірінің өзіндік бағдарлық 
сюжеті бар. Дәл осы тұрғыдан тарихи кезеңдегі тарихи құбылыстарды 
талдағанда да, ойдағы тарихи тұлғалардың қызметін бағалағанда да  
барлық зерттеуші авторлардың пайымдамалары бірдей болуы керек десек 
әбестік болар еді. Онда біз қателесіп, тарихи шындықтан аулақтаймыз.

Алайда, әлі де болса Әбілқайырдың қайшылығы мол күрделі тарихи 
тұлғасын толық зерттелді деп айтуға қиын. Кіші жүз ханы туралы 
көптеген мәселелер түбегейлі, байыпты зерттеуді талап етеді. Сонымен 
Әбілқайыртанудағы өзекті мәселелерді зерттеуді ғалымдар енді ғана шын 
мәнінде қолға ала бастағанын айта кеткіміз келеді.

Еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін тарихымыздағы  
«ақтаңдақтарды» ашуға жергілікті тарихшылар да араласа бастады. Осыған 
сәйкес тақырыпқа тікелей қатысты ХVIII ғасырдың бірінші жартысындағы 
қазақ халқының саяси өміріндегі Әбілқайыр ханның орны, Кіші жүздегі 
ХVIII-ХІХ ғасырда қалыптасқан саяси-құрылыс пен экономикалық  
дамудағы өзгерістер, Кіші жүзді мекендеген ХVIII-ХІХ ғасырлардағы 
халықтардың этникалық құрамы туралы мәліметтер ғалымдар еңбектерінде 
біршама талданып іргелі тұжырымдар жасалған. Сондай-ақ, республика 
баспасөз беттерінде осы тақырыптың әр мәселесін толықтыратын, дербес 
мемлекеттің өткен кезеңін көрсететін мақалалар жарық көрді.
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Қазақ халқының жоңғарларға қарсы күресі, Қазақстанның Ресейге 
қосылуы және Әбілқайыр хан тұлғасы хақында бүгінге дейін халық  
арасында кең танылған әдеби шығармалар да орын алған. Әбілқайыр хан 
заманы мен оның ерекшелігі тарихи проза саласындағы шығармалардың 
ішінде белгілі жазушы Ә. Кекілбаевтың «Үркер», «Елең-алаң» [43-44] атты 
романдарының орны оқшау тұрса, І. Есенберлин, Ә. Әлімжанов, Т. Ахтанов, 
Қ. Бекхожин, А. Сергеев, С. Сматаев, М. Есламғалиұлы, Қ. Салғараұлы 
секілді жазушылардың шығармалары да бұл тақырыпты едәуір тұсқа 
дейін тереңдетіп баяндаған. Аталмыш тақырып өткен ғасырдың 80-90 жж. 
облыс көлемінде жаңа тыныс алып, ғылыми жарияланым мен баспасөз  
беттерінде ондаған мақалалар болып баяндалған. 

Мақаладағы ойымызды тұжырымдай келе айтарымыз мынадай: а) 
1550 жылы бір ортаға жинақталған Қазақ хандығының дәстүрлі билік 
жүйесін сақтап және оны жетілдіруде шамамен екі жүз жылдан кейін 
саяси арнада болған Әбілқайыр ханның өзіндік үлесі бар деуге тұрарлық; 
ә) аталмыш тұлғаның саяси-мәмлегерлік қызметінің негізгі бағыттары 
екі ғасыр бойы зерттеушілер назарында болып әр заманда оқырманның 
ынтасын туғызған; ә) Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған тұстан 
Әбілқайыр заманы мен оның саяси ұстанымын зерттеу қоғамның назарында  
және бұл проблема өзектілігі ғылыми жаңа ізденістерге жол ашатыны аян. 
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Қазақ хандығы тарихы және Орынбор мұрағаты

        Қазақ мемлекеттілігі тарихын біртұтас дәйектей жазу үшін алдымен 
сан-салалы мұрағат құжаттарын түпдерек ретінде ғылыми айналымға қосу 
басты мәселелердің бірі екендігі күн тәртібіне шығып тұр деп есептеймін.  
Бүгінде қазақ халқының құнды тарихи құжаттары әлем мұрағаттарында 
шашырап жатқаны баршаға аян. Дегенмен олардың маңызды бөлігі Ресей 
мұрағаттарында сақталған. 

Қазақ мемлекеттілігі тарихын кәсіби жазу бағытындағы жұмыстар 
дербестігімізді алған тұстан бері жүйелі жүргізілуде. Әйтсе де әлде де 
ізденістер жүргізіп толықтырар тұстары жетерлік.  Сонау 1949 жылы 
тарихи  айтыс үстінде өзінің сыншыларына қарсы берген тұщымды 
жауабында Е.Б.Бехмаханов еш тайсалмастан: «Мені сынаушылардың  
шектен шыққандығы соншалық, тіпті, олар демогогтік дәйектеулері 
нәтижесінде қазақ тарихындағы мемлекеттіліктен бас тартып, қазақтар 
мемлекеттілікке Қазан төңкерісінен кейін ғана қол жеткізді деуге дейін  
барды. Олардың түсінігінше қазақ халқы аморфтық көпшілік ретінде 
экономикалық және мәдени қоғамда осы ұлан-ғайыр территорияда  
мемлекеттен тыс өмір сүрген екен», - деген батыл  жауап қайтарған-ды. 

 Атақты тарихшының Қазақ мемлекеттілігі туралы тұжырымын анық 
дәлелдейтін мұрағат құжаттары Ресей Федерациясының Орынбор облыстық 
мемлекеттік мұрағатында жинақталған. 

ХҮІІІ ғасырда Қазақ хандығына  келіп тірелген патша үкіметі оны 
тану мақсатында жасаған түрлі экспедициялар қорытындылары және өз 
шенеуніктерінің қазақ елінің билеушілерімен жүргізген хат алмасуларынан 
басталған мұрағат - кейін шаруашылық, статистикалық, кедендік, әлеуметтік, 
саяси мәселелерге ұласты. Осылайша қазақ-орыс шекарасындағы патша 
мекемелерінде жинақталған мыңдаған құжаттарды реттеу 1887 жылы  
құрылған Орынбор Ғылыми мұрағаттық комиссиясының үлесіне тиеді. 
Комиссия бұрынғы Орынбор генерал-губернаторлығы кеңсесіндегі 
құжаттарды сұрыптап Орынбор мұрағатының негізін қалыптастырады  [1]. 

 Тарихи құжаттар сұрыпталу барысында жоғалып, тіпті кейде  
аукциондарда сатылып, пешке жағылған. Мәселен бір ғана Бөкей  
ордасындағы Уақытша кеңес мұрағатындағы 7060 іс-құжат жойылған [2].  
Олардың арасында біз таба алмай жүрген Исатай батыр мен Махамбет 
батырдың  жеке мұрағаты өзге де маңызды материалдар болуы мүмкін. 
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1914 жылы-ақ Орынбор Ғылыми мұрағаттық комиссиясының төрағасы 
В.А.Попов башқұрт әскерилері басқармасы және қазақ даласындағы  
сұлтандық басқару құжаттарының, кейін зерттеуші С.Назин жоғарыдағы 
құжаттарға қоса 200  пұт құжатқа жеткен Орск қорғаны мұрағатының  
оның ішінде, әскери экспедициялар істері, Арал, Әмудария, Сырдарияға 
жорықтары өзге де маңызды құжаттардың жойылғанын жазған-ды. Бұл 
саясатты билікке келген большевиктерде жалғастырған. Бұл жөнінде 
Орынбор мұрағатының өкілдері А.П.Михайлов, С.Петров, Л.Курашевский:  
«Большевиктер мұрағатты тонады. Бұл тонауды 1919 жылдары келген  
казактар онан әрі жалғастырды. Кейін тонау бұрынғыдан да күшейіп,   
құжаттар буда-будасымен отқа тасталды», - деп атап көрсетеді.

     Қазақстандағы мұрағат ісін зерделеген тарихшы А.Ахмет: «Көптеген 
қорларды Орынбор губерниясының орыс шовинизмімен ауыратын 
мұрағатшылары еліміздің тарихына қатысты қор құжаттарын Қазақстанға 
жібермеу мақсатында көптеген істердің мұқабасындағы тақырыптардың 
аттарын қасақана өзгертіп, немесе, ол істерді әдейі сөгіп басқа істерге 
қосып, жаңадан басқа істер дайындаған. Сөйтіп, Қазақстаннан барған 
мұрағатшылардың көзін бояп, ізін адастырып, кейбір құнды құжаттарды 
тізімнен шығарып тастайды», - деп орынды пікір білдірген [3].  

Сонымен бүгінгі Орынбор облысы мемлекеттік мұрағатында нешебір 
қазақ халқының тарихына қатысты баға жетпес құжаттардың  қолдан және 
тарихи жағдайларда  жойылғанына қарамастан Қазақ хандығының сан 
ғасырлы қилы тарихын айғақтайтын мыңдаған мұрағат  материалдары 
сақталған. Олар №1 «Орынбор экспедициясы» қорындағы 1734-1737  
жылдар аралығын қамтитын 7, №2 «Орынбор комиссиясы» қорындағы 
1737-1743 жылдар аралығын қамтитын 15, №3 «Орынбор губерниясы  
кеңсесі» қорындағы 1744-1782 жылдар аралығын қамтитын 202, №4  
«Симбирск және Уфа генерал-губернаторы кеңсесі қорындағы 1789-1796 
жылдар аралығын қамитын 7, №5 «Орынбор шекаралық істері»қорындағы 
1782-1799 жылдар аралығын қамтитын 70, № 6 «Орынбор генерал- 
губернаторы кеңсесі» қорындағы 1797-1881жылдар аралығын қамтитын 
38072, №222 «Орынбор шекаралық комиссиясы» қорындағы 1799-1858 
жылдар аралығын қамтитын 42, №54 «Орынбор шекаралық соты»  
қорындағы 1786-1799 жылдар аралығын қамтитын 50,  №153 «Орынбор  
кедені» қорындағы 1760-1868 жылдар аралығын қамтитын 305 істерден 
құралған.  Оларға қоса жеке қорлардың құжаттары да маңызды. Мәселен, 
Г.Ф.Генстің (1787-1845жж.) (№166 қор),  генерал-майор И.В.Черновтың 
(1825-1902) (№167 қор), А. В. Поповтың (1867-1918) (№168 қор), 
С.Н.Севастьянов (1863-1907) (№169 қор) қорларында қазақ тарихына  
қатысты мұрағаттық құжаттар жеткілікті. 
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Алдымен, мұрағат құжаттары арқылы орыс үкіметінің Азияны отарлау 
және Алтын Ордадан кейінгі құрылған хандықтарды өзіне бағындыру 
жолындағы саясаты анық дәлелдейді. Бұл арада І Петрдің жоспарымен 
түркі тілдес халықтарды бағындыру, соған сәйкес Қазақ хандығын қосып 
алу, соңында оны Шығысқа шығар «кілт және қақпа» ретінде пайдалану 
жүзеге асырылды. Осы мақсатта 1734 жылы Орынбор экспедициясы, 1737  
жылы Орынбор комиссиясы құрылды. Мұрағатта Ресейдің:  «қай уақытта  
да қалмақ, башқұрт, қазақ халықтарын өзара жауластыру арқылы оларды 
әрдайым өзімізге бағындыруға болады» деген саясаты ашық жазылған [4].  

Орыс үкіметі Қазақ хандығындағы барлық жағдайды бақылауда ұстау  
үшін шенеуніктерді қазақ тілін білуге дайындаған. Оларды қазақ  
билеушілеріне жіберіп, барлық ішкі-сыртқы саяси жағдайды өз бақылауында 
ұстаған [5].  Орынбор мұрағатында қазақтарды экономикалық жағынан  
қыспаққа алу, осы мақсатта қазақтар үшін атамекен болып есептелген  
Жайықтың Еуропа бетіне өткізбеу шараларын шебер жүзеге асырылғаны 
байқалады. Ол үшін Жайық өзені бойына қаруланған қорғандарға 
толтырылды. Патша үкіметі 1742 жылы В.Н.Татищевке берген бұйрығында 
қазақтарды Жайықтан өткізбеу бұйырылып, оларға жау ретінде күш  
қолдану және алдын-ала қалмақтар мен казак орыстарды дайындап қою 
қажеттігі ескертіледі. Патша Жарлығымен «қалмақтар мен казак-орыстарға 
қазақтардан алынатын олжаның барлығы сендердікі болады деп сендіру» 
бұйырылады [6].  Кейін А.И.Тевкелев бас хан Әбілқайырға жолдаған  
хатында ашық орыс әкімшілігімен қарым – қатынасын түзетуді талап етеді. 
Олай болмаған жағдайда қазақтар «Еділ жағынан мыңғыраған казак-орыс 
әскерлері, оларға қоса казак-орыстары және қалмақ әскерлері, Орынбор 
жағынан саптағы Ресей әскерилері, сонымен бірге башқұрттар, мещерлер  
және Қазан татарлары, Сібірден басқа жат жұрттықтар аттандырылады. 
Мұндай жағдайға ұшыраған қазақтар не істейді? Арал теңізіне суға 
кетпесе патша ағзамның ашу-ызасынан басқа құтылатын жол жоқ», - деп 
ашық ескертеді. Мұндай қоқан-лоқы күш көрсету саясаты толық жүзеге 
асты. Мұрағатта отарлау саясатын шебер меңгерген Ресей империясы 
түрлі жолдармен қазақ билеушілерін бір-біріне айдап салды. Орынбор  
мұрағатында осы саясат Әбілқайыр хан - Барақ сұлтан, Нұралы хан – 
Сырым батыр, Есім хан  – Сырым батыр, Жантөре хан – Қаратай сұлтан, 
Шерғазы хан  – Арынғазы хан қарым-қатынастарында айқын байқалады. 
Ресей  үшін бұл арадағы басты мақсат Қазақ хандығының дәстүрлі басқару  
жүйесін жою болатын. ХІХ ғасыр басында Ресей коммерция министрі 
Н.П.Румянцев: «осы арқылы қазақтар алауыз болып бөлік-бөлікке бөлінеді, 
сөйтіп, ішкі талас олардың бізге қарсылығын әлсіретеді. Ол арқылы  
патшаға тәуелді Ресей қолдаушысы болады», - деп орыс үкіметінің жоспарын 
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жайып салған-ды [7].   
Екіншіден, мұрағат құжаттарында Қазақ хандығының біртұтас 

мемлекеттігін  айқындайтын территориялық, ұлттық, шаруашылық, 
тұтастығын, нақты көрсететін жазбалар, анықтамалар молынан. Бұл  
мәселелер ХҮІІІ ғасырдағы қарқынды қазақ-орыс қарым-қатынастарының 
бастауында тұрып Орынборда еңбек еткен А.И.Тевкелев, И.К.Кирилов,  
П.И.Рычков жазбаларында ерекше көрініс тапты. Алғашқы Орынбор 
экспедициясының басшысы И.К.Кирилов қазақтардың Жайық, Торғай 
өзендері бойында, Арал теңізі маңында жайлайтынын жазып алса, кейін  
Ресей билігі сол заманда Қазақ хандығы шекарасын Жайық өзенінен 
Жоңғарияға, оңтүстігінде Хиуа, Бұхара хандықтары аралығы ретінде 
анықтаған [8].       

Үшіншіден, мұрағаттан Қазақ хандығының дәстүрлі басқару жүйесінің 
құрылымын анық  байқаймыз. Қазақ хандығының үш жүзден, олардың  
үлкен тайпалардан құралатыны хатталады. 1749 жылы тамыз айында 
Қаратоқа би «хандық басында Шыңғыс ханнан тарайтын ұрпақтар  
отырғанын, Әбілқайырдың да содан тарағанын» И.И.Неплюевке 
ескерткен [9].  Мұрағатта жинақталған материалдарда Бас хандар, жүз 
хандары, билер, батырлар, ақсақалдар, мұсылман діні өкілдері-қожалар, 
жасауылдар, төлеңгіттерден тұратын хандықтың әлеуметтік басқару жүйесі  
анықтала түседі. Хандықтың жоғары  органы болып Халық Кеңесі  
есептелген. Ал сол кезеңде пайда болған тархандық түркітілдес халықтарға 
ортақ атақ болғанымен ХҮІІІ ғасырдың алғашқы жартысында Ресейдің 
жоспарлы саясатымен енгізілді. Мұндай құйтырқы саясат башқұрттарды 
отарлау барысында сыннан өткен-ді.  ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда тархандықты  
шамамен 38 қазақ иеленген. Алғашқылары ел ішінде беделді Жәнібек, 
Есет, Өтетілеу батырлар болатын. Оларға ерекше «құрмет көрсету» арқылы  
Орынбор өз саясатын қазақтар арасына таратуға тырысты. Ресей атадан  
балаға мұра болып қалатын 1 дәрежелі тархандықты Жәнібек, Сырым, 
Тіленші, Сыпыра батырларға берген. Олардың ұрпақтары да осы дәстүрмен 
тархан атанған. Мәселен Жәнібектен соң ұлы Дәуіт, одан соң немересі Мұса 
алған [10].  

Төртіншіден, мұрағатта Қазақ хандығының ХҮІІІ ғасыр аяғына 
дейінгі сыртқы саясатындағы көпвекторлы саясаты соның ішінде Тәуке 
хан, Әбілқайыр хан, Әбілмәмбет хан, Абылай ханның тек қана Ресеймен  
ғана емес, сол сәтте Жоңғариямен, Азия хандықтарымен, Иран  
империясымен, Ауған елімен, Цинь патшалығымен және сол қатарлы 
өзге де көршілес хандықтар және халықтармен қарым-қатынас орнатып, 
елшілік алмасқаны толық көрініс табады. Алдымен ол тәуелсіз ел ретінде 
ХҮІІІ ғасырда Ресей қоластындағы қалмақ, башқұрттармен байланысында 
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анық көрінеді. Олардың қазақтармен сан ғасырлық көршілес орналасуы  
бірде бейбіт, енді бірде өзара соғыстарда өмір сүруіне әкелді. Ресей 
оларды бағындырып, жан-жағынан бекіністермен қоршап жандайшабына  
айналдыруға барын салды. Мұны қазақ қауымы жақсы түсінді. Ресейдің  
мұндай әпербақан саясатына қарамастан Қазақ хандығы олармен 
қарым-қатынасты тікелей өздерімен шешкенді жөн көрген. Мәселен, 
башқұрттар 1735-1736, 1737-1738, 1740 жылдардағы  Ресейге қарсы азатық 
соғыстарында  алдымен қазақтарға арқа сүйеді. Башқұрт елшілерінің 
бірінен соң бірі Әбілмәмбет, Абылай, Барақ сұлтандарға келіп, көмек сұрап, 
өздеріне хан ретінде қазақтарды шақыруы, соңында 1737-1738 жылдары  
Әбілқайырдың башқұрт ханы болып сайлануы түркітілдес халықтардың 
тағдырлас екенін айқындайды [11]. Кейін башқұрттардың азаттық 
соғыстарының басшылары Сұлтанмұрат, Қарасақал қазақтар арасынан пана 
тапты. Ресейдің неше бір талабына қарамастан Қарасақал арғын-қаракесек 
руымен қабылданып, Қазыбек би мен Қабанбай батырдың қолдауына ие 
болған [12]. Ал Еділ қалмақтарымен қарым-қатынас та көп жағдайда екі 
халық билеушілерінің келісімімен шешілген. Оған жол бермеуге тырысқан 
патша үкіметі «біздің қатынасуымызсыз жүгізілген өзара келіссөздер неге 
керек? Тыйым салынсын» деген шешім қабылдайды [13].  Осындай құйтырқы 
саясатқа қарамастан 1742 жылы көктемде қазақ-қалмақ билеушілері 
«еңбектеген баланың еңкейген кәрі болуына дейін» соғыс ашпау туралы 
келісімге қол жеткізген. Мұндай келісімге бас хан Әбілқайыр, Көшек хан,  
Барақ, Әбілмәмбет сұлтандар, Есет, Жәнібек батырлар қатысқан. Жалпы  
мұндай келісімдер соңы өзара құдандалықпен аяқталған. Дегенмен патша 
үкіметі қай уақытта да халықтар арасына от тастап, бірін-біріне айдап салып 
жанжалды қолдан қоздырып отырған.  Оған 1755 жылғы башқұрттардың 
кезекті азаттық соғысының соңы қазақ-башқұрт қарым-қатынасының 
шиеленісуі дәлел бола алады [14].   Оның салқыны ғасырдан-ғасырға ұласты. 
Ол бөлек әңгіме.

Орынбор мұрағатында қазақтардың Жоңғар хандығымен 1755 жылға 
дейінгі саясаты толық хатталған. Бүгінде Ресейдің Жоңғар хандығын 
күшейтіп, оны Цинь елінің күшеюіне қарсы және қазақтарды орыс 
патшасына бағындыруға мәжбүрлеуге пайдаланғанын тарихшылар жақсы 
біледі. Қазақ-жоңғар арасында талай мәрте қанды шайқастар болғанымен, 
соңында елшілер алмасып, елдік мәселелер шешілген. Мәселен 1741 жылы  
Әбілқайыр хан Құтылымбет батырын Қалдан Церенге жіберіп, «Түркістан 
мен Ташкентті қайтаруын» сұраған. Ол жүзеге асқанда аманатқа  
балаларының біреуін жіберетінін хабарлайды. 1742 жылы Әбілқайыр ханға 
ойрат елшілері Қамқа мен Баранг келген. Соңында оларды 1742 жылғы 
тамыздағы қазақ-орыс келіссөзіне қатыстырған Әбілқайыр хан тағы да 
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елшілерін аттандырады [15]. Мұндай елшілер Әбілмәмбет хан атынан 
да жіберіледі. Нәтижесінде көп ұзамай Абылай тұтқыннан босатылып, 
Түркістан Қазақ хандығына қайтарылады. Әбілқайыр хан қаза болған соң  
қазақ-жоңғар байланыстары бас хан болып сайланған Әбілмәмбет хан 
мен Абылай хан жалғастырады. Ендігі жағдайда олар Жоңғарияның  
мемлекеттік саясатына араласуға мүмкіндік алады.

Жоңғар хандығы тарих сахнасынан кеткен соң Қазақ хандығы Цинь 
патшалығымен тікелей байланыс орнатты. Орынбор мұрағаты Цинь 
патшалығының солтүстік батысқа қарай жылжуы  Ресейге зор қауіп 
туғызғанын дәлелдейді. Ресей одан сақтану үшін қазақтарды қарсы қоюға 
күш салады. Осы мақасатта Нұралы ханға капитан Тевкелев жіберіледі.  
1759 жылы 15 наурызда Тевкелев Орынборға жолдаған хатында «Нұралы  
хан басқаратын қазақтарды Цинь басып алған жерлерге шабуылдауға» 
үгіттегенін жасырмайды [16].  Ресей ендігі жағдайда қазақтардың Цинь 
патшалығына өтіп кетпеуін қадағалап, оған кедергі жасауға барын 
салады. Оған қарамастан Әбілмәмбет пен Абылай елшілік алмасып, 
елінің жайын күйттеген. Мұрағатта қазақ-Цинь қатынасы толыққанды 
ашылмаса да Абылай ханның өзіндік саясаты көрініс табады [17].  Орыс  
саясаткерлері Абылайдың «өздерімен кездесуге» келмегенін мойындайды.

Орынбор мұрағатында Қазақ хандығының 1740-1745 жылдары Иран, 
1759-1765 жылдары Ауғанстан мемлекеттерімен елшілік алмасқанын 
айғақтайтын құжаттар кездеседі. Бірақ олар көп емес. Біздіңше 
олар  Москвадағы Ресей империясының Сыртқы саясат мұрағатына 
әкетілген. Мұның барлығы ХҮІІІ ғасырдағы Қазақ хандығының  
орыс бодандығына бас ұрмай тәуелсіз саясат жүргізгенін дәлелдейді.

Бесіншіден, мұрағатта ХҮІІІ ғасырдағы біртуар тарихи тұлғалар  бас 
хандар-Тәуке, Қайып, Әбілқайыр, Әбілмәмбет, Абылай, жүз хандары Көшек, 
Сәмеке, Батыр, Нұралы, Қайып, Уәли, беделді сұлтандар-Барақ, Жәнібек, 
Сұлтанбет, билер-Төле, Қазыбек, батырлар-Бөкенбай, Шақшақ Жәнібек, 
Шақшақ Бөгенбай, Есет, Құлсары, Сырым және өзге де елдің игілері туралы 
материалдар молынан кездеседі. Өкінішке орай Орынбор мұрағатында  
Қазақ хандығының данагөй биі Әйтеке Байбекұлы туралы толыққанды 
дерек әзірге кездеспеді. Патша үкіметі шенеуніктері 1731 жылдан бастап 
ел тұтқалары туралы арнайы тапсырмамен дерек жинағаны байқалады. 
Орынборда өткен (1738,1740,1742) қазақ-орыс кездесулерінде қазақ хандары 
жанына еріп келген ел игілері, олардың рулары, қызметтері,  лауазымдары 
хатталып орыс кеңсесіне жинақталған. Сол заманда қазақтарды ел ішіндегі 
беделі мен орнына қарай айырып, олардың кейбіреулеріне айрықша назар 
аударған, сый-сыйапаттар тарту еткен. Орынбор мұрағатындағы құжаттар 
мұндай мәселелерге империя қаражатының аяусыз жұмсалғанын айғақтайды. 
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Мұндай тапсырманы қазақтармен сенімді қарым-қатынасқа кірген  
А.И.Тевкелев арнайы Ресей Сыртқы істер алқасының тапсырмасына сәйкес 
шебер жүргізген. Ол 1748 жылы 24 қыркүйекте Кіші және Орта жүздер хан 
сұлтандарының шежіресін жасап, «тірілерін бір қоршаумен, ал о дүниелік 
болғандарын екі қоршаумен» белгілеп, Санкт-Петербургке жолдайды. 
Ресей шенеуніктері сол кезеңде-ақ қазақ хандарының тегі Жәнібек ханның 
ұлдары Жәдік пен Үсекеден тарайтынына назар аударған. Бір қызығы олар 
қазақ жүздерінің бөлінісіне, олардың рулық құрамына, олардың әлсіз, я 
мықтылығына да жіті назар аударған. Соның ішінде А.И.Тевкелев Кіші жүз 
руларын аздаған кемшіліктеріне қарамастан толықтай жазбаға түсірген.  
Мұндай шаруаларды Орынбор кеңсесі қызметкері П.И.Рычков та жүргізген. 
Әрбір қазақ-орыс кездесуінен соң орыс тілмәштары арнайы кездесу 
құжаттамасын мұқият жүргізген. Мәселен, 1742 жылы 27 тамыздағы  
кездесуде Сұлтанбет сұлтаннан «Абылай сұлтанның Қалдан Сереннің 
туысын өлтіргені үшін қолға түскендігін» естіп жазып алған болатын. 
Қазақ хандығының бас ханы Әбілқайырдың Орынбор губернаторы  
И.И.Неплюевпен осы жолғы кездесуіне үш жүздң өкілдері қатысқаны 
хатталған. Олар Ұлы жүздің үйсін руынан Ақтамберді, Қалдыбай, Ақтамбай 
батырлар, Орта жүздің арғын руы Шақшақ бөлімінен 14 би-батырлар,  
Атығай бөлімінен бір батыр, Алтай бөлімінен бір батыр, Қанжығалы  
бөлімінен 13 батыр, найман руынан 6 батыр, қыпшақ руынан 6 батыр 
және керей руынан бірнеше батырлар, Кіші жүзден Алшындар мен Жетіру  
бөлімдері. Кездесуде қазақтар Жоңғармен қарым-қатынас, Хиуа хандығы 
мәселесі, Абылайды тұтқыннан босату, тұтқындар алмасу мәселелерін 
көтерген [18].  

Жайық өзенін бойлай салынған орыс бекіністері қазақтың бетке  
ұстарларын қатаң бақылауда ұстауға күш салған. Бекіністен әр-бері өтетін 
барлық қазақ толықтай тексерілген. Мәселен 1745 жылы аманатта ұсталған 
Қожахмет сұлтанның әкесі Әбілқайыр ханға, Тоқа батырға жолдаған хаты 
ұсталған [19].    Мұндай жағдай отарлау жылдарында ерекше күшейді.

Орынбор әскерилерінің шекарадағы озбырлығын тоқтатуға Сырым 
Датұлының да ашық қарсы шыққаны белгілі. Оның орыс патшасына  
жолдаған хатының орыс шекарасынан кедергісіз өтіп кетуі 1793 жылы 
айрықша дау туғызғаны да мұрағатта сақталған. Сырым бастаған би- 
батырлар хаты осы жылы ІІ Екатеринаның ерекше сеніміндегі граф 
П.А.Зубовқа жеткен [20]. Хаттың шекарадан өтіп кеткеніне Орынбор 
губернаторы болашақта мұндай хаттарды өткізбеу үшін Орынбор әкімшілігі 
шекара басшыларына қатаң тапсырма береді.

Алтыншыдан, мұрағатта Ресейдің отарлауына қарсы бағытталған 
ұлт-азаттық қозғалыстар тарихын айғақтайтын құжаттар молынан. Соның 
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ішінде орыс бекіністеріне шабуылдар, барымта, сауда керуендерін өткізбеу 
тағы өзгелері анық жазылған. П.И.Рычков: «Тевкелев сапарының сыры 
ашылған соң қазақ старшындары арасында «ұлы абыржу» басталды», - деп 
азаттық үшін күрестің негізгі себебін дәл көрсете білді [21].  Әбілқайыр 
заманында қазақтар Еділ бойларына, Сақмар, Саратов қалаларына дейін 
қарулы жасақтарымен шабуыл жасап отырған. Оған қарсы орыс үкіметі 
Ресей көпестері жанына қарулы әскер мен зеңбірек қосуға мәжбүр болады 
[22].  Сайып келгенде қазақтардың Еділ қалмақтарымен, Жайық казак- 
орыстарымен соғысы, шекарадағы бекіністерге шабуылдары отарлауға қарсы 
бағытталған ұлт-азаттық қозғалысының ажырамас бөлігі болды. 

Мұрағатта Сырым, Қаратай, Арынғазы, Жоламан, Қайыпқали, 
Исатай-Махамбет және өзге де батырлар, сұлтандар бастаған ұлт-азаттық 
қозғалыстарға қатысты материалдар мұқият сақталған. Олардың  
барлығы еш үзілместен, бірін-бірі жалғастырып, басты мақсаты 
елдікті сақтауды, атамекен Ақжайықтың Еуропа бетін қайтаруды, орыс  
әскерилерінің шекарадағы озбырлықтарын тоқтатуды көздеді. 

1792 жылы күзде Сырым батыр ашық түрде «Ресей шекарасын  
жылына екі рет көктемде және мұз қата бастаған тұста шабуыл  
жасайтынын» ресми ескертеді [23].   Нәтижесінде Сырым батыр 
Елек қорғанына соққы берсе, қазақ рулары Жайық бойында жаппай  
партизандық тәсілмен шабуылға көшеді. Сырым батыр Ресейге қарсы  
күресте Түрік елі мен Бұхара хандығына елшілерін жіберген. Ол турасында 
мұрағатта дерек көп емес [24].  Дегенмен Түрік елінен Сырым Датұлына  
арнайы хат келген. Ол хат  кейін көшірме жасалып, беделді билерге 
жолданған. Хатта: «Дінсіз ресейліктер 7 еуропалық мемлекетпен бірігіп,  
Түрік мемлекетімен соғысуға шықты. Ал сіздер (қазақтар) бізге қарағанда 
Ресеймен көршісіздер және олармен жақсырақ соғыса аласыздар» 
деген жолдарды оқуға болады [25].  Мұндай байланыстар кейін де  
жалғасын тапты. Оның қыр-сырын ашу үшін бүгінде Түркия  
Республикасындағы мұрағаттарын зерделеу қажет.

Орынбор мұрағатында ұлт-азаттық қозғалыстар Ресей патшасына 
қарсылық, ал қозғалыс басындағы тұлғалар «қарақшылар» деп  
жазылғанымен құжаттармен мұқият танысқан адам олардың отарлауға  
қарсы бағытталғанын айқын түсінеді. Мәселен, Арынғазы сұлтанның  
дәстүрлі мемлекеттілік басқару жүйесін сақтап, елінің азаттығы үшін  
күрескен Арынғазы ханды алдап-арбау жолымен мәңгілікке Калуга  
қаласына жер аударғаны туралы деректер мұрағатта тиянақты хатталған [26].

Қорыта келгенде, қазіргі Ресей Федерациясының Орынбор облыстық 
мемлекеттік мұрағаты Қазақ хандығының біртұтас ел болғандығын, оны 
дәлелдейтін нақты территориясы, басқару жүйесі, шаруашылығы, біртұтас 
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тілі, діні, мәдениеті бар қазақ халқының болғанын толықтай айғақтайды. 

Әдебиеттер:

1 Ахметова Ұ.Т. Орынбор Ғылыми мұрағаттық комиссиясы (1887- 
1918 жж.) Монография: - Алматы: «Арыс», 2013. - 320 б.

2  ОрОММ 99 қ., 1 т., 73 іс., 24-26 п.
3 Ахмет А. Қазақстандағы мұрағат ісінің тарихы (1918-1991 жж.). – 

Алматы: Елтаным баспасы, 2013. -127 б.
4  ОрОММ 1 қ., 1 т., 1 іс, 74 п.
5 ОрОММ 2 қ., 1 т., 1 іс, 33-34 п.
6  ОрОММ 2 қ., 1 т., 11 іс, 15-16 п.
7 Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828 гг.). Т.4. –М.-Л., АН 

СССР, 1940. -С.200
8  ОрОММ 1қ., 1т., 1іс, 75 п.
9  ОрОММ 3қ., 1т., 23 іс, 46-47 п.
10 ОрОММ 6қ., 10т., 4290 іс, 315-316 п.
11 ОрОММ 2 қ., 1 т., 3 іс, 37-45 п.
12 ОрОММ 3 қ., 1 т., 8 іс, 137-140 п.
13 ОрОММ 3 қ., 1 т., 38 іс, 196-197 п.
14 ОрОММ 3 қ., 1 т., 38 іс,140-155 п.
15 ОрОММ 2 қ., 1 т., 12 іс, 29-68 п.
16 ОрОММ 3 қ., 1 т., 52 іс, 1-13 п.
17 ОрОММ 3 қ., 1 т., 98 іс, 281-283 п.
18 ОрОММ 2 қ., 1 т., 12 іс, 52-68 п.   
19 ОрОММ 3қ., 1 т., 8іс, 65-66 п.
20 ОрОММ 4 қ., 1 т., 2 іс, 36-37 п.
21 Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). – Оренбург, 1896. - 

С.6
22 ОрОММ 1 қ., 1 т., 6 іс, 35-36 п. 
23 ОрОММ 5 қ., 1т., 55 іс, 317, 322 п.
24 ОрОММ 5 қ., 1 т., 27 іс, 640-641 п.; 44 іс, 317, 83-87 п.
25 ОрОММ 5 қ., 1 т., 30 іс, 13-18 п.
26 Ахметова Ұ. Арынғазы хан (1786-1833 жж.).- Алматы:  

«А-Полиграфия» ЖШС, 2004. -168 б.



344

Атыгаев Н.А., 
Институт истории и этнологии

 им. Ч.Ч. Валиханова, к.и.н., доцент

КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО: ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

Вторая половина XV века в истории народов Центральной Азии 
ознаменована возникновением Казахского ханства, «первым в Центральной 
Азии национальным государством, созданным ныне существующим  
народом …» [1, с. 37]. В его истории имеются много «белых пятен» и 
спорных моментов. Одной из таких дискуссионных проблем является 
оценка уровня политической организации Казахского ханства. По мнению 
одних исследователей, Казахское ханство было полноценным государством, 
другие же исследователи отрицают саму возможность создания государства 
кочевниками. Вместе с тем, до сих пор в историографии в качестве  
научной проблемы не рассмотрен следующий интересный вопрос: 
воспринималось ли современниками Казахское ханство как государство? 
Целью данной работы является поиск ответа на поставленный выше 
вопрос. Для ответа на него очень важным, на наш взгляд, является изучение 
применяемой в исторических источниках терминологии. 

Как известно, Казахское ханство было создано Керей-ханом (Гирей-хан) 
и Жанибек-ханом в 870 году хиджры / 1465/66 гг. [2, с. 108; 3, с. 259, 262; 
4]. В русских архивных материалах XV- начала XVIII века оно фигурирует 
под термином «Казацкая (вар. Казатцкая, Кайсацкая, Киргиз-казацкое, 
Киргис-кайсацкая, Казачья) Орда» [5, с. 68; 6, с. 44; 7, с. 96, 340, 395; 8, с. 
70, 271]. В ногайских документах в отношении него применяются иногда 
выражения «Бараков Царев Казацкий юрт» и «Урусов царев юрт». Так, 
например, в 1538 году ногайский Кошмухаммед (Кошум)-мирза сообщал 
Московскому князю Ивану Васильевичу: «Так бы еси ведал: наперед 
того на Баракове цареве на Казацком юрте ходили есмя» [7, с. 1]. В том 
же году Келмухаммед-мирза писал: «... Урусов царев юрт был Бога забыл, 
и нашего слова забыл, и шерть свою порушил. И Бог и того нам дал» [7, с. 
2]. Эти выражения являются показателем династийной преемственности  
правителей Казахского ханства от ханов Ак-Орды в глазах ногайцев.

Наряду с этим, в отношении Казахского ханства в текстах некоторых 
документов Посольского приказа Московского государства встречаются 
факты использования термина «государство». Так, например, в 1595 году 
дьяк Василий Щелкалов, принимая послов Сефевидского шаха Аббаса 
I в посольской палате, говорил следующее: «… А государь наш великий 
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сильный государь, многие государства приклонились к государю нашему и 
учинились под его царьскою рукою: Казацкая и Колмацкая Орда, иные многие  
государства» [7, с. 95]. В 1600 году при английском дворе русские послы 
утверждали: «… А внове прибыле государства учинились под [великого] 
государя нашего царскою рукой: иверской Александр царь з братьею з 
грузинские цари, Казацкие и Колматцкие Орды Тевкель царь з братею и 
со всею Казацкою Ордою и Калматцкою» [7, с. 13]. Следует отметить, что  
русские послы всячески стремились продемонстрировать европейским 
правителям могущество своего царя и подчиненность ему соседних  
государств, в том числе и Казахского ханства. В 1585 году русские послы 
говорили шведскому послу Клаусу Оксу: «… и Казацкие Орды царевы 
Акназаровы дети и с Казацкою Ордою приехали служити ко государю же 
нашему», «…Казацкая Болшая Орда, и та ныне в государя ж нашего воле 
учинилась» [7, с. 83]26.

О Казахском ханстве как о государстве, говорится также в отчете в Москву 
атамана В. Тюменца и десятника И. Петрова об их поездке в государство 
Алтын-ханов (1617 г.). В своем донесении русские послы сообщали: «...А 
говорят де про те государства, что то прямая Казачья Орда ...» [7, с. 270]. В 
1628 г. сотник И. Севергин со слов пленных калмыков докладывал: «Только 
де, государь, Чокур тайша в дружбе и в [с] сылке с Казачьею Ордою. А с 
ыными де, государь, ни с которыми государьствы у Чокур таиши ссылки ни с 
кем нет» [7, с. 314].

Казахское ханство в восточных мусульманских сочинениях называется 
26 Нельзя понимать в буквальном смысле утверждения русских послов. Бесспорно, в то время 

никакого реального подчинения Казахского ханства Московскому государству не было. С одной стороны 
русский двор, видимо, стремясь показать могущество своего царя, выдавал желаемое за действительное. 
С другой же, в русской, как и в китайской [9, с. 16], дипломатической практике стремление правителей 
других государств установить с ними дипломатические контакты воспринималось как желание 
подчиниться им. Например, в одной грамоте конца XVI века говорится: «Преж сего бухарский Абдула 
царь присылал к великому государю нашему послов своих, чтоб великий государь наш принел под свою 
царьскую руку»[7, с. 211]. В другом документе 1609 года томский воевода В.В. Волынский сообщал 
в Москву: «приходили в Томской город послы от черных колмаков... и пришед в Томской город, били 
челом тебе, государю царю и великому князю Василью Ивановичу всея Русии, чтоб им быть под 
твоею царскою высокою рукою неотступным...» [7, с. 234-235]. Т.И. Султанов обращает внимание на 
то, что встречающееся в дипломатических документах словосочетание «находиться под высочайшем 
повелением» трактовалась по разному русским двором и той стороной, которая обращалась к русским 
правителям с таким предложением. Последняя сторона под этим подразумевала обычно «военный и 
политический союз с Россией» [10, с. 291]. 

Следует учесть также, что в русских документах нередко встречаются беспочвенные заявления. 
Так, например, в одной грамоте утверждается, что московский царь отдавал приказы правителям 
Сефевидского (Кызылбашского) государства в Иране и Южном Кавказе: «А кизилбашскому шаху 
государь наш приказал, а велел на бухарского послат[ь] рат[ь] … А кизылбашской посылал на бухарсково 
с юргеньчским Азымом царем рат[ь] свою …»[7, с. 211]. В 1585 году русские послы говорили шведам: 
«… а последний сибирской Кучюм царь посаженик был на Сибири из рук государя нашего … Ивана 
Васильевича …» [11, с.37], хотя хорошо известно, что к воцарению Кучума в Сибири московский двор 
не имел никакого отношения [12, с. 17-18].
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«Улус казахов», «Казахский улус», «Казахский эль-улус», «Улус Джучи» или 
более ранним географическим термином «Дашт-и Кыпчак» (иногда Дашт-и 
Кыбчак или просто Дашт) [13, с.96; 14, с. 105, 468]. Также в некоторых 
персоязычных источниках в отношении Казахского ханства применяется 
термин «доулат». Так, например, в Тарих-и Рашиди Мирза Мухаммад 
Хайдар Дуглат пишет:«دوب داتفه و دصتشه لاس زا قازق نیطالس تلود یادتبا. 
[15, c. 109].

Отметим, что в существующих сегодня переводных изданиях Тарих-и 
Рашиди данный отрывок не точно переведен на русский и казахский языки. 
В извлечениях из сочинения, включенных в 1969 году в известный сборник 
«МИКХ», дается следующий перевод: «Начало правления казахских  
султанов с восемьсот семидесятого года …» [14, с. 195]. Группа узбекских 
ученых под руководством А. Урунбаева в своем издании труда Мирзы 
Мухаммад Хайдара Дуглата вышеприведенный абзац переводит на русский 
язык следующим образом: «Начало правления казахских султанов пошло  
с 870 (1465-1466) года …» [2, с. 108]. В издании Тарих-и Рашиди 2003 
года данное предложение так переведено на казахский язык: «Қазақ  
сұлтандарының алғаш билік жүргізуінің басы 870 (1465-1466) жылдан 
басталады» [16, с. 110]. 

Слово تلود [доулат] имеет в персидском языке несколько значений: 
1) государство; 2) правительство, 3) богатство; 4; владычество, власть, 
могущество, 5) благо, счастье, удача; 6) добиться счастья [17, с. 682]. 
Поэтому считаем, что данный отрывок следует переводить следующим 
образом: «Начало государства казахских султанов с восемьсот семидесятого 
года …». Такой же перевод данного сообщения Мирзы Мухаммад  
Хайдара Дуглата дает и Т.И. Султанов [18, с. 234].

Правомерность перевода слова «доулат» на русский язык словом 
«государство» или «держава» подтверждается тем, что другой отрывок 
со словом «доулат» из этого же сочинения Мирза Мухаммад Хайдара  
Дуглата

 تلود و رمع هنیفس نتف جاوما مطالط ،ناخ کیب یهاش یالیتسا نافوط تقو هب) 
 (دوب هتسکش مهرد ار لوغم نیناوخ

[15, с. 373] узбекскими востоковедами переведен так: «Во время бури 
завоевания Шахибек хана (Мухаммада Шейбани – Н.А.) волны смут 
разбили судно государства и жизни могольских ханов» [2, с. 297]. В труде 
сефевидского историка Кази Ахмад ал-Гаффари Нусах-и джаханара  
говорится о Касым-хане и Хаккназар-хане как о правителях государства 
или, в переводе В.Г. Тизенгаузена, державы дома Орды (هدروا نامدود تلود)  
[19, с. 215, с. 274].

Следует отметить также, что созданное в 1501 году в Иране и Южном 
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Кавказе Сефевидами государство называлось «Доулат-е Сефевие» (تلود 
 ,государство Сефевидов –  (شابلزق تلود) «или «Доулат-е Кызылбаш (ۀیوفص
государство, держава кызылбашей [20, с.69; 21, с. 255]. В отношении  
Османской империи применялось наименование «Devlet-i (турецкое 
произношение термина «доулат») Âliyye-i Osmâniyye» (هینامثع هیلاع تلود) 
[22].

В персоязычных письменных источниках встречается арабо- 
персидский термин «мамлакат» (تکلمم), от которого происходит 
современное казахское слово «мемлекет» (государство). Однако в начале 
XVI века этим термином обозначалось не государство, а какое-то владение. 
Это достаточно отчетливо отражено в труде Фазлаллаха ибн Рузбихана  
Исфахани, где говорится о «мамлакат-е Сыганак», также автор применял 
термин «мамлакат» в отношении Сабрама, Карши и других городов и  
владений [13, с. 116, 142, 162.].

Таким образом, согласно русским и персоязычным источникам 
современниками Казахское ханство воспринималось как суверенное 
государство. 

Признание Казахского ханства государством отражено также в 
применяемой в источниках титулатуре верховного правителя казахов. 

Как известно, в восточных письменных источниках в относительно 
правителей Казахского ханства используются термины-титулы «хан»и 
«хакан». Как отмечал академик В.В. Бартольд, «… в Средней Азии в  
отдельных государствах, возникших после распада монгольской мировой 
империи, слово хан было собственно титулом государя» [23, с. 604]. 
Относительно второго термина он писал: «Хакан – арабское написание 
тюркского царского титула каган ... Этот титул носили уже государи  
древнейшего из народов, называвших себя «тюрк» ... позднее делалось 
различие кан (или хан) и каган (или хакан), и хакан стали понимать в значении 
«хан ханов» [23, с. 602]. Однако в исторических сочинениях XV-XVI вв.  
между ними не делается никаких различий. Так, например, автор 
Шараф-наме-йи шахи Хафиз Таныш в отношении казахских правителей  
Керея и Жанибека применяет оба термина «хан» и «хакан» [24, с. 99].  
Ханами и хаканами они названы и в Бахр ал-асрар Махмуда ибн Вали 
[14, с. 352]. Хотя в большинстве письменных источников казахский 
верховный правитель конца XV – начала XVI века Бурундук назван ханом, 
то в тексте вакфной грамоты Михр Султан-ханым, дочери Бурундука,  
он – «почитаемый хан и преславный хакан» [25, с. 228].

В русских архивных документах в отношении казахских ханов  
(например, Касыма, Хакк-Назара, Тауекеля, Есима и др.) употребляется  
термин «царь». Например, в описи Царского архива XVI века имеется 
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следующая запись: «Ящик 38-й. А в нем книги и списки казатцкие при Касым 
царе …» [26, с. 339; 27, с. 23; 28, с. 78; 29, с. 48-49]. В 1521 г. осведомитель 
Московского князя Василия Ивановича З. Зудов, который до этого четыре 
месяца находился в плену в Астрахани, писал в Москву: «А казатцкого  
царя Касыма сее зимы не стало» [7, с. 61]. В мае 1535 г. правитель  
Ногайской Орды Сеид Ахмад-мирза сообщал Московскому князю Ивану 
Васильевичу: «Казатцкой царь Хозя Махмет царь с пятьюнатцатью сыньми 
у нас живет…» [6, с. 251]. Казахский хан второй половины XVI века Хакк- 
Назар в архивных документах дипломатических отношений Московского 
государства фигурирует как «Казатцкие Орды Акназар (Окназар) царь» 
[30, с. 597]. В 1595 году в своей грамоте русский царь Федор Иванович  
обращался к правителю Казахского ханства Тауекелю следующим  
образом: «Казатцкие Орды Тевкель царь» [7, с. 201]. В донесении уфимского 
воеводы О. Прончищева (1620 год) говорится: «... колматцим тайчам  
учинилась теснота великая от Казачьи орды от Ишимя царя...» [7, с. 275]. 

Титул «царь», как отмечают исследователи, в европейской иерархии 
стоял наравне с титулом «император» [31, с. 271-273]. Толковые словари 
русского языка В.И. Даля (1863-1866 гг.) и С. Ожегова дают следующие  
определения данного термина: «государь, монарх, верховный правитель 
земли, народа или государства», «Единовластный государь, монарх, а также 
официальный титул монарха; лицо, носящее этот титул …» [32].

О том, что тюрко-монгольский титул «хан» в русских документах 
«почтительно переводили … словом Царь, приравнивая его к римским и 
византийским цезарям – императорам» писал известный историк начала 
ХХ века, крупнейший специалист по истории Казанского ханства М. 
Худяков еще в 1923 году [33, с. 176]. Следует отметить, что сами русские 
правители стали систематически именовать себя царями только с 1547 года, 
когда Иван IV Грозный первым принял данный титул, «утвердив таким  
образом в глазах подданных свой престиж как суверенного правителя 
…»[34].

Кроме титула «царь» в русских документах встречается и употребление 
в отношении казахских правителей термина «государь»27. Так, например, 
летом 1521 года великий князь московский Василий Иванович,  
по-видимому, получивший известие о смерти Касым-хана, наказывал своему 

27 Следует отметить, что дипломатическая служба Московского государства строго следила за 
употребляемой в документации титулатурой и терминологией. Так, например, в 1558 г. московский 
посол в Ногайской Орде Елизар Мальцев наставлял ногайского мирзу Исмаила писать «государь» при 
обращении к Московскому правителю: «А Смаиля, государь, князя о грамотах есми уговорил и навел, 
как ему писати к тебе, государю. Писал есми, государь, то к тебе, государю, преж того. А ныне, государь, 
тебе все «государем» писал з Бекчюрою. Да и Байтерек о том ему добре ж говорил: Не соромся дей, 
князь Смаил, пиши «государем». Немцы дей посилнее тебя. да все дей у них государь городы поимал…» 
[7, с. 120, 471, 474].
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послу В.М. Третьяку-Губину: «Да Казатцкую Орду ему пытати, кто ныне 
в казакех государь …» [5, с. 700]. Описывая сложившуюся в Казахском  
ханстве после смерти Хакк-Назара ситуацию, в 1581 году в Москве  
ногайский посол Байкеш Темиров говорил: «А государя на Казатцкой Орде 
нет, а есть дей у них царевичь, да еще не посажен» [7, с. 177].

Русские правители признавали высокий статус чингизидов. Поэтому 
неудивительно, что при русском дворе даже пленный казахский султан 
Ораз-Мухаммед, племянник Тауекель-хана, занимал более высокое  
положение (хотя, возможно, фиктивное) чем русская родовая знать. 
Сохранилось описание приема московским царем в 1590 г. Сефевидских 
(кызылбашских) послов, в котором говорится: «А государь царь и великий 
князь в те поры сидел в середней в подписной в золотой палате в царском 
платье и в диодиме, и в царской шапке. А при государе были в полате по  
правой стороне в лавке, от государева места с сажень, сидел царевич  
Арасланалей Кайбулин28; а в другой лавке по левой стороне от государя  
сидел Казацкие Орды царевичь Урозмагмет; а от них сидели бояре и 
дворяне большие по местам, все в золотом платье» [7, с. 190]. Спустя 5 лет  
московский царь Федор Иванович объяснял это в своем письме к  
казахскому хану Тауекелю так: «А брат ваш Урусмагмет царевич у нас 
в нашем царьском в великом жалованье пожалован по его достоинству  
многими вотчинами, и поместьи, и деньгами, как и иных великих государей 
дети цари и царевичи у нас, великих государей, бывают пожалованы»  
[7, с. 203].

В отношении казахских правителей в персоязычных письменных  
источниках употребляется термин падишах(на казахском яз.  
падша(х), هاشداپ), который на русский язык переводится: падишах, 
монарх, король, царь, государь [17, с. 259]. К примеру, Касым-хан назван  
падишахом Дашт-и Кипчака (Кипчакской степи) в труде Нусах-и  
джеханара Кази Ахмада ал-Гаффари [19, с. 215, с. 274], в анонимном 
персоязычном сочинении Сефевидской историографии Алам-ара-йи Шах 
Исмаил [36, с. 252] и ряде др. сочинений.

Этим же термином падишах (мн. падшахан) назывались в  
персоязычной среде все правители государств. Например, Мирза 
Мухаммад Хайдар Дуглат называет Захир ад-Дина Бабура, основателя 
«Империи Великих Моголов» в Индии, «Бабур падишахом» [2, с. 191, 
202, 203]. В рукописных фондах иранских библиотек хранятся сочинения,  
посвященные жизнедеятельности различных правителей, в том числе  
и Ирана: Хуласат ат-таварихи падшахан-и аджам, Тарих падшахан-и  
Сефевие, Тарих-и падишахи Тахмасб и др. [37, с. 894, 901; 38, 73]

28 Астраханский султан. См.: [35].
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Кроме того, в письме Сефевидского шаха Аббаса I к казахскому  
правителю Тауекель-хану, сыну Джангир-хана,  в отношении казахского хана 
и самого Сефевидского правителя применяется одно и то же выражение: 
«Обладатель султанской власти, величия, могущества…» (в отношении 
Тауекеля добавлено к этому «славы и милости», в отношении Аббас-шаха 
«и счастья» [39, с. 240]. Возможно, выражение «обладатель султанской 
власти» является влиянием традиции соседей – турецких султанов  
Османской империи.   

Для понимания самооценки казахских ханов как правителей, очень 
примечательны слова Тауке-хана, сказанные во время приема в Казахском 
ханстве (1694-1696 гг.) русских послов Ф. Скибина и М. Трошина.  
Русские послы пишут: «И Тевки хан говорил: Турской де салтан или 
кизылбашской шах чем его, Тевки хана, выше? Таковы ж, что и он» [7, с. 
413]. Эти слова показывают, что казахский хан позиционировал себя 
таким же независимым и могущественным государем, какими были  
правители двух империи этого периода – Османской и Сефевидской 
(Кызылбашской).

Таким образом, русские и восточные персоязычные письменные  
источники ясно указывают на то, что в Московском государстве и  
персоязычном мире казахских ханов рассматривали в качестве  
самостоятельных правителей государства и признавали их высокий статус.

Учитывая вышеизложенное, мы приходим к следующему выводу:  
изучение употребляемой в источниках терминологии показывает, что 
современниками Казахское ханство воспринималось как суверенное 
государство, а его правители, равные по рангу другим правителям, 
государями. 
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ПАТШАЛЫ РЕСЕЙ МОЙЫНДАМАҒАН ҚАЗАҚ ХАНДАРЫ

Сонау 1967 жылы ақиық ақын Ғафу Қайырбеков «Ақ үй туралы аңыз» 
деген өлең жазып, тарихымыздағы хандардың есімін ардақтауға рұқсат  
бермей жүрген кеңестік билікке назаланып:

Әлі күнге бір сұрақ – мен аңғарман,
Сұрап келем ақылды адамдардан.
Өзге жұрттың хандары керемет боп,
Біздің хандар қалайша жаман болған? – деп жазған екен. 
Халқымызда ата-бабадан тіні үзілмей келе жатқан дәстүрлі хандық 

мемлекеттілікті қастерлеген қоғамдық сана орын алғаны белгілі. Кезінде 
Қазақ хандығының соңғы дәуірін Тәуке ханмен емес, Кенесары ханның қаза 
табуымен аяқтау қажеттілігі туралы пікір болған.

Тарихқа көз жіберсек, патша үкіметі хандық басқару жүйесін  
жойғанымен, халық санасынан мүлдем сызып тастай алмады. Оның дәлелі 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің етек жаюы барысында Әбдіғапар 
Жанбосынов қыпшақ көтерілісшілерінің ханы, Шолақ Оспанов арғын 
көтерілісшілерінің ханы болып сайлануы. 1916 жылғы 21 қарашада 13 
болыс өкілдерінің құрылтайында халық арасында атақты Нияз бидің  
ұрпағы Әбдіғапар Жанбосынов көтеріліске шыққан Торғай уезінің ханы  
болып сайланған [1, 647 б.]. Кешегі қылышынан қан тамған 
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кеңестік кезеңде де халық санасынан қазақ мемлекеттілігі 
нышандарының бірі – хан ұғымын жоя алмады. 1930 жылғы 
шаруалар көтерілісі кезінде араларынан беделді адамдардан хан  
сайлап алғаны белгілі. Мысалы, Сырдария округінің Созақ ауданындағы 
көтерілісте көтерілісшілер өздерінің жетекшісі Сұлтанбек Шолақовты хан 
сайлайды. Тіпті, ол хан кеңесін де құрған. Ырғыз ауданында көтеріліске 
басшылық жасаған имам, хазірет Мұхантай Саметов те хан ретінде елге 
танылды [2, 282-284 б.]. Бұл адамдардың хан болып сайлануы немесе 
жариялануы қазақ қоғамының дәстүрлі басқару жүйесімен байланысты, ол 
сондай-ақ қозғалысқа біртұтас басшылықты жүзеге асыру қажеттілігінен 
туындаған-ды.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында хан мен халық арасындағы ғасырлар бойы 
сақталған тепе-теңдік отаршылдық заманда бұзылды. Оның айғағы  
хандарды дәстүр бойынша халық сайламады, керісінше отаршыл Ресей 
патшасы тағайындады. Бұл қасіреттің негізгі түп төркіні отаршылдық 
саясатта жатқандығы болып табылады. Халық қамқорына айнала алмаған 
орыс патшасымен тағайындалған хандардың ел алдында толыққанды  
беделі болмағаны тарихи шындық.

Хан – Қазақ мемлекетінің ең жоғары билік иесі болып табылады. Қазақ 
қоғамында хан – мемлекет, қоғам, халық бірлігін сақтайтын, елдің басын 
қосып ұстайтын ең жоғары дәрежелі басшы. Ханға халық сенген, оларды 
бір мақсат, бір мүддеге жұмылдыра білген тұлға ретінде құрметтеген.  
Қазақ халқының қоғамдық-әлеуметтік құрылымында ханның алатын  
рөлі өте жоғары. Тарихтан белгілі ханды халық сайлаған және сайланған  
ханға халық тарапынан зор құрмет көрсетілген.

XVIII ғасырдың екінші ширегінде Ресей империясы Батырдан бастап, 
Қайыпты, Әбілғазыны, Арынғазыны, Қаратайды, Жұманы хан деп 
мойындамады. Бірақ тарихи деректерге сүйенсек қазақтар оларды хан 
деп таныған. Осылардың арасында хандық басқару жүйесін сақтап қалу 
үшін болған күресте ерекше көзге түскені Қаратай Нұралыұлы болды. 
Патша үкіметінің қазақ жерін отарлау және дәстүрлі хандық институтты 
әлсірету саясатына қарсы көтерілген Қаратай сұлтанды сол кезеңдегі 
бауырлары Өзбекқали, Артыққали, Орман, Шотқара, Бөкей сұлтандар ғана  
емес көптеген қазақ рулары қолдады.

Патша үкіметі XVIII ғасырдың аяғымен XIX ғасырдың бірінші  
ширегінде қазақ халқының тарихында жүздеген жылдар бойы қалыптасқан 
хандық басқаруды жоюды қолға алғаны белгілі. 1797 жылы Кіші жүздегі 
Есім ханның қаза табуы, орыс империясының отарлау саясатының жаңа 
бір қырын аша түскен болатын. Осы жағдайды сәтті пайдаланған Орынбор  
әскери генерал-губернаторы О.А. Игельстром сол жылдың 6 маусымында 
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«Ұлы мәртебелі императордың нұсқауымен жаңа хан сайланғанша Кіші  
Орда да барлық басқару билігін Хан кеңесіне жүктеймін», - деп хабарлайды 
[3, с. 11]. Патша әкімшілігі Хан кеңесін енгізу арқылы хандық институтты 
әлсіретуге бағыт ұстады. Патша үкіметінің отарлау саясатының басты 
ерекшеліктерінің бірі қазақтың сұлтандары мен билерінің арасында 
алауыздықты өршіту болды. Ресей империясы қазақ мемлекеттілігінің  
дәстүрлі хан сайлауы жүйесіне соққы бере отырып, Айшуақ, Жантөре 
және Шерғазы хандарды әкімшілік арқылы тағайындап, Кіші жүздегі  
қатынастарды одан әрі өршітті. Орыс әкімшілігі бұл өлкеде Хан кеңесін  
енгізу арқылы хандық институтты әлсіретуге бағыт ұстанды.

Кіші жүздегі саяси шиеленістің басты ерекшеліктерінің бірі ғасырлар 
бойына ханның ақ киізге көтеріліп халық жиынында сайлануы жөніндегі  
ежелгі дәстүр тапталып, тікелей патша әкімшілігінің әмірімен жүргізілуі 
болды. Хан тағына отырған хандар міндетті түрде Ресей империясына 
адалдығы жөнінде ант қабылдауға тиісті болды. Орыс әкімшілігі бұл  
қабылдау арқылы қазақ хандарын өздеріне бағынышты, дала төсінде  
Ресейдің отарлау саясатын жүргізуші тұлға ретінде көруге ұмтылады.

Патша үкіметі отарлау науқанында Кіші жүздегі өздерінің  
тағайындаған хандарына ғана сүйеніп, өз саясатын жүргізуге күш салады. 
Бірақ халықтың арасында хан атағына ие болған сұлтандар болғаны да анық.

Әбілқайыр тұқымынан Байұлы рулары Қаратай Нұралыұлын, соның  
ішінде жаппас рулары Мәтиді, ал Орта жүздегі арғын руы Жұма 
Құдаймендиевті, қыпшақ руы Жантөре Жиhангеровті хан санады [4, с. 268]. 
Қаратай сұлтанның хан сайлануына он екі ата Байұлымен қатар Жетіру, 
Әлімұлы рулары да кеңінен қолдау көрсеткені белгілі. Өз кезегінде Қара, 
Орман, Шығай, Шотқара, Жәнібек, Өзбекқали, Елтай, Сары сұлтандар 
«Бірінші ханымыз Әбілқайыр одан кейін Нұралы, Ералы және Есім  
төртеуі де хандық  дәрежеге жоғарғы мәртебелі патша рақымымен Орынбор 
мешітінде бүкіл қазақ халқының қатысуымен сайлаған. Олардың көзі  
тірісінде хандар ешқашан Ордада сайланбайтын және қазақ халқы үшін  
өзінің старшын, би, батырларымен жиналып, барлығы Орынборға  
баратын. Егер Шекаралық істер экспедициясы және жоғарғы мәртебелі 
император бұйырса, біз кешікпей Орынборға барамыз», - деп, әкімшілікке 
өздерінің негізгі жоспарын ашып айтады [5, 104-105 пп.]. 

Хат жазған қазақ сұлтандары өздерінің алдарына бірнеше мақсаттар 
қойғанын байқаймыз. Біріншіден, олар Кіші Ордадағы хан сайлауда шешуші 
рөл патша мен Орынбор әкімшілігінің қолдауы екенін жете түсіне білген, 
екіншіден, сұлтандардың ең басты мақсаты қайткенде де патша әкімшілігін 
мойындату арқылы дәстүрге сай Қаратай сұлтанды хан сайлау. Қаратай 
сұлтанның халық арасындағы беделі мен басқару қабілетін бізге дейінгі 
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зерттеушілердің ешқайсысы да жоққа шығара алмаған. Мәселен П. Юдин, 
А.Ф. Рязанов, М.П. Вяткин өздерінің еңбектерінде Қаратай сұлтанның 
ел басқарудағы қабілеттілігіне ерекше тоқталған. Қаратай сұлтан кезінде  
Ордада тыныштық пен толық келісім болған, халық бейбіт тіршілікпен  
алаңсыз өмір сүрген. Қаратай сұлтан Орынбор генерал-губернаторы  
О.А. Игельстромға өзінің хан тағының заңды мұрагері екенін талай мәрте 
хабарлаған. Осындай саяси жағдайдан соң Орынбор әкімшілігі қазақ 
даласындағы хандық басқару жүйесін бірден жоя алмайтынын жете  
түсінеді, сондықтан ханға халықтың сенімінің күштілігін ескеріп, қазақ 
Ордасындағы хандық құрылысты сақтау қажеттілігін патшаға баяндайды. 
Ордадағы саяси жағдайды саралаған патша үкіметі өздеріне «тиімді» 
ханды сайлауға шешім қабылдады. Шешім 74 жасқа келген, жасы ұлғайған 
Қаратайдың немере ағасы Айшуаққа түсті. Патша үкіметі сұлтан Айшуақты 
таңдауы тегін емес еді, патша шенеуніктерінің ішкі есебі бар болатын.

М.П. Вяткиннің пікірінше, Қаратай сұлтанды патша үкіметі Ордадағы 
ең беделді де ақылды сұлтан екенін біле отырып, патша үкіметінің  
жүргізіп отырған саясатына мүлдем келіспейтінін әккі саясаткер барон 
О.А. Игельстром болжай білді деп түйіндейді [3, с. 356]. Ал зерттеуші  
А.Ф. Рязановтың тұжырымдауынша О.А. Игельстром егер де Қаратай  
сұлтан хан болып сайлана қалған жағдайда патша үкіметіне бағынбай,  
тәуелсіз саясат жүргізе отырып Ресейден бөлінуге дейін баратынын  
болжап, таңдау Әбілқайыр ханның қартайған ұлы Айшуаққа түсті деп өз 
пікірін білдіреді [6, с. 13]. 1805-1815 жылдар патша үкіметінің отарлау 
саясатына қарсы қарулы күреске шыққан Қаратай сұлтан, ендігі бір кезеңде 
Орынбор әкімшілігімен келісімге келіп, хандық жүйені сақтау мен азаттық 
күрестің жаңа бағытына жол ашуға ұмтылыс жасауға талпынады.

Шерғазы хан 1819 жылы 19 қаңтарда генерал-губернатор П.К. Эссенге 
хат жолдай отырып, өзінің қажылық парызын өтеу үшін Меккеге жіберуді, 
хан тағына баласы Есқазы сұлтанды қалдыруды сұрайды [7, 33-35 пп.]. 
Орынбор әкімшілігі Шерғазы ханның сапарға шығуына байланысты, хан 
тағына лайықты сұлтандарды есепке ала бастады. Осы уақытта Қаратай 
сұлтан қоластындағы қазақтар Ішкі Ордаға өтіп, Нарын құмының төскейін 
емін-еркін жайлады. Қаратай сұлтанның шекаралық линиядан алысқа ұзап, 
дала бетке қоныстануына қарамастан, Шекаралық комиссия шенеуніктері 
сұлтаннан қазақтардың Нарын құмына рұқсатсыз өткендігіне жауап 
күтті. Бірақ мұндай қатынас қағаздарға Қаратай жауап бермеді. Оның  
жауап хатын күтпестен Орынбор сұлтанмен байланысқа шыққан.

Орынбор әкімшілігі Қаратай сұлтанның қоластындағы қазақтардың 
Ішкі Ордаға өтуінен сескенуінің өзіндік себептері бар еді. Біріншіден, 
патша үкіметінің қатаң бақылауына қарамастан, ішкі бетке өтуі. Екіншіден, 
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қазақтардың белгіленген шекара линиясын мойындамайтындығынан. 
Үшіншіден, Ішкі Ордадағы бақылауда тұрған тәртіпке және үкіметке 
қарсы үгіт жүргізу мүмкіндігі. Төртіншіден, Ішкі Ордадағы қазақтардың  
Қаратай сұлтанның қол астына өту қаупі. Осыдан қауіптенген П.К. Эссен 
Қаратай сұлтанға қарсы «Ресейден қол үзген», «келісілген келісімді  
бұзған», «қазақтардың Жайықтан өтуіне тосқауыл қоймаған» дегендей 
айыптарды алға тартады [8, 13-14 пп.]. Осы тұста П.К. Эссеннің көздегені 
Қаратай сұлтанды мүмкіндігінше Кіші жүзді уақытша болса да басқару  
үшін хан тағына жолатпау еді.

Патша үкіметінің талай сыннан өткен әккі шенеунігі Қаратайдың Кіші 
жүздегі ерекше беделінен сескенсе, екіншіден, орыс үкіметінің жүргізіп 
отырған саясатына ашық қарсылық білдіруші ақсүйек сұлтан, үшіншіден, 
қазақтар арасында көрнекті тұлға, діні мен тіліне берік мұсылман  
болатынды, төртіншіден, тәуелсіздік жолында қарумен қарсы қол  
бастағанын естен шығармады. Сонымен бірге патша әкімшілігі, біздіңше, 
соңғы жылдары байқалған Нұралыұлдары мен Қайыпұлдарының  
арасындағы ел бірлігі жолындағы мақсаттарын қаламағаны анық.

Шерғазы ханның Санкт-Петербург шешімімен Меккеге қажылыққа 
аттануы көп ұзамай П.К. Эссенді де алаңдатады. Сыртқы істер министрлігі 
генерал-губернатор ұсынысымен Хан кеңесінің төрағасы Арынғазы 
Әбілғазыұлына зор жауапкершілікті тапсырады. Бұл саясат арқылы орыс 
әкімшілігі Қаратайдың ендігі уақытта хан болып бекітілмейтінін дәлелдейді. 
Бірақ Қаратай сұлтан патша үкіметінің бұл қадамын түсіне білді, ол 
туралы орыс зерттеушісі Л. Мейер: «Қаратай өзінің көпшіліктен жоғары  
тұратынын көрсетті. Ол өз тәкаппарлығына қарамастан, Арынғазыға 
ашық қарсы шықпады», - деген пікір білдірді [9, с. 32]. Арынғазының 
Орынбор губернаторы П.К. Эссенмен сенімді қарым-қатынасын 1819 
жылы 4 желтоқсанда Кіші жүз ханы Шерғазының Санкт-Петербургке 
кетуіне байланысты уақытша Кіші Орда басшылығын қолға алуын Қаратай  
сұлтан  түсіністікпен қабылдайды. Өйткені Арынғазы мен өзінің алдына 
қойған мақсаты қазақ қоғамындағы дәстүрлі хандық билікті сақтау және 
күшейту еді.

Генерал-губернатор П.К. Эссен 1825 жылы 24 наурызда Қаратай  
сұлтаннан 11 наурызда алған № 90 және 93 қатынас қағаздарындағы соғылған 
мөрге ерекше назар аударады. Мөрде «Хань Kаратай сынь Нурали-хановъ»  
сөзі жазылған болып шықты [10, 4-5 пп.]. Губернатор сол күні сұлтанға 
арнайы хат жазып, хан атағын бекіту тек үкіметтің құзырында екендігін, 
бұл жағдайдың орыс әкімшілігі арасындағы қарым-қатынасқа салқынын  
тигізетінін айта отырып, қатынас қағаздарын қайта жазуға кейін 
қайтарады. Мөрдегі жазу Қаратай сұлтан мен патша үкіметі әкімшілігінің  
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арақатынасындағы қайшылықты аңғартса керек. Орыс әкімшілігінің 
кеңселеріне жіберілетін қатынас қағаздарға соғылатын мөрді үкімет  
орындары әдейі жасатып бергені белгілі. Біздіңше, халық сайлаған хан 
ретінде Қаратай аталған мөрді Ордадағы ішкі қатынастарда пайдаланды 
деген тұжырымға келеміз [11, 186 б.]. Атап өтетін жағдай Қаратай Нұралыұлы 
мен Жұма Құдаймендіұлын халық өз кезегінде хан сайлаған болатын. 
Осы атақ пен билікті олар жаңа лауазымға бекітілгенше, яғни Кіші жүздің 
аға сұлтандығына тағайындалғанша сақтады. 1824 жылы Кіші жүзде 
хандық билік біржолата патша әмірімен жойылды. Орыс саясаткерлері өз 
дегеніне жетіп, қазақ ел билеушілерін түпкілікті Ресейдің басқару жүйесіне  
енгізіп, олардың мәртебесін шенеунік деңгейіне түсірді. Бұл саясатқа 
кезінде қолына қару алып, енді бірде түрлі дипломатиялық жолмен қарсы 
болған Қаратай да ХІХ ғасырдың бірінші ширегінде орыс әкімшілігі 
енгізген «жаңалық» ықпалына түсіп, батыс бөліктің сұлтан-правителі  
болып тағайындалды.

Қаратай Нұралыұлы өмір сүрген кезең қазақ тарихындағы қайшылығы 
мол заман еді. Ол қазақ қоғамындағы ішкі өзара талас-тартыстың  
өршуімен, экономикалық-саяси дағдарыстың күшеюімен көрінеді. Ең  
бастысы, ХІХ ғасыр басында патшалы Ресей қазақ даласына ықпалын 
күшейтті. Қазақ хандарының ел ішіндегі билігін шектеп, орыс саясатына 
көндірді. Ұзақ жылдар бойы тәуелсіздіктің соңғы нышаны ретіндегі  
хандық институтты сақтап қалу үшін күрескен Қаратай сұлтанның да бұл 
дағдарысқа қарсы қояр амалы болмады.
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«ТАРИХ-И РАШИДИ» ЖӘНЕ ШӘКӘРІМ «ШЕЖІРЕСІ»: ОРТАҚ 
ИІРІМДЕР МЕН ӨЗГЕШЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАР

Қазақ хандығы туралы алғашқы мәліметтер хатталған тарихи 
еңбектер - орта ғасырларда түркі кеңістігінде жазбаға түскен нарративтік  
шығармалар. Бұлар - парсы немесе түркі халықтарының әдеби тіл үлгісі  
ретінде қалыптасқан шағатай тілінде жазылған жазба мұралар. Сондай 
мұралардың қатарынан алдымен Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и 
Рашиди» атты тарихи-мемуарлық еңбегін атаймыз. «Тарих-и Рашиди» 
біздерге, біріншіден, Қазақ хандығында, әсіресе, ХV-ХVІ ғасырлар 
арасында болған хандықтың құрылуы мен қалыптасуы кезеңінде орын алған 
оқиғаларды баяндайтын жазба дерек көзі ретінде ерекше маңызға ие болса, 
екіншіден, елдің, ру-тайпалардың, билеуші хандардың тарихын жазудағы 
түркілік дәстүрдің қазақ арасындағы жалғастығы тұрғысынан, үшіншіден, 
нарративтік шығармалардың тарихи деректерді автордың хатқа түсіру 
уақытының ерекшелігі мен технологиясы (кімнен, қалай жазып алғаны),  
және оның қазақ шежірешілеріне, халық арасына (фольклорда) тараған 
үлгілерінің интерпретациясы қызғылықты. 

М.Х. Дулатидың даңқты еңбегі - қазақ хандары Керей мен Жәнібектің 
Шайбан Әбілқайырдан бөлініп шығып, жеке хандық құрған оқиғаны  
баяндаған бірден-бір жазба дерек көзі. Моғолстан ханы Рашидидің  
құрметіне жазылған тарих-мемуарлық естелікке Қазақ хандарының  
Шайбан Әбілқайырдан бөлініп шыққан белгілі оқиғасы, Алаша, Қасым  
хандар жайындағы мәліметтер тіркелген және оны автор көбіне ауызша 
деректер негізінде баяндаған. Оны автордың кітапты «көне көз қарттарынан 
естігенін» және өзге де «ауызша жеткен аңыз әңгімелер» мен өзі «сенім 
артқан кісілерден естіген әңгімелері» [1, 44; 55; 160 б.] арқылы жаздым  
деген жолдарынан аңғаруға болады. 

Тарихшы Қазақ хандарының бөлініп шығу оқиғасына кітаптың әр  
тұсында бірнеше рет тоқталады. Тарих жазбаларға және ауызша жеткен 
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мәліметтерге сүйенген автор Қазақ хандығының құрылу оқиғасын  
былайша баяндайды: «Әбілқайыр хан Дешті Қыпшаққа түгелдей билігін 
орнатқан кезде Жошы әулетінен шыққан кейбір тіміскішіл сұлтандар одан 
келер пәленің иісін сезіп қалып, оны орнынан тайдырмақ болды. Керей 
хан, Жәнібек сұлтан сияқты кейбір сұлтандар мен басқалар аз ғана топпен 
Әбілқайыр ханнан қашып, Моғолстанға келді. Сол уақытта Моғолстан 
хандығын билеу кезегі Есенбұға ханға жеткен еді. Есенбұға оларды  
құрметтеп, оларға Моғолстанның бір шетін бөліп берді. Олар осы жерде 
қауіпсіз жайлы қоныс тапты. Сөйтіп тыныш өмір сүріп жатты. Әбілқайыр  
хан дүние салғаннан кейін өзбектердің ұлысында алауыздық пайда болды. 
Әркім мүмкіндіктеріне қарай қауіпсіз һәм дұрыс өмір сүру үшін Керей мен 
Жәнібек ханды паналады, олар осылай күшін нығайтты. Басында өстіп 
елден қашып, олардан бөлініп жырылып қалып, біраз уақыт тарығып әрі  
сергелдеңде болғандықтан оларды «қазақ» деп атады. Бұл лақап ат  
қазақтарға осылай таңылды» [1, 305-306 б.]. 

Ал енді Қазақ хандығының құрылуы туралы халық аңыздарының  
дерегі қандай? Онда аталмыш оқиға қалай баяндалады? Бұл орайда, әрине, 
алдымен Алаша және Әз-Жәнібек хандар туралы циклді аңыздар қатары  
еске түседі. Алаша хан туралы аңыздарда жоғарыда аталған тарихи  
оқиғаның ізі мүлдем жоқ, тіпті, хандықтың негізін қалаған Керей мен 
Жәнібектің есімдері де аталмайды. Ал Әз-Жәнібек туралы ел әңгімелерінде 
Асан Қайғы, Жиренше шешен сынды халық арасынан шыққан қарапайым 
кісілердің билеуші ханнан ақыл-ой, сәуегейлік даналық, шешендік  
тапқырлығы тұрғысынан артықтығы дәріптелетін тағылымды, өнегелі 
мазмұндар аңыздалады.

Қазақ хандығының жеке отау болып шығу оқиғасын түркілік 
тарихи-шежірелік және халықтық аңыздық мазмұнмен қаныққан 
деректер арқылы қосақтай баяндау 1911 жылы жарияланған Шәкәрім  
Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі» (бұдан 
былай «Шежіре») атты еңбегінде орын алған. Қазақтардың жеке бөлініп 
шығуына қатысты айтылатын «шынды-өтірікті» [2, 21 б.] сөздерінің ішінен 
шежіре кітаптардың сөзіне «анықты дегенін һәм дұрыс шежіре хабарына 
тура келгендерін» [2, 21 б.] ғана алған Шәкәрім былай деп жазады: «...
Сол кезде Шибан нәсілінен Әбілқайыр хан деген 1452 жылы Қазан ханына 
да, Қырымға да қарамай өз алдына Жошы ұлысының күншығыс жағын 
билеп тұрды. Сонда қазақтың ханы Әз-Жәнібек хан еді, Әбілқайырға  
қарап тұрушы еді. Әз-Жәнібектің шын аты Әбусағид еді. Тоқайтемір  
нәсілінен Барақ хан баласы еді. 1455 жылы Әз-Жәнібек хан немере інісі 
Шаһгерей ханменен тамам қазақты алып, Әбілқайырға өкпелеп Шудағы 
Шағатай нәсілінен Есен Бұғаның баласы Тоғылық Темірханға қарады. 
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Әбілқайырға өкпелеген себебін біздің қазақ былай айтады: «Біздің  
осындағы арғындардың арғы атасы Дайырқожа ханның сүйікті қазысы 
екен, әділ айтқандықтан «Ақжол» атаныпты және Қара Қыпшақ Қобыланды 
батыр да Әбілқайырға сүйікті екен. Екеуі ішінен жауласып жүргенде, бір 
күні далада Қобыланды батыр Дайырқожаны өлтіріп кетіпті. Әз-Жәнібек 
хан біліп, Қобыландыны шариғат бойынша қысас қылып өлтіруге сұрапты. 
Әбілқайыр хан берейін десе, көп қыпшақ бұзылатын болған соң, бере 
алмай үш кісінің құнын алып бітім қыл деген соң, Әз-Жәнібек хан өкпелеп 
кеткені біздің қазақта мақал болып жүрген «Қара Қыпшақ Қобыландыда нең  
бар еді, құлыным» деген сөз Дайырқожаның сүйегін айналып жүріп  
жылаған әкесі Қыдан тайшы деген кісінің сөзі. Аты – Қыдан еді, тайшы деген 
- өлеңші, ақын дегені. Біздің қазақтың арғын атасы Қотан ақын дейтұғыны 
осы және бұл сөзге бір дәлел арғын Жанақ ақынның уақ Жарқын биге  
айтқан өлеңі. Жарқын би атаңда ақындық бар ма еді дегенде, Жанақ ақын 
айтыпты:

Алашта Арғын аға туған зерек,
Өзгеден ол кісінің жөні бөлек.
Арғынның түп атасы - ақын Қотан,
Өлеңге бізден ұста болса керек.
Жоғарыда Әз-Жәнібек хан қазақты алып ауарда Ноғай атанған 

туысқанымыздың жақсылары қазақтың жақсыларымен  көрісіп, амандасып 
жыласыпты, соны біздің қазақ домбырашылары «Ормамбет хан өлгенде, 
он сан ноғай бүлгенде, ноғай-қазақ айырылғандағы жылау күй деп бір  
зарлы күй тартады...»[2, 22-23 б.]. 

Атақты ақынның шежірешілік-жылнама дәстүрінде баяндап жазған 
аңыздық оқиғасында Керей мен Жәнібектің өздеріне қарасты руларды 
бөліп алып, жеке хандық құру тарихына қатысты жазба деректерден 
жөнсіз ауытқушылық жоқ. Ондағы негізгі оқиға – қазақ хандары Керей 
мен Жәнібектің Шайбан Әбілқайырға өкпелеп, өзіне қарасты елді алып 
бөлек кетуі. Бірақ ақынның қаламына ілінген қазақ аңызының аталмыш 
тарихи оқиғаны суреттеуі мынадай фактологиялық ауытқулар мен автор  
тарапынан қосылған қосымша бояу мен баяндауларға ие:

1. М.Х. Дулати Шайбан Әбілқайырдан бөлінген жұртты Керей хан 
мен Жәнібек сұлтандар басқарды деп жазса, Шәкәрім қазақтың ханы  
Әз-Жәнібек еді, ол немере інісі Шаһкереймен бірге бөлініп кетті деп 
баяндайды. Басқаша айтқанда, «Тарих-и Рашидиде» қазақтың ханы – Керей, 
Жәнібек – сұлтан, ал Шәкәрімде Жәнібек те, Керей де – қазақтың хандары. 
Оның үстіне оқымысты ақын Жәнібекке «әз», Керейге «шаһ» лақабын  
қосқан және Жәнібектің шын есімі Әбусағид деп толықтырған;

2. «Тарих-и Рашиди» Керей мен Жәнібекті Моғолстан ханы Есенбұға 



362

қарсы алды десе, Шәкәрім Есенбұға баласы Тоғылық Темірханға қарады  
дейді. Тарихи шыңдықта Тоғылық Темір – Моғолстанның ХІV ғасырдағы 
алғашқы ханы. Ал Есенбұға тарихи-хронологиялық ретпен санағанда, 
Моғолстанның сегізінші ханы.

3. М.Х. Дулати қазақ хандарының бөлек кетуін Дешті-Қыпшақта 
орын алған бұлғақ, сепаратистік әрекеттермен байланыстырса, Шәкәрім  
Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлінуіне себеп болған нақты  
оқиға – ханның сүйікті қазысы Арғын биі Дайырқожаны Қарақыпшақ 
Қобыландының өлтіруі деп санайды. Дайырқожаның құнын даулаған 
оларға Әбілқайыр әділ шешім бермей, Әз-Жәнібек қазақтарды бөлек 
алып көшіп кетеді. Хан тұқымдарының бөлінуіне басты себеп – құн дауы. 
Осылайша Жәнібек ханның бөлек кетуі бауырлас ноғай-қазақ жұртын екіге 
бөледі. Сонымен қатар «Шежіреде» түркі тектес халықтардың батырлық  
эпосына ортақ кейіпкер Қарақыпшақ Қобыланды мен қазақ-моңғол 
шежіре, аңыздарында жиі кездесетін Қодан, Дайырқожалар сынды  
кейіпкерлердің аты аталады. Бұған қоса, қазақтың ғұрыптық  
фольклорының бір үлгісі-жоқтау беріледі және «Орманбет хан өлген 
күн, он сан ноғай бүлген күн» деп келетін аңыздық тіркестің сарынында  
домбырада ойналатын күй аңызы туралы айтылады.

Шәкәрім «Шежіресіндегі» Керей мен Жәнібекке қатысты тарихи  
деректерде фактологиялық ауытқулар қазақ аңыздарының «тегеуірінен», 
«ықпалынан» қалыптасқан. Бұл орайда, біз ел арасында Әз-Жәнібек хан  
туралы көптеген аңыздардың сақталып келгенін және түркілік шежірелік 
еңбектерде Алтын Орданың ханы Жәнібектің «Әз-Жәнібек» деп 
мадақталатынын, сонымен қатар қазақ хандарының басым көпшілігінде 
лақап есім болғандығын еске салғымыз келеді. Шәкәрім Керей мен Жәнібек 
хандардың тарихын жазғанда аңыздық деректер мен шежірелік баяндаудың 
дәстүрлі үлгісін пайдаланған. Ал қазақтарға пана болған Моғолстан ханы 
Тоғылық Темір деп санауы және қазақ пен ноғайдың бөлінуі Орманбет би 
тұсында болған деректері - таза фактологиялық жаңылыс.

Шәкәрім «Шежіресіндегі» бояуы өзге, баяны бөлек тұстарға келетін 
болсақ, Шайбан Әбілқайыр билеген көшпелі Өзбек ұлысының ыдырауына 
бірлестіктегі өзге Шыңғыс тұқымдарының билік үшін таласы мен оларды 
қолдаған жекелеген рубасы билердің сепаратистік әрекеттерінің әсер 
еткені сөзсіз. Саяси күш пен материалдық байлыққа, адам ресурсына 
ие билер тарапынан ондай қолдау болмаса, Керей мен Жәнібек Шайбан  
Әбілқайырдан бөлініп шығуға бата алмас еді. Демек, Арғын руының биі 
Дайырқожаның құнын даулаған хан Жәнібектің бас билеуші тарапынан 
әділ шешім таппағандықтан елін бөліп алып кетуі - сол кезеңдегі тарихи 
шындықтың болмысынан алшақ кетпеген. Оның үстіне құн дауы – қазақ 
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қоғамында ауыр қылмысқа саналатын, ел ішінде үлкен дүрбелең тудыратын 
ірі даулардың бірі.

Шәкәрім нұсқасы нақты тарихи тұлғалар Шайбан Әбілқайыр, қазақ 
хандары Керей мен Жәнібектер жанына ХІV ғасырдан бастап жырлана 
бастаған атақты «Едіге батыр» жырындағы тоғыз батырдың бірі, түркі 
тектес халықтарының эпостық қаһарманы, қазақтың «Қырымның қырық 
батыры» сынды циклді жырының кейіпкері Қобыланды батырды, халық  
шежірелерінде қазақтың түп атасына саналатын Қодан тайшы мен 
Арғын руының арғы атасы Дайырқожа сынды аңыздық кейіпкерлерді бір  
оқиғаның маңына жинаған. Бірақ автордың бұл ұмтылысы – сол тұстағы 
шежірелік және аңыздық деректермен құпталатын қисынды талпыныс. 
Себебі, біріншіден, аңыздардың баяны бойынша, Керей мен Жәнібек 
хандар қазақ руларын бөліп алып кеткендіктен туысқан бауыр ел-ноғай мен 
қазақ екіге бөлінеді. Осы оқиғаға байланысты туындаған «Ел айырылған»  
атты күй аңыз бар. Сол күйдің кіріспесі ретінде айтылатын тарихи  
жырларының бір үзігінде Қарақыпшақ Қобыланды екі елдің-қазақ пен 
ноғайдың айырылуына себеп болған кісі:

Ноғайлының ну елі,
Күңіренді, қайғырды.
Қарақыпшақ Қобыланды,
Қара орыннан айырды.
Ел қанаты қайырылды [3, 15 б.]. 
Екіншіден, аңызға Мәшһүр Жүсіп жазып алған қазақ шежірелік 

деректеріндегі «Бұрынғылардан айтылып жүрген бір сөз бар еді: қыпшақ 
бұзады, арғын түзейді. Қыпшақтың қарасы (Қарақыпшақ-А.Ә) ашуланшақ 
келеді»[4, 42 б.] деген қазақтың ескі сөзінің танымы енген. Орта жүздің ірі 
тайпалары Арғын мен Қыпшақ Сыр бойы мен Арқаның Торғай, Көкшетау 
өңірі, Ертіс бойларын қатар жайлап, көш-қоныстары көршілес болып 
келген. Ал қыпшақ пен арғынға қатысты мәтел сөзді жазбаға түсірген  
Мәшһүр Жүсіп те, «Шежіре» авторы Шәкәрім де – арғын руынан шыққан 
тұлғалар. Демек, оларға ел ауызындағы мәтел айрықша таныс болған деп 
санауға болады. Осындай халықтық танымдар негізінде «Шежіре» авторы 
Алтын Орда заманындағы эпос кейіпкері Қарақыпшақ Қобыландыны 
Керей мен Жәнібекке қатысты нақты тарихи оқиғаның ішіне кіргізіп, оны  
нақты тарихи оқиға деп бағалаған.

Ал Қодан тайшы мен Дайырқожа - түркілік эпос қаһарманы Қарақыпшақ 
Қобыланды сынды аса танымал кісі болмаса да, шежірелік аңыздарда  
есімдері тұрақты кездесіп отыратын кейіпкерлер. Қазақ шежірелік  
аңыздарының бірінде Құтан (Қодан) – Арғын руының арғы атасы. Оны 
аңыздар сөзге ұста болған ақын кісі деп таныса, ендігі бір тұста ол Үш жүз 
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қазақтың  құрылуына атсалысқан би, кей тұста ол Үш жүздің атасы. Тіптен, 
кейбір шежірелер оны Байқотан деп атап, Майқы бидің ұрпағына тірейді. 
Әз-Жәнібек ханға уәзір болған Байқотаннан тараған тоғыз ұлдан қазақтың 
Үш жүзі құралады. Ал Қотанның ұлына саналатын Дайырқожаның есімі 
А.И Левшиннің 1832 жылы жарияланған «Описание киргиз-казачьих, 
или киргиз-кайсацких орд и степей» атты еңбегіне тіркелген аңызда 
аталады. Онда ол – Алаша ханға еріп, Бұқараны шапқан Үш жүз қазақтың  
Орта жүзінің басшысы.

Қодан (Қотан, Құтан) атты кісінің қазақ шежірелеріне танымал болуы 
кездейсоқтық емес. Көне түркі-моңғолдық тарихи-шежірелік еңбектерде 
«Қотан» (Қоңқотан) деп аталатын ру аты және сол рудан тараған кісі  
есімдері туралы деректер кездеседі. Тіпті, кейбір шежіреде, айталық 
«Моңғолдың құпия шежіресінде» Қарақыпшақ Қобыландының қолынан 
баласы Дайырқожа өлгенде Қодан тайшының қайғыланып, зар төгетін 
көрінісіне ұқсас оқиға желісі кездеседі. 

Мұндай оқиға Шыңғыс хан тарихына байланысты айтылатын  
аңыздардың бірінде орын алған. Онда Шыңғыс ханның алдында баласын 
жоқтап, күштінің әлсізге көрсеткен зорлығына қайғырып, жоқтау жыр 
айтқан кісі бар. Жоқтау айтушының есімі –  Менілік, руы –  Қоңқотан. Ол 
– Шыңғыстың әкесі Есукейдің досы. Оны татарлардың қолынан уланған  
Есукей өлер алдында қайын жұртына тастап кеткен Темучинді алдыруға 
жұмсайды және оған артында қалып бара жатқан әйелі мен балаларын  
аманат етеді [5, 52 б.]. 

Менілік досының аманатын орындап, жетім қалған Есукей балаларына 
көп жақсылықтар жасайды. Тіпті, ол Шыңғысты Кереит ханының опасыз 
әрекетінен сақтандырып, оны өлімнен құтқарып та қалады.

Жас Шыңғысқа қамқор болып, кейін ол хан болғанда үлкен абыройға 
ие болған Менілік қарияның жеті ұлы болады. Жеті ұлдың бірі Теб-теңгір 
мен Шыңғыстың бауырлары арасында қақтығыс туады. Теб-теңгір бірде 
Шыңғыстың інісі Қасырды соққыға жықса, бірде Отчығынды қорлайды.  
Қорлық көргендер хан ағасына шағым айтады. Хан Қоңқотандық қария 
Менілікті ордаға шақырады. Ол жеті ұлын ерітіп Шыңғыстың шақыруымен 
ордаға кірген уақытта, Отчығын өзін қорлаған Меніліктің баласы Теб- 
теңгірмен үй ішінде күресе жөнеледі. Шыңғыс қаған оларға: «Сыртқа  
шығып күресіңдер», – дейді. Керісушілер сыртқа шығып бара жатқанда 
Теб-теңгірдің малақайы от басына түсіп қалады. Менілік қария малақайды 
алып, қайғырып, дұға оқып, қойнына тығады. Отчығын Теб-теңгірді 
сыртқа алып шығып, күні бұрын өзі дайындап қойған үш палуанын жауып  
жібереді. Олар Теб-теңгірдің арқасын сындырып өлтіреді [5, 209-214 б.]. 

Үйге қайта енген Отчығын былай дейді: «Теб-теңгір мені аяққа  



365

жығылтқан еді. Күш сынасайық десем көнбей, сылтауратып жатып алды. 
Алдамшы нөкер екен!»,-дегенде, Менілік әкей не болғанын сезіп, көзінің 
жасын төгіп былай дейді:

Тайр етүкенді
Томпақтай болған кезден,
Теңіз дариялары
Бұлақтай болған кезден,
Бірге қайнасқан едім! [5, 214 б.]. 
Сөз жоқ, бұл жыр үзігінде  Менілік әкей Шыңғысқа кішкентай кезінен 

қамқор болғанын, оған жақсылықтар жасағанын меңзеп тұр. Жырдың осы 
ұғымдағы мазмұнын «Моңғолдың құпия шежіресінің» қазақшаға мейлінше 
жақын мағынада аударылған екінші бір нұсқасынан көруге болады:

Жеті қат жер тулақтай
Кезде мен 
Кездесіп дос болған ем.
Шалқар дария бұлақтай,
Шақта мен 
Сөйлесіп дос болған ем [6, 170 б.]. 
Олай болса, Қоңқотандық Менілік – өзі кішкентайынан қолдап,  

қамқорлық жасаған кісіден зорлық көріп, соған қайғырған жан қария. 
Осыған ұқсас көріністі Дайырқожа өлгенде Қодан тайшы да қайталайды. 
Оның «Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным!?» деп жырлауы – 
зорлықтан шыққан зар. Баласынан айырылған Қоңқотандық Менілік әкей 
Шыңғысқа істеген жақсылығын айтып өкіне жыласа, Қодан тайшы Ноғайлы 
еліне көп қамқорлық жасағанын тілге тиек етіп күңіренеді:  

Қарақыпшақ Қобыландыда
Нең бар еді, құлыным?
Сексен асып, таянғанда тоқсанға,
Тұралмастай үзілді ме жұлыным.
Адасқанын жолға салдық 
Бұл ноғайлы елінің.
Аққан бұлақ, жанған шырақ
Жалғыз күнде құрыдың!
Қара қыпшақ Қобыландыда
Нең бар еді, құлыным! 
Қоңқотан руынан шыққан Менілік әкейдің Шыңғыс ханға көрсеткен 

қамқорлығы мен Әбілқайырдың жанындағы Қодан тайшының Ноғайлы 
жұртына қамқоршы болған бейнесі және олардың бастарынан өткізген 
оқиғалары (балаларының қапылыста қаза туып, зорлықшыларға өзі қызмет 
жасаған әміршінің әділ жаза қолданбауы) бір-біріне жақын. Ортақ көріністің 
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екі халықтың мұрасында сақталып жеткені кездейсоқтық емес. Бұл 
халықтар – бір жүйенің (Шыңғыстық билік), бір танымның (көшпенділік) 
шекпенінде болған жұрт. Әрине, көне аңыздың барлық бөліктері  
жаңартылмаған, тек жалпы сүлдесі (фабуласы) жаңартылған. 

«Моңғолдың құпия шежіресіндегі» Қоңқотан руына қатысты  
айтылатын оқиғалардың Шәкәрім келтіріп отырған аңызбен оқиғалық 
тұрғыдан ғана емес, кейіпкерлердің аттары арасында да жақындық, 
үндестік бар. Біріншіден, моңғолдың Қоңқотан («қоңқ», Әбілғазының 
жазуынша, моңғол тілінде үлкен дегенді білдіреді) руының атауы мен қазақ  
шежірелері бірде «ер», бірде «бай» деп атайтын Қотан (Құтан, Қодан)  
есімдері, сондай-ақ Шыңғыс әскерінде мыңбасы болған Дайыр мен 
Дайырқожаның есімдері бір-біріне өте жақын. 

«Моңғолдың құпия шежіресінде» Дайыр атты мыңбасы – Шыңғыс  
ханнан мыңбасылық лауазымды алған 92 әскербасының бірі. Мыңбасы 
Дайырдың есімі қазақ хандарының жылнамашысы Қадырғали  
Жалайыридың жылнамасында да аталады. Ол оны Менілік ечегенің  
ұрпағынан таратады. «Мыңар Дайр, шул қайм қоңқутан ерді. Шунуң жүмлә 
уруғы Мүңлік ичигенің үруғы білән» [7, 181 б.] – деп жазады Жалайыри. 

Қадырғали би Қосымұлының «Жылнамалар жинағын» шағатай тілінен 
қазақ тіліне аударушылар Мүңлік ичигенің (Менілік ечегенің-А.Ә.) руын 
қоңырат деп жазған. Түпнұсқада «қоңқырат» деп беріледі. Түпнұсқада 
көшірушілер тарапынан қате кеткен сынды. Себебі Қадырғали би өзінің 
жылнамасында Меңлік ечегеден тараған мыңбасыларды атаған кезінде  
оларды Қоңқутан (Қоңқотан) руынан шығарып отырады.

Қазақ аңыздарындағы Арғынның түп атасы Қодан (Құтан) «Моңғолдың 
құпия шежіресіндегі» Қоңқотан руының, ал оның баласы Дайырқожа  
мыңбасы Дайырдың прототипі болуы ғажап емес. Ал Дайырқожаның 
есіміндегі «қожа» сыңары – кейінгі замандағы мұсылман дінінің әсерінен 
қойылған қосымша атау. 

Қодан тайшының түп бейнесінің моңғолдың аңыз, шежірелеріне 
тірелетіндігін айқындайтын қосымша бір белгі – оның есіміне қосарланып 
отырған «тайшы» деген атау. Бұл атау – моңғол-қалмақ билеушілерінің 
қытай тіліндегі лауазымы. Оның түркілік мағынасы «жағымды дауыс 
иесі» (Әбілғазы) немесе «ұлы бахшы» (Жалайыри) дегенді білдіреді.  
Ал «бахшы» сөзі түрік тілдерінде жыршы, ақын деген мағына да 
қолданылатыны белгілі. Екінші сөзбен айтқанда, Қодан тайшы бейнесінде 
хан жанында кеңесші, ақылшы қызмет атқаратын жырау бейнесінің белгісі 
бар. Тіпті, оның әкесі Чирқа (Шырқа)  да хан жанында отырып жоқтау немесе 
жұбату айтатын жырау кісі [5, 53 б.]. 

Қазақ тіліндегі ән, өлең-жыр айт деген мағына беретін «шырқа» 
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дейтін етістік пен Шыңғысты жырмен жұбатқан Чирқа есімінің арасында  
мағыналық байланыс бар секілді. «Чирқа» жыраудың лақап есім болуы 
да мүмкін. Оған бұл лақап хан жанында жыр айтатын кісі болғандықтан  
берілген сияқты. Демек, Шәкәрім жазып алған аңызда Қоданға «тайшы», яғни 
жыршы деген сөздің қосарланып, оның жоқтау жыр айтып жүргені негізсіз 
емес. Ол – ата-бабасынан бері хан жанында жыр толғайтын жырау кісі. 

Шыңғыс тарихында болған оқиғалар мен тарихи тұлғалар аңыз, шежіре 
деректерінің әсерінен Қазақ хандығы құрылып жатқан жаңа саяси оқиға 
тұсында қайта көрінеді. Өйткені аңыз жанрына үнемі жаңғырып, толығып 
отыру тән. Көне дәуірден жетіп, қайта жаңғырған жаңа шежірелік аңызға 
қазақ қоғамының хал-ахуалына, оның сұранысы мен танымына қарай  
көптеген қосымшалар қосылған. 

Қорыта келгенде, Шыңғыс заманындағы Қоңқотан, Дайыр есімдерінің 
Әбілқайыр хан тұсындағы Қазақ хандығының құрылу оқиғаларында 
жаңғыруына себеп болған тарихи-фольклорлық негіздері мыналар:

1. Әбілқайыр да – Шыңғыс хандай құдіретті, қаһарлы биліктің символы. 
«855 жылы, - деп жазады М.Х. Дулати, - Шыңғыс ханның баласы Жошы 
хан билік еткен жұртта, Дешті Қыпшаққа, оның ұрпағынан таралған 
Әбілқайыр хан патша болды. Сол жұртта, сол заманда одан құдіретті патша  
болмаған» [1, 119 б.]. 

Әбілқайыр - Шыңғыс хан секілді құдіретті Көк Тәңірі ұғымымен пара- 
пар «қаған» лауазымының дәрежесіне дейін көтеріліп, үлкен ханға лайық  
есім алады. Оның лақап есімі – Хан Бозұрық (Хан Бузург) [8, 54 с.].

2. Қоңқотан руынан шыққан Менілік ата-бабасынан бері хан жанында 
жыр толғаған, Шыңғыс ханға көп жақсылық жасаған жырау, қария кісі  
болса, Қодан тайшы – сол Шыңғыстың бір жұрты Әбілқайыр билеген 
ноғайлыға көп жақсылық жасаған, жасы тоқсанға таяған қарт. Қоңқотандық 
Менілік - Шыңғыс ханға көп жақсылық жасаған кісі.  Ал Қоңқотанның  
ұрпағы Қодан тайшы – сол Шыңғыстың бір жұрты Әбілқайыр билеген 
ноғайлыға көп жақсылық жасаушы. Осылайша, халық танымы Қоданды  
жаңа хандық құрып жатқан Әз-Жәнібек пен Керейдің (Шыңғыс құрған 
хандықты қайта жаңғыртушылар) жанын көруге ұмтылады. Айтпақшы, 
Қоңқотан руы мен Шыңғыс ханның арасындағы болған оқиғаны  
баяндайтын  аңыздар түркі тектес тайпалар арасына ауысқан уақытта  
кейбір өзгерістер еніп, өзгертілген. Онда Қодан тайшы есімді кісінің  
ұрпағы, Тайжұт руының басшысы Барғұнай қырылдақ жетім қалған 
Шыңғыстан бөлініп кетуші рубасы [9, 53 б.]. 

Аңыздар, шежірелік деректер арқылы қалыптасқан халықтың саяси 
танымында қайта құрылып жатқан Қазақ ордасы – бұрынғы Шыңғыс хан 
құрған көшпелі мемлекеттің қайта жаңғыруы. Сондықтан тарихи оқиғалар, 
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көне аңыздар қайта жаңғырып, көмескеленген оқиғалар жаңа мазмұнға 
ие болған. Осылайша халық аңызы Шыңғыс хан туралы шежірелерде кең 
жырланатын Қоңқотан руынан шыққан жырау-жыршылар (Чирқа мен 
Қоңқотан Менілік) бейнесін Қодан тайшының бойына жинақтап, оны 
жаңа хандық құрып жатқан Әз-Жәнібек пен Керейдің (Шыңғыс құрған  
хандықты қайта жаңғыртушылар) жанынан көруге ұмтылады. Осылайша 
Шыңғыс хан мен оның замандастары туралы айтылатын көне моңғолдық 
аңыздардың жұрнақтары Қазақ хандығының құрылуына қатысты айтылатын 
аңызға еніп, жаңа болып жатқан тарихи шындықты түрлі бояулармен 
қанықтырған, ғылыми терминмен айтсақ, интерпретацияланған. Оның 
үстіне Шәкәрім «Шежіресіндегі» баяндаулар аңыздардың халықтың білімі 
мен тарихи танымының тереңдеуіне байланысты үнемі толықтырылып, 
жаңартылып отырғанына да жарқын бір мысал бола алады. 

Ескерту: Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  
министрлігі қаржыландыратын «Тобыл-Торғай өңірінің фольклоры»  
гранттық жобасының шеңберінде жазылды.
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Бейсенова Ә.С.,
Абай атындағы ҚазҰПУ, география және экология

 ғылыми-әдістемелік орталығының жетекшісі, 
ҚРҰҒА-ның академигі, г.ғ.д. профессор 

ҚАДЫРҒАЛИ ЖАЛАИРИДЫҢ «ЖЫЛНАМАЛАР  
ЖИНАҒЫНДАҒЫ»\ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАР

Қандай да болмасын, тарихи еңбектің маңызы оның өз дәуірінің 
шындығын, сол кездегі халықтың тарихы, тілі мен өнерінің даму дәрежесін 
көрсете алуымен өлшенеді. Оларда суреттелетін тарихи оқиғалардың болған 
жерлері, адамдардың мекен-тұрағы да сол шындықты ашуға көмектеседі. 
Ондай ұғымдар жер-су аттары түрінде көрініс тапқан. Қазақстан тарихын 
танып-түсінуде мұндай географиялық атаулардың, олардың этимологиясын 
анықтаудың зор мәні барлығы өзінен өзі түсінікті.

Орта ғасырлардан бастап Қазақстан жері, оның табиғаты жайлы 
мәліметтер жариялаған еңбектердің ішінде Махмұд Қашқаридың «Диуани 
лұғат-ат-түрк» (Түркі с-здерінің жинағы), Мұхаммед Хайдар Дулатидің 
«Тарихи Рашиди», Қадырғали би Қошымұлы Жалаиридің «Жамиат-тауарих» 
(«Жылнамалар жинағы») атты еңбектерінің маңызы өте үлкен. Ең алдымен, 
бұлар түркі халықтарының өз ішінен оның тарихын, тілін, табиғатын білетін 
адамдар қатарынан шықты. Бұрын біздің тарихымыз бен жеріміз, еліміз 
туралы сырттан сұрастырып білген, өздері зерттемей, белгілі бір мәліметтерді 
пайдаланған адамдар ғана жазған. Қазақстан жері туралы алғашқы 
деректерді қарастыра бастасаңыз, бұған көзіңіз әбден жетеді. Екіншіден, 
бұл үшеуі түркі халықтарының ынтымағын, тілінің тұтастығын, олардың 
елдік салт-дәстүрлерін ғылыми дәлелдеуге ұмтылды. Сол арқылы қазақ  
халқының ұлт болып қалыптасуға бет алған және қалыптаса бастаған 
кездеріндегі дәуір суретін хатқа түсірді. Соған ықпал еткен факторлардың 
бірі есебінде Қазақстанның географиялық атауларына, жер-су аттарына  
көңіл бөлді. 

В. Бартольд Махмұд Қашқариді «Кітаби деректерге сүйенбей, сол елде 
өзі көріп білген нақты оқиғалар негізінде жазған Орта Азиядағы бірден- 
бір араб авторы» – деп атаған. Кашғари сөздігінде көптеген  
мемлекеттердің, қалалардың, таулардың, көлдер мен өзендердің атаулары 
беріледі және оларға этимологиялық түсініктер жазып, жер-су аттарын 
тарихи әрі географиялық тұрғыдан сипаттаған. Сонымен бірге М. Қашқари 
жасаған «Дөңгелек карта» болған. Көптеген зерттеушілердің айтуынша,  
бұл картаның жасалуы әрі соны, әрі оқшау, батыл идеяға негізделген.  
Бұрынғы араб саяхатшылары картаның дәл ортасына Меккені алып сызса,  
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М. Қашқари Меккенің орнына Қашқарияны, Жетісу өлкесін, Баласағұн 
қаласын алған. Қазір бізде бар және кейін өзгеріске ұшыраған географиялық 
атаулардың көбі осы картадан бастау алады. 

«Тарихи Рашиди» кітабында да оңтүстік Қазақстанның климаты мен су 
жүйесі туралы мағлұматтар бар. Қадырғали Жалаири кітабы осы еңбектердің 
заңды жалғасы. Ол М. Қашқаримен М.Х. Дулати дәстүрлерін жалғастыра 
отырып, оны өзіне мәлім деректермен толықтырған. Ш. Уәлихановтың 
бұл еңбекке назар аударуы тегін емес. Ол мұны «Қазақтар туралы алғаш 
дерек», «Қазақтардың өткені туралы ең құнды, алғаш жазба ескерткіш» [1] 
- деп атаған. Бұлай деу себебін Шоқан өзі түсіндірген. Ол осыған дейінгі 
деректерден хандар әулеті болмаса, таза қазақ туралы мәліметті кездестіре 
алмағанын жазған. Қадырғали Жалаири еңбегі орыс патшасы Борис Годуновқа  
арналып, Шыңғыс тұқымының тарихына қатысты деректерді (оны парсы 
тіліндегі «Чингиз-наме» кітабынан аударғанын өзі айтқан) Оразмұхамед 
пен Қазақ хандары тарихы жайлы мәліметтері мен толықтырып жазғаны 
белгілі. Кітапта осы тарихи оқиғалардың болған жерлері аталып, бірқатар 
жер-су аттары берілген. ХVІ ғасырда [2] жазылған кітапта бүгінгі 
географиялық атауларда үлкен айырмашылық болмаса да, тарихи география,  
топонимдердің өзгеруі тұрғысынан қарағанда, қызықты мәліметтер аз емес.

«Жеті ықлым кәшүрні алған хан, Қазан тағын, Хажы Тархан тағын, Тұра 
тағын, Сарайшықтағын бағындырған хан. Тауда түмен, қыруа шеркес, ойда 
иштек-баршасы ықпалында болған хан. Мәжар, Башқұр, Рүм елдерімен 
қатынасы бар хан. Жақсы атың Жабылса мен Жабұлқаға дейін жеткен хан. 
Неміс каролі елінің де үрейін алған хан. Қырым мен Түрікті қаһарымен 
жапырақтай тітіренткен хан», - дейді автор Борис Годуновқа арнауында.

Осындағы Хажы Тархан - қазіргі Астрахань, оны Қадырғали өзі де «Еділ 
бойындағы мемлекет» деп атап, оны билеген Темир Күтлу жөнінде арнайы 
дастан жазған. Мәжар деп отырғаны - венгерлер. Бізге беймәлім жерлер - 
Жабылса мен Жабылка. Осыған ұқсас қалалар Индияда кездеседі. Жазушы 
патша атының сол жаққа да жеткенін айту үшін Индияны да ескеруі мүмкін. 
Дегенмен, бұл атаулар төркіні әлі де анықтауды керек етеді. Одан әрі Чин 
(Қытай), Һунд (үнді), Кашмир, Иран, Шам (Сирия), Мысыр (Египет), Иран, 
Қытай  елдерінің аттары аталады. Олардың аттары (Чин, һунд, шам, миср) 
ескі атауларымен берілген. Бұларға қарап ХVІ ғасырда осы елдердің солай 
аталғанын түсінеміз. ХVІ ғасырда жазылып, қазақ тарихына арналған 
осы еңбекте әлемдік географиялық ұғымдардың аталуының өзі автордың 
ұғым-түсінігін, ой деңгейін танытатыны даусыз.

Кітапта қазақ жерлерінің де бірсыпыра атаулары берілген. «Орыс (хан) 
Алатау маңына орын тепті. Ол өте биік көрінетін тау... ол таудың қисапсыз 
(көп) сулары да бар. Талашқыры шаһары сонда. Текелік, Алмалық және 
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Қаратал сол елдерде. Истикент те сонда». Отрар, Сайрам шаһарлары 
Хиваға жақын. Чу, Талаш, Ыстықкөл – дейді Қадырғали Орыс хан туралы  
дастанында. Осындағы атаулардың көбі өзімізге таныс. Ол Алатаудың биік 
тау екенін, одан ағатын өзендердің де көптігін орынды атап көрсеткен. 
Талашқыры, шаһар деп атауына қарағанда, қазіргі Тараздың бір аты болуы 
мүмкін. Бұл қаланың аты ортағасырлық деректерде бірде Тараз болып,  
бірде Талас, Талаш, Талаша болып кездеседі. Тарихи  әдебиеттерде ол VІ 
ғасырдан бері белгілі. Ол жөнінде араб саяхатшы көп деректер қалдырған. 
Караханидтер дәуірінде (Х-ХІІ ғ.) гүлдену дәуірін өткізген қала ХІІІ-ХІV 
ғасырларда монғол хандарының резиденциясы болған. Кітапта бұдан басқа 
«Талас» деген де атау бар. Бірақ ол  қала ма, өзен бе – анық айтылмайды.

Алмалық - қазіргі Алматыға таяу орналасқан (В. Бартольд оны Іледен 30 
шақырым жерде деп көрсетеді) ескі қала. Текелік деген қала орта ғасырдағы 
қалалар тізімінде аталмайды. Ондай аты белгілі өзен де жоқ. Оның төркінін 
әлі де іздеу керек. Мүмкін, Текеліге қатысы бар шығар. Ал, Исти кент 
деген атаудың тарихы да зерттеуді қажет етеді. Бұхараға таяу осыған ұқсас 
бір өндірісті село болған. Оның аты ортағасырлық деректерде кездеседі. 
Ол «Искиджкет» деп аталған. Жалаиридың «Истикент» деп отырғаны  
сол қала болуы ғажап емес. Мұның өзі Жалаири кітабындағы жер-су 
аттары тарихи география, топонимика тарихы тұрғысынан толық зерттеуді,  
анықтауды қажет ететінін көрсетеді. 

Кітаптың 154-бетінде Шағатай туралы дастанда: «Аууал абатда 
уилайатларны Түркстан та Амуйа дарнасыға дегеч мүнүн хүкүмүнда ерді», 
деп жазылған. Ал, 168-бетте «Шыңғыс хан өзі Жайхундың кечіб Балхны 
алды» дейді. Осындағы Амудария мен Жайхун (дұрысы Жейхун) - бір 
өзеннің аты. Ерте замандарда Амудария - Жейхун, Сырдария - Сейхун 
аталған. Бір кітапта екі түрлі жазылуына қарағанда, Жалаири заманында осы  
екі атау қатар жүргенге ұқсайды. 

Автор Еділ-Жайық деген тіркесті жиі қолданады. Бұған қарағанда,  
қатар аққан осы қос өзен жайлы ұғым біздің бүгінгі түсінігімізге сәйкес 
келетін сияқты. «Еділ-Жайық иесі хан», «Еділ менен Жайықтың арасы» 
деген тіркестер кездеседі. «Жайықтан шыққан Илек суы бар» дейді Жалаири.  
Жайық пен Елек өзені бүгін  де бар. Елек өзені Жайыққа құяды.

Бұлардан басқа кітапта Сарайшық, Сығанақ, Ташкент, Түркістан,  
Құмкент, Күміскент деген қалалардың аттары аталады. Олардың көбі орта 
ғасырлардан бергі дәуірде Қазақстан картасында белгілі қалалар. Сығанақ 
(кейде Сағанақ, Сұғнақ боп айтылады) – оңтүстік Қазақстанда Сырдария 
бойында болған қала. Бүгін Сунақ-Қорған деген жерде орны бар. Күміскент 
деген қала жайлы дерек жоқ. Бартольд еңбектерінде ертедегі Талас бойында 
Күмістаг деген кішкене өзен болғаны жайлы айтылған. Күміскентті де сол 
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маңнан іздеу керек шығар. Анатолияны автор Антакия, Константинопольді 
(Стамбул) Кастинатин деп жазады, Өзбекстанды Өзбекия деп атайды.

Кітапта берілетін бір қызықты жер аттары Абулжа ханның мекенімен 
байланысты. Онда Ортаг, Кортаг (ханның жазғы жайлаулары), Анжатам 
(қысқы мекені), Борсық, Қатан (Шоқанда Кактан) және Қарақұрым (ханға 
тиесілі жерлер), Талас пен Қары Қырм (соған жақын жерлер) деп көрсеткен. 
Бұл атаулардың біразы қазір де сақталған. Ортаг-Ортау, Кортаг - Қаратау. 
Анжатам – орта ғасырдың бас кезінде сол таулар ішінде болған қала. Борсық 
- Шалқар мен Аралдың ортасындағы құмды аймақ. Оған жалғас Арал 
маңындағы Қарақұм Жалаирида Қарқорум болып қате жазылған сияқты. 
Кейбір әдебиетте оны Монғолдың ескі астаналарының бірі Қарақоруммен 
шатастыру кездеседі. Бұл кезінде Әбілғазы шежіресінде анық көрсетілген.  
Ол  «Қарахан жазда Ортог пен Кортаг бойында, суық түскенде, Сырдарияға 
жақын Қарақұм мен Борсықты қыстайтын» – деп жазады. Бұл деректі 
Рашидадин («Шежірелер жинағы») де растаған.

Хан ордасына жақын жерлер есебінде көрсетілген – Талас пен Қары  
Қырм. Талас жөнінде айттық. Қары Қырм деген қала бұл күнде жоқ. Көне 
деректерге қарағанда, ертеде Қаратау мен Талас алқабында сондай қала 
болған.

Осы шағын мәліметтердің өзі-ақ Қадырғали Жалаири еңбегінің тек 
Қазақстан тарихы мен түрік тілдерінің тарихын зерттеу үшін ғана емес, 
географиялық маңызы да зор екенін аңғартады. Ондағы жер-су аттары  
қазақ жерінің ежелгі қонысын танытып, онда өткен тарихи оқиғаларға 
куәлік береді. Сондықтан Қазақстан тарихын зерттеуді тарихи  
географиямен байланыста, топонимдердің өзгерісін қадағалай 
жүргізу-ғылымның алдағы міндеттерінің бірі.

\
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСТОРИКОВ Е.Б. БЕКМАХАНОВА 
И М.П. ВЯТКИНА ПО ПРОБЛЕМАМ КАЗАХСТАНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

История Казахстана, судьбы историков России и Казахстана, особенно 
после распада СССР и образования новых независимых государств, являются 
предметом пристального внимания общества. Большой интерес вызывают 
жизнь и творчество ученых, их труды, дружеские взаимосвязи и конфликты, 
связанные с оценкой государственных образований на территории Казахстана, 
национально-освободительного движения, казахстанско-российских 
отношений и присоединения Казахстана к Российской империи в XVIII-XIX 
вв. Одним из тех, о ком сегодня опубликованы многочисленные мемуары 
современников, является Ермухан Бекмаханович Бекмаханов, первый  
доктор исторических наук среди казахов, член-корреспондент АН Казахской 
ССР, выдающийся ученый, проявивший большое мужество в годы  
сталинских репрессий.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. большая группа 
российских историков из московского и ленинградского подразделений АН 
СССР находилась в эвакуации в Алма-Ате. Казахстанцы тепло приняли 
коллег. У Е.Б. Бекмаханова появились друзья и единомышленники, дружбу 
с которыми он пронес через всю свою жизнь. Это историки Н.М. Дружинин, 
А.М. Панкратова, А.П. Кучкин, Я.Я. Зутис, И.У. Будовниц, М.П. Вяткин.

Российские и казахстанские ученые получили в 1941 г., государственный 
заказ и начали работу над первым томом истории Казахстана. Был 
впервые введен в научный оборот огромный пласт архивных источников.  
Е.Б. Бекмаханов написал 4-ю главу о национально-освободительном  
движении казахов против колониальной политики царизма в Казахстане в 
20-40-х гг. XIX в. Первое издание «Истории Казахской ССР» вышло в свет 
в 1943 г. Этот труд был высоко оценен, выдвинут на соискание Сталинской 
премии. В 1943 г. ученый защитил кандидатскую диссертацию в Москве  
на тему «Национально-освободительное движение казахов под 
предводительством Кенесары Касымова». Им была подготовлена и 
издана монография «Казахстан в 20-40-х гг. XIX в.», которую в 1946 г. он  
представил в качестве докторской диссертации к защите на  
Специализированном научном совете Института истории АН СССР в 
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Москве. Диссертация была защищена и утверждена в 1946 г. Затем начались  
сложные дискуссии о казахской государственности, о праве Кенесары 
Касымова на ее возрождение в рамках Российской империи.

К этому времени, российские ученые, соавторы казахстанских ученых 
по «Истории Казахской ССР», подверглись гонениям, резкой критике в  
партийных и научных кругах. В 1947 г. начинается кампания против 
национализма и космополитизма. В 1952 г. Е.Б. Бекмаханов был лишен 
ученой степени доктора исторических наук и осужден на 25 лет. Только 
поддержка российских ученых, в первую очередь академика АН СССР Анны 
Михайловны Пакратовой, обратившейся к Н.С. Хрущеву, спасла ученого от 
расправы. В 1953 г., после XX съезда КПСС, осудившего культ личности  
И.В. Сталина, Е.Б. Бекмаханов был официально реабилитирован. Он не 
отступил от своих научных взглядов. Неустанный научный поиск, работа в 
архивах страны, невероятное трудолюбие явились условием создания его 
новых фундаментальных трудов, учебников для школ Казахской ССР. В 1957 
г. Е.Б. Бекмаханов вновь защитил докторскую диссертацию в Институте 
истории АН СССР в Москве на тему «Присоединение Казахстана к России».

Близким другом Ермухана Бекмахановича был Михаил Порфирьевич 
Вяткин, выдающийся исследователь исторических судеб народов 
Казахстана и Средней Азии, заслуженный деятель науки России, лауреат  
Государственной премии СССР. М.П. Вяткин одним из первых занялся 
изучением истории народов СССР, в том числе казахов и киргизов. Им 
подготовлены и изданы «Материалы по истории Казахской ССР», которые  
ввели в научный оборот уникальный архивный материал XVIII в. В 
1941 г. им были опубликованы «Очерки по истории Казахской ССР» с 
древнейших времен до 1870 г. Результатом многолетних исследований  
стала докторская диссертация М.П. Вяткина «Батыр Срым», защищенная в 
1944 г., опубликованная в 1947 г. и отмеченная в 1948 г. Сталинской премией.

Находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в 
Алма-Ате, Московские и Ленинградские ученые участвовали в создании  
коллективного труда по истории Казахской ССР. Михаил Порфирьевич 
был ответственным редактором книги Е.Б. Бекмаханова «Казахстан в 
20-40-х гг. XIX в.», он был так же, как и автор, подвергнут несправедливой 
критике, вынужден оправдываться в научной печати, однако от своих  
принципиальных характеристик национально-освободительных движений 
в Казахстане XVIII - первой половины XIX в. не отказался. Косвенно  
связанными с вышеописанной антинаучной кампанией оказались партийные 
решения 1952-1953 гг., завершившиеся ликвидацией Ленинградского 
отделения Института истории в апреле 1953 г. (восстановлено в 1955 г.)

М.П. Вяткин фактически был лишен возможности заниматься историей 
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Казахстана и стал активно сотрудничать с киргизскими учеными, в 
1954 г. был избран членом-корреспондентом Киргизской ССР. Он был 
автором и редактором коллективного труда «История Киргизии» (1-е изд. - 
Фрунзе, 1956; 2-е изд. - Фрунзе, 1963). Вышла в свет книга М.П. Вяткина  
«Монополистический капитал в Средней Азии» (Фрунзе, 1962). Он подготовил 
большую группу аспирантов для Казахстана и Средней Азии. Среди его 
учеников была и автор доклада Н.Е. Бекмаханова.

Михаила Порфирьевича Вяткина и Ермухана Бекмахановича  
Бекмаханова связывали 35 лет дружеских отношений. М.П. Вяткин был 
ответственным редактором книги Е.Б. Бекмаханова «Казахстан в 20-40-е  
годы XIX в.» (Алма-Ата, 1947), принимал самое активное участие в его 
трагической судьбе, помогая и отстаивая концепцию движения Кенесары 
Касымова в 20-40-х гг. XIX в.

Михаил Порфирьевич  глубоко интересовался проблемами истории 
Казахстана и Средней Азии. Под его руководством был подготовлен и 
издан том «Материалов по истории Казахской ССР», в котором впервые 
в научный оборот введен большой и интересный архивный материал  
по истории Казахстана.

Совместная работа М.П. Вяткина и Е.Б. Бекмаханова, началась с группой 
московских и рижских ученых вместе с А.М. Панкратовой, Н.М. Дружининым, 
Я.Я. Зутисом, А.П. Кучкиным, Д.А. Баевским - историками СССР; Ф.В. 
Потемкиным, А.Ф. Миллером, Ф.И. Нотовичем - специалистами по всеобщей 
истории. Они были оставлены в Алма-Ате, зачислены внештатными  
лекторами городского комитета партии и по просьбе правительства  
республики приступили к подготовке методического пособия для учителей 
Казахстана. Е.Б. Бекмаханову, в то время заместителю наркома просвещения 
Казахской ССР, было поручено организовать эту работу.

Прибыв в Алма-Ату, эвакуированные историки заседали в одной из 
комнат Казахского филиала АН СССР. В ней и было написано методическое 
пособие, где М.П. Вяткин и Е.Б. Бекмаханов готовили разделы по 
национально-освободительному движению в Казахстане в XVIII - первой 
половине XIX в. и этногенезу казахского народа. Первая часть методического 
пособия охватывала историю СССР дореволюционного периода, 
присоединение Казахстана к России; вторая - события XX в., до начала 
Великой Отечественной войны. Одновременно местные и эвакуированные 
ученые, читали лекции по истории России и Казахстана в воинских частях,  
госпиталях и на гражданских объектах Алма-Атинской области.  
Командировки длились по несколько дней, переезды в ночное время между 
населенными пунктами области были трудными, плохо было с транспортом, 
часто ездили на лошадях. Никто не отказывался от поездок, всем хотелось 
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помочь Родине в ее тяжелой борьбе с фашизмом.
Следующим правительственным заданием для историков Казахстана и 

России стала подготовка «Истории Казахской ССР» в 2-х томах, которая была 
запланирована Наркомпросом Казахской ССР еще накануне войны. Историки 
Н.М. Дружинин, Н.Г. Аполлова, А.П. Кучкин, М.П. Вяткин, приступили к 
работе в архивах и библиотеках.

Постепенно создавались условия и для научной работы. При городской 
библиотеке, на углу улиц Пушкина и Калинина, был создан специальный 
читальный зал для научных работников, который примыкал к помещениям 
Центрального государственного архива Казахской ССР и Республиканской 
публичной библиотеки им. А.С. Пушкина. По воспоминаниям  
А.З. Губеевой, - супруги Е.Б. Бекмаханова она помогала, в свободное от  
работы в школе время, копировать документы в ЦГА Казахской ССР для 
авторского коллектива «Истории Казахской ССР». Из казахстанцев в  
читальном зале работали писатель М.О. Ауэзов, историки Е. Бекмаханов,  
М. Абдыкалыков. Из приехавших историков крупным специалистом 
по истории Казахстана был только М.П. Вяткин. Н.Г. Аполлова, в то 
время лишь приступала к изучению проблемы российско-казахстанских  
отношений в XVIII в.

Но вернемся в 1941 г., когда в Алма-Ате началась подготовка проспекта 
«Истории Казахской ССР». Единой концепции написания книги не  
было, ее обсуждение сопровождалось бурными дискуссиями. Остановились  
на той, которая была предложена ответственным редактором  
А.М. Панкратовой и коллективом авторов.

В 20-х гг. XX в. в исторической науке утвердились взгляды  
М.Н. Покровского. Оценка процессов присоединения народов к Российской 
империи строилась на критической оценке колонизаторской сущности 
политики царизма, поэтому как мирные, так и военные формы присоединения 
считались «абсолютным злом». Основным двигателем процесса  
присоединения считались экономический фактор, торговый капитал, поиск 
новых рынков сбыта и источников сырья. Проблема присоединения тесно 
связывалась с изучением национально-освободительных движений в  
Польше, Казахстане, Средней Азии, на Кавказе.

М.П. Вяткин и Я.Я. Зутис, находясь в Казахстане, продолжили  
исследования об участии народов России в восстании Е.И. Пугачева. Для 
Михаила Порфирьевича эта тема была напрямую связана с изучением  
восстания батыра Срыма Датова в 80-90-х гг. XVIII в. По этой героической 
странице истории они читали лекции для населения Казахстана и 
эвакуированных жителей, опубликовали отдельными изданиями  
стенограммы этих лекций.
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В 1963 г., М.П. Вяткин поддержал идею об общности целей решении 
земельных и водных проблем для полиэтнического населения региона, 
охваченного сначала восстанием под предводительством Е.И. Пугачева,  
а затем движением во главе с казахским батыром Срымом Датовым. Попытка 
решить эти проблемы была предпринята императором Павлом I, по указу 
которого было образовано Букеевское ханство для казахов в 1801 г. в  
междуречье Урала и Волги. Это помогло частично решить социальные 
и межэтнические конфликты в сложном полиэтническом районе, где 
проживали и несли службу яицкие (уральские), оренбургские казаки, казахи, 
татары-мишары, башкиры, калмыки, ногайцы, находились русские рыбные 
промыслы на Каспии, помещичьи имения Юсуповых и Безбородко.

Несмотря на то, что М.П. Вяткиным был подготовлен сборник архивных 
документов о восстании Е.И. Пугачева в казахских жузах, Нижнем 
Поволжье, прилегающих к казахской степи районах Западной Сибири, он 
не был опубликован. В 1988 г. Ю.Ф. Иванов издал письма и стенограммы, 
которые вела академик АН СССР А.М. Панкратова. Они в какой-то 
степени проясняют причину отказа М.П. Вяткина от публикации сборника  
документов и разработки монографии об участии нерусских народов в 
восстании Е.И. Пугачева. Суть их такова.

29 мая 1944 г. в Москве в ЦК ВКП(б) началось совещание историков, 
оно длилось несколько дней. О восстании Е.И. Пугачева высказались как в 
позитивном, так и в негативном планах.

М.П. Вяткин и Я.Я. Зутис не принимали участия в совещании 
историков 1944 г. Относительно восстания Е.И. Пугачева и участия в нем 
нерусских народов они своей концепции не меняли, считая восстание  
антиколониальным. Михаил Порфирьевич вернулся к данной проблеме  
только в 60-х гг. XX в. Эту тему он обсуждал в беседах с Е.Б. Бекмахановым 
в связи с подготовленной последним к изданию коллекции документов 
об участии казахов в восстании Пугачева. Новые документы были  
рекомендованы к изданию М.И. Вяткиным и опубликованы в «Ученых  
записках Казахского государственного университета». Но писать  
монографию по этой проблеме Е.Б. Бекмаханов не стал. Как уже было 
сказано, при написании кандидатской диссертации Н.Е. Бекмахановой 
были выработаны согласованные с Михаилом Порфирьевичем оценки 
присоединения Казахстана к России, антиколониального характера  
восстания 1773-1775 гг. и его исторических последствий. Эта точка зрения 
была принята Ленинградским отделением Института истории СССР АН 
СССР и Ученым советом Института истории СССР АН СССР в Москве, 
что позволило издать монографию по названной теме в Алма-Ате в 1968 г. и 
включить восстание Пугачева как главу в 3-5-е издания «Истории Казахской 
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ССР» и «Истории Казахстана», подготовленные Н.Е. Бекмахановой для 
Казахской Академией наук.

Великая Отечественная война также внесла большие коррективы в 
существовавшие исторические концепции. Точка зрения «абсолютного зла» 
Покровского была заменена сталинской концепцией, рассматривающей 
как завоевания, так и мирные формы присоединения с позиций  
«наименьшего зла».

При подготовке 1-го издания «Истории Казахской ССР» ведущим 
сюжетом стала история национально-освободительных движений. В  
условиях войны коллектив готовящейся книги был убежден, что в основе 
ее должны лежать примеры героического прошлого казахского народа. 
Аналогичный процесс шел и в рамках истории СССР, отдельных союзных 
республик. Высоко оценивались военные заслуги полководцев Кутузова, 
Багратиона, адмиралов Ушакова, Нахимова. Народный эпос, фольклор 
казахского народа героизировали личность султана Кенесары Касымова 
из Восточного Казахстана (Средний Казахский жуз). В 1941 г., когда стали 
формироваться национальные воинские соединения, в том числе дивизия, 
возглавляемая генералом Панфиловым, где наряду с русскими сибиряками 
были казахи из Восточного Казахстана, Западной Сибири, представители 
сибирских народов, встал вопрос и о национальных героях. В республике, 
Алма-Ате широко было известно об участии сибирских военных  
соединений и панфиловской дивизии в защите Москвы. 

А.М. Панкратова как ответственный редактор «Истории Казахской 
ССР», конечно, знала об этом и понимала важность исторической 
традиции для казахского народа и личности его предводителя К. Касымова 
для главы, посвященной этому движению в готовящемся издании. 
Присоединение Казахстана к России, хотя и признавалось принудительным, 
но одновременно и меньшим злом перед возможностью завоевания такими 
отсталыми военно-феодальными деспотиями, какими были Хивинское 
и Кокандское ханства, Бухарский эмират. Положительные условия для 
развития экономики, культуры Казахстана сложились, по этой концепции, 
только после 1917 г. В такой ситуации, т.е. после принудительного  
присоединения, национально-освободительное движение XVIII - начала XX 
веков считалось прогрессивным.

Но когда тексты соответствующих глав были подготовлены, оценки 
национально-освободительного движения, особенно движения хана  
Кенесары Касымова в 20-х-40-х гг. XIX в., изменились; роль семьи султанов 
Касымовых стала оцениваться негативно. Разногласия были как среди 
приезжих, так и местных историков и литераторов. Для консультаций из 
Ташкента был вызван академик Б.Д. Греков - директор Института истории 
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Академии наук СССР, который находился в Узбекистане в эвакуации. 
Главу о восстании К. Касымова редакторский коллектив отклонил, ее 
новый вариант поручили написать Е.Б. Бекмаханову. Его концепция 
была одобрена редакторами, авторами книги и руководящими органами 
республики, которые были единогласны в том, что в годы войны историческое 
прошлое и исторические личности должны вдохновлять воинов на фронте,  
в том числе примеры из истории борьбы казахского народа за свободу и 
независимость. В главе, посвященной восстанию Кенесары Касымова, 
последний должен был предстать в качестве национального героя  
казахского народа.

В июне 1943 г., после обсуждения «Истории Казахской ССР» в ЦК КП(б) 
Казахстана, книга увидела свет. Это было первое академическое издание 
истории в Казахстане и Средней Азии. Книгу выдвинули на соискание 
Сталинской премии. На первом заседании Комитета по премиям она  
получила положительную оценку. Но на втором заседании, по воспоминаниям 
академика Н.М. Дружинина, под сомнение были поставлены оценки 
колониальной политики царизма и национально-освободительных движений. 

А.М. Панкратова связывала отказ в присуждении премии с  
отрицательной рецензией члена-корреспондента АН СССР А.И. Яковлева, 
а также с предубежденным отношением к книге академика Е.В. Тарле. Она 
обратилась за содействием к партийному руководству, просила разобраться в 
вопросе, поскольку «война требует ясности, принципиальности и твердости 
не только в политике, но и в пропаганде, а в последней – история в условиях 
войны занимает важное место».

На упоминавшемся выше совещании историков в Москве в ЦК ВКП(б) 
летом 1944 г., рассматривался широкий спектр сложных проблем истории. 
Критические замечания участников совещания были использованы в 
постановлении ЦК КП(б) Казахстана от 14 августа 1945 г. «О подготовке 
второго издания истории Казахской ССР». 

Позитивным результатом совещания было более широкое толкование 
истории присоединения новых народов к России. Теперь процесс стал 
рассматриваться отдельно: в результате подписания добровольных актов, 
завоевания и смешанных форм, индивидуально для разных народов и 
территорий, исходя из объективного значения этого события для их судеб.

Остановимся на анализе текстов выступлений авторов, которые 
дали негативные оценки «Истории Казахской ССР», включая историю 
антиколониального национально-освободительного движения. Это имело 
прямое отношение к исследованиям и судьбам историков, участвовавших в 
написании коллективного труда.

В этот период Е.Б. Бекмаханов продолжал, в тесном контакте с  



380

М.П. Вяткиным, работать над монографией о движении Кенесары  
Касымова. И автор, и будущий ответственный редактор книги  
придерживались концепции, по которой национально-освободительное 
движение в Казахстане в 20-х-40-х гг. XIX в., как и движение батыра 
Срыма Датова в 80-х-90-х гг. XVIII в., рассматривались как направленные 
против колониальной политики царизма. Авторы, учитывая причины обоих  
движений, показывали политический и экономический произвол царской 
администрации в Казахстане, что вызывало массовый протест населения, 
и оценивали эти движения как прогрессивные. Постепенно эта оценка 
пересматривалась в Москве и Алма-Ате. История англо-русского 
соперничества на Среднем Востоке стала напрямую связываться с 
национально-освободительным движением на присоединенных к России 
территориях в XIX в. 

В 1947 г. была опубликована монография Е.Б. Бекмаханова «Казахстан 
в 20-40-е годы XIX в.» (ответственный редактор - М.П. Вяткин). Через 
год в Институте истории АН СССР в Москве она была защищена в 
качестве докторской диссертации. На защите выступили М.П. Вяткин, 
доктор юридических наук С.В. Юшков, член-корреспондент АН СССР 
Н.М. Дружинин. Последний указал на недостаточную разработанность  
социальной базы восстания, а также источниковедческой критики  
казахского фольклора о движении Кенесары Касымова. Ученый совет нашел 
обоснованной концепцию Е.Б. Бекмаханова и признал автора достойным 
искомой степени доктора исторических наук, первого доктора наук в 
Казахстане и Средней Азии.

Одновременно в Ленинграде выходит в свет монография М.П. Вяткина 
«Батыр Срым» (М; Л., 1947). Эта работа остается и сегодня классической, 
новых исследований в этой области не проводилось, концепции  
национально- освободительного движения для XVIII вв. не  
пересматривались и вошли во все учебные пособия для школ и вузов 
Казахстана, а также в 1-е - 5-е издания многотомной «Истории Казахской 
ССР», подготовленные различными коллективами авторов, объединенных 
Институтом истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова  
АН Казахской ССР (с 1991 г. - Национальная Академия Наук Республики 
Казахстан).

Но уже в конце 40-х, а затем в 50-х гг. XX вв. концепция по 
движению Кенесары Касымова в Казахстане пересматривается. Вопрос 
о колониальной политике царизма становится теперь второстепенным, 
основным выделяется добровольный аспект в присоединении Казахстана к 
России и прогрессивные последствия этого акта. Отсюда все выступления 
казахского народа против царизма в области политики, экономики, 
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социальных отношений, а также те движения, в которых поднимался 
вопрос о сохранении казахской государственности, были признаны 
реакционными, феодально-монархическими. Прежде всего, это относилось 
к движению Кенесары Касымова. Е.Б. Бекмаханова стали обвинять в 
буржуазном национализме. 25 декабря 1950 г. в газете «Правда» его 
книга была подвергнута резкой критике. Бюро ЦК КП(б) Казахстана, 
обсудив статью, признало, что Е.Б. Бекмаханов рассматривал движение 
К. Касымова с буржуазно-националистических позиций. Кроме того, 
отмечалось, что редакционная коллегия второго издания «Истории Казахской 
ССР» не выполнила решения ЦК КП(б) Казахстана от 14 августа 1945 г.  
«О подготовке второго издания истории Казахстана» и допустила те же 
политические ошибки в оценке движения К. Касымова.

Ученый совет Института истории Академии наук СССР обсудил 
опубликованную в газете «Правда» статью, признал правильной критику  
книги Е.Б. Бекмаханова и указал ответственному редактору книги  
М.П. Вяткину на его серьезную ошибку, которая выразилась в том, что он 
поддерживал и разделял глубоко порочные взгляды Е.Б. Бекмаханова.  
Ученый совет так же отметил, что «грубо ошибочная характеристика 
движения Кенесары дана в «Истории Казахской ССР», в учебниках по истории 
СССР для средней школы (автор А.М. Панкратова) и для высшей школы 
(редактор - М.В. Нечкина). За допущенные ошибки [...] несет ответственность 
также Институт истории Академии наук СССР, не давший своевременно  
правильной оценки книги «Казахстан в 20-40-е годы XX в.». Дело Е.Б. 
Бекмаханова рассматривалось отдельно, и он был отстранен от работы, 
репрессирован, находился несколько лет в одном из лагерей ГУЛАГа  
в Сибири. После 1953 г. он был реабилитирован, но его книга «Казахстан в 
20-40-е годы XIX в.» хранилась в спецхранах библиотек до 1991 г.

Михаил Порфирьевич и Ермухан Бекмаханович до конца жизни  
последнего в 1966 г. оставались друзьями и единомышленниками, 
переписывались, встречались, обсуждали новую докторскую диссертацию 
Е.Б. Бекмаханова «Присоединение Казахстана к России». При поддержке 
академиков А.М. Панкратовой, Н.М. Дружинина в издательстве «Наука» в 
1957 г. вышла в свет книга под этим названием. Концепция присоединения 
Младшего и Среднего жузов раскрывала этот процесс как сложный, 
противоречивый, но мирный в XVIII в., а в XIX в. как сочетавший военные 
и мирные формы, имевшие и прогрессивные, и негативные последствия. 
Южные районы Казахстана, в том числе Старший жуз, были присоединены 
силой оружия в период завоевания Средней Азии - Хивы, Бухары и 
Коканда в середине XIX в. Эта точка зрения была признана и вошла  
в казахстанскую и российскую историографию XX в.
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В монографии Е.Б. Бекмаханова «Присоединение Казахстана  
к России» дана новая концепция движения К. Касымова. В главе 
четвертой «Реакционная сущность феодально-монархических движений 
в Казахстане» Ермухан Бекмаханович вводит новые архивные материалы,  
позволившие с критических позиций оценить последний этап движения.

М.П. Вяткин и Е.Б. Бекмаханов всегда отстаивали приоритет в 
исторических и международных отношениях взаимосвязей Казахстана 
и России. И в новой концепции о движении К. Касымова они четко 
говорят о нарастании в ходе этого движения центробежных тенденций у  
отдельных феодальных групп Казахстана, их антирусской ориентации. 
При этом ученые отрицательно оценивали переговоры о вступлении в  
вассальные отношения султана Среднего жуза Губайдуллы с китайскими 
властями; султана Среднего жуза Саржана Касымова с ташкентским 
кушбеки; султана Среднего жуза Кенесары Касымова с Хивинским  
ханством и Бухарским эмиратом; султана Младшего жуза Каип-Гали  
Ишимова с Хивинским ханством. Кроме того, М.П. Вяткин поддержал 
введение Е.Б. Бекмахановым в научный оборот новых архивных документов 
- переписку султана К. Касымова с российским императором Николаем I.  
Из переписки следует, что К. Касымов не отказывался от подданства  
России, но при условии сохранения института ханской власти в казахских 
жузах. 

Не сложились творческие взаимосвязи с Академией наук Казахской 
ССР и у Е.Б. Бекмаханова. В 1970 г., перед моим отъездом из Алма-Аты 
на работу в Москву, академик А.Н. Нусупбеков, тогда директор Института 
истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР,  
говорил мне о том, что он чувствует себя ответственным за то, что Ермухан 
Бекмаханович не был активно им вовлечен как автор в академические  
проекты, многотомные истории Казахстана.

Глубокий интерес к научному наследию Е.Б. Бекмаханова и  
М.П. Вяткина, его коллег и друзей, о некоторых из которых говорится в 
данной работе, не ослабевает и сегодня. Изучение их вклада в историческую 
науку, чисто человеческие взаимосвязи, преданность друзьям, поддержка 
их в тяжелые минуты жизни, верность науке могут служить объектом 
научного изучения для нового поколения историков теперь уже суверенных  
государств: России, Казахстана, Киргизии и др.
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Гаркавец А.Н.,
Главный научный сотрудник

 Казахского научно-исследовательского
 института культуры МКС РК и Института

 языкознания им. A.Байтурсынова

ВЕНЕЦИАНСКАЯ РУКОПИСЬ «CODEX CUMANICUS» 
И ЕЕ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

В замысловатой истории тюркских народов на территории Юго- 
Восточной Европы видное место занимает многоплеменной 
кыпчако-кумано-половецкий союз, прославившийся под именем кыпчаков и 
давший степи от Алтая до Дуная имя Дешт-и-Кыпчак. Представителей этого 
могущественного союза, вследствие известной исторической экстраполяции, 
позже всех вместе наименовали еще и татарами. Язык господствовавших 
вплоть до Египта кыпчаков-куманов-половцев в XI-XVII веках  
зафиксирован не только глоссами арабских, персидских, греческих, латинских, 
древнерусских и иных памятников, но и кыпчакскими реликвиями. 

Древнейшая из них – 164-страничная тетрадь миссионера-переводчика 
конца XIII – начала XIV века «Alfabetum Persicum, Comanicum et Latinum 
Anonymi…», иначе - «Codex Cumanicus» или «Codex Comanicus». 
Обнаруженный в Венеции среди фолиантов знаменитого поэта итальянского 
Возрождения Франческо Петрарки, сборник был представлен научной 
публике в 1828 году именно в России. Но, несмотря на обилие исследований, 
кандидатских и докторских диссертаций по этой рукописи, на русском 
языке доныне Кодекс опубликован не был, как не издан, к сожалению, и на 
родственных тюркских языках.

По происхождению, содержанию, графическим и языковым особенностям 
Кодекс традиционно делится на две части – итальянскую (стр.1-55v) и 
немецкую (стр. 56-82v).

Итальянская часть написана одним почерком в три столбца: в первом – 
латинские слова, во втором – персидские эквиваленты, в третьем – куманские. 
На оставленных свободных местах, где не было переводов, на полях и между 
строк имеются дополнения и правки, сделанные обычно на немецкий манер 
и иным почерком. Текст итальянской части скопирован – переписан начисто 
– без внимания к содержанию, грамматической структуре и особенностям 
произношения персидских и куманских слов: переписчик постоянно  
допускает грамматические и транскрипционные погрешности и нередко без 
нужды переносит на следующую страницу часть парадигмы того самого 
слова, что наблюдается не только при переходе с оборота на лицевую  
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страницу (стр.3v/4r; 7v/8r; 12v/13r; 27v/28r), но и при переходе с лицевой 
стороны на оборот (стр. 4r/4v; 9r/9v; 12r/12v).

По заключению Дагмар Дрюлль [1], копиист переписывал каждый 
столбец отдельно, а потому на стр. 35v-36v; 38; 39v; 43v; 44v; 48v; 50v 
имеем несоответствие строк. На это несоответствие обратил внимание, 
по-видимому, уже пользователь этого списка латинско-персидско- 
куманского словаря: исправления, дополнения и корректирующие линии 
выполнены с небрежностью, позволительной разве что для обладателя списка, 
которого больше интересовало содержание, чем внешняя, графическая 
эстетика текста. Сам переписчик использовал с этой целью малозаметные 
способы правки – корректирующие точки, сноски или буквы с их  
порядковыми значениями по алфавиту (см. стр.65v,1; 72r,8 и др.).

Немецкая часть, содержащая куманско-немецкие словари (стр.56-59; 
80v-82v), латинские заметки по куманской грамматике (стр. 64-65v), 
латинско-куманские словари (стр. 65v-66v; 79r), загадки (стр. 60r-60v), 
прозаические и стихотворные христианские тексты (остальные страницы 
немецкой части), написана, по-видимому, двумя лицами:

1) автором латинских заметок по куманской грамматике и начатого 
сразу же после них алфавитного латинско-куманского словаря, который, 
очевидно, вместе с этими заметками переслал своему коллеге и  
выполненную профессиональным переписчиком, не знавшим куманского 
языка, копию предшествующей части – латинско-персидско-куманского 
словаря (стр. 1r-55v), и

2) пользователем и окончательным составителем этого сборника, который 
сам на немецкий манер с имевшихся в его распоряжении оригиналов 
перетранскрибировал все ранее переведенные христианские тексты, 
составил остальные словари и записал куманские загадки. Среди записей 
немецкой части резко выделяется группа стихотворных христианских 
текстов, переписанных после завершения разработки единой системы 
транскрипционных правил (лл. 69-80), к которым по транскрипционным 
признакам тяготеют куманско-немецкие словари, латинские грамматические 
заметки и загадки. Прозаические христианские тексты на стр. 57-63 v  
в данном отношении представляют собой некоторую противоположность, 
отличаясь очень сильным итальянским графическим субстратом. Тем 
не менее, у нас достаточно оснований, чтобы считать те и другие  
переписанными с итальянских оригиналов – одним лицом, но не в один прием, 
о чем свидетельствуют, с одной стороны, тождество транскрипционных  
норм и отклонений, с другой – внешние вариации почерка, компоновка текста, 
колебания в плотности письма, наклоне, смена чернил, пера и т. п.

В вопросе об авторстве нет единства относительно Антонио де Финале, 
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оставившего памятную запись со своим именем на обороте 78-го листа: Iste 
liber est de Antonio de Finale qui manet apud [Deum in saeculum saeculi]. / Qui 
scripsit scribat semper cum Domino vivat! / Vivat in caelis Antonius nomine 
felix! / Qui me furatur mala morte non viduatur, non... «Эта книга принадлежит  
Антонио из Финале, который да пребудет в [Господе во веки веков]. Кто 
написал, да пишет, да здравствует всегда с Господом! Да здравствует на  
небесах Антоний именем благодатным ~ во имя благодатное! Кто меня 
обворует, не избежит злой смерти, не...». Был ли он одним из составителей 
Кодекса или только его благословенным обладателем, бережно сохранившим 
эту бесценную реликвию, остается загадкой. Сомнения в его авторстве 
основаны на несходстве его почерка с почерками, которыми сделаны записи 
текстов в рукописи. Что касается его личности, то, возможно, мы стоим 
на пороге открытия, ибо как раз под этим самым именем некто побывал  
в Килии (совр. рум. Chilia < гр. Αχιλλεια ‘Ахиллия’, укр. Кілія, центр 
Килийского района Одесской области) на Дунае 5 мая 1361 года. В этот 
день в Килии пришвартовался генуэзский торговый корабль «San Gregorio» 
(«Святой Григорий»), и со слов диакона Антонио ди Финале (Antonio di 
Finale), облеченного необходимыми полномочиями, в реестр генуэзского 
консула была внесена соответствующая запись [2].

Первое описание нашего памятника принадлежит библиографу Якобу 
Филиппу Томасини Падуанскому, епископу Эмонскому (лат. Jacobus 
Philippus Tomasinus, ит. Giacomo Filippo Tomasini, 1595-1655), и содержится 
в его каталоге рукописей Венецианской библиотеки. В перечне уцелевших  
в комнате за квадригой Лисиппа собора Св. Марка 17 книг из собрания, 
завещанного Франческо Петраркой Венецианской Республике по договору 
1362 года, наша определена как «Alfabetum Persicum, Соmaniсum, еt 
Latinum Anonymi scriptum Anno MCCCIII. Diе XI Julii» [3]. После заглавия 
в каталоге даны оригинальная дата, посвящение, заглавие и начальные  
строки словаря в его интерпретации:

MCCCIII die XI Iulii.
In nomine Domini nostri Iesu Christi et Beate Virginis Marie Matris eius et 

omnium Sanctorum et Sanctarum Dei. Amen.
Ad honorem Dei et Beati Iohannis Evangeliste.
In hoc libro continentur Persicum et Comanicum per alfabetum.
Hec sunt verba et nomina de litera A...
Несколько иначе, но тоже как словарь, рукопись определяется другим 

венецианским библиографом – Антоном Занетти (иначе Дзанетти, лат. 
Antonius Zanetti, ит. Antonio Maria Zanetti, 1716-1778):

Codex DXLIX in 4o, chartaceus, foliorum 82, Saeculi XIV. Lexicon latinum, 
persicum et comanicum. Initio legitur: MCCCIII. die XI. Julii [4].
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Начало изучению Кодекса положил немецкий востоковед Генрих-Юлий 
Клапрот, который в 1807-1813 годах был экстраординарным академиком 
Российской Академии наук и перу которого принадлежат, в частности,  
труды по тюркологии: о быте и языке башкир, казахов, кыргызов, 
якутов, исследования «Бабур-наме» и булгарских надписей [5]. Через 
два года после журнального сообщения об обнаруженном памятнике [6] 
Г.Ю. Клапрот опубликовал куманскую часть Кодекса на оригинальной 
(латинской) основе, в арабской транскрипции и с французским переводом 
[7]. Это издание с неминуемыми погрешностями исследовательского и 
типографского характера не могло удовлетворять исследователей, хотя 
и в таком виде текстом воспользовался Отто Блау при изучении истории 
куманов и их языка [8]. Высказанное им неудовлетворение разделял 
выдающийся венгерский ученый Геза Куун, который вскоре в Будапеште  
под общеизвестным теперь названием «Codex Cumanicus» опубликовал  
рукопись полностью, побуквенно воспроизведя ее латинской графикой, 
с большим и всесторонним историко-филологическим исследованием, 
постраничными и заключительными комментариями, относящимися 
преимущественно к куманской части, глоссариями-индексами – 
куманско-латинским, персидско-латинским, немецко-латинским, старо- 
и среднелатинско-классическолатинским, указателем собственных 
имен, дополнениями и исправлениями [4]. Этот фундаментальный труд,  
выполненный на базе наивысших достижений палеографии того времени, 
не утратил научной ценности и теперь, после появления целого ряда 
специальных тюркологических и иранистических исследований и  
публикаций текстов. Удовлетворительное в целом прочтение и стремление 
к адекватности воспроизведения, всесторонний научный аппарат сделали 
публикацию Г. Кууна одним из ценнейших пособий для изучения памятника 
по факсимильному изданию датского тюрколога Кааре Грёнбека [9]. 
Факсимильной части в книге К. Грёнбека предшествует археографическая 
справка, тематический перечень важнейшей литературы и внутреннее 
описание памятника. Одной из лучших тюркологических работ по  
памятнику является его куманско-немецкий словарь, снабженный списком 
собственных имен, глоссариями-индексами – латинско-куманским, 
немецко-куманским и постраничным указателем связанно употребленных 
куманских слов [10, 11]. Изданиями Г. Кууна и К. Грёнбека были  
стимулированы специальные тюркологические и иранистические  
исследования [12].

Куманский словарь с некоторыми текстами и отдельными загадками 
опубликовал Василий Васильевич Радлов [13], давший тюркскому материалу 
собственную интерпретацию, которая в ряде существенных пунктов  
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оказалась ошибочной. Так, звуки къ и х В.В. Радлов последовательно 
воспроизводит как къ, а звук ч, вопреки оригиналу, ему не доступному,  
передает как ц, настойчиво проводя параллель с галичским диалектом 
караимского языка.

С серией публикаций текстов и статей уяснительного характера  
выступил Вильям Банг [14-22], и именно его заслугой является  
идентификация куманских гимнов с латинскими оригиналами.

Большинство тюркологических исследований сочетает рассмотрение 
общих вопросов (происхождение Кодекса, его авторства) с более 
частными (диалектная специфика, толкование отдельных мест, разбор 
иноязычных заимствований и т.д.) [23-32]. Особенно популярна наименее 
разборчивая часть связных текстов сборника – стр. 60r-60v, где содержится 
уникальная и, кажется, самая ранняя из зафиксированных коллекция из 47  
тюркских загадок [33-38].

Накопление сравнительного материала в связи с бурным развитием 
тюркологии подготовило почву для появления трудов обобщающего  
характера, к которым принадлежат статьи Аннемари фон Габен [39-40], 
«Куманский синтаксис» Владимира Дримбы с приложением большинства 
связных текстов, переданных тюркологической транскрипцией,  
с графическими, библиографическо-текстологическими примечаниями, 
французским переводом и параллельными латинскими текстами –  
оригиналами куманских переводов по изданиям Вильгельма Банга и 
Карла Генриховича Залемана [40], его многочисленные текстологические 
разыскания [41-42] и наконец его новое археографическое издание Кодекса 
под новоизмененным названием – «Codex Comanicus», включающее 
его упрощенную латинскую транслитерацию, подробные примечания к 
разночитаемым словам и факсимиле [43-51].

Ряд дискуссионных вопросов рассматривается в упомянутой  
диссертации Дагмар Дрюлль и итоговой статье Лайоша Лигети [52], 
оспаривающего принадлежность Кодекса к коллекции Ф. Петрарки.

Попытку уяснения отношения языка сборника к некоторым 
западнокыпчакским содержат работы Али Чеченова [53].

Время возникновения Кодекса обычно очерчивают периодом между 
11 июля 1303 г., согласно дате на первой странице, и 1362 г., когда вместе 
с другими книгами Ф. Петрарка подарил этот загадочный манускрипт 
Венецианской Республике.

Иное предположение выдвинул Владимир Дримба, по-своему прочтя  
дату на первой странице рукописи, написанную римскими цифрами с  
флексией в индексе (o) – над всеми компонентами составного числительного: 
M̊ cc̊c ıı̊ı die xj̊ Iulij, т. е. Anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo die 
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undecimo Julii ‘Года Господнего тысяча траста тридцатого дня одиннадцатого 
июля’. Эту дату он предлагает читать как 11 июля 1330 года, полагая, что 
слитное ıı̊ı надо понимать как ‘в тридцатом’[54]. Поскольку в оригинале 
сотни обозначены сложением трех сотен, что бесспорно, постольку и 
в обозначении десятков в составном числительном должен был быть  
применен тот же принцип – сложения десятков, а не умножения трех  
римских единиц на десять в индексе. Раз уж и сотни и десятки в одной и 
той же дате обозначали с умножением, то в нашем случае написали бы M̊ 
ıııco ıııxo, чего в оригинале нет. Моногамное (comprehensive) написание  
римской тройки ııı в виде m, как в кодексе, для этой эпохи явление  
обычное [55]. И то, что сорта бумаги (о чем ниже), на которой  
написан кодекс, изготовлялись гораздо позже, не может быть основанием  
искать в написании даты ничем не оправданный разнобой. Ибо это копия, 
причем не первая. Переписчик в своем списке всего лишь адекватно 
воспроизвел дату экземпляра, с которого снимал копию. 1303 год, таким 
образом, не является годом снятия этого заказного списка. Скорее всего, это 
дата чистовика, изготовленного на основе более ранних черновых записей, 
или же – что тоже вероятно – дата промежуточной копии с чистовика. 

Изучение бумаги Кодекса по формату и водяным знакам позволило 
установить, что тетради 1 и 2 написаны на бумаге «Realle», а третья – на  
бумаге «Recute» тех разновидностей, которые появились в Италии около 
1310 г. Знаки стр. 12/15 и 38/51 имеют особенности тех сортов бумаги 
«Realle», которые производились в Болонье около 1330 г. Исходя из этого, 
Д. Дрюлль делает вывод, что две первые тетради (стр. 1-59) возникли перед 
серединой XIV в. и являются второй или следующей копией неизвестного 
оригинала. Третью тетрадь, приброшурованную позже, она тоже считает 
копией приблизительно того же времени – за исключением оригинальных 
куманско-немецких словарей, относимых к середине XIV века [1, c.30-33].

Сомнения в отношении 11 июля 1303 г. возникли из-за  
неподтверждения этой даты переводным календарем из итальянской части.  
Давая персидские и куманские соответствия к латинским названиям 
месяцев, автор неминуемо – из-за несовпадения христианского солнечного 
и мусульманского лунного года – должен был называть те месяцы 
мусульманского года, которые во время составления календаря приходились 
на месяцы юлианского года (лл. 36 об., 10-21):
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29;30

Januarius «январь» ṣafar ṣafar ay [sɑfɑr ɑý] «месяц сафар»

Februarius «февраль» rabī-awal sövünč ау [sounz ɑý] «месяц радости, 
ликования»1

Marcius «март» rabīolāḫer ilk yaz ау [yliɑs = ylciɑs ɑy] «первый 
весенний месяц»

Aprilis «апрель» ǰimēdi-awal tоp aу [tob ɑý] «месяц комкор»2

Madius «май» ǰ i m ē d i -
älāḫel

soŋgu yaz ау [songuɑx ɑy] «последний 
весенний месяц»

Iunius «июнь» räǰäb küz ау [cux ɑý] «осенний (!), т. е. 
летний3 месяц»

Iulius «июль» ša‛bān orta küz ау [ortɑ cux ɑý] «средний 
осенний (!) месяц»

Augustus «август» ramadān soŋ küz aу [sonchitx ɑý] «последний 
осенний (!) месяц»

September «сентябрь» šaugāl qïš ау [ches ɑý] «зимний (!), т. е. 
осенний месяц»

Octuber «октябрь» żī(āl)ġa‛dä orta qïš ау [ortɑ ches ɑý] «средний 
зимний (!) месяц»

Nouember «ноябрь» ẕī(āl)ḥiǰa Qurban bayram ау [Curbã bɑrã ɑy] 
«месяц Курбан байрама»

Decenber «декабрь» muḥaram Ašuq ау [Auc ɑý] «месяц 
Переселения»4

Расчеты С.Ю. Малова на основе публикации Г. Куна по сравнительным 
таблицам христианского и мусульманского календарей Вюстенфельда- 
Малера 1926 г. показали, что такое совпадение месяцев было не в 1303 г., а 
раньше – в 1295 и 1296 гг. [56].

Результат С.Ю. Малова, как стало известно позже, получен на ложном 
основании и требует уточнения, во-первых, ввиду не идентичности 
воспроизведения данного календаря в издании Г. Куна и, во-вторых,  

29 Речь идет, видимо, о радостном празднике Маулид ан-Наби – Рождения Пророка Мухаммеда, 
12 числа месяца раби аль-авваль. Возможна народная этимология арабского названия месяца вроде 
«первый Господний» вместо «первый весенний», где контаминированы араб. rabī‛ арх. «осень», 
новое «весна» и евр., араб. rabb «господин; Господь; учитель, воспитатель», заимствованное при 
переводе Святого Письма.Допустима и экстраполяция на Сретение Господне (лат.Praesentatio Domini 
«представление Господа», 2 февраля) – в память о радостной встрече младенца Иисуса во храме старцем 
Симеоном-Богоприимцем и пророчицей Анной.

30 Арабские названия этого месяца (джумада аль-авваль) и следующего (джумада аль-ахира), 
изначально зимних, восходят караб. ǰamada «замерзать, затвердевать, застывать»,подобно укр. грудень 
«декабрь» – месяц, когда земля застывает грудками «комками».
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вследствие недостаточной точности таблиц Вюстенфельда-Малера. 
Дело в том, что в рукописи название Regep (Räǰäb) переписчик случайно 

написал раньше названия Gímedielɑchel (J̌imēdi-älāḫel), подобного началом 
предыдущему Gimedíɑuɑl (J̌imēdi-awal). Из-за этого остальные строки 
персидской колонки оказались сдвинутыми вверх на одну позицию. 
Пропущенное название Gímedielɑchel копиист дописал после названия  
Regep, проведя корректирующие линии. Г. Кун внимания на эти линии не 
обратил, тем самым совместив ноябрь и декабрь с мухаррамом, а именно из 
такого совпадения, к сожалению, исходил в своих расчетах С.Ю. Малов.

Установив ошибку Г. Куна по оригиналу, Д. Дрюлль произвела  
перерасчет по уточненным таблицам, исходя уже из совпадения января и 
сафара. Она обнаружила такое совпадение в 1292-1295 гг. [1, c. 25-26]. 

Согласно уточненным таблицам [57], совпадение января и сафара (с 
началом хиджры 16 июля 622 года) минимум в один день ограничивается 
разбросом дней сафара с 4 декабря по 31 января и соответствует  
разбросу 1 мухаррама с 4 ноября по 1 января юлианского стиля:

31;32

23.12.1225 29.12.1257 25.12.1290 31.12.1322 26.12.1355

12.12.1226 19.12.1258 14.12.1291 20.12.1323 15.12.1356

2.12.1227 8.12.1259 2.12.1292 8.12.1324 4.12.1357

20.11.1228 26.11.1260 22.11.1293 26.11.1325 23.11.1358

10.11.1229 16.11.1261 11.11.1294 17.11.1326 13.11.1359

7.11.1327

Максимальное совпадение в 1227, 1259, 1292, 1324, 1357 гг. Последние 
отпадают из-за бумаги.

Обратим внимание и на совпадение «месяца Курбан байрама» с  
ноябрем. Ни в 1303, ни в 1330 году такого совпадения не было. Но оно 
наблюдалось в иные годы: 10-й день месяца зу-ль-хиджжа (а. ةجحلا وذ), 

31 Здесь за весной следует осень, после зима и затем три названия не по временам года, а лето 
вообще не упоминается. Наверное, составитель не смог разграничить кыпчакские паронимы yaz арх. 
«весна», новое «лето» и yay «лето», посчитав их одним словом со значением «лето», а потому слова küz 
и qïš перенес на предыдующие сезоны, назвав летние месяцы осенними, а осенние – зимними, так что 
у него оказалось 6 зимних месяцев.

32 Месяц начала мусульманского года от хиджры (араб. ةرجه) – переселения пророка Мухаммеда из 
Мекки в Медину. Хотя фактически оно состоялось 27 сафара (10 сентября 622 г. юлианского календаря), 
повелением второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба за отправную точку новой эры был взят 
не сам день прибытия в Медину, а 1 мухаррама – первый день первого месяца (16 июля) того же года.
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в который отмечается праздник жертвоприношения – Курбан байрам, в 
1227 и 1228 годах приходился на 20 и 21 ноября юлианского календаря, а 
в 1292 и 1293 годах – на 21 и 22 ноября соответственно. А это значит, что  
отпадает и 1259 год. Остаются 1227/1228 и 1292/1293 годы.

Первый из указанных промежутков совпадает со временем  
полнокровной деятельности половецкого епископства 1227-1241 гг. и 
расселения половцев-католиков в Венгрии, где они вплоть до нашего  
времени помнили «Отче наш» по-кумански [58].

На эпоху возникновения памятника некоторый свет проливает  
специальная статья Владимира Терентьевича Пашуто об упомянутом 
половецком епископстве [59], из которой целесообразно привести 
подробные извлечения, ибо излагаемые в ней факты в таком ракурсе и 
объеме исследователями Кодекса во внимание все еще не принимаются, 
хотя Д. Дрюлль тоже упоминала о крещении половцев в 1227 г. как  
единовременном эпизоде [1, c. 130]. В.Т. Пашуто пишет:

«Когда Роберт, архиепископ Эстергома и примас Венгрии (родом 
франко-бельгиец), направлялся в крестовый поход в Святую Землю, по пути 
ему встретился сопровождаемый доминиканцами сын половецкого хана 
Бортца (Bortz – Борис?); он просил о крещении и сообщил Роберту, что послан 
отцом, который с 2 тысячами своих подданных тоже ждет крещения. 
Роберт обратился к Папе за разрешением идти не на арабов, а в Половецкую  
землю. Григорий IX назначил его 31 июля 1227 г. легатом для половцев и 
бродников (in Cumaniae et Brodniс terra), разрешив крестить население, 
строить храмы, ставить епископов и пр...

Архиепископ Роберт в сопровождении епископов Бартоломея и  
Рейнальда (оба родом французы) и Белы, сына короля, двинулся к половцам... 
Епископам удалось крестить хана Бортца с его ордой... Написание имени 
варьируется: Boricinis...

21. III. 1228 Папа назначил провинциала венгерских доминиканцев 
Теодориха епископом половцев... а король Бела усвоил себе титул «короля 
куманов»...

В 1229 году мы находим половцев в войсках Белы IV, идущих на  
Галичину. Этот хан и несколько других, более мелких, умерли христианами и 
погребены в половецких часовнях...

В 1235 и 1237 гг. венгерские доминиканцы Юлиан и др. в качестве 
миссионеров-разведчиков проникли и в Волжскую Булгарию и в 
Северо-восточную Русь...

В 1238 году монах Бенедикт докладывал генеральному капитулу о 
крещении нескольких князей со многими людьми. Наибольших успехов 
доминиканцы добились среди половцев Малой Валахии (к западу от  
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Олта) в Юго-Западной Трансильвании...
Половецкое епископство, видимо, сыграло свою роль и в переселении 

в Венгрию орды хана Котяна. В годы монгольского нашествия Котян  
обратился с письмом к Беле IV, прося убежища и выражая готовность  
принять католичество. Король приветствовал это предложение, 
одарил половецких послов и направил с ними в обратный путь монахов- 
доминиканцев. Осенью 1239 г. король лично торжественно встретил  
Котяна и его 40-тысячную орду на границе. Высоким чиновникам было 
поручено расселить половцев внутри Венгрии. При крещении Котяном 
было заключено соглашение... [Но] в результате заговора хан Котян и  
другие половецкие неофиты были предательски убиты в Пеште, а  
половецкое войско устремилось к Саве и, сокрушая все на своем пути, ушло 
на Балканы. Позднее немало половцев оказалось на службе у Никеи... Само 
половецкое епископство просуществовало до 1241 г.; оно было сметено 
в огне борьбы молдавского народа с монгольским нашествием, когда 
воевода Бохетур (Байдар?) вместе с другими вождями, переправившись 
через реку, именуемую Серет, вторглись в землю половецкого епископа и,  
победив людей, которые обратились на битву, приступили к полному ее 
завоеванию».

В эти годы в Кыпчакской степи распространяется и греко-русское 
православие. С 1261 г. «в самом стане орды» – Сарае служил епископ 
Митрофан, назначенный в 1265 г. главой Сарайской епархии, которая имела 
успехи в крещении «татар» [61-63].

Место изначального появления латинско-персидско-куманского  
словаря не ясно совершенно (это может быть и Крым, и Сарай, и Венгрия), 
а что касается места окончательного формирования Кодекса, то наиболее 
вероятной следует считать Кафу (Феодосию) – как по положению этого  
города в миссионерской деятельности католичества на Востоке, так и по 
его роли в экономических связях Европы с Востоком в XIII-XIV вв. Уже в  
80-х годах XIII в. в Кафе и других городах – Солхате (Солдайе), Керчи, 
Сарае, Вицине упоминаются францисканские монастыри. В письме 
монаха-францисканца из Кафы в кардинальский коллегиум в Авиньоне 
сообщается об изучении миссионерами языка «тартар» и подготовке  
духовников из выкупленных детей: «Даже те, кто до сих пор не освоил  
языка, всегда имеют наготове переводчиков с латыни. И, таким образом, 
мало кто из них добивается успеха в изучении местного языка или народных 
диалектов. Однако среди нас есть некие венгерские братья, а также 
и некоторые немецкие и английские братья. Они достаточно хорошо 
и надлежащим образом изучили язык в течение короткого времени. Но 
французы и итальянцы вряд ли когда-нибудь смогут хорошо выучить 
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язык. И мы не знаем, что им в этом препятствует. Ежедневно многих 
крестим и укрепляем в вере. И на полученную милостыню покупаем детей 
обоих полов, выставленных на продажу. Неторопливо обучаем их вере и 
письму, образовывая из мальчиков духовников. Из них некоторые уже стали 
братьями и превосходными проповедниками, поскольку они лучше знают  
язык, а мы его только осваиваем» [64]. Кстати, Авиньон – город детства 
и неразделенной любви Петрарки, в отчаянии покинувшего его в 1327 
году и неоднократно пытавшегося вернуться туда вплоть до 1361 года. 
Для кого-то из миссионеров и была снята в спешном порядке в 1303 
году копия латино-персидско-куманского словаря, которая после была 
дополнена куманскими переводами христианских текстов, латинскими 
заметками по куманской грамматике и начатым заново латинско-куманским  
алфавитным словарем.

Не подлежит сомнению, что окончательный вариант Кодекса был 
доработан именно представителем нищенствующего монашеского ордена 
францискан, основанного Франциском Ассизским (откуда название) в Италии 
в начале XIII в. Об этом красноречиво свидетельствует обращение к этому 
святому в покаянной молитве, провозглашаемой перед верующими самим 
проповедником: Yügüniŋiz, oγlanlarïm, aytïŋïz kensi yazïqïŋïznï: Yazuqlïmen 
Bey Teŋrigä, arï Mariam qatunγa, arï Franasqa, arï Petrus arï Paulusqa, daγï 
barča arïlarga, saa, tïn ata ‘Преклонитесь, дети мои, исповедайте грехи 
ваши [следующим образом]: Грешен я пред Господом Богом, Святой 
Девой Марией, святым Франциском, святым Петром и святым Павлом, и  
пред всеми святыми, и пред тобою, духовный отче’.

В приведенной молитве, отредактированной францисканцами,  
основатель ордена превознесен выше не только всех остальных святых, 
но и выше апостолов. В связи с этим уместно вспомнить, что в латинском  
названии итальянской части, точнее в посвящении, предваряющем словарь, 
Франциск не упоминается, а это, в свою очередь, может указывать на то, 
что словарь изначально составлен не францисканцем, а представителем 
другого ордена, не исключено, что доминиканцем. В начальном посвящении 
упоминается св. Иоанн Евангелист, на основании чего выдвигалось 
предположение о составлении Кодекса в монастыре, посвященном этому 
апостолу в окрестностях Ак-Сарая. Но возможно, свою роль сыграла 
здесь всего лишь приверженность воинствующего и экспансионистски  
настроенного ордена доминикан этому апостолу, наиболее пламенному из 
евангелистов. Как видим, проблематика происхождения, авторства, времени 
и места возникновения памятника и его окончательной редакции остается 
открытой.

Несомненно, доказанным следует считать утверждение о связи  
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персидского языка сборника с классическим персидским в том виде, как 
он преподавался в школах Хорасана, и с разговорным языком персидских 
диалектов от Баку до Мазандарана [65-66], а также вывод о средненемецком  
в своей основе типе немецкого языка Кодекса: анализ немецкого  
лексического материала позволил Д. Дрюлль, несмотря на ряд исключений, 
прийти к мысли о связи немецкой речи памятника с территорией на север 
от линии Бенратера и тождестве со средненемецким языком того времени – 
Ostmitteldeutsch: Thürinisch, Obersachsisch, Schlesisch, Hochpreussisch [1, c.94, 
102, 105, 129, 136]. В кодексе он называется Theutonica: in theutonico 5r: 20.

Тюркский язык Кодекса в нем самом определен четырежды: в латинских 
выражениях итальянской части как куманский – Comanicum1r,5; de 
chomanicho35v,2, а в тюркских записях более поздней немецкой части как 
татарский – tatarče61v,25 ‘по-татарски’; tatar til 81v,32 ‘татарский язык’. В 
одной из загадок встречаем также слово qïpčaq, которое многие склонны 
трактовать как этническое самоназвание кыпчаков: qïpčaqda yoχ 60r,16 ‘у 
кыпчаков нет’, хотя по смыслу загадки речь скорее идет о полом дереве, 
дупле: Sendä, mendä yoχ, seŋgir tavda yoχ, ütlü tašta yoχ, qïpčaqta [Qïpčaqta?] 
yoχ. Ol, quš süt-dir ‘Нет ни у тебя, ни у меня, ни на выступах гор, ни в щелях 
среди камней, ни в дуплах деревьев (т. е. нигде, где гнездятся птицы) / ни у 
кыпчаков. Это птичье молоко’.

Примечательны в связи с этим этноопределения представителей  
орды в синхронических хроникальных записях на греческом синаксаре из 
Сугдеи (Судака), христианское население которого еще до нашествия отчасти 
было тюркоязычным: ταταροι ‘татары’ (1223, 1239, 1249 гг.), νογαιτοϕυσατω 
‘Ногаево войско’ (1299) г.), οζεκη ‘узбеки’ (1322, 1327 гг.), αθεοιαγαρηνη 
‘безбожные агаряне’ (1323 г.), αθεοι ‘безбожные’ (1338 г.); αρασκευη ταταρισσα 
χριστιανη ‘Параскева, татарка, христианка’, ιωχριστιταταρ ‘Иоанн, христианин, 
татарин’ (заметки №№ 5, 10, 11, 30, 33, 68, 82, 103, 104, 181) [67].

Напомним, что и носители армяно-кыпчакского языка, зафиксированного 
памятниками 16-17 вв., тоже именовали свою речь и χïpčaχ tili, и tatarča.

При обилии литературы по этой рукописи, доныне остаются  
нерешенными не только общие вопросы происхождения памятника, но и 
узкоспециальные, в особенности лингвистические. Не утихают дискуссии по 
поводу условий, времени и места возникновения памятника, его назначения, 
авторства, о судьбах рукописи, о диалектной специфике отраженной 
в нем тюркской речи, персидского, немецкого и латинского языков.  
Сосуществование различных точек зрения по всем этим пунктам, 
особенно в решении вопроса о генетической связи современных 
тюркских языков с тюркской речью Кодекса, – следствие недостаточной 
разработанности проблематики памятника и исторически соотносимых с 
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ним явлений и событий, равно как и слабой изученности языков, близких к  
куманской речи сборника.

Один из близкородственных языков – караимский – описан  
монографически К. М. Мусаевым [68-71]. Ведутся работы по диалектологии 
крымскотатарского языка [72].

Накоплены и уже опубликованы образцы фольклора, устной речи и 
рукописные тексты урумов Северного Приазовья и словарь урумского языка 
[73-74].

О разножанровых армяно-кыпчакских письменных памятниках  
речь шла выше.

Куманская лексика полностью – с неизбежными проблематичными 
толкованиями – опубликована и в плане происхождения освещена в 
упомянутых словарных изданиях Г.Кууна, В.В. Радлова, К. Грёнбека, в цикле 
публикаций В. Дримбы 1970-2000 гг. и сводном словаре наших турецких 
коллег [75], армяно-кыпчакская, помимо нашего «Кыпчакского словаря», 
частично отражена в глоссариях к опубликованным текстам, начиная с 
издания «Документы на половецком языке XVI века» Тимофея Ивановича 
Грунина [76], в конкордансе Эдварда Трыярского к кыпчакской части трех  
рукописных армянско-кыпчакских словарей XVII в., хранящихся в  
Австрийской национальной библиотеке и в Библиотеке Конгрегации 
мхитаристов в Вене [77], а также в специальных статьях [78-80].

Широко, но все же не всегда адекватно и не с достаточной полнотой 
описаны типы слово-, формообразования и словоизменения [80-89].

Синтаксису куманского языка посвящена специальная монография 
В. Дримбы [90], а вопросы армяно-кыпчакского грамматического строя – 
преимущественно в плане функционирования и сочетаемости частей речи – 
рассмотрены в предшествующих публикациях автора [91-92].

В ходе подготовки нашего издания Кодекса возникла необходимость в 
скрупулезном анализе специфики латинской графики памятника и звукового 
строя отраженной в нем тюркской речи. Поскольку именно от адекватности 
прочтения текстов во многом зависит эффективность интерпретации, нами 
и был выполнен исчерпывающий анализ имеющих место в памятнике 
соответствий между элементами графики и фонетической системой  
куманского языка и благодаря этому уточнен фонемный состав куманского 
языка Кодекса и внесены коррективы в чтение текстов в целом [93].

Куманские тексты даны в разработанной нами ранее для кыпчакских 
памятников тюркологической транскрипции на латинской основе и в 
соответствии с принципами чтения куманских текстов, изложенными в 
нашей монографии «Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский» 
(Алма-Ата: Наука, 1987), где приведена исчерпывающая таблица соответствия 
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письменных символов звукам куманской речи и показана эволюция 
графической системы памятника. При транскрибировании пропущенные 
согласно правилам орфографии того времени [94-96] буквы и слова, как и в 
предыдущих наших изданиях [97-99], даются курсивом, но сомнительные, 
как и оригинальные написания с описками, а также вносимые нами в текст 
элементы – в квадратных скобках.

Религиозные тексты снабжены историческими справками,  
комментариями и латинскими эквивалентами. Оригиналы большинства из 
них сто лет назад установили Вильям Банг и Карл Залеман.

В уточнении текстов и смысла загадок своими вопросами и советами 
мне очень помогли мудрейший знаток словесности Альжан Айтимбетович 
Шомаев и вдохновенный поэт Орынбай Куленович Жанайдаров.

Представленные в нашем издании материалы изначально готовились по 
копиям рукописи Кодекса с учетом бесценных публикаций Генриха-Юлиуса 
Клапрота, Гезы Кууна, Германа Вамбери, Вильгельма Банга, Василия 
Радлова, Карла Залемана, Отто Блау, Юлиуса Немета, Кааре Грёнбека, Дагмар 
Дрюлль, Андреаса Титце, Абжана Курышжанова, Мефкюре Молловой, 
Владимира Дримбы и др. и затем были сверены с оригиналом в венецианской 
Национальной библиотеке св. Марка (Biblioteca Nazionale Marciana ~  
Biblioteca Nazionale di S. Marco ~ Biblioteca ad templum Divi Marci Venetiarum, 
Venezia, Mss. latini, Fondo antico, Collocazione 1597, старый шифр Codex 
DXLIX / Lat. Zan[etti] 549).

Обновленное цветное факсимиле сделано по электронной фотокопии 
Алессандро Моро (фирма Shylock e-solutions, Венеция), полученной 
при содействии Серика Минаваровича Буркитбаева, посла РК в Италии  
Андриана Копмагамбетовича Елемесова, работников посольства Нурлана 
Хасена и Жанель Нурмолдиной и генерального директора КазНИИ  
культуры МКС РК Андрея Равильевича Хазбулатова, – по заказу Казахской 
национальной академической библиотеки РК (директор Умитхан 
Дауренбековна Муналбаева), оплатившей по поручению Министра культуры 
и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы и реставрацию самой рукописи. 
Провела ее Элеонора Абате из Вероне.

Безупречное воспроизведение гимна «Reminiscens beati sanguinis» – 
«Сағынсам мен баһасыз қаныны» современными нотами выполнила Актоты 
Рахметоллаевна Раимкулова.

Одна проповедь в стихах и загадки переведены на казахский Бейбит 
Шардаулетовной Жумадиловой и Улжан Абдиразаковной Шегебаевой и 
отредактированы Сарсеном Куантаевичем Кулмановым.

Цветовую гамму титула суперобложки с попугаем, мастерски 
нарисованным на стр. 58v Кодекса сухим стилусом в технике граффити, а 



397

затем поверху – пером и чернилами, подсказал мне мой незабвенный друг 
Бауржан Оразкеевич Иманалиев.

Литература:

1. Drüll D. Der Codex Cumanicus: Entstehung und Bedeutung. – Stuttgart, 
1980.

2. Manolescu R. Folosirea scrisului în orašele portuare de la Dunărea de 
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ГЕРОЙ НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЙ АЛАША-ХАН: ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ ИЛИ МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ?

Видное место в устной истории и мифологии казахского народа занимает 
загадочная фигура Алаша-хана – главного героя целого цикла степных 
генеалогических преданий и легенд о формировании многоступенчатой 
родоплеменной организации кочевников-казахов. С этим именем народная 
память связывает эпоху этнической консолидации казахских родов и племен, 
образования триальной социально-территориальной структуры кочевого 
населения Казахского ханства в форме Старшего, Среднего и Младшего 
жузов и укрепления казахской государственности во внутренней части  
евразийского континента. Основная суть этих исторических представлений 
со временем емко запечатлелась в широко расхожем на территории Степи 
изречении казахов: «Алаш, алаш болғанда, Алаша хан, хан болғанда.» 
– «Когда алаш стал народом (алашем), а Алаша-хан стал ханом этого 
народа», которое четко определяет роль легендарного монарха в истории  
своего народа и государства.

С XIX в. по настоящее время генеалогический миф об Алаша-хане 
неоднократно рассматривался в научной литературе. Целый ряд  
исследователей: В.В. Вельяминов-Зернов, И.И. Крафт, А.Н. Харузин,  
М. Тынышпаев, К.И. Сатпаев, Т.И. Султанов и некоторые другие историки 
считали, на основе отдельных единичных данных историческим,  
прототипом мифологического «учредителя», или «родоначальника» трех 
жузов, старшего казахского хана с 1551 по 1580 гг. Хаккназара, сына 
Касим-хана (1509-1521) [1, с. 334-337; 2, с. 13; 3, с. 53; 4. с. 148-149; 5, с. 
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71-72; 6, с. 118]. Другие авторы, как, например, О.Д. Турсунов, А.К. Акишев 
и проч. также аксиоматично   идентифицировали Алаша-хана с Чагатаидом 
Султан-Ахмад-ханом по прозвищу Алача – правителем Могулистана с 
1496 по 1504 гг., сыном Йунус-хана (1472-1487) [7, с. 306; 8, с. 89, 91].  
И, наконец, большая группа исследователей – А.П. Чулошников, В.В. Востров 
и М.С. Муканов, Ю.А. Зуев, А.А. Галиев, Ж.Е. Смаилов, О.Ж. Ошанов 
и другие рассматривали  эту фигуру как исключительно собирательный 
и многослойный мифологический образ, в котором синкретично  
запечатлелись разновременные пласты мировоззренческих представлений 
степных номадов о своем историческом прошлом [9, с. 186; 10, с. 9-20; 11, с. 
69-73; 12, с. 16-20; 13, с. 65-69; 14, с. 533-538].

Однако при внимательном прочтении научных текстов, прямо или  
косвенно затрагивающих фигуру Алаша-хана, нетрудно заметить, что их  
авторы опирались на довольно узкий круг нарративных источников, 
включающий в себя от 2-3 до 5-6 генеалогических преданий, набор которых 
с начала прошлого века до наших дней остался почти неизменным в 
историографии темы. К ним относятся записи А.И. Левшина 1820-1822 
гг., Ч.Ч. Валиханова 1856-1857 гг., И. Казанцева 1856 г., Г.Н. Потанина и 
М-Ж. Копейулы 1900-х гг., постоянно цитируемые в трудах казахстанских 
ученых. В отличие от них такие информационно насыщенные  
фольклорные нарративы, как письменно зафиксированные в разные 
годы И.П. Шангиным, Н.И. Красовским, А.Д. Нестеровым, Н.И. 
Гродековым, О. Альджановым, А. Абдрахмановым и некоторыми другими  
дореволюционными авторами XIX в. народные предания и легенды об 
Алаша-хане, до сих пор либо вообще не использовались в исторической  
науке, либо крайне редко и в усеченном объеме привлекались  
исследователями для изучения этнической и политической истории  
казахского народа.

При этом совершенно невостребованными оказались казахские  
источники более раннего исторического периода, в первую очередь письма 
старших ханов трех жузов Каипа (1715-1718), Абулхаира (1719-1748) и 
Абылая (1771-1780) российским и цинским властям, в которых многократно 
употреблялись персонифицированные этнонимы алаш и уш-алаш для 
обозначения всех родоплеменных объединений казахов [15, Док. №17, 51,  
307, 323, 343], что свидетельствует о широком бытовании уже в то время 
разного рода реминисценций о фигуре Алаша-хана в массовом сознании 
кочевого населения региона.

Вне поля зрения историков осталось также опубликованное еще в 
середине прошлого века письмо хана Абулхаира астраханскому губернатору 
В.Н. Татищеву от 3 сентября 1743 г., подтверждающее историчность как 
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самого Алаша-хана, так и его отдельных наиболее памятных в народе деяний 
во внешнеполитической сфере. В нем, в частности, адресант приводит слова 
казахских старшин о том, что «во время кайсацкого Арчин-хана (ошибка 
переводчика, следует читать: «Алаша-хана» – И.Е.), когда он нашими ордами 
(в подлиннике: жузами – И.Е.) владел, в то время он с калмыками, и с 
кызылбашами (т.е., иранцами – И.Е.), и с протчими ханствами мир заключил, и 
никаких в аманаты детей своих не отдавал» [15. Док. №101]. Эта информация 
носит в целом вполне реалистичный и более или менее конкретный  
характер, а, следовательно, заслуживает внимания специалистов по истории 
Казахстана.

Кроме того, необходимо отметить, что в существующей научной  
литературе по рассматриваемой проблеме недостаточно учитываются, 
либо совсем игнорируются семантическая и историческая связи между 
фольклорным персонажем по имени Алаша-хан и одноименными с ним и  
друг с другом монументальным мавзолеем и городищем, расположенными 
на правом берегу р. Каракенгир в южной части Сарыарки, на территории 
современного Улытауского района Карагандинской области региона. 
Многие исследователи (М.Н. Мендикулов, Г.Г. Герасимов, Б.А. Глаудинов 
и др.), признавая сложность датировки мавзолея Алаша-хан, тем не менее, 
еще относительно недавно полагали, что он был построен не раньше XIII – 
XIV вв., а никак не в домонгольский период, как предварительно датировал 
этот архитектурный монумент А.Х. Маргулан в середине прошлого века. 
Однако в последнее время археолог Ж.Е. Смаилов и архитектор Е.Х. 
Хорош, руководившие в течение многих лет работами по археологическому 
обследованию и реставрации уникального мавзолея, стали склоняться к 
мнению о его возведении в XVI веке или, точнее, – в 1570-е гг., учитывая 
выдающиеся размеры и некоторые нетипичные для подобных строений 
прошлых веков декоративные элементы внешнего облика архитектурного 
памятника [14, с. 533, 16, с. 375 и др.].

В отличие от датировки оригинального во многих отношениях степного 
мавзолея вопрос о времени появления на свет городища Алаша-хан, 
расположенного на расстоянии около 35 км. от этого надмогильного 
сооружения, подобных разногласий среди специалистов не вызывает и 
датируется по предварительным археологическим данным XVI – XVII 
веками [17, с. 23, 27-28]. По мнению некоторых из них, оно могло быть в тот 
исторический период стационарным местом ханской ставки.

Характерно, что предположительные хронологические вехи эпохи 
строительства мавзолея и функционирования укрепленной ставки Алаша- 
хана в основном согласуются с самыми ранними датами достоверного 
упоминания в письменных источниках казахских жузов, которые  
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установлены в течение последних 15 лет казахстанскими историками 
А.А. Исиным и Ж.М. Тулибаевой. Таковыми являются 1566/67 или 
1576/77 гг. и 1585-1586 гг., то есть время подготовки балхским хронистом 
Султан-Мухаммадом ибн Дарвиш-Мухаммад ал-Муфти ал-Балхи первой 
и второй редакций персоязычного сочинения «Маджма’ ал-гара’ иб» 
(«Собрание редкостей») и появления на свет двух документов Московского  
посольского приказа, освещающих содержание российско-шведских 
переговоров [18, с. 224-225; 19, с. 182-183].

Вышеуказанные исторические даты убеждают в том, что завершение 
долговременного процесса формирования трех составных частей  
(«трех сотен») родоплеменной структуры кочевого общества казахов, время 
осмысления этой триады кочевниками региона и ее терминологического 
оформления в этнотопонимических категориях Улы жуз («Старший жуз»), 
Орта жуз («Средний жуз») и Киши жуз («Младший жуз») посредством 
генеалогического принципа позиционирования различных групп людей 
в социальном и территориальном пространстве своего этнического 
ареала относится к эпохе правления Хаккназар-хана. В предшествующий 
хронологический период разделение казахов на три жуза, по-видимому, 
еще не завершилось, то есть патронимическая структура кочевого 
населения Казахского ханства оставалась при ближайших преемниках 
хана Касима относительно рыхлой и подвижной, так как большие родовые 
и родоплеменные группы казахов в тот период периодически входили в 
состав соседних государств и находились под властью ногайских мирз, 
ханов Могулистана – Чагатаидов либо среднеазиатских правителей 
– Шибанидов. В свете новейших научных данных по истории и  
материальному культурному наследию кочевников-казахов 
позднесредневековой эпохи представление о легендарном Алаша-хане 
как каком-то виртуальном персонаже степных мифов выглядит  
неубедительным по многим причинам, в результате чего вопрос об  
историческом прототипе этого мифологического исполина сегодня 
по-прежнему остается открытым. 

В целях его дальнейшего прояснения в исторической науке мною было 
предпринято фронтальное изучение дореволюционных фольклорных 
материалов, посвященных истории происхождения трех жузов и выявление 
наиболее информативных по содержанию генеалогических преданий и 
легенд об Алаша-хане. В ходе этой работы было выделено 23 оригинальных 
варианта записей устной истории казахов, составленных в разные годы 
XIX – начала ХХ в., которые взаимно различаются либо общей фабулой 
исторического повествования, либо отдельными деталями уточняющего 
характера. Большинство этих нарративов содержит конкретную и отчасти 
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совпадающую со сведениями аутентичных источников позднесредневековой 
эпохи информацию о разных периодах истории Казахского ханства 
и казахов и, следовательно, имеет вполне реалистичную историко- 
биографическую основу. Воспользовавшись ей, можно локализовать в 
историческом времени на основе взаимного сопоставления и компаративного 
анализа различных преданий период правления их главного персонажа и в 
итоге идентифицировать многослойный образ мифологического прародителя 
трех жузов с тем или иным историческим правителем казахов.

Локализующую функцию такого рода выполняют в выявленных 
нарративных материалах различные антропонимы, этнонимы и топонимы, 
упоминающиеся в общем контексте повествования о некоторых эпизодах 
жизни Алаша-хана. В частности, в одной группе записей степных нарративов 
посредством этих собственных имен и географических названий четко 
прослеживается семантическая и историческая связь Алаша-хана с 
Бухарским ханством, выделившемся, как известно, во второй половине 
XVI в. из обширной державы среднеазиатских Шибанидов, и с его вполне 
узнаваемым создателем и владыкой Абдаллах-ханом II б. Искендер, который 
управлял новым государством с 1557 по 1598 гг. В преданиях, записанном в 
1816 г. приишимских степях путешественником И.П. Шангиным и полвека 
спустя – Н.И. Красовским в том же регионе, эта связь четко характеризуется 
как скрытое политическое противоборство двух властолюбивых монархов 
из-за взаимного столкновения своих интересов. В более поздних же по 
времени письменной фиксации фольклорных материалах Ч.Ч. Валиханова, 
О. Альджанова,  М.Ж. Копеева  и других собирателей степного фольклора 
она предстает в соответствии с логикой генеалогического мифа в виде 
прямого кровного родства, т.е. вертикальных взаимоотношений отца и сына, 
вынужденных по иронии судьбы противостоять друг другу [20, с. 67-70; 21, с. 
331; 22, с. 158-159; 23, с. 123-129; 24, 83-92 б.].

В другой группе генеалогических преданий Алаша-хан тесно связан 
во времени и в пространстве с ногаями и фигурирует в этом контексте то 
в качестве младшего, то, напротив, старшего современника различных 
правителей ближайших западных соседей казахов. Так, в предании, письменно 
зафиксированном в 1820-1822 гг. историком А.И. Левшиным, родоначальник 
казахских жузов по имени Акнияз обозначен как бывший «полководец 
ногайского хана Уленты», которого В.В. Вельяминов-Зернов совершенно 
справедливо идентифицировал с верховным правителем Ногайской  
орды в 1538/39 – 1549 гг. бием Шейх-Мамаем [25, с. 147; 1, с. 334-337].

По другой фольклорной версии (запись А.Д. Нестерова), во время 
жизни хана Алаши «ногаи пребывали на берегах Сырдарьи» [26, с. 119], что 
хронологически соответствует периоду конца XV–XVIв., в течение которого 
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на территории Арало-Каспийского и смежного с ним на северо-западе 
Волго-Уральского регионов существовала крупная и сильная держава 
одноименных номадов [27, с. 457-483].

В свою очередь, в одной из трех близких по содержанию друг к другу 
генеалогических легенд об Алаша-хане, письменно зафиксированных 
Г.Н. Потаниным в начале ХХ в., «полосатый» изгнанник жил и управлял 
казахами в ту примечательную эпоху, «когда в степи Арка (т.е. – в Сарыарке 
– И.Е.) был народ ногайского бия Урмамбета [28, с. 54-55]. Вполне очевидно, 
что речь здесь идет о второй половине XVI в., так как старший сын бия 
Дин-Ахмеда (1578-1590) Урмамбет, или Ураз-Мухаммед, играл видную роль в  
политической жизни ногайских племен уже с 1576 г., а позднее, в 1590– 
1598 гг. приобрел и высший ранг бия Больших ногаев [27, с. 312, 315,  
320-327, 382-383]. 

Таким образом, содержащиеся в «бухарском» и «ногайском» контекстах 
учтенных мной генеалогических преданий и легенд об Алаша-хане 
различные антропонимы, топонимы и этнонимы фокусно проецируют 
хронологию жизни и политической деятельности мифического степного 
лидера на один и тот же исторический период – вторую четверть и вторую 
половину XVI в., что в определенных границах совпадает с установленной  
по археологическим данным датой функционирования в качестве ханской 
ставки будущего городища Алаша-хан. Как известно, вторая половина  
XVI в. до 1580 г. была временем правления старшего хана казахов  
Хакназара, активно взаимодействовавшего с правящей элитой и Бухарского 
ханства, и Ногайской орды. Поэтому достаточно уверенно можно 
идентифицировать главный персонаж казахского генеалогического мифа 
о происхождении трех жузов именно с Хакназаром, который управлял 
Казахским ханством более четверти века и погиб в возрасте свыше 75 лет.  
Но вопрос о том, почему знаменитый правитель запечатлелся в устной  
памяти казахов-кочевников не под своим собственным именем,  
фигурирующем в разных мусульманских хрониках и русских посольских 
документах второй половины XVI в., а исключительно в образе «пёстрого,  
или полосатого хана», пока остаётся невыясненным, и историкам ещё 
предстоит его разрешить.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОПЛЕМЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ КАЗАХОВ

Этническая история Казахстана, как и всего Центрально-азиатского 
региона, крайне сложна и остается в ряду наименее изученных проблем 
отечественной истории. Многолетние этнографические исследования 
Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова, начатые 
с середины 50-х годов группой талантливых исследователей – В. Востров, 
Х. Аргынбаев, Е. Масанов, М. Муканов, О. Исмагулов, заложили в научном 
отношении начало новой вехи развития этнографической науки Казахстана. 
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Особо важные результаты были получены в ходе реализации комплексной 
антропологической научной программы, включавшей исследования казахов 
по стоматологии, одонтологии, дерматоглифики и серологии [1-5]. Однако 
содержательная этно-антропологическая характеристика казахов не в 
состоянии в одиночку ответить на все вопросы этнической истории. 

В данной статье будет рассмотрена генетическая характеристика 
полиморфизма Y-хромосомы родоплеменной структуры казахов, где будут 
представлены предварительные и уже опубликованные результаты [6-8] 
комплексной генетической научной программы в изучении этнической 
истории казахов.

Классические исследования археологии и антропологии в 
поисках ответов на вопросы начали пополняться новыми данными по 
исследованию генетической вариабельности популяций человека. Первым 
инструментом системы генетических маркеров выступил полиморфизм 
белков, выявляемых с помощью иммунологических и биохимических 
подходов. В 70-е годы исследования по белковым системам достигают 
своего широкого размаха в фундаментальных работах зарубежных [9-12], 
советских [13-21] и отечественных исследователей [22]. Однако невысокий 
уровень вариабельности и функциональная значимость белковых систем, 
делавших их по своей изменчивости зависимыми к отбору, накладывала  
определенные ограничения на данные классических маркеров.

Ограничения были сняты новым инструментом системы генетических 
маркеров – переходом к анализу полиморфизма ДНК маркеров в 
изучении генофонда популяций. От использования полиморфизма длин  
рестрикционных фрагментов (RFLP), через полиаллельные тандемные 
повторы (STR, VNTR) и полиморфизма инсерции мобильных генетических  
элементов (Alu), к однокулеотидным заменам (SNP), вплоть до полно  
геномных данных  секвенирования  нового поколения. 

Особо стоит отметить полученную и дополняющуюся каждый год 
информацию о полиморфизме Y-хромосомы (MSY). Ярко выраженная 
межпопуляционная вариабельность MSY делает ее применимой в качестве 
филогеографического подхода картирования гаплотипического разнообразия 
генофонда человечества, позволяя выявлять места и время происхождения 
общих предков гаплогрупп, а также пути распространения разных линий 
Y-хромосомы, тем самым проводя реконструкцию древних миграций 
населения даже относительно в гомогенных по составу популяциях.

Интересным является факт - большая корреляция между данными 
полиморфизма Y-хромосомы и данными Казахского Шежире и устной  
истории казахов.

Устная история и Шежире могут дать другой альтернативный взгляд 
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на историю. Как писал Томпсон П.: «Устная история, несомненно, может 
быть способом преобразования как содержания, так и цели истории. С её 
помощью можно изменить сам фокус исторической науки, инициировать 
новые направления исследований: она способна сломать барьеры между  
учителями и учениками, между поколениями, между образовательными 
учреждениями и внешним миром, а при фиксации исторического знания 
– будь то книги, музеи, радиопередачи или фильмы – вернуть людям,  
делавшим и переживавшим историю, центральное место в ней, давая им 
возможность заговорить в полный голос» [23-24].

Как дальше писал Томпсон П.: «Устная история — это история,  
построенная вокруг людей. Она наполняет жизнью историю как таковую 
и расширяет ее масштаб. Она позволяет найти героев не только среди 
вождей, но и среди безвестного большинства народа. Она побуждает 
преподавателей и студентов к совместной работе. Она привносит историю 
внутрь сообщества, чтобы затем сделать ее общим достоянием. Она  
помогает наименее защищенным людям, особенно старикам, обрести 
достоинство и уверенность. Она способствует контактам – а значит, и 
взаимопониманию – между социальными классами и между поколениями. А 
отдельным историкам и тем, с кем они делятся мыслями, она дает ощущение 
принадлежности к определенному месту и времени. Одним словом, она 
помогает людям полнее ощущать себя людьми. И, что не менее важно, 
устная история бросает вызов общепризнанным историческим мифам,  
авторитарности суждений, заложенной в научной традиции. Она способствует 
радикальному преобразованию социального смысла истории» [23, 25].

В истории Казахстана, устной историей являются Шежире. При этом 
стоит отметить, что во многих местах они зачастую противоречат научным 
традициям. Из-за низкого уровня авторитета Шежире и политический 
фобий «трайбализма», научная традиция доминирует, и данные  
Шежире считаются малоценными.

К примеру, такие рода как 12 Байулинских и 6 Алимулинских родов 
известны под общим названием Алшын. То же самое касается таких родов 
как Сары-уйсун, Шакшам, Дулат, Албан, Суан, Ысты, Шапрашты, Ошакты, 
Сргелы, которые известны под общим названием Уйсун.

Генетические данные показывают, что данные рода в основном  
гомогенны и близкородственны друг другу [26], в то время как научная 
традиция отделяет эти рода, считая их больше не кровнородственным 
племенем, а союзом родов.

В контексте родоплеменной генеалогической структуры «Шежире» 
(устное генеалогическое наследие) казахская популяция подразделяется на 
Старший, Средний, и Младший жузы (этнотерриториальные объединения 
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казахских племен), каждый из которых имеет свою специфическую систему 
градаций таксономических уровней и исторический ареал пастбищ. 
Особенностью Шежире является патронимическая традиция памяти 
названия «племени» или «рода», точно также как и наследуется генетическая 
информация Y-хромосомы [7]. Эта особенность предоставляет возможность 
проследить связь между социальным и биологическим родством,  
определять роль социального отбора, а также верифицировать гипотезы 
происхождения отдельных родов. Данные исследования составляют не 
только часть комплексных молекулярно-генеалогических исследований, 
дополняющих и корректирующих сведения исторических архивных 
документов, но и являются единственным методом, способным прояснить 
многие генеалогические загадки и пролить свет на этногенез [24, с. 27-35] 
Структура генофонда казахов является одним из ярких примеров, где  
предмет генетики «популяция» и этнографов «иерархическая градация 
этнических категорий» сходятся в один научный аспект «исследования 
родоплеменной структуры» [36].

Стоит отметить, что в ранние периоды исследования полиморфизма 
Y-хромосомы генетиками не учитывалась родоплеменная структура  
казахов. Поэтому их исследования были малопродуктивны с точки зрения 
истории. В 2009 году вышла первая работа о казахском роде Мадияр (подрод 
Аргынов) [31]. В ней 39 из 45 мадияр (86,6 %) имеют одинаковый или  
близкий гаплотип, что указывает на общего предка.

В конце 2011 года начали выходить первые итоговые работы по  
казахам в целом [37] и по отдельным казахским родам в частности. К  
примеру, в 2011 году вышли научные работы по казахским Уйсунам [38]. 
В 2012 году вышли работы по таким родам как Кереи [33, 39], казахские  
Табыны [25]. В 2013 году вышли работы по казахским Найманам [40],  
а также в общем по различным казахским родам [26]. Но несмотря 
на кумулятивный эффект от накопления новых данных по казахским 
родам, мы пока только находимся на стадии формирования базы данных  
полиморфизма Y-хромосомы у разных казахских родов.

Новым этапом в исследовании полиморфизма Y-хромосомы стало 
появление технологии полного сиквенса Y-хромосомы (Big Y). С помощью 
данной технологии были исследованы представители рода Аргын.  
Полученные результаты на принципиально более высоком научном 
уровне верифицировали Казахское шежире и подтвердили генетическое 
происхождение Аргынов от легендарного эмира Кара-ходжи [8]. Стоит 
надеется, что последующее изучение оставшихся Казахских родов с  
помощью данной технологии поможет поставить точку в вопросах 
происхождения казахов в целом и каждого казахского рода в частности.
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ОТ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ДО  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Культурная память казахского народа свято чтит генетический код, 
в котором по золотым крупицам собрана информация о прошлом нашей 
многострадальной страны. Мы действительно «Страна великой степи», 
степи, которая оберегала и умножала, собирала и передавала, сохраняла 
информационное пространство нашей истории. Геополитическая ситуация 
второй половины XV века позволила двум славным сынам казахского  
народа Жанибеку и Кирею заложить государственный фундамент нации, 
последующим потомкам, их сыновьям, внукам и правнукам в тяжелейших 
условиях укрепить и сохранить не только территорию, но и генофонд этноса. 
За столь короткий по нашим меркам, и длинный по меркам очевидцев период, 
казахский народ испытал и горечь поражений, радость побед, не потеряв 
достоинства и чести, а главное, сохранив имя своей государственности, 
вышел на новый уровень отношений с ближайшими великими соседями 
Россией и Китаем. Мы с гордостью произносим имена Касыма, Джангира, 
Тауке, Абулхаира, Аблая, Кенесары, не забывая упомянуть и батыров,  
внесших значительный вклад в борьбу за свободу, за государственность. 

Генетический код Казахской государственности  проявил себя в  
тяжелые годы ХХ века, попыткой воссоздания атрибутов  ханской власти 
в 1916 году, заявив о себе в революционный 1917 год созданием Алаш и 
Алаш-Орды.

Историческая память поколений, свидетельство неразрывной связи 
прошлого с настоящим, без малого век отделяет нас от событий декабря 1917 
года и символично, что именно в декабре 1917 года, также как и в декабре 
1991 было заявлено о создании первой казахской автономии Алаш и через 
много лет, суверенной Казахской государственности. 

Движение Алаш и Автономия Алаш-Орда являются брендом 
казахстанской истории, деятельность и персоналистику которого нельзя 
не заметить и обойти молчанием. Это было первое самостоятельное 
автохтонное общественно-политическое самовыражение и этнополитическая 
идентификация через автономизацию казахского общества. Значимость 
и содержательность вклада лидеров национального движения 
неоценимы, ввиду эпохальности и масштабности исторических событий,  
в гуще которых они оказались.
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Переломным этапом в развитии политичесих сил Казахстана стало 
национально-освободительное движение 1916 года, оно не только 
раскололо казахское общество, но и породило две противоборствующие 
группы национальной интеллигенции с совершенно диаметрально  
противоположными взглядами на будущее Казахстана. Побудительным 
мотивом алашской интеллигенции стала проблема национального  
выживания и духовного возрождения казахского народа путем  
восстановления национальной государственности через постепенное 
реформирование, противоположная группа связывала будущее казахского 
народа с революционной ломкой традиционных отношений, в итоге  
буквально за короткий промежуток времени они оказались на разных 
баррикадах, слившись на короткое время во имя национальной автономии 
советского образца и вновь разъединившись, чтобы уйти в вечность уже 
национальной истории.

21 июля 1917 года в Оренбурге открылся исторический Всеказахский 
съезд, который длился до 28 июля. К слову сказать, одновременно  
практически в это же время проходил II Всемусульманский съезд в 
Казани, для алашевцев приоритетными оказались национальные идеи,  
глобальность и масштабность, стоящих перед казахским народом 
проблем. Особое значение на съезде имел вопрос о форме будущей  
государственности России и месте в ней Казахстана. В постановляющей 
части съезда по первым двум вопросам было записано: «1. О государственном 
управлении. В России должна быть демократическая федеративная 
парламентская республика», «2. Об автономии Киробластей: Киргизские 
области должны получить областную автономию, смотря по национальным 
различиям и бытовым условиям».

Проект программы партии Алаш, опубликованный на страницах  
газеты «Казах» 21 ноября 1917 года «… попыткой определить, исходя из 
социально-политических и экономических реалий, оптимальный вариант 
развития Казахстана в условиях капиталистической России и носил 
демократический характер» [1, c. 182].

Политические ориентиры, избранные лидерами Алаш в начале 
ХХ века, подтвержденные областными съездами казахов остались 
неизменными, и были направлены на создание казахской автономии, на созыв  
учредительного собрания и защиту прав и свобод своего народа, что  
подтвердили последующие события. Октябрьская революция ввергла 
страну в хаос гражданского противостояния. Белый террор в ответ на 
красный, гражданская война смешала народы, семьи, разделила их на 
противоборствующие лагеря, каждый боролся за свою правду.

Анархия, разруха, катастрофа, крушение традиционного уклада, смутное 
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будущее, в этих неимоверно сложных условиях политического бытия, 
партия Алаш взяла в свои руки инициативу и возложила на свои плечи  
ответственность по защите отечества. 

«Волна анархии угрожает опасностью жизни и имуществу населения 
областей казак-киргизского народа, что единственным выходом из 
создавшегося положения является организация твердой власти, которую 
признавало бы все население казак-киргизских областей, съезд единогласно 
постановил:…» - образовать территориально-национальную автономию и 
присвоить ей название Алаш [2, c. 193-194].

Среди алашевцев существовали трения не только по выбору столицы, 
но и политической ориентации, хотя в принципе это два взаимосвязанных  
явления. «Малордынцы», куда относились представители будущего 
западного отделения Алаш ориентировались на Туркестан и Среднюю 
Азию, представители восточного отделения связывали будущее с Сибирской 
Россией. Еще до съезда, в Томске 8 октября 1917 года состоялся первый 
Сибирский областной съезд, в нем приняли участие 182 делегата, в том  
числе 67 от национальных представителей. Центральное место занимал  
вопрос об устройстве Сибири, докладчики не исключали появления  
автономной единицы Сибири, для наций они предлагали 
культурно-национальную автономию. В качестве делегата на съезде 
присутствовал А. Букейханов, поддержав федеративное устройство 
России, идеи автономии Сибири, он отметил: «Самоопределение мы 
хотим получить вместе Сибирью… Здесь нам говорят о федерации и об 
автономии, мы же требуем себе самоопределения, предоставления нам 
права самим решать, как нам управляться и жить. Нельзя управлять страной 
из Петрограда, то же можно сказать и про Сибирь – нельзя ею управлять  
из одного места» [3, c. 200-202].

Еще ранее А. Букейханов отметил наличие  двух групп национальной 
интеллигенции, отражавших прямо противоположные политические  
позиции, а он пишет «В составлении петиции принимали участие, с одной 
стороны, интеллигенция, воспитанная на русской 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,  
воспитавшаяся в духе восточной ортодоксии и национально-религиозной 
исключительности», определяя их как западников и тюркофилов [4, c. 76].

Приоритетным направлением для Алаш являлось взаимодействие не с 
Туркестаном, а Сибирью, с Сибирской автономией. Уместно будет отметить, 
что один из лидеров будущего западного отделения Алаш Ж. Досмухамедов 
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выступал за федерацию с территориально-национальной автономией с 
широкими полномочными правами, придерживался идеи объединения с 
тюрко-мусульманскими народами, идеальным вариантом государственного 
устройства он считал США. Национальное правительство после съезда 
выехало в Семипалатинск, временную столицу автономии, а Ж. Досмухамедов 
вернулся в Уральск. Вскоре, состоявшийся в январе 1918 года Уральский 
съезд в Каратюбе, поддержал резолюцию второго Всеказахского съезда о 
создании автономии и правительства Алаш Орды, и можно сказать заложил 
ее региональные основы на западе. Решением съезда был сформирован 
Уильский оляят, состоявший из пяти уездов, главой правительства  
был избран Ж. Досмухамедов, его заместителем стал Д. Кусябгалиев. 
Правительство определило лиц, ответственных за финансы, за аграрный 
сектор, за суд, охрану и безопасность. Центром стал Джамбейты. Именно 
здесь для подготовки профессиональных национальных военных кадров  
была создана юнкерская школа, казахская армия.

В условиях усиливающегося гражданского противостояния и столь 
динамично меняющейся политической обстановки, Уильский оляят 
действовал достаточно эффективно, сформировав начало гражданской власти 
в подведомственной им территории, наладив контакты с Уральским казачьим 
правительством. 

Вместе с тем шло «триумфальное шествие советской власти» по всей  
стране, как такового мирного способа захвата власти не было, во всех  
случаях шло низвержение предыдущей, а это уже означало насилие. В 
ответ на эти действия и продекларированные большевиками свободы 
в центрально-азиатском регионе начался процесс национального 
самоопределения, проявившийся в формировании автономных 
государственных союзов, следует отметить, что ростки национальной 
независимости проявлялись и в самой РСФСР.

Семипалатинский совдеп признал власть народных комиссаров, и 
проправительственная партия большевиков в январе 1918 года создала 
исполнительный комитет. Областной казахский комитет решили признать 
Сибирское правительство Томска, высшей властью Сибири, предполагая, 
что правительство созданной автономии Алаш  заключит определенные 
договоренности с правительством автономной Сибири.

Советское правительство, пытаясь не допустить отпадения 
окраин, поддержки ими контрреволюционных сил, приложило усилия  
компромиссного решения вопроса по национальным автономиям, не только 
Алаш, но и других автономных формирований.

Несмотря на активное участие алашских полков в гражданской войне 
совместно с белогвардейскими частями, руководство Временного Сибирского 
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правительства настороженно относилось к Алаш Орде, не особенно 
приветствовала заявления Алаш об автономии. Для решения вопросов о 
взаимоотношениях Сибири и Казахстана в Омск прибывает А. Ермеков, 
наделенными особыми полномочиями от Алаш Орды. А. Ермеков Совету 
Министров Временного Сибирского правительства представил проект 
соглашения от 10 июля 1918 года, в вводной части записки говорилось, что 
«Для защиты вновь восстановленных завоеваний февральской революции, 
давшей начало к политическому возрождению народов и окраин России…
Освободившиеся теперь от власти большевиков автономные области, 
безусловно, должны сплотиться в грозный час, столковаться и найти общий 
язык… Народный Совет Алаш-Орда обещает Временному Сибирскому 
правительству всемерную поддержку… ». Первым пунктом соглашения Алаш 
Орда выставила свою главную идею, за которую и боролась: «Признание 
сибирским правительством территориально-национальной автономии 
Алаш в составе тех областей и губерний, какие указаны в постановлении 
всекиргизского съезда 5-13 декабря 1917 года. При чем границы будут 
установлены впоследствии путем выявления воли самого населения, 
проживающего на границах, и соглашения правительств автономных  
областей со смежными территориями» [5, c. 120-121].

В августе в газете «Свободная Речь» появилась статья «К вопросу 
о Киргизской автономии», где давалась информация об обращении 
крестьян Акмолинского областного земского собрания степных уездов 
Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского и Омского 
к Председателю Совета Министров Временного Сибирского правительства,  
датируемая 30 июлем 1918 года, о несогласии по автономной  
территориальности казахов, в ходатайстве крестьяне обратили внимание 
на наличие областей «с огромным в них русским и другим населением», а 
также о возникновении возможных конфликтов среди населения на местах  
из-за понятия «территориальная киргизская автономия» [6, c. 117-119].

Насколько русско-крестьянское население не желало слышать об 
автономии, настолько же казахское население ратовало за автономию, что 
прослеживается в донесении уездного инструктора информатора о положении 
дел в Зайсанском уезде, где он побывал 29 июля 1918 года. В Зайсане 
действовало отделение комитета Алаш Орды, пользующееся значительным 
авторитетом среди местного населения, ввиду того, что большая часть 
населения поддерживает автономию казахов [6, c. 121-122].

Далее в проекте, привезенном А. Ермековым говорилось о необходимости 
признания Алаш-Орды центральным органом казак-киргизского народа, 
временно несущим в отношении последнего функции государственной 
власти. На этом основании все национальные общественные организации и 
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учреждения подчиняются только ей (Алаш-Орде) и никакая другая власть 
не вправе вмешиваться в сферу ее компетенции. До объявления автономии 
Алаш распоряжением Временного Сибирского правительства, вводится 
временное подчинение Алаш Орды ВСП с непременным участием в 
решении различных вопросов представителя от Алаш Орды. До объявления  
автономии, на всей ее территории восстанавливаются и действуют земские 
городские самоуправления…» [5, c. 121].

Обосновывая предлагаемый проект, правительство Алаш ссылалось на 
первоначальную поддержку автономии Алаш в 1917 году, когда произошел 
обмен приветственными телеграммами, формирование различного рода 
провинциальных правительств, в частности создание в Самаре правительства 
Комитета членов учредительного собрания (КОМУЧ), на Южном Урале 
башкирского правительства, в Уральской области уральского Вилаэта.  
А. Букейханов пишет, что затянувшиеся переговоры с правительством 
Сибири лишили автономию Алаш Уральской области. Возможно, что другие 
казак-киргизские области не дождавшись автономии Алаш, последуют  
дурному примеру Урала, а дальше будут сепаратно искать ориентации 
с Туркестаном. Опасность распада автономии Алаш вынудит Алаш 
Орду решиться на крайние меры, отказаться от союза с Сибирью, 
объявить автономию Алаш и спасать единение казак-киргизского народа,  
пожертвовав выгодами с Сибирью [5, c. 122-127].

Сложность вопроса и неприкрытое желание не признавать автономию 
Алаш отразилось в выступлении редакции газеты «Свободная Речь»: 
«По существу, при удовлетворении киргизских претензий (претензий на 
собственную землю – авт.) от России должен быть отделен громадный  
край, местами густозаселенный русскими переселенцами (именно 
переселенцами – авт.), с целым рядом чисто русских городов…автономия 
в той форме, в какой ее требуют киргизские представители, равносильна 
полному отделению от России, равносильна образованию в ее пределах 
самостоятельного киргизского государства» [6, c. 120]. Противоречия  
между ВСП и Алаш Ордой были заложены изначально, ввиду 
совершенно разного менталитета, политических идей и политического  
инструментария для достижения цели.

Временное Сибирское правительство имело претензии на обширные 
пограничные регионы, однако в летне-осенний период политическая  
ситуация значительно усложнилась тем, что у ВСП испортились 
взаимоотношения с Башкорстаном, Алаш Ордой и с другими подобными 
образованиями, национальные движения и автономии обуславливали 
напряженность между русскими и коренными народами Сибири и Азии. 
Что интересно, находясь в одном лагере противников большевизма они по 
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разному определяли приоритеты и ориентиры будущей государственности, 
для Временного правительства главным считался вопрос о государственном 
устройстве и власти, как таковые инородцы и их проблемы не интересовали 
сибирское правительство, вместе с тем они понимали необходимость 
союзнических отношений с ними, для великороссов, привыкших относить 
себя к высшей национальной ступени, национальные проблемы были 
малопонятны и невразумительны, их порой возмущало, что какие-то 
инородцы стремятся к автономии. Для национальной интеллигенции вопрос  
о государстве, об автономии, о нации был продиктован историческим  
прошлым казахов, основание государственной власти казахов и создание 
казахской автономии для алашординцев были тождественными понятиями, 
реализация этих положений воспринималась ими как существование 
Казахского ханства в новом формате.

Неприемлемая позиция Временного Сибирского правительства  
для Алаш, подтолкнула Алаш Орду к смене ориентира на Самарский 
Комуч. 12 сентября А. Букейханов выступил в Уфе не только как лидер 
автономии Алаш, но и представитель тюрко-татарского мира. В выступлении 
он подтвердил приверженность национальной группы участников 
совещания «идее» Учредительного собрания – «но наши мечты оказались  
разбитыми, как и мечты всех демократов России». Далее он отметил, что 
в условиях развала и анархии областные правительства…совершенно 
необходимы и не являются признаком сепаратизма, а 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 Россией. А. Букейханов призвал  
российских деятелей отказаться «от прежнего представления о том, что 
инородцы – рабы, а представители Великороссии – это рабовладельцы», он 
подчеркнул, что новая Россия – «федеративная, демократическая, единая, 
и мы пойдем с русским народом, чтобы создать великую и счастливую  
Россию» [7, c. 24].

Однако происходят непредвиденные события, трагические по финалу  
для Комуча, и по сути загоняющие алашординцев в западню, т.к. адмирал 
Колчак, монархист по воззрениям, противник всякого рода инородческих 
автономий, пришедший к власти ликвидирует Алаш Орду.

Политическая ситуация усугублялась, и все больше расширялась 
дистанция между вновь образованными Временными правительствами 
по спасению России и автономными устремлениями Алаш, в программах 
предполагаемого государственного устройства великой России будь то 
монархия, будь то федеративная республика не было места для автономной 
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государственности казахов. Слишком разными были политические  
ценности лидеров российского антибольшевистского движения и  
национальной интеллигенции казахов. Однако, даже в условиях скоростного 
формата изменяющихся событий, когда люди уже теряют ориентиры,  
А. Букейханов на заседании по межведомственному устройству 
казак-киргизского народа, продемонстрировал, что эволюции его  
политических взглядов не произошло, что он так и остался представителем 
западнического течения национальной интеллигенции.

«…Теперь вы призвали нас, и мы пришли сюда, как братья. Киргизский 
народ не питает сепаратистских замыслов, он не желает отделения от  
России. Мы – западники. В своем стремлении приобщить народ к культуре  
мы не смотрим на восток, в Монголию, мы знаем, что там культуры нет. 
Наши взоры устремлены на запад. Получить культуру мы можем оттуда, 
через Россию, при посредстве русских. Мы пришли сюда с единственным 
желанием устроить порядок, необходимый для того, чтобы страна могла  
дойти до учредительного или национального собрания» [5, c. 139].

Долгий и в тоже время короткий путь прошли националы, слишком 
скоротечно развивались события, чрезмерно быстро протекали процессы 
определения национального «Я». История Казахстана начала ХХ века 
неразрывно связана с движением Алаш, ее трансформацией в партию Алаш, 
перерождением ее в территориальную автономию. Этнополитическое  
осознание своей территории, своей нации, формирование 
национально-политической элиты, способной представлять народ в 
представительных органах власти, отстаивать его интересы, защищать 
его права, поставить цель создать национальную государственность в  
совокупности и является новым цивилизованным форматом 
национально-освободительного движения, своего рода интеллектуальным 
взрывом нации. 

На протяжении всего периода общественно-политической 
деятельности и короткого жизненного пути представители Алаш ни разу 
не отступили от намеченной цели, даже при отсутствии опыта и возможно 
некоторой политической неопытности, в условиях взаимоотношений с 
антибольшевистскими силами с одной стороны, с советским правительством 
с другой, они с настойчивой методичностью, постоянным упорством 
доказывали необходимость национальной государственности казахского 
народа, и только решение этого вопроса и согласие большевиков на создание 
Казахской автономной республики, обусловило их переход в лагерь бывших 
противников. 

Современная история – история суверенной Республики Казахстан 
это итог деятельности и прошлых достижений наших предков, мечтавших 
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именно о такой форме независимости, высокий уровень жертвенности за 
идею, за народ, за ее будущее это высшая степень гражданского патриотизма и  
пример для подражания подрастающему поколению казахстанской 
молодежи.

Значимость истории Алаш, как одной из самых замечательных страниц 
прошлого нашего государства неоценима, многие аспекты и проблемы 
демократического движения национальной интеллигенции получили 
освещение и оценку в научных исследованиях и публикациях, но столько же 
еще предстоит изучить, осмыслить, понять.

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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THE HISTORY OF THE WORKS BY MASHKHUR-ZHUSIP

The beginnings of typography or book printing caused the rapid  
development of the folklore collection works. In other words, it went forward at 
a steady gait. But after the October revolution of during 1920-1956 the situation 
and attitude towards the folklore compositions, the samples of folk poetry quite 
changed. If in the beginning the original language of the compositions was  
preserved and could be understood, of course with some difficulties, by the next 
generations, later it was changed drastically, the artificial started to dominate the 
natural and all those facts had a devastating impact on the objective truth and unique 
identity of the folklore works. All things considered have influenced the efforts of 
modern scientists to find the original sources and language of the old works. 

Before describing the contribution of Mashkhur-Zhusip it is necessary to find 
out the volume of his work. Though, as we said above, the author’s compositions 
were not thoroughly investigated and had a meager amount of printed issues, we 
based on the copies kept in the manuscript fund under the Scientific Academy and 
on our own investigations.

All material collected by Mashkhur-Zhusip was gathered in three places: 
among the manuscripts of the author himself, some part of the information we  
have is kept now in the library under the Scientific Academy, another one is  
preserved in the “royal archive”; at the disposal of Zholmurat Zhusipuly – some 
manuscripts of the author and those that were copied by Zholmurat; the manuscripts 
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kept by Phazyl, Mashkhur-Zhusip’s  youngest son. 
Now let’s dwell on the manuscripts kept in the Central Fund of Manuscripts 

under the Scientific Academy and written by the   author himself [1]. 
D.Abilev, a noted poet, wrote that after the death of Mashkhur-Zhusip he 

managed to take two volumes of his manuscripts from his son Sharafi and bring 
them to the capital. The only book he did not take was “Qara mes” [2]. If we base 
on the recollections of Sharafi’s son Toleubai (1917 – 1996), it becomes clear 
that in the early thirties Sharafi travelled to Almaty. So we can suppose that the 
manuscript “Mes”, which is now kept in the Central Fund of Manuscripts, was 
donated there on a voluntary basis. The following people brought the compositions 
by Mashkhur-Zhusip at different times: S.Sharipov, Zholmurat Zhusipuly, Omar 
Imanbayev. This accounts for the diversity of copies and their dimensions. 

For example, if some folders consisted of 200, 400, or even 700 sheets, some 
works were gathered in small 7 or 10 page copybooks.

As nobody regulated that process, the process of gathering the compositions, 
there were cases when some material was duplicated and donated several times.  
The manuscripts by Mashkhur-Zhusip embraced 400 topics which contained in 
5000 pages. The copies were written on 150 topics and had approximately 2000 
pages. 

From our point of view, there must be 30 volumes of works by Mashkhur all 
in all [3]. We can distribute them in a following way: the author’s own creations – 
3 volumes, epic poems – 3 volumes, aitys – 2 volumes, translations – 3 volumes, 
some other literary works – 3 volumes, some notes on Kazakh history, ethnography, 
religion, pedagogy, philosophy, etc – 6 volumes, folklore samples -10 volumes.

As it has been a century since the works were written, some pages became 
old and shabby; some were read to tatters and smudges. Those pages that could 
be reused underwent the restoration, and those that were irreparable were  
photographed on microfilm.

The quantity of such pages was small. There were different causes of damage 
such as spilt water, etc.

But in general it can be pointed out that the heritage left by the author is in a 
good condition. His handwriting is highly legible.

The red, black, blue ink the author used did not come off either, only some  
areas became pale and some sentences broken. 

In the manuscripts the titles were started from a new line and were underlined 
with a red pen. All pages were paginated from the right to the left with Arabic 
numbers. Moreover, he was prudent enough to write down the word that starts next 
page at the end of each previous page, so even if the papers were mixed up, he 
could put them in a right order easily. Such method was the distinctive feature of a 
medieval written language. This fact proves that Mashkhur-Zhusip was conversant 
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enough with the medieval literature   and   adopted some methods of writing.
His style of writing also had some peculiarities and characteristic features 

such as dividing one page into two columns while writing the poem. Sometimes 
he numbered every verse of the poem in order not to mix them up. Every page 
consisted of 27 – 32 lines. At the end of each manuscript the author gave a table of 
contents according to his own numbering.

We have already pointed out the fact that the author underlined every title 
to distinguish it from the text, but sometimes he put in front of it the Roman  
figure or the triangle.

There is also a special book devoted to religious words and the Koran solely 
[4].

The books kept in the “royal archive” also have the same features.  The cover 
of the book is handmade. The pages connected by means of threads.

 The texts are given in the right order. For example, the manuscript begins with 
legends (Alasha khan, Asan Qaigy, Zhirenshe sheshen, pg 1-38). Then they give 
way to the genre of the fairytale (“Az Zhanibek pen Usta”, pages 38- 40), then 
come the stories about Abylaikhan (pg 40-86). These stories also are not given at 
random; they are divided systematically regarding the age of Abylaikhan, his feats, 
his glorious deeds, etc. At the beginning of the story Abylai is depicted as a youth 
who is 20 years of age (there are some poems by Bukhar Zhyrau in the middle), 
while at the end we find and old man who is going to besiege Bukhara, but after a 
prophetic dream changes his decision and dies on his way home. Thus, the stories 
have autobiographic features.

 Other compositions also were put in an order. After the legends and stories 
were proverbs and sayings, riddles, which were followed by the compositions 
of different authors, words of wisdom, etc. He also divided them according to 
the genres they belonged to. All aforesaid proves that Mashkhur-Zhusip really  
dedicated himself to one goal – the collection of the folklore works of his nation.

One more thing to be pointed out is that some of the works by  Mashkhur-Zhusip 
were photocopied and passed to the museum named in his honour. The museum is 
situated in Baianaul and refers to the collective farm which is also named in his 
honour.

Mashkhur-Zhusip had 5 children: 3 sons and 2 daughters. His sons’ names were 
Sharafi, Amen and Phazyl, the daughters’ names were Bati, who got married to 
Qoibaq, and Amina.

He also had a younger brother Qasen who died very early and left no descendants 
and a younger sister Madina. The name of her husband was Zhusip. They had 4 
children: Qasengali, Zholmurat, Batima, Kenzhebike. Neither Qasengali nor 
Zholmurat had any children. We also know nothing about Kenzhebike. Batima has 
a son Galymzhan and lives in Almaty now. 
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Zholmurat Zhusipuly (1894- 1977) studied under Mashkhur-Zhusip and 
learned Arabic, Persian, Turkish, etc languages. He dated his manuscripts 
when copying them. It was Zholmurat who preserved all books and managed 
to retain everything concerning his eminent relative when Mashkhur-Zhusip’s  
creation works were under prohibition. 

The manuscripts written by Zholmurat Zhusipuly are now kept in three 
places:  the Central Fund of manuscripts [5], in the “royal archive”, in the 
house of Zhuqash Karibaiuly who lives in Ekibastuz. In the Central Fund of  
manuscripts Mashkhur-Zhusip’s own creations are kept: poems, stories, 
autobiography, etc. Every copy is divided in several copybooks and dated with 
the year when it was copied (between 1944 and 1946). Every copybook consists 
of 10, 20, 30, sometimes 100 pages and is numbered with Arabic numbers. The  
biography of the author written by Zholmurat is also there.

In general the handwriting of Zholmurat is also legible. Formerly, before 
donating the manuscripts “Mes” and “Qara Kitap” to the Scientific Academy both 
Zholmurat and Phazyl, being guided by different reasons, had duplicated them. 
On his deathbed  Zholmurat entrusted these copies to the son of Phazyl and the 
grandchild of Mashkhur-Zhusip Quandyq Phazyluly and made all his relatives, 
especially his younger sister Kenzhebike, swear that they would fulfil his will. 
Since that time the manuscripts left by Zholmurat have been kept in the family of 
Quandyq Phazyluly. 

The importance of the copies provided by Zholmurat lies in their accuracy  
and precision. That is why they are so valuable for us – historians, philosophers, 
those who study folklore, etc. When making the textual criticism (comparing the 
copies and the manuscripts) we found out that everything – word combinations,  
punctuation marks peculiar to the author such as starting from the new line, 
commas, full stops – everything remained unchanged. The same thing can be 
noticed concerning the plot, style, event, main characters, commentary, etc. Thus 
we can see that Zholmurat fully understood the main principle of the collectors of 
folklore works - not to change anything. 

There is only one peculiar feature concerning Zholmurat’s copies: he gave 
his own commentary explaining some incomprehensible words written in Arabic  
and Persian, different names of people or events that are hard to understand, 
especially for next generations, and wrote it using various colours in front of the text 
or in the corner of the page. Though the handwriting of Zholmurat is smaller than 
that of Mashkhur-Zhusip, it does not   affect the quality of the text in the least.

Zholmurat also carried on some methods used by Mashkhur-Zhusip: dividing 
the page into two columns, numbering each verse to keep the right order, etc.

Like Mashkhur-Zhusip Zholmurat gave the table of contents of each copied 
manuscript. He also tried to find manuscripts scattered all over the country and 
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listed them. 
Zholmurat also wrote in Arabic script, in the oldHadim script (the Arabic 

script that was uses till 1920).The difficulty of this kind of script lies in the  
absence of the vowels in the middle of the words. In order to distinguish the 
vowels from consonants they used additional signs that were drawn on top of the 
consonants. Such signs were not usually used in handwritings, that’s why the fact 
that Zholmurat resorted to them shows his masterfulness in using   Hadim script.

For example, the word Muhammed when writing it in Hadim script consists of 
only following consonants: “M”, “H”, “M”,”D “, but when reading we must read 
it with vowels. 

As some of the copies made by Zholmurat were not saved as a separate book 
sometimes it seems difficult to differentiate the stories from each other. There are 
two types of pages in these copies: ordinary average size pages and long ones. 
Every page is numbered. The number of page is usually situated in its corner. 
Like Mashkhur-Zhusip Zholmurat used the ink, that’s why when paper became 
old and shabby some letters along the edges disappeared. This complicated  
the translation from Arabic language.

To sum up it is necessary to point out an outstanding contribution of  
Zholmurat Zhusipuly into the study of Kazakh folklore and it history. The role 
he played in finding and preserving the compositions by Mashkhur-Zhusip  
imperilling himself at times when the creation work of his relative was prohibited 
cannot be exaggerated. 

Mashkhur-Zhusip’s youngest son Phazyl Muhammedphazyl (1890 – 1969) 
worked as a teacher in the local village for a long time. During this period he also 
collected the works by Mashkhur-Zhusip and duplicated them.

There are several manuscripts left by Phazyl: those that were copied in a 
systematic order, and those in which the texts were mixed. He also used the method 
of writing the first word from the next page at the very end of a previous one, but 
if Mashkhur-Zhusip numbered each verse to differentiate them, Phazyl confined 
himself to underlining of the last word in each verse [6]. 

As for the condition of the manuscripts, some letters were obliterated  
because of the decrepitude of the paper. But it is necessary to say that the copies 
of Zholmurat and Phazyl supplement each other – the word or letter that cannot 
be found in the manuscripts of the former can be studied according to that of  
the latter, and vice versa. 
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«ТАТАР ҚАЛАСЫ САРАИЛЬ-ДЖАДИТТІҢ  
ҚҰЛАНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ 

(«О РАЗВАЛИНАХ ТАТАРСКОГО ГОРОДА САРАИЛЬ-ДЖАДИТА»)» 
А.Е. АЛЕКСЕЕВТІҢ МАҚАЛАСЫ-САРАЙШЫҚ  

ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕККӨЗІ

Жайық казак әскери топографы А.Е. Алексеевтің 1861 ж. атаман  
А.Д. Столыпиннің тапсырмасымен Сарайшық бекінісі маңындағы 
көне қала қирандылары және ондағы мұсылман зираты құландыларын 
зерттеген мәліметтері ерекше маңызды. Бұл мәліметтер Сарайшықтың  
қиратылғаннан кейінгі деректер қатарына жатады. Көне қала Сарайшықтың 
ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы жағдайын айғақтайтын бұл жазба 
бүгінде саман үгіндіге айналған, ортағасырда хазардың керуен қаласы, 
кейін ноғай мен қазақтың бас қаласы - астана болған Сарайшықтың сән- 
салтанатына күмән келтірушілердің күдігін сейілтуге, Сарайшықты  
ғылыми зерттеуге ықпал етеді деген ойдамыз.

А.Е. Алексеевтің көне қаланы «Сараиль–Джадит» деп атауының 
сыры қала орнын қазу кезінде табылған монетадағы араб тіліндегі жазуға 
байланысты екендігі белгілі, зерттеуші монетаның соғылған қаласын дәл 
тапқанмен, «Сараиль-Джадит» Сарайшықтың бұрынғы атауларының бірі 
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болар деп қателескен. Біздің ойымызша, көне Сарайшықтан  табылған монета 
Алтын Орданың жаңа астанасы – «Сарай аль–Джадитте» соғылған, сауда 
айналымындағы ақша болғандықтан оның Сарайшықтан табылуы заңды.  
Тек монетадағы жазуды араб тілінен аударуда Сарайшықтағы аудармашы 
қателік жіберген. 

Зерттеуші А.Е. Алексеев өз жазбасында көне қаланың қоршауының 
(цитаделінің) орнын көргенін, тотығып жасыл тартқан мыс теңгелер және 
түрлі–түсті қыш ыдыс сынықтарын жинағанын келтіреді. Орыс-казактардың 
«үлкендерінің» естеліктеріне сүйеніп, қаланың бұрынғы тарихы туралы 
деректер жинақтайды. Ол сол кезде 120 жастағы орыс-казак кемпірі 
Толстовамен кездесіп, одан көне қала құландыларының орны ертеден  
Можар деп аталғанына назар аударады. Кейуананың айтуынша, бұл жерде 
нөсерден кейін күміс, мыс ақшалар мен қымбат тастармен көмкерілген  
алтын және күміс сақиналар, тас моншақтардан тізілген алқалар (барка) 
табылатын. Бұл шамамен 1740 жж. деп есептесек, Сарайшықтың  
қиратылуынан шамамен 160 жыл өтсе де, одан қалған жәдігерлердің көптігі 
қаланың саяси-экономикалық, тарихи-мәдени маңызының жоғары өте 
болғанын айғақтайды.

Сарайшықтың қазіргі жай-күйі онда саманнан өзге құрылыстар  
болмағандай әсер қалдырғанмен, А.Алексеев деректерінде көне қала 
қирандылары арасында күйдірілген қызыл кірпіштер, үлкен шаршы 
ақ тастардың көп болғандығы, оларды казактар бекініс салуға, кейінгі  
ғасырларда Гурьев қаласын салуға қолданғаны туралы шынайы мәліметтер 
келтіріледі. 

Көне қала орнының ежелден «Можар» деп аталуы туралы Алексеев  
берген мәлімет біздің назарымызды еріксіз аударды, өйткені айтылуы  
«мажар» сөзінің орыс тілінде «можар» деп жазылатыны рас. Ойымызға  
қазіргі венгр халқының негізін құраған «мажар» немесе «мадияр» атты 
тайпаларының қазақ даласынан, дәлірек айтсақ, венгрлік және орыс 
деректерінде айтылғандай, Оңтүстік Орал далаларынан кеткені, олардың  
ІХ ғасырда Карпатқа, қазіргі Венгрияға қоныс аударғанға дейін 
көшпелі өмір сүргені, венгрлердің ІХ ғасырда көшпей, осында қалған  
тайпаластарын, ата-жұрты Ұлы Венгрияны іздеуі есімізге түсті.

Тарихи деректерде Оңтүстік Орал өңірін (қазіргі Ақтөбе, Атырау  
облыстары да сол аймаққа кіреді, Мұғаджар мен Индер таулары Орал 
тауларының оңтүстік сілемдері саналады - Ж.Ж.) мекендеп, кейін Еуропаға 
қоныс аударған, онда венгр атауымен белгілі болған «мажар», «мадияр» 
тайпаларына қатысы бар ма екен деген сауал мазалады. Бұл  ізденісті қажет 
ететін жаңа проблеманың  бірі деуге негіз бар.

Алексеевтің Сарайшықтағы мұсылман зиратының құландылары  
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арасында Бөкей Ордасы ханы Жәңгір қоршатқан зираттар туралы мәліметі 
айрықша құнды, бұл онда қазақ хандарының жерленуі туралы ақпарды 
растайды. Алексеев осы зираттарды қаздырып, одан осы болжамды  
айғақтайтын жәдігерлер тапқан. Ол «Хан моласын» былайша суреттейді: 
«...ішкі жағы киіз үйге ұқсаған, шығысқа қараған бір есігі бар және батыс, 
солтүстік, оңтүстік жақтарында 3 терезе бар, зиратта 2 үлкен, 4 кіші 
орындардың болуы, мұнда бір отбасы жерленгенін көрсетеді. Осындай 2 
зират көне қаланың шығыс жағында  да бар. Оның біреуін қаздырғанда  
онда кірпіштен қаланған, алебастр мен бормен құйылып жабылған 2 үлкен 
табыт шықты». 

Алексеевтің пікірінше, осы зираттардағы кірпіштер мен тастар 
Орынбордан, Гребен тауларынан әкелінген. Сонымен қатар зерттеуші 
көне қала құландыларының сыртында қала қоршауының (вал) оңтүстік- 
батысында, Сорочинка өзені жағалауында осы қаланың үлкен зираты 
болғанын, оның біреуінен басқа барлығы Сарайшық тұрғындарының 
айтуынша, көктемгі су тасқыны кезінде Сарачинка өзеніне құлап кеткенін 
келтіре отырып, Алексеевтің өзі жарқабаққа құлаған зираттардан 60–тай 
адамның бас сүйектерінің қаңқасын көргенін жазады. Осы жалғыз зиратта 
әулие жерленгенін, оған тұрғындар ауруынан жазылу үшін түнейтіні  
айтылады. Зерттеуші пікірінше, цитадельдегі бір зират және қаладағы бір 
зиратты қала тұрғындары айрықша құрметтеген. 

Алексеев Сарайшықты онда табылған монетадағы жазуға байланысты 
«Сараиль-Джадит» (Жаңа Сарай) деп атайды, онысы қате, Сарай Джадит 
Алтын Орда хандарының жаңа астанасы болғаны белгілі, онда соғылған 
ақшаның Сарайшықтан табылуы заңды еді. Дегенмен зерттеушінің  
Сарайшық қаласының құландыларын көріп, бұл қаланың кірпіштен және 
үлкен ақ тастардан, мрамордан салынған құрылыстары болғаны туралы 
мәліметтері ерекше құнды. Ол осы құландылар арасынан салмағы 9 пұт 
мрамордан жасалған терезе мен есік жақтаушаларын (косяк), фарфор, 
мрамор, шыны және қыш ыдыс сынықтарын, әртүрлі қалыпта жасалған  
бүтін 3 көне қыш құмыра тапқанын жазады. Алексеев жүргізген қазба 
нәтижесінде бағалы тастармен көмкерілген әшекейлер, алқалар, сырға– 
сақиналар (2 коралл, 2 сапфир, 1 изумруд, 2 бирюза, 1 аметист, 1 маржан,  
янтарь, сердолик, топаз), әртүрлі шыны моншақтар мен әшекейлер, араб 
жазуы бар ақшалар, алтын түйме, ханның аты мен соғылған қаласы, 
уақыты жазылған 9 күміс, 36 мыс монеталар, монғол жазуы бар 18 мыс 
ақшалар табылғанын және ол монеталардың ең көнесіне 417 жыл болғанын 
жазады. Алексеев келтірген бұл деректер Сарайшықтың ХV ғасырдан арғы  
тарихының дәлелі. Тұзды жерде орналасқан қала орнынан табылған бұл 
жәдігерлердің арасынан кейбір мыс, күміс ақшалардың жарамсыз боп  
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қалғаны туралы да айтылады.
Алексеев жүргізген қазба жұмыстары Сарайшық тұрғындарының  

мұсылман дінін ұстанғанын негіздеуге мүмкіндік береді. Оның өз сөзімен 
айтсақ, қазба жұмыстарының төртінші күні құландылардан табылған 
көп ақша мен заттар арасынан көк мрамор тақтайшаларға жазылған араб 
тіліндегі жазулар Камиль-аль-Хан, Сеид-Хасан Касавий ғұламаларының 
адамдарға ізгілік пен ғылымның, даналық пен хақиқатқа жетудің жолын 
көрсетуші пайғамбар ұрпақтары қожалар болғаны туралы мәлімет 
береді. Мұндағы Касавий сөзі олардың Иасауи ілімін таратушылар 
екенін дәлелдейді. Зерттеуші тапқан келесі бір ақ мрамор таста да осы  
кісілердің аттары беріліп, олардың (Ходжа Камелы-хаке и Сенд-Хосян из 
Туркестана) Түркістаннан келгені жөнінде мәлімет бар.

Алексеев жазбаларын жариялаған «Орынбор ведомостері» редакциясы  
оқырмандарға Сарайшық қаласының салыну уақытын дөп басып айта 
алмайтынын, оның  Алтын Орда  хандарының резиденциясы болған 
кезден бастап тарихқа белгілі болғанын, ал Орал казактарының алғашқы  
легінің бұл қаламен танысуы 1580 жыл деп көрсетеді.

Дон казактарының орыс өкіметінің қуғынынан қашқан ұры  
(воровские) казактар дегендері өз қайықтарымен Жайыққа түсіп, оны 
жоғары бойлай, Сарайшыққа жеткенін, оны талауға ұшыратқаны  
соншалық, оның тұрғындары Хиуаға көшуге мәжбүр болғанын баяндайды. 
Левшиннің мәліметіне сүйеніп, олардың қаланы талан-таражға салудағы 
айуандық әрекеттерінің шектен шыққанын, тек тірі адамдарды өлтіріп  
қоймай, молалардағы өліктерді  қазып шығарғанын келтіреді (Примеч. 
Ист. и ст. обозр. Уральск. каз.). Осы жыл, зерттеуші Рябининнің пікірінше, 
казактардың Жайыққа орныққан уақыты саналады (Описание Уральского 
войска. Ч. 1, стр. 5). 

Осы уақыттан 190 жыл өткенде (1769 ж.) Сарайшыққа келген ғалым – 
саяхатшы Паллас көне қала орнын төмендегіше суреттейді: «Қала айналасын 
қоршаған орлы биіктік (вал) орны әлі бар, оның аумағы 5 шақырымды 
құрайды. Ол форпостыдан шақырым жарымдай, Сорочин өзені мен 
Жайықтың қосылатын бұрышынан басталып, өзеншікті бойлай, форпост 
айналып, Жайыққа тіреледі. Осы жердің ортасында құрғақ ор-сай бар.  
Валдың ішкі жағында тас құрылыстардың іргетастары мен сұлбасы көрінеді, 
оған қарап, қалада бай сәулетті үйлер болғаны туралы тұжырым жасауға 
болады. Құрылысқа қолданған кірпіштер ұзынша және біршама үлкен. 
Сонымен қатар табиғи, ұлутас белгілері бар кесек сұртас қолданылған, 
бірақ бұл тас осы айналада кездеспейді. Қазір бұл жерде ақ және сары түсті 
бояумен боялған көне ыдыстар сынықтары табылып жатыр. Қаланың орны 
саз, әрі сулы болғандықтан, темір бұйымдардың қалдықтары таттанып, 
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әзер танылады. Мыс бұйымдардан жасыл түс қалған, ал күміс заттар ақ 
жұқа материя түрінде сақталған. Сонда тұратын казактардан мен топаз, 
кровавик сияқты ұсақ тастардың әртүрін көрдім. Мұнда кірпіштен салынған 
зираттар өте көп, олардың ішінде көңіл аударатын нәрселер бар. Жалпы 
қаланың орны нашар жерге салынған» (Путешествие по разным провинциям  
Российской империи. Часть 1-я, стр. 611 и 612.).

Паллас жазбаларына қарағанда, зерттеуші Алексеев деректері неғұрлым 
толымды десек те, бұл деректер Сарайшық тарихының әр кезеңдерінен  
хабардар етеді. Алексеев өз сипаттамасында Сарайшық (Сараиль-Джадит) 
қаласымен замандас болған, одан батысқа қарай 20 шақырым жердегі  
Солянка өзені маңында тағы құрылыс қирандыларын көргенін, мұнда  
құлаған мұнараның белгілері бар, ыдыс-кірпіш қалдықтары  
Сарайшықтағыдай деп көрсетеді. Оның айтуынша, Карабау көлінде Темір 
қаласы (Темирово-Городище) деп аталған қала қирандылары да бар.  
Алексеев Жайық өзенінің сол жағалауында Гурьев қаласынан 8 км жердегі 
қала құландысына назар аударып, онда да Сарайшықтағыдай жәдігерлер 
барлығын айтады. 

Жергілікті қазақтардың мәліметтеріне сүйеніп, бұл қаланың Алтын 
Орданың (моңғолдың) портты қаласы болғаны, теңіз тасуына байланысты 
қаланың жойылғаны туралы болжам жасайды. Бұл қазіргі кезде ашылған 
Ақтөбе–Лаэти қаласының орны болуы керек.  

Алексеев дерегінің біз үшін маңыздылығы теңіз орнының қалыпты 
болмауы туралы дерек. Алтын Орда кезінде Сарай–Бату мен Сарай–Беркені 
Еуропамен байланыстыратын сауда жолы Еділден Каспий теңізіне, одан 
Каспий арқылы Жайық өзеніне түсіп, жоғары бойлап, Сарайшыққа жететін, 
Сарайшықтан әрі Жайықтан қайық-көпір арқылы арғы жағаға шығып,  
қазіргі Мақат ауданындағы «Тас кешу» керуен сарайы арқылы, Қайнар,  
Жылыой ауданындағы Ұшқан, одан әрі Үстірт арқылы көне Үргенішке, одан 
Бұхараға жететін. Бұл ХІV ғасырдағы итальян көпестері Пеголетти мен  
Пацигани қағазға түсіріп кеткен мәліметтер. Тек біз бұл жерде Каспий  
теңізі мен Жайық өзенінің құйылысы мен орналасу шеңберінің бүгінгідей 
болмағанын есепке алуымыз қажет. Алексеевтің портты қала дегені 
Ақтөбе–Лаэти орнына сәйкес келеді, ендеше Каспий тасуынан суға батып, 
тартылғанда қайта құрлыққа шыққан бұл ескерткіш өлке тарихының 
ақтаңдақтарының бірі. Бүгінде орны жоғалуға айналған бұл тарихи жәдігер 
де зерттеушілер жазбалары арқылы бізге жетті. Тек қазақ тарихы мен  
мәдениетіне, өркениеттер ықпалдастығының куәсі болған бұл көне  
қалалардың жете зерттелуінің кешіктірілуі көңілге кірбің ұялатады. 

Біздің мақсатымыз А. Алексеев сынды зерттеушілер жазбаларына 
түсіп, зерттеушісін күтіп жатқан тарихи жәдігерлерімізді көпшілік 
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қауымға таныстырып, ғылыми ізденіске жол ашу. Еліміз бен өлкеміздің  
этнографиясы мен антропологиясына өлшеусіз үлес қосатын зерттеулерді 
күтеміз.
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ОРУЖИЕ ДАЛЬНЕГО БОЯ В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ДЕЛА 
КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСКИХ СТЕПЕЙ

В исторической науке Казахстана проблема изучения военного  
искусства и вооружения кочевников освещена крайне слабо. Здесь нужно 
согласиться с мнением отдельных отечественных исследователей в области 
военного дела, что в кочевой цивилизации решающую роль в жизни  
социума играло военное сословие [1, с. 5]. 

В свою очередь, изучение данной проблематики не должно терять 
свою актуальность, т.к. вооружение у древних номадов может являтся  
своеобразным хронометром не только политико-экономических и 
общественных взаимоотношении, но и культурно-исторических процессов  
в целом [2, с. 14].

Древнетюркский период для истории Казахстана интересен тем, что в  
это время сформировалась территориальная, духовная и материальная 
общность кочевой цивилизации. Во второй половине I тысячилетия  
н.э. многочисленные кочевые племена, населявшие территорию Казахских 
степей, перешли на новый этап – они объеденились в древнетюркский 
конгломерат [3, с. 27]. 

Древние тюрки были той силой, которая непосредственно имела 
сильное влияние на геополитическую ситуацию на огромном пространстве  
Евразийской степи, причиной чему явилось развитое военное дело, 
позволившее древним тюркам распространить свое влияние на большие 
территории. 

О статусе древних тюрков говорят ряд письменных источников. К  
примеру, в арабских источниках древнетюркские народы именовались 
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«тугузгуз». Арабский посол Ибн Ал-Факих Ал-Хамадани, посетивший 
Тугузгузского кагана, оставил следующие сведения:

1. Хакан был зятем китайского императора.
2. Китайский император платил ему дань 500 тыс. кусков шелка.
3. В столице тугузгузов был золотой шатер [4, с. 32]. Эти сведения, в 

свою очередь, явно указывают на военную мощь древних тюрков, а также  
косвенно отмечают существование сильного государства. 

Тактика ведения степного боя у кочевников производилось за счет 
способных на лобовое столкновение тежело вооруженных (катафрактарий)  
и легко вооруженых конников, которые могли мобильно и быстро  
передвигаться по полю боя и активно атаковать, выпуская стрелы из 
орудий дальнего боя [5]. Так как легковооруженная конница была основной  
массой войска и находилась на передовой, предпочтение было за тактикой 
ведения дальнего боя. Что в свою очередь, стало одним из факторов  
развития у кочевников Евразийской степи оружия дальнего боя: 
луков и стрел. С раннего средневековья кочевники евразийской степи,  
модернизировав гуннский сложносоставной лук, создали новый тип оружия 
дальнего боя – древнетюркский лук.

На древнетюркском луке имелись по две пары концевых и три срединные 
костяные накладки – две боковые, дуговидной или трапециевидной формы,  
и одна фронтальная, прямоугольной формы. Но основное различие  
тюркского лука от гуннского состояло в наличии костяной пластины на 
внутренней стороне плеча лука и использовании его упругой силы [6].

В настоящий момент при определении древнетюркских луков  
используются два типа. Первая типология разработана Ю.С. Худяковым. По 
типологии Ю.С. Худякова, тюркский лук, исходя из расположения костяных 
накладок, подразделяется на 7 типов [7]. Вторая типология разработана  
Г.В. Кубаревым. По типологии Г.В. Кубарева, которая была разработана в 
результате анализа материла раскопок кургана 21 в Горном Алтае, оружия 
разделяются по форме лука и расположению накладок, состоящих из 6  
типов [8]. Такой количественный состав костяных накладок луков 
тюркского времени исследователи связывают с этническими особенностями 
оружия дальнего боя, бывших в употреблении у разных тюркских племен.  
Длина тюркского лука варьировалась в пределах 120–140 см [7].

В ходе археологических раскопок на территории Казахстана часто 
встречаются накладки на лук древнетюркского времени.

Интересна типология накладок на оружие дальнего боя, предложенная 
Т.К. Алланиязовым. Исследователь полагает, что оружие дальнего боя, 
использованное на территории северного и восточного Казахстана, а  
именно луки являются сложносоставными. Лук имел две срединные (длиной 
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16,5 см) и две концевые (длиной 18 см) накладки [3, c. 27–28].
Лук из обнаруженного в 1977 г. тюркского кургана, и раскопанного  

Ж. Курманкуловым на территории бывшего поселка Алатау, недалеко от 
Алматы, был сильно изогнутым, длина которого составила 25 и 27 см. 
А боковые срединные накладки имеют трапециевидную форму, длиной 
18 см и шириной 2,9 см, фронтальная срединная накладка короткая,  
прямоугольной формы. Длина самого лука 130 см [9]. 

Найденные З.Самашевым в результате археологических раскопок 
на территории Восточного Казахстана концевые и срединные накладки 
на лук из 25 кургана [10], 40А кургана могильника Берел [11] и 9, 11 и 12  
курганов могильника Каракаба [12] были древнетюркского времени. 
Луки и накладки на лук, найденные на территории Казахского Алтая из  
вышеназванных памятников в связи с еще не оконченными  
исследовательскими работами, мы не можем отнести к одному из типов.  
Тем не менее, следует отметить, что названные находки могут дать много 
информации о ступенях изготовления и особенностях древнетюркских 
луков.

В труде Б.А. Литвинского, который ссылается на вычисления  
П.Е. Клопстега, говорится, что лишь 35-85% энергии натянутого лука 
передаётся стреле. Дело в том, что когда тетива опущена, энергия согнутой 
кибити (своеобразной пружины) через тетиву передаётся на стрелу,  
которая получает ускорение, разгоняясь до определённой скорости. В этот 
момент кибить, тетива и стрела, каждая движется с различной скоростью,  
а весь этот комплекс имеет определённую кинетическую энергию. 
Экспериментально выведена формула rW= 1,5 (m+К) V2, где rW –  
«усвоенная» энергия лука; W – работа при натягивании; r та её часть, 
которая в виде потенциальной энергии остается после выстрела; m – масса  
стрелы, V– начальная скорость стрелы.

Эта формула позволяет заключить, что у двух луков с одинаковым rW 
и одинаковыми стрелами скорость будет тем больше, чем меньше величина 
К (масса частей лука, продолжающего двигаться после момента выстрела). 
Однако уменьшение этой «движущейся массы» ограничивается тем, что 
именно кибить и тетива являются источником энергии для полёта стрелы. 
Поэтому необходимо добиваться, чтобы движение частей лука в момент 
выстрела было бы минимальным. В случае, если кибить и тетива в момент 
выстрела были бы абсолютно неподвижными, эффективность такого  
лука достигала бы 100%. Известно также, что чем выше значение К, тем 
больше «отдача» лука, неблагоприятно отражающаяся на прицельности 
стрельбы [13]. Даже если древнетюркские мастера, которые делали эти  
луки и не знали об этой математической формуле, они все равно знали о роли 



438

каждого элемента лука и поэтому старались их развить и модернизировать.
Описанные в письменных источниках данные о стрельбе из лука и  

тактике ведения боя подтверждаются найденными в результате  
археологических раскопок фрагментами и остатками луков и накладок 
на лук. Древнетюркские племена постоянно совершенствовали тактику 
ведения степного боя, что ярко представлено в военном искустве и 
предметах вооружения. Модернизация вооружения чаще всего приводила  
к качественному улучшению оружия, что отражалось на увеличение  
скорости стрельбы из лука, а также улучшению таких технических 
характеристик, как меткость и дальность стрельбы. 
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Исенов Ө.И.,
Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

институтының доценті, т.ғ.к.

ҰЛЫ ДАЛА МЕМЛЕКЕТТІГІ: ДӘСТҮРЛІ ХАНДЫҚ ИНСТИТУТТАН 
ПРЕЗИДЕНТТІК ИНСТИТУТҚА ДЕЙІН

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының билік институтының дәстүрлі  
билік хандық институттан бастап, бүгінгі президенттік билік инситутына  
дейінгі мемлекеттілік дамуының демократиялық тарихи негізіне 
тоқталмақпыз.

Қазақ хандығы  көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен 
айналысқан ұлан–байтақ қазақ даласын, оңтүстік Қазақстандағы отырықшы, 
егінші аймақтар мен қалаларды қамтыған мемлекет болды. 

Қазақ хандығында аймақтық басқару жүйесі емес, ұлттық (ру-рулар) 
басқару жүйесі қолданылды. Басқару жүйесінде, әкімшілік бөліктерді 
айыруда көшпелі қазақ қоғамында бұрыннан қалыптасқан ру-тайпалық  
тәртіп сақталып отырды. Туыстығы жақын он шақты шаңырақ бір ауыл, ал  
жеті атадан тараған бірнеше ата (аймақ) болып есептелді. 13-15 атадан 
қосылатын аймақтар бір ру болды. Осы рулардан тайпа құралды. Арыстардан 
ұлыс ұйымдасты, ұлыстан жүздер болды. Жалпы қазақ қауымы үш жүзге 
бөлінгені белгілі. Үш жүздің қазағы Қазақ хандығына бағынды. Үш жүзді 
билеген қазақ ханы «Ұлы хан» болды. Ол қазақ хандығының азаматтық, 
әскери әкімшілік және сот құқын қолына ұстаған жеке дара билеуші болды. 
Жүздерді кіші хандар, ұлыстарды сұлтандар, тайпаларды (арыстарды), 
руларды ру басылар, ал аталарды (аймақтарды) ақсақалдар басқарды. Бұл 
жеті сатылы басқару жүйесі көшпелі қазақ қоғамында тым ертеден келе 
жатқан тәртіп болатын. Осы ру–тайпалық тәртіптердің сақталуына қарап,  
ол кездегі қазақ қоғамын «рулық қоғам» деп қарау дұрыс емес, бұл тәртіптер 
тек форма жағынан сақталғанымен, оның мазмұны әлдеқашан өзгерген,  
ауыл мен атаның негізгі ұйытқысы туыстық байланыс болғанымен, онда 
атасы басқа кірмелерде де, тіпті бұрынғы құлдардан тәуелді шаруаға  
айналған қоңсылар да, мал иесі бай да, оған жалданған кедей де болды.  
Демек, бұл алғашқы рулық қауым емес, дәстүрлі дала демократиясына 
негізделген қоғам еді.

ХVІ ғасырда өмір сүрген тарихшы Рузбехан Исфаһанидың деректеріне 
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қарағанда, Қазақ хандығында он ұлыс болған, әр ұлыстың жан саны жүз 
мың адам. Бұл Мұхаммед Хайдар Дулатидің Қазақ хандығының жан саны 
1 миллион адам деген дерегіне сай келеді [1, 315 б.]. Бұл ұлыстарды хан 
тұқымынан шыққан сұлтандар басқарды. Ұлыстар мен ру–тайпалардың 
қоныстарының шекаралары тиянақсыз болды. Белгілі бір сұлтанның 
қол астына қарайтын жерлердің көлемі оған қарасты ру-тайпалардың 
жазғы жайлау, қысқы қыстау және ұдайы көшіп-қонатын жолдарының  
бағыттары белгіленіп отырды. Ал отырықшы егінші, қалалық аймақтар  
әмір, мың бегі, жүз бегі сияқты жергілікті жүйе бойынша басқарылды.

Хандар мұрагерлік жолмен сайланды, хан өлсе, орнына үлкен баласы 
отырды, ер жеткен баласы болмаған жағдайда аға-інілері, яки олардың 
балалары отырды. Бірақ хан мұрагерлерінің таққа отыруы сұлтандар мен 
ру-тайпа шонжар–өкілдерінің жиналысындағы (құрылтайындағы) «хан 
көтеру» аталатын сайлаудан өтуге тиісті болды. Осылар оны хан болуға 
лайық деп ұйғарып, ақ киізге отырғызып, үш рет хан көтеріп, «хан атасы» 
болған қадірлі адамның батасын алғаннан кейін ресми заңды хан болып 
тақта отыратын болды. Сөйтіп, мұрагерлік тәртіп «хан көтеру» сайлауымен 
ұштасып отырды. Бұл «хан көтеру» салты–сұлтан, би, батыр және ру-тайпа 
бастықтарының жаңадан көтерілген хан билігін мойындайтындығының 
айғағы болды [1, 315 б.].

«Хан көтеру» сайлауындағы шешуші шарт: хан тұқымының ақсүйектігі 
(Шыңғысхан тұқымынан болуы), байлығы, ықпалы, сұлтандар мен билер 
ішінен жақтасының көптігі болды. Хан тағына отырған соң оны құттықтап 
той–мереке өткізілді. Олар Орта Азиядағы түркі тілдес және моңғол тілдес 
халықтардың бәрінде болған көне салт еді. 

Ханның қасында ірі сұлтандар, тайпа көсемдері, билер, батырлар,  
шежіре-шешен жыраулардың кеңесі отырды. Олар саяси маңызды, әскери 
және азаматтық мәселелерді ақылдасып шешті. Ұлыстар арасындағы 
дау–шараларға билік айтты. Бұл кеңесте сот құқы да, заң шығару құқы да 
болды. Қазақ хандығының заңдары – «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 
ханның ескі жолы», Әз Тәукенің «Жеті Жарғысы» осы хан кеңесінің шешімі 
арқылы жарыққа шыққан. Әз Тәуке хан «Жеті Жарғы» заңын жасау үшін 
«Күлтөбенің басында күнде кеңес» өткізгені тарихымыздан мәлім [2, 200 б.]. 

Ханның қасында сайлауыт төрелер, атарман–шабарман жасауылдар 
және малайлар болды. Бұлардың бәрі «төлеңгіт» деп аталды. Олар түрліше 
әлеуметтік жікке айрылды. Бұлардың жоғарғы жіктері ханның, сұлтандардың 
қосшысы болып, олардың әмір жарлықтары мен билік үкімдерін жұртқа 
таратты және орындатып отырды. Хан қазынасына салық жинады. Соғысқа 
жарақты азаматтар ханды және хандық үкіметті қорғайтын салауыт әскер 
болды. Бұлардың төменгі жіктері үй ішімен түгел хандар мен сұлтандардың 
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малайы болып, олардың малын бақты, отын жақты. Хандар мен сұлтандарға 
тәуелді төлеңгіттер мыңдаған отбасынан құралды. Мысалы, Абылай ханның 
(XVIII ғасырдағы) өзімен бірге көшіп–қонып жүретін мың үйден астам 
төлеңгіттері болды [3-4]. 

Іс жүзінде хандық үкіметті қорғайтын тұрақты әскер де, cақшы да осы 
төлеңгіттерден біріктірілген сайлауыттар мен жасауылдар болды. Бұлар  
өмір бойы, тіпті ұрпақтан-ұрпаққа міндет болып отырды. 

Тарихи деректемелерде қазақ хандарының жүз мың атты әскерімен  
жорыққа шыққаны (мысалы, Тәуекел хан) қазақ сұлтандарының  
әрқайсысының елу мың, отыз мың, жиырма мың атты әскерді бастап  
соғысқаны (Қасым, Ахмет, Жаныс, Таныс, Шалым, Есім сұлтандар) туралы 
айтылады. Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің «Тарих-и Рашиди» атты 
еңбегінде) Таһир ханның алғашында он лек (жүз мың) әскері бар еді, кейін  
екі лек (жиырма мың) әскері қалды» дегенді айтады. Жоғарыда айтылған 
сандар жорық кезінде жалпы аттанысқа келтірілген қарулы жасақтар  
болса керек, өйткені жайшылықта көшпелі елде мұншалық көп тұрақты 
әскер ұстау мүмкін емес. Көп әскерді асырау қиын және оның қажеті де жоқ. 
Тұрақты әскер тек Сырдария бойындағы қалалар мен бекіністерді иелеу  
және қорғау үшін қажет болды. Егіншілік аудандарда бұлай істеуге  
мүмкіншілік бар еді [1, 316 б.].

Қазақ хандығы қарулы күштерінің басым көпшілігі халық жасақтарынан 
құрылды. Қазақтар қарулы көшпелілер болды. Сыртқы жаудың 
шапқыншылығынан қорғануда және жорыққа аттануда соғысқа жарайтын 
әрбір ер азамат өздерінің тайпа көсемдері мен батырларына ілесіп майданға 
шығуға дайын болды. Жайшылықта қару-жарағын асынып, малын бағып,  
аңын аулап, ауылдарында өндіріс кәсібімен шұғылданды. Қазақтың 
ру–тайпалық құрылымы да өндіріс жұмысы мен әскери істерді ұштастырған 
ұйым болды. Өте – мөте ел басына соғыс қаупі төнгенде жалпы халық  
қарулы қимыл жасап отырды. Бұл жөнінде Орта Азия тарихшысы Рузбехан 
Исфахани былай дейді: «Өздеріне шабуыл жасалған кезде, бір ұлыс 
болып табылатын әрбір ру (тайпа) бір жерге орналасады да дұшпанды өз  
отбасылары мен мүлкіне жолатпау үшін сондайлық қызу қайратпен, 
батырлықпен өткір қылыштарын жұмсайды. Ұрысқа барынша дайындалып, 
қажетті керек–жарақтарын ала келеді. Бірнеше түтін түтеткен үйден  
тұратын әрбір әулет отбасылары мен мүліктеріне бас болады. Егер де  
қарсыласу туын көкке көтеріп, дұшпанға тойтарыс беру үшін бүкіл қазақ 
әскері бірігіп, бір жерге жиналатын болса, оны жеңу өте қиын іс болады» [1, 
317 б.].

Жоғарыдағы деректерге қарағанда қазақ хандығының қарулы күштерінің 
біршама тұрақты бөлігі хандар мен сұлтандардың ордасымен бірге 
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көшіп–қонып жүретін оларға тәуелді төлеңгіттерден жиналған сайлауыттар. 
Қалған бөлігі жаугершілік кезінде жалпы аттанысқа келтірілетін халық 
жасақтары болған. Оларды хан, сұлтан және батырлар басқарған. Сырдария 
жасағындағы отырықшы аудандар мен қала, бекіністерді қорғау үшін белгілі 
шамада тұрақты әскер ұстаған [1, 317 б.].

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы хан билігінің сипаты орта ғасырлардағы 
деректемелерде ханның құқықтары мен міндеттері мынадай:

1. Билік етуші әулеттің басшысы және барлық қазақ тайпаларының 
жоғарғы сюзерені ретінде ханның бүкіл хандық аумағына, ұлысқа қарасты 
барлық жерге жоғары дәрежеде билік ету құқығы, оның негізгі қызметі мен 
басты міндетінен – елді сыртқы жаулардан қарумен қорғауынан туындайтын 
құқығы болды [5, 151 б.].

2. Соғыс жариялау және бітім жасау құқығы тек ханға ғана берілді,  
мұның өзі әскерлердің жоғарғы басшысы міндетінен туындайтын еді.

3. Ханның шет мемлекеттермен келіссөздер жүргізуге жоғарғы  
дәрежеде құқығы болды, мұның өзі мемлекеттің сыртқы саяси бағытын 
белгілеу міндетінен туындайтын.

4. Ханда өзіне бағынышты өлтіру немесе тірі қалдыру құқығы – оның 
жоғарғы билік міндетінен туындайтын құқығы болды. Ханның бұл құқығы  
мен міндеті қазақтардың «Жеті Жарғы» құқық нормаларында айқын 
көрсетілген.

5. Сондай-ақ ханда заңдар және қоғамның барлық мүшелері үшін 
міндетті бұйрықтар шығару құқығы – оның сол кездегі қоғамдық құрылыс  
пен тәртіпті сақтау міндетінен туындайтын құқығы болды [6, 534-535 б.].

Түрік-монғол халықтарының тарихындағы шыңғысизмнің маңызын 
көрсету үшін тек баршаға мәлім фактілердің бір-екеуін еске түсірелік. 

Біріншіден, Шыңғысизм Шыңғыс хан ұрпағының жоғары билікке ие 
болу құқығын дәріптеді. Соның ішінде бұл «хан» атағы тек Шыңғыс хан 
ұрпақтарының шексіз құқығында болуынан көрінеді. Шыңғыс тұқымы 
еместердің хан атағын иеленуге әрекеттенулері түрік-моңғол және басқа 
да халықтардың санасында құқыққа қарсы, тіпті бейәдеп қылық болып  
саналды. Мұндай кесім оны жүзеге асырғысы келген кісіні құқықтан тыс 
қойғандай болды. Түркі деректемелерінде: «Қарадан шығып хан болу  
осыдан бастап тоқталсын!» [7, 98 б.] – делінгені жазылған. 

Екіншіден, дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымының 
жүйесі көне дәуірден келе жатқан дәстүрлі әлеуметтік институттар жүйесі 
екендігі толық дәлелденді. Дәстүрлі билік хандық институт ең бірінші Түркі 
мемлекеттерінде сақ, сарматтар дәуірінен бастау алып, біртіндеп басқа да 
мемлекеттерде дамып, қалыптасқан. 

Ханның отыратын тағы – мінбер, асатаяқ, байрақ, жүзік түріндегі мөр т.б. 
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хандық атрибуттары болды.
Үшіншіден, қазақ қоғамының дәстүрлі билік хандық институт өкілдері 

хан-сұлтандар тек мемлекет қайраткері болып қоймай, жауға әскер бастап 
шыққан батырлар екендігі дәлелденді.

Төртіншіден, патша өкіметінің Орта Азия мен Қазақстандағы 
отаршылдық саясатын жандандыруы XIX ғасырдың 20-жылдарында ғана 
қолға алынғаны белгілі. Патша үкіметінің көздеген саяси мақсаты дәстүрлі 
қазақ билік институттарын іштен іріту арқылы хандық институт қызметін 
әбден жансыздандыру болды. Бұл саясат әуелі Орта жүзде, содан кейін 
Кіші жүзде Ресейдің әкімшілік жүйесінің енгізілуімен басталған болатын. 
1822 жылы «Сібір қырғыздары туралы жарғы» 1824 жылғы «Орынбор  
қырғыздары туралы жарғы» дейтіннің шығарылуы дәстүрлі қазақ  
қоғамының хандық билік институтын жоюдың патша өкіметі тарапынан 
қолдан жасалған дағдарысының басы болды. 

Бесіншіден, 1868 жылы сұлтандар институтының билігі жойылды  
[8, 169-174 б.]. 

Патшалық тәртіпті жою және елдегі қоғамдық-саяси өмірді 
демократияландыру «Алаш» қозғалысын ұйымдық жағынан жасақтауға 
жағдай туғызды. 1917 жылғы шілдеде Орынбордағы бүкіл қазақстандық 
съезде «Алаш» партиясы құрылды. Ұзамай 10 тараудан тұратын партия 
бағдарламасының жобасы жасалды. Партияның негізгі мақсаты Ресей 
Федерациялық Демократиялық Республикасының құрамында Қазақ 
автономиясын құру болды [9, 172 б.].

Ұлттық саяси ұйымның жасақталуының өзі отандық тарихымызда 
жете зерделенбей келеді. Оның үстіне, кезінде «Алаш» партиясының 
жетекшілері ұсынған көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз маңызын 
сақтап отыр. Бұл ұлттық емес, патриоттық ұйым, алдына қойған мақсаты 
қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, оны осы заманғы шындыққа бейімдеу  
еді. Қоғамның даму дәрежесін, дәстүрлер мен тұрмыс салтын ескерудің 
қажеттігі жаңғыртуды мұрат тұтқан либералдық қағидалармен астасып 
отырды. Ол кезеңнің жағдайы дербес тәуелсіз Қазақстан құруға ырық 
берген жоқ, соның нәтижесінде бағдарламада дербес басқарылатын  
автономиялардан тұратын федеративтік, демократиялық Ресей туралы  
қағида пайда болды. «Үкіметтің басында – Құрылтай жиналысы, аралығында 
Құрылтай жиналысы мен Мемлекеттік Дума белгілі мерзімге сайлаған 
Президент тұрады. Құрылтай жиналысы мен Мемлекеттік Думаның  
алдында жауапты Министрлер Кеңесі арқылы Президент басшылық  
жасайтын болады» [10, 172-173 б.]. 

Бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық 
мәртебесіне келсек. Мемлекеттің және атқарушы биліктің басшысы 
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ретінде Президент лауазымы бірінші рет Америка Құрама Штаттарында 
пайда болды. Қазіргі кезде көптеген елдерде ел Президенті қызметі  
орнықтырылды. Президенттік институт казіргі таңда Еуропаның, Азияның, 
Африканың, Американың көптеген елдерінің саяси жүйесінің элементі  
болып табылады. Президенттік институты президенттік, сондай-ақ 
парламенттік басқару республикаларында құрылып, қызмет етуде.  
Парламенттік басқару жүйесі кезінде ел басшысы қызметін Президент  
атқарады, ал нақты атқарушылық билік Парламент алдында есеп беретін 
Үкіметтің колында болады. Президенттік Республикада Президент кең 
өкілеттікті және ерекше жағдайды иеленеді. Президенттік Республика  
мынадай қырларымен сипатталады; Үкімет Президент алдында жауап  
береді, Үкімет мүшелерін Президент өз калауымен қызметке тағайындайды 
және қызметінен босатады; Президент заңдар бойынша ұсыныс енгізуге, 
Парламент қабылдаған зандарға қол қоюға немесе оларға тыйым салуға  
құқылы; Президент өз қалауымен заң күші бар жарлықтар шығаруға  
құқылы; Президент лауазымы бойынша Қарулы Күштердің Бас колбасшысы 
болып табылады; Президент Парламенттің кезектен тыс сессиясын 
шақыруға, Парламентті таратуға және мезгілінен бұрын Парламент  
сайлауын тағайындауға құқылы; Президент референдум өткізуге, төтенше 
жағдай енгізуге және басқаларына құқылы [9].

Қазақстан Республикасы Конститутциясының Президент аталатын  
III бөліміндегі

40-бап бойынша:
1. Қазақстан Республикасының Президенті – мемлекеттің басшысы, 

мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын  
айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның 
атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды тұлға.

2. Республиканың Президенті – халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, 
конcтитуцияның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен 
бостандықтарының нышаны әрі кепілі.

3. Республика Президенті мемлекеттік биліктің барлық тармағының  
келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы 
жауапкершілігін қамтамасыз етеді.

41-бап бойынша:
1. Қазақстан Республикасының Президентін конституциялық заңға  

сәйкес жалпыға бірдей, тең және төте сайлау кұқығы негізінде  
Республиканың кәмелетке толған азаматтары жасырын дауыс беру арқылы 
бес жыл мерзімге сайлайды.

2.  Республика Президенті болып тумысынан республика азаматы 
болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген  
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әрі Қазақстанда соңғы он бес жыл бойы тұратын Республика азаматы  
сайлана алады.

5. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың елу процентінен астамының 
дауысын алған кандидат сайланды деп есептеледі. Егер кандидаттардың 
бірде-бірі көрсетілген дауыс санын ала алмаса, қайтадан дауысқа салынады, 
оған көп дауыс алған екі кандидат қатысады. Дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың ең көп дауысын алған кандидат сайланды деп есептеледі.

42-бап бойынша:
1. Қазақстан Республикасының Президенті: «Қазақстан халқына адал 

қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын 
қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік 
беруге, Қазақстан Республикасы Президентінің өзіме жүктелген мәртебелі 
міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін», – деп халыққа ант  
берген сәттен бастап қызметіне кіріседі делінген [11].

Алаш партиясының программасы жобасының Мемлекет қалпы аталатын 
1-ші бөлімінде: Россия демократическая, федеративная республика болу. 
(Демократия мағынасы мемлекетті жұрт билеу. Федерация мағынасы  
құрдас мемлекеттер бірлесу. Федеративная республикада әр мемлекеттің  
іргесі бөлек, ынтымағы бір болады. Әрқайсысы өз тізгінін өзі алып жүреді).

Үкімет басында Учредительное Собрание мен Мемлекеттік Дума 
қалауынша кесімді жылға сайланатын президент болу. Президент халықты 
министрлер арқылы бағу, ол министрлер Учредительное Собрание мен 
Мемлекеттік Дума алдында жауапдар болу. Депутаттар тегіс, тең, төте 
әм хуфия сайлаумен болады. Законды жалғыз ғана Мемлекеттік Дума  
шығаруы һәм Мемлекеттік Дума үкімет үстінен қарау, іс тексеруі, запрос  
(сұрау) жасау хақы да Мемлекеттік Думада болуы: Мемлекет салығы 
Мемлекеттік Думасыз салынбау.

Алаш партиясының программасы жобасының Жергілікті бостандық 
аталатын 2-ші бөлімінде: Қазақ жүрген облыстардың бәрі бір байланып, өз 
тізгіні өзінде болып, Россия республикасының федерациялық бір ағзасы 
болуы. Реті келсе, қазақ автономиясы сыбайлас жұрттармен әзірге бірлесе 
болуы, реті келмесе, бірден-ақ өз алдына жеке болуы [12, 7-8 б.] керектігін 
айтқан болатын. Бір сөзбен айтқанда, Алаш қайраткерлері Тәуелсіз Қазақ 
мемлекеттін құрғысы келген болатын. 

Алаш партиясының мүшелері Алты алаштың ардақтыларының аңсаған 
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы дербес мемлекеті болуын мұрат тұтқан 
қайрат-қарекеттері бүгінде жүзеге асқанына, міне, биыл 4 жыл толғалы отыр. 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы мемлекеттік 
билік органдары жүйесінде бірінші орынға Президентті қойды. 
Сөйтіп, Қазақстан Республикасында президенттік басқару жүйесінің  
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орнықтырылғаны туралы Конституциялық қағиданы бекітті.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев басқарудың президенттік жүйесін:  

«мемлекеттің бүгінгі таңдағы басшыларының кайсыбір мүдделері мен 
амбициялары емес, объективті факторлар тудырды. Және бұл, біздің еліміз 
үшін айтарлықтай ұзақ мерзімді болашақ үшін қажет» деп айтқан болатын 
[13, 11 б.].

Институцияның Президенттің Мемлекеттік билік органдары  
жүйесіндегі орнын белгілейтін 40-бабы Президенттің мәртебесін  
сипаттаудың негізі болып табылады. Конституцияның көрсетілген бабына 
сәйкес Президент мемлекет басшысы болып табылады. Мемлекет уәкілдігі  
ел ішінде сияқты, халықаралық қатынастарда да Президент атынан 
бағаланады. Сонымен бірге Президент мемлекеттің жоғары лауазымы болып 
танылады. Заң шығарушының ойынша, Президенттің осындай сипаттамасы 
оның бірде–бір билік тармағына жатпайтындығын және Қазақстанның 
мемлекеттік билік органдары жүйесінде ерекше орын алатындығын білдіреді. 
Конституция Президенттің ерекше жағдайын тани келіп, Президенттің 
мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді түрде жұмыс  
істеуін және билік органдарының халық алдындағы жауапкершілігін 
қамтамасыз ететіндігін орнықтырды.

Қазақстан Республикасы Президенті халық пен мемлекеттік биліктің, 
Конституцияның мызғымастығының, адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарының рәмізі және кепілі болып табылады. Президенттің 
халық бірлігінің рәмізі болып табылатынының себебі, оны мемлекет  
басшылығына көпұлтты халық сайлайды. Президент халық еркінің 
бірлігін білдіреді. Сондықтан Президент халық атынан сөйлеуге құқылы. 
Президенттің мемлекет билігінің кепілі болып табылатынының себебі, ол 
билік тармақтарының бірде-біріне жатпай, оның барлық тармақтарының 
келісіммен қызмет етуін қамтамасыз етуі тиіс. Президент Конституцияның, 
мемлекеттің басқа заңдарының сақталуында мемлекеттік билік  
органдарының жауапкершілігін қамтамасыз етуі тиіс.

Сонымен, Ұлы дала мемлекеттігі дала демократиясынан бастау алған  
Қазақ мемлекеттігі өзінің қалыптасуы мен даму эволюциясының дәуірін 
басынан кешірді. Бұл – бір. Екіншіден, қазақ қоғамының дәстүрлі 
саяси-әлеуметтік құрылымының билік жүйесі қазақ мемлекеттігі мен алты 
алаштың бірлігін сақтай отырып, оны ілгері дамытуға қызмет етті. Үшіншіден, 
Алаш зиялылары армандаған Қазақстан Республикасы өзінің Тәуелсіздігін 
алып, Президенттік билік институтын жүзеге асырған әлем таныған  
унитарлы мемлекетке айналды. Төртіншіден, 1991 жылы 16 желтоқсаннан 
тәуелсіз мемлекет мәртебесін алған Қазақстан өтпелі белестің номиналды 
кезеңін артта қалдырып, сындарлы кезеңін бастан кешуде. Оның  
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аяқталғанына басты көрсеткіш қай салада болмасын тәуелсіздіктің  
шынайы қамтамасыз етілгені болып табылады.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСКО-ДЖУНГАРСКИХ И 
КАЛМЫЦКИХ ОТНОШЕНИЙ ДО XVIII В.

История монголов вообще и западных монголов в частности, составлявших 
основное население Джунгарского ханства, «известных под именем 
ойратов» [1, с. 4], получила отражение в китайских, монгольских, русских и 
мусульманских источниках. 

Казахи называли калмыками ойратов-джунгар, а также волжских, 
заволжских и сибирских, независимо от их территориального расселения. 
Историк И.Я. Златкин называл ойратами «население Джунгарского ханства, а 
калмыками – ойратов, обосновавшихся в XVII в. в низовьях Волги» [1, с. 4].

Изучение казахско-джунгарских отношений в российской науке началось 
в первой половине XVIII в. Первыми исследователями, изучавшими 
взаимоотношения народов на юго-востоке, были российские чиновники, 
посланные для проведения колониальной политики царизма. Среди них особо 
отличается колониальным характером концепция начальника Оренбургской 
экспедиции Ивана Кирилловича Кирилова (1695-1737 гг.). В 1734 г.  
И.К. Кирилов представил записку «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и 
каракалпацкой ордах». В записке он излагал свое мнение о мероприятиях 
России по укреплению ее влияния на Востоке, по проведению колониальной 
политики царизма без продвижения большого российского войска, путем 
натравливания соседних народов друг на друга (казахов, джунгар, калмыков, 
башкир и т.д.). Записка была одобрена, и Кирилову было поручено  
проведение, так называемой, Оренбургской экспедиции, названной А.И. 
Левшиным казахской. 

Петр Иванович Рычков (1712-1777 гг.) как член Казахской экспедиции, 
долгое время заведовавший почти всею перепиской главных начальников 
Оренбургского края (И.К. Кирилова, В.Н. Татищева, Урусова и Неплюева) 
в своих работах «История Оренбургская (1730-1750)», «Топография 
Оренбургской губернии», обратив внимание на период усиления джунгар, 
раскрыл причины принятия российского протектората ханом Младшего  
жуза Абулхаиром: «Киргиз-кайсацкой меньшей орды Абулхаир хан  
претерпевал великие разорения и обиды, с одной стороны – от зюнгарских 
калмык, которые время от времени разными киргиз-кайсацким ханам в 
Великой Татарии принадлежавшими городам завладели и непристанно их 
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утесняли, а с другой стороны от смежного им башкирского народа» [2, с. 5].
Герард Фридрих Миллер (1705-1783 гг.) утверждает, что в 80-90-х годах 

XVI в. калмыки не населяли территорию Южной Сибири и западную часть 
Алтайских гор: «…и я больше склонен думать, что во времена Кучума еще 
не было калмыков по сю сторону Алтайских гор, а то, что рассказывается 
о Кулларском городке, относится скорее не к калмыкам, а к ногайским  
татарам, которые еще до калмыков владели всеми землями по верхнему  
течению рек Иртыша и Тобола. О калмыках в этих местах говорится с 
достоверностью только много лет спустя» [3, с. 256]. 

В конце XIV в. в Восточном Туркестане, в районах между р. Или, Болором 
и Куньлунем укрепились моголистанские ханы. Ойратские правители также 
пытались установить свой контроль над торговыми путями. Началась 
могулистано-ойратская борьба, продолжавшаяся с переменным успехом в 
течение всего XV – и первой трети XVI в. [4, с. 72].

В 1422 г. Вейс (Увейс) хан (1418-1429) занял Турфанский оазис, 
расположенный к югу от ойратских кочевий и перенес в г. Турфан столицу 
Могулистана. В середине XV в. Могулистан разделился на восточную часть с 
центром в Турфане и западную, с центром в Кашгаре. Они фактически были 
друг от друга независимы, часто враждовали и объединились только для 
борьбы против общего врага.

Казахи и ойраты в XV-ом и в начале XVI вв. поддерживали мирные и 
добрососедские отношения. Внешнеполитические интересы ойратов- 
калмыков и казахов не противоречили друг другу.

Во второй половине XVI в., в 1555-1557 и в 1595 годах произошло 
ойратско-казахское противостояние. В труде английского путешественника 
Антони Дженкинсона имеются сведения о противостоянии калмыков и  
казахов за караванный путь, связывающий Бухару с Китаем. По утверждению 
историка И.Я. Златкина «в середине и второй половине XVI в. казахские 
ханы получили перевес в борьбе против ойратских князей, ослабленных 
поражениями, понесенными от ханов Могулистана, и внутренними  
раздорами» [1, с. 68].

Правитель чоросского княжества Хара-Хула сыграл основную роль в 
объединении ойрато-калмыцких владений и образовании Джунгарского 
ханства. В 30-х годах XVI в., после образования ханства в 1535 году,  
началось обострение взаимоотношений казахов и джунгар, приведших к 
двухвековой борьбе между ними. 

Объединению ойратов способствовало принятие в середине второго 
десятилетия XVII в. всеми владетельными князьями Западной Монголии 
буддизма-ламаизма в качестве их официальной религии.

Д.И. Першин утверждает, что ойратский Гуши-хан был первым  
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ревнителем буддизма и поставил его на прочное основание, сделав 
Великого Ламу государем Тибета, дав ему титул Далай Ламы. До этого 
первые его хубилганы просто назывались Великими Ламами. Гуши-хан, по 
имени Туру-Байху происходит из поколения Хошут, потомок в 18 колене 
Хабугу-Хасара, брата Чингиса, покоритель Тибета, Кама и Куку-Нора. Жил 
он в XVII веке, умер в 1656 г. [5, с. 10].

В XVII веке калмыки, а затем (с 1635 года) джунгары неоднократно 
вторгались в пределы казахских и киргизских земель: 1619-1623, 1626-1628, 
1635, 1643-1644, 1651-1652, 1681-1684 и 1698 годы. В 1619-1623 годах  
калмыки под руководством правителя дэрбетов Далай тайши и чоросского 
правителя Хара-Хула (погиб в 1634 г.) вступили в войну с казахами в период 
правления хана Есима (1598-1643/45 г.). Калмыки проиграли сражения. 

Ч. Валиханов (ноябрь 1835 – апрель 1865 гг.) считает, что Сенташ – 
счетный камень при урочище Кенсай по реке Тупе, впадающей в озеро 
Иссык-Куль, является рукотворным памятником, поставленным ханом 
Есимом в честь победы над калмыками-джунгарами и не имеет этот курган 
отношение к эмиру Тимуру (1370-1405 гг.). Ч. Валиханов во время поездки 
на Иссык-Куль в 1856 году 26-28 мая останавливался на ночлег на реке Тупе, 
при урочище Кенсай. «Дикокаменные киргизы насыпь Санташа приписывают  
киргизскому хану Ишиму, как памятник его победы над калмыками- 
зюнгарами. Это имеет более вероятия. Ишим действительно был на этих 
местах и действительно одержал победу над хонтайдзием» [6, с. 325-326].

Калмыки, в частности, дэрбэтский Далай-тайша и чоросский Хара-Хула 
в военных действиях против казахов и монгольского (халкасского) Алтын- 
царя искали союзника в лице русского государства. В это время казахи и 
монголы Алтын-царя были союзниками в войне с калмыками.

Исследователь Дмитрий Петрович Першин объясняет, что «Алтан-хан» 
означает титул. По его данным, в половине XVI века в юго-западной части 
Южной Монголии туметский князь Анда – внук Даян-хана от второго сына, 
получивший известность своими удачными походами на Тибет и Китай, 
принял титул Алтан-хана в 1532-1533 гг. [7, с. 39].

Русский царь Михаил Федорович Романов 14 апреля 1618 г. вручил 
калмыцким послам жалованную грамоту на имя Далая-тайши. Царь 
приветствовал Далая за его желание принять подданство русского  
государства. Царь обещал Далаю защиту, оборону от всех его недругов. 25 
мая 1620 г. послу Хара-Хулы была вручена царская жалованная грамота о  
принятии его повелителя в русское подданство. В 1636 году торгоуты, 
пришедшие на Волгу, были приняты царем Михаилом Федоровичем в число 
его подданных, получили для кочевания своего обширные земли по обеим 
сторонам Волги [8, с. 247].
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Добровольное подчинение калмыцких князей русскому государству 
создавало благоприятные условия для его продвижения на восток и  
укрепляло позиции России в Сибири.

В 1625 году происходят вооруженные столкновения между  
торгоутскими князьями Байбагасом и Чохуром из-за дележа наследства. 
В 1625-1628 годы между дэрбетским правителем Далаем и торгоутскими  
князьями Хо-Урлюком, Чохуром и Мерген-Тэмэнэ происходили  
кровопролитные сражения. Далай-тайша, порвав связь с торгоутским 
правителем Хо-Урлюком, начал сближаться с чоросским правителем 
Хара-Хула.

Хо-Урлюк с большей частью торгоутов продвинулись на запад в район 
Астрахани, притеснив разоренную в результате междоусобицы, болезней и 
голода ногайскую орду.

Отделение торгоутов от ойратского общества произошло в 1626-1628 
годах. Торгоуты, ушедшие на Волгу, заложили основу Калмыцкого ханства.

В 1634-1635 гг. Хара-Хула умер, оставив своему сыну и преемнику 
Хото-Батуру пост второго (наряду с Байбагас Хошоутским. Он умер в 1604 г., 
а не убит Чохуром, своим братом, как утверждают некоторые исследователи) 
первенствующего члена ойратского сейма – Чулгана. Далай-Лама Тибета 
пожаловал Батуру титул Эрдэни-Батур Хунтайджи (1635-1654 гг.); под этим 
титулом Батур вошел в историю Центральной Азии. Батур-Хунтайджи стал 
единодержавным правителем всех ойратских владений за исключением 
торгоутов, ушедших на Волгу. 1635 год был годом образования  
Джунгарского государства, а Батур-Хунтайджи стал его первым ханом.

В 1636 году джунгары потерпели поражение от восточных монголов.
Важным событием времени правления Батур-Хунтайджи был съезд  

ханов и князей Халки (Монголии), Кукунора, Джунгарии и Поволжья, 
состоявшийся в начале сентября 1640 года в Тарбагатае, на территории 
Джунгарского ханства. На этот съезд прибыли 44 виднейших деятеля  
ойратов. На съезде было выработано ойратское Уложение – свод законов. 
Все участники Съезда клятвенно засвидетельствовали свою приверженность 
Уложению. 

Историк Иоганн Ебергард Фишер писал: «Контайша Багатир еще в 
1635 году вступил в войну с Ишимом – ханом Туркестанским [сей Ишим 
хан есть самый тот, у которого Абул-Газы во время бедствия своего искал 
себе убежища – прим.]. Сын его Янгир (Жангир – И.С.) султан повелевал 
тогда киргиз-кайсацким войском, и по несчастию попался калмыкам в 
руки пленником». [9, с. 443-444]. И.Е. Фишеру было неизвестно, каким 
образом султану Жангиру удалось освободиться из плена калмыков, он не  
переставал «обезпокоивать калмыков частыми своими набегами».
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Батур-Хунтаджи, собрав большое объединенное войско ойратов,  
выступил зимой 1643 года против казахов. Война длилась до середины 
1644 года. В походе участвовали коалиция ойратских владетельных князей. 
В составе ойратской армии были воины под предводительством сына  
халхасского Алтын-хана Омбо-Эрдени, волжские калмыки. 

Ход Орбулакской битвы описал И.Е. Фишер: «Багатир Контайша, 
желая освободиться от сего тягостного неприятеля, в означенном 1643 
году при помощи друзей своих собрал войско из пятидесяти тысяч человек 
состоящее, и с самого начала овладел двумя провинциями или народами Алат  
Киргизским и Токмакским, которых до десяти тысяч человек считалось. 
Янгир Султан в скорости не мог собрать больше шестисот человек, но знал 
употреблять их с выгодою; ибо одной половине из них приказал окопаться 
шанцами в узком проходе между горами, а с другою скрылся за гору, пока 
Калмаки пришед обступят шанцы в узком проходе. И как он думал, так и 
сделалось: Контайша наступил на шанцы, из которых храбро оборонялись;  
а между тем Янгир Султан напал на неприятеля с тылу, и винтовками  
своими произвел между ими такое поражение, что с неприятельской стороны 
до десяти тысяч человек на месте пало. В тоже время другой татарский  
князь Ялантуш (казах – И.С.) пришел на помощь Янгиру султану с  
двадцатью тысячами человек. Сие побудило Контайшу отступать назад; 
однако он удержал пленников, взятых им в сию войну, и увел их с собою в 
свои земли.

§ 14. В сию войну Контайше помогали два Таиша из орды хошотской, 
а именно Учурту и Аблай, которых отец Гузи Хан жил прежде сего в 
земле Коконорской [Синее озеро]. По выходе их оттуда, Учурту понял в  
супружество Контаишину дочь, и поселился около озера Заиссанского; а  
Аблай жил по сю сторону реки Иртыша, где ныне еще видны остатки 
построенного им каменного монастыря под именем Аблай Кита. Контайша 
охотно желал привлечь на свою сторону другого Тайшу Кунделена, и  
просил его, чтоб он пошел с ними обще против Киргизских Кайсаков; но 
Кунделен Тайша отказал ему в том, предъявил, что с Янгиром Султаном  
живет в дружбе, который назвался его сыном» [9, с. 444-445]

Ойрато-казахская война 1643-1644 гг. закончилась поражением ойратов.
Мухамеджан Тынышбаев (12 мая 1879 – 1937), подвергая критике труд 

А.П. Чулошникова по истории казак-киргизского народа, писал: «На самом 
деле Ялантуш (или Джалантос) вовсе не татарин и не князь, а киргиз-казак 
из рода Алим (Младшей Орды) подрода Торткара, потомки его проживают 
в Казалинском уезде. Он был современник Джангир-хана Казакского, 
был главнокомандующим войсками Имамкулы-хана Самаркандского, был 
строителем известных медресе «Шир-Дор» и «Тиля-Кары». Предания, хорошо 
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сохранившиеся в его потомстве, называют его министром и военачальником 
Самаркандского хана, современника Есым-хана [10, с. 62-63]. Жалантос 
Бахадур (1576-1656 гг.), правитель Самарканда, эмиром которого он  
оставался до своей кончины [11, с. 420].

Калмыцкие князья Батур-Хунтайджи, Аблай-Тайша, после принятия 
ими буддизма, стали строить в своих владениях монастыри для ламаистских  
жрецов. Эти крепости, где были размещены монастыри, имели оборонное 
значение во время войны. Русский посол Федор Исаакович Байков, 
проехавший через территорию Джунгарского ханства по пути в Китай в 
7162 году (1654 г.) 28 июня видел город, построенный джунгарским князем  
Аблаем. Хошоутский князь Аблай-тайджи в период междоусобной войны 
1660-1661 годов, преследуемый 30-тысячным войском своего брата 
Очерту-Цецен-хана и армией правителя джунгар Сенге, был вынужден 
оставить поле боя в долинах рек Эмель, Аягуз и отступать к построенному  
им на Иртыше городу-монастырю. В этом городе «Аблай был осажден  
армией противника, державшей его в осаде около полутора месяцев» [1, с. 
213].

Батур-Хунтайджи возобновил борьбу с казахами и кыргызами в 1651- 
1654 годах. Он в 1652 г. вновь вел войну «с тянь-шанскими киргизами и 
казахами. И они были вынуждены отойти: казахи – в отдаленные районы 
Жетысу, а киргизы – в высокогорные районы Иссык-Куля, Таласа; часть из 
них двинулась на Памиро-Алтай. В следующем году коалиция казахов и  
киргизов начала вести успешную борьбу с ойратами, и уже к 1655 г.  
восточная часть Жетысу была освобождена от ойратов» [11, с. 441].

Мирное сосуществование джунгарских калмыков и казахов во 
второй половине 50-60-х годов XVII века объясняется тем, что после 
смерти Батура-Хунтайджи владение Чоросского дома разделилось на два  
враждебных лагеря – правое (барун-гар), левое – (дзун (джун)-гар). 

Военные столкновения между ойратскими князьями происходили 
до конца 60-х годов XVII века; особенно кровопролитные сражения  
происходили между братьями Очирту-Цецен князем и Аблаем. Очирту- 
тайджи в 1657 году ездил к далай-ламе, и он пожаловал ему ханский титул. 

Один из сыновей Батур-Хунтайджи – Сенге (1654-1670 гг.) став  
правителем Джунгарии, успокоив князей, ведет успешную войну с 
Алтын-ханом. В 1667 году он нанес владетелям северо-западной Монголии 
сокрушительное поражение и вышел в Минусинскую котловину, подчинив и 
енисейских кыргызов. 

В 1644 году манчьжуры установили свое господство в Китае. Об этом 
сообщает И.Е. Фишер следующее: «Тогда как Тьен-Тзонг подступил с  
войском под Пекин, то разнесся о сем слух сперва между монголами и 
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киргизами, откуда далее распространялись, прошел к татарам Кузнецкого 
и Красноярского уезда. Повсюду разглашали страшные вести; сказывали, 
что маньчжурский хан намерен по взятии Китая покорить себе монголов:  
Алтын хан в великом страхе находится» [9, с. 337].

Галдан-Бошокту хан (1670-1697 гг.) в 1681-1684 годах ведет войну с 
казахами и владельцами Средней Азии. Он при поддержке Далай-Ламы  
Тибета, использовав междоусобную борьбу правителей Восточного 
Туркестана, в 1678 году покорил Восточный Туркестан. Ч.Ч. Валиханов  
описал территорию этого края: «Восточный Туркестан с трех сторон замкнут 
горами: на севере Тянь-Шанем, на западе Болором и на юге Кузи-Лунем. 
На востоке пределы Восточного Туркестана ограничиваются песчаными, 
необитаемыми степями Махайской и Комульской Гоби» [12, с. 97].

Ч. Валиханов исследовал обстоятельства установления власти  
джунгарских ханов в Восточном Туркестане.

Галдан-Бошокту укрепляет свое влияние и власть, принуждая 
враждующих с ним соперников покинуть пределы Джунгарского ханства. В 
1672 году откочевали  на Волгу хошоутский Хундулен-тайша и дэрбетский 
Сонном-Церен-тайша со своими улусами. В 1688 году Галдан Бошокту 
завоевал Халку, разбив в августе этого года в генеральном сражении армию 
монгольского Тушету-хана. Монгольская знать бежала в Китай, приняла 
его подданство и присягнула императору Кан-си. Война между Китаем 
и войском Галдана продолжалась с 1690 по 1697 годы. Победив Галдана,  
Китай присоединил Халку. Цэван-Рабдан, отрезав Галдана от основной 
территории Джунгарского ханства, стал фактическим его правителем, при 
жизни Галдана. Галдан, не найдя выхода в войне с Китаем, покончил жизнь 
самоубийством, приняв яд. Труп был сожжен.

Цэван-Рабдан (1697-1727 гг.), сын Сенге, стал официально правителем 
Джунгарии после ухода из жизни Галдана. Он в первые годы своего  
правления устанавливает доверительные отношения с Китаем.  
М. Тынышбаев, ссылаясь на труд Вельяминова-Зернова «Исследования 
о Касимовских царях и царевичах – 1864 г.» привел содержание письма  
1698 года Цэван-Рабдана к китайскому императору. Цэван-Рабдан жаловался 
императору, что «он воюет с казаками поневоле», что Тауке перебил 500 
человек калмыков, в сопровождении которых он возвратил Тауке-хану 
его сына, бывшего у хонтайши в плену, что Тауке напал на калмыков, 
сопровождавших его невесту и т.д. [10, с. 161]. В 1698 году возобновилась 
война между джунгарами и казахами за территорию, контроль над  
торговыми путями и центрами ремесла. В 90-х годах XVII в. казахи,  
использовав сложившуюся в Джунгарии обстановку, продвинули свои  
владения на восток и юг – в сторону ойратского государства. М. Тынышбаев 
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утверждает, что Тауке хан «по отношению к родственникам со стороны 
матери калмыкам держался политики отца и деда, т.е. тревожил их частыми 
нападениями и тем не давал им возможности нападать на казахскую 
территорию» [10, с. 161]. Он прозван «Азь Тауке», т.е. «Святой Тауке».
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(к вопросу развития национального духа и
550-летия создания Казахского ханства)

С далеких времен появления первых государств на нашей территории 
его жители отличались и славились как превосходные и отменные воины. 
Безусловно, высокие  боевые качества казахи  унаследовали у своих  
непосредственных ближних и дальних предков – кыпчаков, тюрков, гуннов 
и саков. Необходимость отстоять свои земли, народ и скот от набегов  
иноземных захватчиков, а также специфика хозяйственной деятельности, 
связанной с кочевым и полукочевым скотоводством, предопределило их 
военный образ жизни и замечательные воинские качества.

Известно, что в казахском обществе практически не было  
профессиональной и регулярной армии. Но существовало всенародное 
ополчение, которое собиралось в случае необходимости  организации отпора 
внешней агрессии. Отряды ополчения формировались по родоплеменному 
принципу. Правда,  султаны и ханы имели свои небольшие вооруженные 
подразделения, состоящие преимущественно из толенгутов. 

Каждый взрослый мужчина был обязан быть воином. Об этом хорошо 
написал Я. Гавердовский, побывавший в Казахстане в начале XIX века: 
«Ремесло военное признается киргизцами (казахами-авт.) благородным, а от 
сего и весь вообще народ оным занимается. Кто в силах управлять оружием, 
всегда должен носить при себе меч или, по крайней мере, нож, и по первом 
позыве родоначальников являться к ополчению» [1, с. 433-436]. 

За очень короткое время степняки могли выставить многочисленную  
и вполне боеспособную армию. Отряды отдельных родовых подразделений 
прибывали к месту общего сбора войска и присоединялись к более крупным 
воинским подразделениям. Выбирались хранители боевых знамен и 
военноначальники. Об этом российский исследователь А. Гейнс написал 
следующее: «если в военном предприятий участвовало несколько родов, то 
избиралось четыре верховных полководца, из коих двое хранили главное  
знамя собравшейся на войну орды, а остальные управляли советом». 
Командовали большими отрядами прославленные батыры во главе с  
именитыми ханами-батырами. Верховным главнокомандующим  
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общенародных ополчений был, как правило, хан. Так, в 1710 году в ходе 
общеказахского курултая во главе единой казахской армии был избран 
правитель Младшего жуза Абулхаир. А военноначальником - батыр Богенбай, 
который выступил с пламенной речью, которая тоже играла важную  
роль в усилении мощи и морального духа казахских воинов:

«Отомстим врагам нашим! Умрем с оружием! Не будем слабыми  
зрителями разграбленных кочевок и пленных детей наших! Робели ли когда 
воины равнин кипчакских! Сия брада еще не украшалась сединою, как я 
багрил руки свои в крови неприятелей. Теперь могу ль равнодушно снесть 
тиранство от варваров? Еще нет у нас недостатка в добрых конях! Еще не 
опустел колчан со стрелами острыми!». После сего все торжественно 
клялись следовать совету Буканбая.  Энтузиазм достиг даже до того, что  
некоторые из старейшин для усуглубления клятвы открыли себе раны и  
точили кровь свою на пылающей среди них костер. По окончании присяги 
совершалось общее богомоление, и разделено было жертвенное брашно, 
приготовленного из белого коня. Они хотели чрез сие ознаменовать 
непоколебимость союза. Орды избрали в сие время султана Абулхаира, 
как старшего сына из фамилии ханской, а Буканбая благодарный народ 
провозгласил своим предводителем» [1, с. 393- 394].

В дальних походах каждый воин имел по два и более боевых коней.  
Одного коня он готовил к сражению, а на других ехал сам или вез продукты 
питания и часть своего вооружения. Он же имел ограниченное количество 
стрел: они старались не пускать их наугад: «При отправлении на войну 
каждый всадник не более имеют с собою 20 стрел, почему всякий старается 
сберегать оные, напрягая все искусство, чтобы пущенная стрела не  
напрасно была потеряна… Чтобы при необходимых случаях в мгновение 
известить о чем-нибудь другие партии, имеют к тому различные сигналы, 
или, так называемые, маяки: днем дают знать чрез повороты и кружение на 
коне, то вправо, то влево, а ночью – зажженными огнями и сверкающими 
от огнив искрами… Когда … театр войны имеет в местах отдаленных, 
чуждых, то каждый воин запасается двумя или более лошадьми, из коих 
одну приуготовляют для дня битвы, а на прочих едет сам и везет умеренный  
запас…» [1, с. 433- 436].

А стреляли они вполне метко и отменно: «Киргизы с охотою  
забавляются также стрельбой из лука, они стреляют в цель  не только стоя, 
но и на всем скаку лошади и даже стоя на седле. И надо сказать, что между 
ними есть такие ловкие стрельцы, которые не промахиваются и попадают в 
брошенное к верху кольцо» [2, с. 211].

Каждый отряд имел боевое знамя и свой боевой клич – уран, который, 
как правило, был именем какого-нибудь дальнего предка или уважаемого 
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сородича. Ханы и султаны имели свой, особый уран, отличающийся 
рядовых воинов. А общеказахским ураном было слово «алаш», означавший 
имя мифического прародителя всех казахов и ряда тюркоязычных народов.  
Ураны вдохновляли и вселяли уверенность и боевой дух воинам. Вот как об 
этом пишет известный российский исследователь А.И. Левшин: «Каждое 
воинское подразделение имело свое знамя. Во время сражений на руки 
завязывали куски материи цвета родового знамени. «К вооружению киргизов 
принадлежали прежде знамена. Каждый род имел свое большое знамя и 
каждое отделение свой значок, которые все тщательно сохранялись в мирное 
время и вывозились только на войну, но не на баранты. Сражавшиеся с одной 
стороны для отличия союзников от неприятелей не только делали значки 
одинаково цвета с главным знаменем, но и навязывали себе на руки такового 
же цвета платки, ленты или нашивали лоскутья какой-нибудь материи. Для 
той же цели всякий род имел свой особенный военный пароль, с которым 
толпы киргизов доныне вступают в сражения… Так, например, пароль 
рода табынского есть слово «тустаган» (чаша); пароль кердеринского рода 
«кудж - ахмет»; таминского – «какра-бура»; чумякейского – «дюйт» и проч. 
Ханы и султаны все имеют один особенный пароль, выражаемый словом 
«аркар», которого уже простой народ не может употреблять. В случае  
общего смятения, где соединяются киргиз – казаки всех родов и званий без 
различия, все кричат «алача!». Хранителям главного знамени в походах 
избирался один из почтеннейших султанов или старшин, который после 
военного начальника был первым лицом» [3, с. 36-38].

В целом военное ополчение отличались высоким боевым духом.  
Находясь рядом со своими близкими родственниками, они не помышляли о 
самовольном оставлении поля боя. Предатели и трусы открыто презирались  
степняками.   

Казахские степи нередко подвергались нападениям внешних врагов.  
Особо отличившихся в сражениях предводителей военных дружин,  а также 
рядовых воинов казахи называли «батырами». Об этом сословии хорошо 
написал известный семипалатинский краевед Н. Коншин: «Во время 
вооруженных столкновений, кроме султанов на первое место выдвигались  
еще так называемые «батыры», т.е. наиболее  храбрые и осведомленные в 
военном деле люди. Все важные дела решались обыкновенно при участии 
«почетных» (т.е. влиятельных) людей, а иногда созывался и сход всего 
народа» [4]. Эти же непреходящие качества как храбрость и мужество 
степняков отмечает и Мейндорф Е.К.: «Батырами называют людей  
храбрых, справедливых и предприимчивых; во время войны они наездники» 
[5].

Позднее ими стали называться люди, отличившиеся в межродовой  
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борьбе, в барымте, в восстаниях против царской администрации и 
среднеазиатских ханств. Звание батыр приобреталось только личными 
подвигами. Его нельзя было получить по наследству. Почетное звание  
батыра могли получить и простолюдины, и бии, и султаны, и ханы. В 
XVIII – XIX веках звание батыров имели такие казахские ханы как Тауке, 
Каип, Абулхаир, Абылай и Кенесары. В XVIII веке в казахском обществе 
появилась целая плеяда любимых народом батыров. Это было связано, в 
первую очередь, с борьбой казахского народа против джунгарской агрессии. 
Это были батыры Богенбай, Кабанбай, Малайсары, Есет, Тайлак, Жанибек, 
Отеген, Олжабай, Байымбет, Байболат и многие другие. В XIX веке в 
период национально-освободительных движений казахов против экспансии 
Российской империи и среднеазиатских ханств остались в памяти народа  
такие батыры как Наурызбай, Агыбай, Бухарбай, Иман, Жоламан, Есет, 
Суранши и другие. Родители старались давать их имена своим сыновьям.  
Наиболее отличившиеся батыры удостаивались право захоронения в 
священном городе Туркестане, в мавзолее Ходжа Ахмета Яссауи. 

Иметь оружие считалось среди кочевников весьма престижным и 
почетным. К примеру, безоружных казахов не допускали на курултаи. Их 
лишали права голоса, что считалось высшей степенью позора. По мнению 
известного казахского  исследователя Кошке Кеменгера «юноша, имея  
оружие, не уступал  места безоружному сородичу старшему по возрасту». В 
условиях степей, где нередко приходилось отстаивать каждую пядь родной 
земли, только тот был достоин уважения, кто имел оружие и умел ловко 
обращаться с ним. 

Об этом пишут и другие исследователи той эпохи: «Существовало 
право, что человек невооруженный не имеет права голоса на народных  
сборищах» [6].

Вооружение у казахов делилось на оружия дальнего и ближнего боя, а 
также воинское снаряжение (доспехи). Самым распространенным оружием 
дальнего боя являлся лук со стрелами (садақ). Для устойчивости в полете 
к стрелам прикрепяли птичьи перья. Для хранения и ношения стрел 
воины-кочевники пользовались колчанами (қорамсақ, қылшан). Из оружия 
ближнего боя казахскими воинами использовались три его вида: прямой 
меч – «семсер», кривая сабля – «қылыш» и казахская шашка – «сапы». Их 
хранили и располагали в ножнах - «қылышбау». Последние изготовлялись 
из дерева, обтягивались кожей, бархатом, украшались серебрянными и  
золотыми украшениями. А кинжал и нож  служили для всадника 
вспомогательным оружием в бою. Также у воинов имелись два вида  
колющего оружия: «найза» – копье с широким наконечником и «сүңгі» 
– длинная пика с тонким граненым наконечником, предназначенная для 
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поражения противника в доспехах. На копьё и пику воины прикрепляли 
разного рода опознавательные военные значки: бунчук, знамя или флажки. 
Знамя было общевойсковым знаком, бунчук – атрибутом военачальника, 
разноцветные флажки служили опознавательными знаками родовых 
военных отрядов. Казахи имели огнестрельное оружие, которое приобретали 
в Персии, в государствах Средней Азии. Оружие шло и из Российской  
империи. Но последняя на законодательном уровне запретила степянкам 
продавать огнестрельное оружие и порох. Но порох казахи могли  
изготоавливать и сами: «Что же касается пороха, то киргизы вырабатывают 
его сами в своих улусах…они умеют приготовлять два вида пороха, а 
именно: черный и белый. Но они держат его в секрете это изобретение, почти 
неизвестное у других народов. Я надеялся прознать что-нибудь о деле, но 
никак  не был в силах удовлетворить свое любопытство» [7].

Степянки были вооружены и боевым топором («балта») средней  
ширины. Рубящие и режущие удары наносились и секирой («айбалта») с 
лунообразным и широким лезвием. В качестве ударного оружия служила  
палица («шоқпар»), изготовленная  из цельного куска дерева.

Но со второй половины XIX века, постепенно ушли в прошлое такие 
виды оружия как лук, пика, копье, дубина меч и секира. Казахи стали 
больше  пользоваться огнестрельным оружием. Небольшое количество 
фитильных ружей казахские мастера изготовляла и сами, также как и могли  
производить порох и пули [8].

Почти все казахское войско было конным. Перед выступлением в  
дальний поход сардары собирали военный совет, где обсуждали вопросы 
предстоящего сражения. Впереди всегда отправлялся отряд, разделенный 
на маленькие группы, которые выполняли функцию дозора. Помимо 
военно-разведывательной задачи они выполняли и хозяйственную функцию: 
занимались поиском и распределением пастбищных угодий и водных 
источников.

Доминирующим тактическим приемом степняков на войне был принцип 
внезапного и стремительного нападения. При приближении противника  
воины ускоренно передвигались по местности и занимали удобные позиции. 
При обнаружении врага передовой отряд, либо атаковал неприятеля, либо 
уходил назад, заманивая противника в ловушку.

Английский живописец Джон Кэстль, побывавший с 1736 году в  
кочевьях Младшего жуза описывал тактику ведения военных действии 
казахами: «В бою они не знают порядка, атакуют так же хитро, как кошка 
ловит мышей. Чтобы окружить врага, они ползут в высокой траве 2-3 версты, 
как при охоте на диких лошадей; а когда им кажется, что враг окружен, 
стреляют, лежа на земле, из своих камерных труб и почти каждым выстрелом 
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убивают человека» [9].
Сражения начинались обычно утром. Как правило, битву начинал  

поединок батыров из противоборствующих сторон. Из рядов войска 
выходили наиболее опытные воины и вызывали врага на поединок с криком 
«Жекпе-жек!». У поверженного забирали коня и оружие. Чаще на поединок 
выходили молодые и отважные воины. Они получали бата (благословение) 
известных батыров. Этих юных смельчаков и называли алгадаями. Молодой 
воин никогда не знал наверняка, останется ли он в живых или погибнет.  
Главной задачей алгадая было стремление если не уничтожить врага, то, по 
крайней мере, вымотать, лишить его сил. Согласно традиции, заупокойную 
молитву (жаназа) по алгадаю читали еще при его  жизни. Это был своеобразный 
ритуал, прославляющий силу и могущество воинов и служивший поднятию 
боевого духа войска. Если в поединке батыры теряли коней, то продолжались 
сражаться в пешем порядке. Иногда, если вышедший на единоборство  
батыр проигрывал схватку, то ополчение могло не принимать бой [10].

После единоборства ополченцы постепенно вводили в сражения  
крупные боевые единицы. Первым шел авангард, который расстреливал 
противника из луков, потом действовали копьеносцы, а следом за ними отряд 
сабельщиков и воины с палицами и дубинами. Если при первой атаке была 
неудача, они быстро рассеивались, но вскоре перестраивались для новой  
атаки. Нападали с разных сторон, с целью дезориентировать противника 
и вызвать у него панику. Другим приемом было завлечение противника 
в тыл притворным бегством в заранее приготовленную засаду. Хорошо 
была налажена разведка и связь. К примеру, по данным А. Левшина для  
оповещения соседствующих родов о набегах врага «вместо телеграфов 
зажигают огни» [3, с. 35].

Как известно, боевая подготовка у степняков начиналась   с раннего 
детства. С трех-четырех лет мальчика сажали на коня и с тех пор через игры, 
конные скачки, охоту его готовили к военному делу. Так как огромную роль 
в жизни казаха играла лошадь, то хорошая верховая езда была основой 
воинской подготовки. С детства казахи участвовали в скачках на различные 
дистанции (бәйге). Серьезное влияние на подготовку воинов оказывала  
и игра көкпар. Кочевники практиковали и конную борьбу аударыспақ. 
Важнейшей частью боевой подготовки степного воина являлась стрельба 
из лука. Причем обучали стрелять метко, не просто сидя в седле, но и на  
полном скаку, и в разные стороны. Все это постигалось ежедневными 
тренировками, а также посредством различных игр (жамбы ату и т.д.). 

Длительная и регулярная езда на лошади вырабатывала выносливость, 
ловкость и физическую силу. Жители степи от природы обладали и  
отменным зрением и поэтому славились как меткие стрелки – мергены.  
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Одним точным выстрелом они могли из лука или ружья попасть в глаз  
сайгаку или в подвешенную монету. Большую роль в подготовке к  
предстоящим сражениям отводилось национальной борьбе – қазақша күрес, 
которым также занимались с раннего детства. Охота играла немаловажную 
роль в боевой подготовке воина, которая играла роль военной тренировки. 
В целом, навыки пешей и конной борьбы, конных игр, охоты очень хорошо 
помогали в военном деле. Поэтому казахи отличались как отменные воины. 

Степняки обладали такими важными воинскими качества как 
выносливость и терпение, храбрость и отвага. Высочайшие боевые качества 
коренных жителей степи отмечали большинство российских и зарубежных 
исследователей. К примеру, Ф.М. Лазаревский, прекрасный знаток быта 
Младшего жуза, в середине XIX века восторженно писал: «Киргизы 
храбры и отважны более, нежели другие соседственные с ним и кочующие  
народы» [11].

Самое интересное, казахи продолжали находиться «на коне» в составе 
конной армии или ополчении даже в возрасте 60 и боле лет. Об этом пишет 
исследователь XVIII века Барданес, побывавший среди прииртышских 
казахов, в частности у двоюродного брата хана Абылая Султанбета.  
Последний в возрасте 60 лет в одном их походов захватил множество  
калмыков в плен, некоторых из которых видел участник академической 
экспедиции, российский ученый Христофор Барданес на встрече с султаном 
26 июля 1771 году: «он сам преследовал калмыков и несколько человек  
взял в плен и велел, действительно, позвать 6 или 7 калмыцких мужей и  
жен, кои были его рабы, но в хорошем содержании» [12].

Это же отмечал известный русский литератор Бурнашев В.С.:  
«Отважность блестит в их небольших черных глазах, крепость тела  
показывает силу, которой они одарены от привычки». Не уступали в 
воинственности и женская половина степи, о котором в то же время писал 
другой представитель России Ф. Назаров: «Жены их, будучи также хорошими 
наездницами, сражаются вооруженные кольями и бердышами и едва ли не 
превосходят в лютости мужчин».

А вот известный английский ученый нового времени Д. Флэтчер, 
независимой оценке которого мир может доверять, также восхищался 
мужеством степняков: «Смерть до того презирают, что охотнее соглашаются 
умереть, нежели уступить неприятелю, и будучи разбиты, грызут оружие, 
если уже не могут сражаться или помочь себе!». Англичанин Аткинсон, 
наблюдая воинские качества казахов отмечал: «Имея хороших офицеров, 
киргизы могли бы составить лучшую кавалерию в мире. Им присущи все  
качества, прославившие в истории знаменитые полчища Чингисхана… [13].

В 1917 году казахская национально-демократическая интеллигенция 
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положила начало мощнейшему алашскому движению. Наиболее  
образованная, патриотично настроенная, честнейшая часть общества во главе 
с Алиханом Букейханом, Ахметом Байтурсынулы, Григорием Потаниным 
положила начало организации правительства Алаш Орды, партии «Алаш» и 
позднее казахской автономии. Суть алашской идеи сводилась к следующим 
постулатам. Первое - создание национального государства; второе - 
полнокровное функционирование казахского языка и культуры; третье -  
запрет свободной продажи земель; четвертое - принадлежность всего  
богатства под землей, на земле и над землей только народу; пятое - отказ от 
сырьевой направленности развития края…

В начале 20-х годов минувшего века представителям алашской 
интеллигенции пришлось отстаивать границы Казахстана, его  
территориальную целостность. Особенно трудным было возвращение 
Акмолинской, Семипалатинской областей. И только логика, сильная 
аргументация, опора на историю, горячая любовь к родной земле и …
поддержка Владимира Ильича Ленина (Ульянова) позволили сохранить за 
республикой значительную часть исконно казахских земель.

В XX веке в условиях советской тоталитарной системы казахской земле 
пришлось пережить новые испытания. Голод начала 30-х г. уничтожил 
практически половину этноса. Некоторая его часть спаслась от неминуемой 
смерти откочевкой в сопредельные страны и республики, сформировав 
почти пятимиллионную на сегодняшний день зарубежную диаспору и 
ирреденту, ждущую своего возвращения во имя торжества исторической 
справедливости.

 Геноцид народа сопровождался и созданием в 1930 году крупнейшей 
в Советском Союзе лагерной системы – Карлага с многочисленными 
подразделениями, где содержались лучшие сыны и дочери многих народов 
СССР. В 1937-1938 гг. весь цвет, лучшая часть интеллигенции Казахстана 
в количестве более 100 тысяч человек была уничтожена сталинской  
тоталитарной системой. С 1937 г. началась депортация целых народов 
в Казахстан. Общее количество депортированных доходило до двух  
миллионов человек…

В годы Великой Отечественной войны казахи, представители диаспор 
республики показали чудеса массового героизма и храбрости. Москву, 
Ленинград, Сталинград отстояли казахские и сибирские дивизии. Великая 
Отечественная война (1941-1945) призвала около полутора миллиона 
казахстанцев. Четыре казахстанца – С. Луганский, Т. Бигельдинов, Л. Беда 
и И. Павлов - дважды удостоились высокого звания Героев Советского  
Союза. Судя по архивным материалам г. Подольска Московской области, на 
подступах к Ленинграду и Москве против отборных дивизий СС со штыками 
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наперевес шли казахи, воспитанные на многовековых традициях храбрости и 
мужества, гордости и чести, и... побеждали.

Казахстанцы сражались и погибали не только на полях сражений, но и 
в плену, в партизанских отрядах, в рядах фашистского сопротивления в 
Европе.

В 1949 году начались испытания ядерного оружия, от негативных 
последствий которых страдают более 1,5 млн. человек в районе 
Семипалатинского полигона. В июне 1979 года жители республики решительно 
выступили против попытки руководства СССР создать на территории 
нынешней Акмолинской области немецкую автономию с центром в городе 
Ерментау (ныне Ерейментау). А в декабре 1979 года началась афганская 
эпопея. Казахстан отправил в Демократическую Республику Афганистан 
около 22 тысячи своих лучших сыновей. Наши земляки также, как их отцы 
и деды в годы Великой Отечественной войны, проявили массовый героизм, 
выполняя интернациональный долг.

В декабре 1986 года казахи одними из первых выступили против 
тоталитарного советского режима и приблизили распад СССР. После 
выступления молодежи начала трещать по швам вся социалистическая  
система в мире, также как в 1916 году было положено началу распаду 
Российской империи, созданной на основе силы и лжи, обмана и насилия.  
Мы до сих пор открыто не заявили о том, что именно имеется и заслуга 
казахского народа в разрушении в XX веке сразу двух крупнейших  
империй и «формации» мира: Российской империи в ходе 
национально-освободительного движения 1916 года и всего  
социалистического лагеря, и затем- Советского Союза во время декабрьских 
событий 1986 года. За 70 лет стать поводом для разрушения двух  
крупнейших империи мира по силам только особым этносам, имеющим 
особый пассионарный заряд.

  Кстати, надо раз и навсегда забыть опасную и несбыточную 
идею некоторых политиков, живущих категориями прошлых веков, и  
сохранивших несбыточную иллюзию по поводу возможности возрождения 
СССР, навсегда и бесповоротно «канувшей в Лету». Об этом четко и  
однозначно сказал великий русский ученый Л.Н. Гумилев, предсказав ему 
неминуемую гибель еще в 1972, 1986 и 1990 годах, в свою очередь предложив 
наиболее благополучную формулу совместного бытия на евразийском 
континенте в начале третьего тысячелетия: «Лучше порознь, но в мире!».

Таким образом, высочайшие боевые качества степняков позволили 
им защитить и передать своим потомкам огромные пространства земель, 
вмещающую сегодня равной почти территории пяти современных Франции, 
почти площади всей Западной Европы. Именно в достижении нынешней 
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независимости – огромная заслуга наших мужественных предков, которые 
защищали каждую пядь родной земли, где покоятся наши мужественные 
предки.
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ИЗ ИСТОРИИ НОГАЙСКО-КАЗАХСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В XVI-XIX ВВ.

Политические связи Казахского ханства (образованного в середине 
XV столетия) с Ногайской Ордой имеют большое научное значение. 
Взаимоотношения этих двух ведущих стран в регионе влияло на  
международное положение в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.

Как же развивались отношения ногайцев с казахами в XV–XVI  
столетиях? После ухода шейбанидов с подвластными им «кочевыми 
узбеками» с территории нынешней Северной и Центральной части Казахстана 
в Мавераннахр (начале XVI в.) в восточных землях Дешт-и Кипчака  
формируется новая политическая обстановка. Кочевья ногайцев и казахов 
приходят в соприкосновение. Так, используя междоусобную борьбу в 
Ногайской Орде, казахский хан Хакк-Назар (1538 – 1580 гг.) привлек на 
свою сторону многих ногайских мурз и присоединил земли по левобережью 
Яика [1, с. 333]. В 1568 г. посланный Москвой к ногайцам посланник С. 
Мальцев отмечал, что «казацкие орды Акназара-царя и Шигая-царевича, и 
Челыма-царевича, а с ними 20 царевичей приход был в Ногай и бой был»  
[1]. Часть ногайских территорий перешла под власть казахского хана.

После присоединения Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) 
ханств к России, политические и торгово-экономические связи между 
Россией, ногайцами и Казахским ханством расширились. Огромное значение 
в развитии торговых связей стали играть как сухопутные караванные пути, 
так и судоходный маршрут по Каспийскому морю. Торговые маршруты, 
проходившие через Большие Ногаи и Казахстан, связывали Европу с 
Центральной Азией и Ближним Востоком [2, с. 4].

Необходимо указать, что в ногайском героическом эпосе, как и 
казахском, отражены исторические события тех времен. Так, в эпических 
произведениях «Ер-Таргын», «Кубыгул», «Алпамыс», «Ер-Косай» и др. 
повествуется о совместной борьбе ногайцев, казахов, узбеков, каракалпаков 
и др. против ойратских захватчиков [3]. Затем прежние взаимоотношения 
между ними трансформируются, что отражается на изменении задач их 
внешнеполитической деятельности, особенно в последней четверти XVI 
столетия в период внутренних трудностей Казахского государства, когда 
политический распад вновь угрожает единству казахского народа и их 
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независимости. В последнем десятилетии XVI столетия в истории казахов 
начинается новый этап, развиваются и расширяются международные 
отношения казахов с Россией. В то же время, основной акцент Казахского 
ханства во внешней политике переключается на северо-восток и юг. Здесь 
кочевья казахского населения начинают оспаривать передвинувшиеся 
на современную территорию Северо-Восточного, Юго-Восточного и  
Северного Казахстана калмыцкие (ойратские) племена.

В середине XVI в., вследствие внутренних и внешних причин, Ногайская 
Орда распадается на Большие и Малые Ногаи. Об отпадении ногайских  
владений и включении их к казахам, сообщал в 1557 г. в российскую столицу 
князь Исмаил: «Да племянники ж мои от нас отстали ныне за Яиком, а 
приложилися х Казатцкому царю, со мною завоевалися, да надо мною 
времени ищут» [4, с. 283]. Особенность этой волны перехода части улусных 
людей ногайских биев к казахам состоит в том, что племенные коллективы 
откочевывали недалеко от своих прежних пастбищ. Настроение в Ногайской 
Орде, неодобрение мурзами политического курса бия Исмаила были  
главными причинами, по которым часть выходцев из ногайских  
подразделений поддерживали западную политику казахских правителей, 
а затем влились в состав этнически очень родственных к ним казахов. 
Возможно, что к казахам в основном влились многочисленные ногайские 
племена алшинов [5, СТб. 356-357].

Исторические предания казахов указывают, что с приходом  
многочисленных алшин возникла необходимость в племенной  
реорганизации и при казахском правителе Хак-Назаре оформилось деление 
казахского народа на 3 союза с перераспределением пастбищ. Алшины 
составили Младший жуз. 

Эта крупная реформа помогла народу сильно возвыситься, а хан Хак- 
Назар в 70-е гг. XVI столетия стал оспаривать у ногайских биев и мурз не 
только яицкие, но и поволжские пастбищные земли.

Происходившие на рубеже XVI–XVII столетий кровавые усобицы 
окончательно истощили людские резервы Больших Ногаев и привели в 
конце в неспособность в дальнейшем противостоять наступлению ойратских  
племен [6, л. 184-185].

Если правитель Большого Ногая Исмаил в середине XVI столетия имел 
постоянное войско численностью до 200 тыс. человек [7, с. 110], то бий  
Иштерек при условии объединения всех сил Большого Ногая мог выставить 
в начале XVII в. лишь 60 тыс. войско [8]. Это красноречиво говорит о 
значительном уменьшении численности населения Большого Ногая в этот 
период.

Необходимо указать, что наряду с уходом людей нередким был и их 
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захват в результате походов. Осенью 1604 г. бий Иштерек подчеркивал свое 
нежелание идти на дальнейший поход в Крымское ханство тем, что «в те деи 
поры только без них на их улусы придут Казыев улус или Казацкая Орда,  
или калмаки, – и улусы их разорят, и жены и дети их поемлют» [8, л. 180].

Следует отметить, что казахские переходы в ногайские объединения  
были также многочисленны. Это касается двух периодов: первый – конец 
20–30-х гг. в., а второй – 81-82 гг. XVI в. В 1535 г. князь Ногайской Орды 
Шейдяк (Сейид-Ахмед) отмечал: «Казатцкой царь Хозя Махмет царь с 
пятьюнатцатью сынми у нас живет, триста тысячь моих казаков» [9, с. 251]. 
Летом 1581 г. в России получили известие о том, что «многие из Казатцкие 
Орды люди разошлися по иным землям, и в Ногай, и в Бухары» [10, л. 143]. 
Но развитие Большого Ногая было таким, что оно не смогло закрепить за 
собой ни ногай-казахов, ни казахов, которые ранее не входили в состав 
ногайских владений, и не только лишилась их снова, но потеряла свои  
родовые объединения.

В своем послании от мая 1578 г. в Россию князь Большого Ногая Урус 
стремился показать давность спора с казахскими правителями, ссылаясь 
на XIV столетие: «А с Акназаром царем и с его отцом [11, с. 59] с Урусом 
царем наш прадед Едиги князь от тех мест и по ся места в недружбе в великой  
бывали. Таковы они недруги наши». Но исторические реалии были таковы,  
что после периода противоборства бия Эдиге с ханом Урусом и его 
наследниками не раз ногайское и казахское политические союзы  
действовали совместно.

Необходимо отметить, что внук Эдиге Ваккас способствовал приходу к 
власти над узбекско-казахскими племенными объединениями шейбанида 
Абу-л-Хайра, наследники которого вели с казахским народом длительную 
ожесточенную борьбу. Бий Ваккас, как правитель Ногайского государства, 
был союзником хана Абу-л-Хайра и находился в вассальной зависимости 
от него. Ваккас использовал силы объединенных племен Дешт-и Кипчака 
для сохранения независимости своего владения в борьбе с правителями  
Большой Орды. В «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» о Ваккасе указывается, 
что бий «дважды стал для хана причиною того, что он овладел троном 
Саина. Он много рубил саблей и снискал хану славу. В век Бахтийар-султана 
и Ваккас-бека этот улус стал процветающим, он наслаждался привольной 
жизнью, называя их «благодетелями» [12, c. 63-64]. Некоторое время князь 
Ваккас поддерживал выступления удельного владетеля Мустафы против  
хана Абу-л-Хайра. Но немного позже в 1446 г. Ваккас участвовал в походе  
хана Абу-л-Хайра на города, находившиеся в рассматриваемое время под 
властью Могулии-Сыгнак, Аркук, Ак-Курган, Сузак и Узгенд. Как пишет 
Масуд ибн Усман Кухистани, бию Ваккасу был отдан Узгенд [12, c. 68].
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Следует отметить, что распад очень непрочного государства «кочевых 
узбеков» у Абу-л-Хайра был ускорен откочевкой казахских султанов  
Кирея и Джанибека со своими родственными объединениями во второй 
половине 50-х гг. XV столетия на юго-восток. В западных регионах  
обособились ногайские мурзы.

Необходимо указать, что сына хана Абу-л-Хайра, правившего недолго, 
поддерживало незначительное количество населения. В борьбе за наследство 
хана Абу-л-Хайра ногайские и казахские владетели приняли активное 
участие, вероятно, согласовывая свои действия. К числу «врагов» правителя 
Шайх-Хайдара, воевавших его владения, документальные данные относят 
сибирских правителей Сайидек и Ибрагима (Ибака), ногайских князей  
Ваккаса, Мусу и Ямгурчи, казахских правителей Джанибека и Кирея [13, 
c. 64]. В тот период, когда правитель Большой Орды Ахмат привел свои  
воинские силы, сибирский хан Ибрагим убил Шайх-Хайдара.

В данный период видно, что противоречие между ногайскими князьями 
и мурзами, которые придерживались разной политической ориентации, 
продолжались. Потомок Абу-л-Хайра Мухаммед Шейбани был принят 
правителем Астраханского ханства Касимом и ногайским князем Темиром, 
внуком Эдиге. В связи с этим правитель Большой Орды Ахмат, бий Ваккас 
и сибирский хан Ибак, объединившись, осадили г. Астрахань и заставили 
Шейбани уйти в Туркестан. Вначале 1470 г. в Туркестан «пришел врагом 
Кирей хан». Шейбани был вынужден уйти в Бухару. Когда через два года 
Шейбани вновь появился со своим войском в Дешт-и Кипчаке, а ногайский 
владетель Муса принял его в свой улус, казахский правитель Бурундук с 50 
тыс. войском выступил против мирзы Мусы, но, потерпев поражение в бою 
был вынужден отступить [14, c. 64].

Необходимо подчеркнуть, что это первый со времен Эдиге и хана Уруса 
зафиксированный документальный источник о столкновении ногайцев с 
казахами. Этот факт означал, что совместная борьба ногайских и казахских 
владетелей за наследство Абу-л-Хайра завершилось и с этого времени 
начинается уже политическая борьба между Ногайской Ордой и Казахским 
государством. В общем, почти целый век – с конца XIV в. до конца XV 
в. ногайцы и казахи племена находились в мирных взаимоотношениях  
между собой [14, с. 99].

Ногайский владетель Муса, хотя и породнился с Абу-л-Хайром, выдав 
дочь за Суйунч-Ходжа-хана, с сыном Абу-л-Хайра, после совета с мурзами 
высказал нежелание сделать Шейбани полновластным правителем в 
Деште. Вероятно, этим самым ногайский мурза Муса хотел избежать  
напряженных дальнейших отношений с казахскими ханами.

Ногайский мурза Муса владел не всеми ногайскими владениями.  



470

В Ногае часто происходили междоусобицы. Так, по генеалогическим  
преданиям казахов, ногайский бий Ваккас был убит своим двоюродным 
братом Куджашом, а Куджаш – детьми бия Ваккаса Мусой и Ямгурчи 
[15, с. 20]. Польский путешественник М. Меховский также указывает об 
убийстве Ваккаса, хотя делает неверные хронологические замечания [16, 
с. 93, 171]. В 1492 г. бий Ваккас еще встречается как «князь» в документах 
Посольского приказа, а в 1494–1495 гг. бием называется уже Муса [17, с. 
46-49]. О столкновениях бия Мусы с Куджашом есть данные у Абу-л-Гази. 
После поражения от мурзы Куджаша бий Муса обратился за помощью 
к хорезмскому султану Буреке (Берке). В период одной неожиданной  
военной операции «Куджаш-мирза был схвачен, а султан велел убить его. 
Жители были ограблены, остальные покорились» [18, с. 168].

Следует отметить, что ногайцы, жившие близ Сыр-Дарьи, в 80-е гг. 
XV в. поддерживали казахов в их борьбе с шейбанидами. Когда Мухаммед  
Шейбани занял города Узгенд и Сыгнак, воинские силы хана Бурундука,  
сыновей Джанибека султанов Касима и Адика, Хамза-бека из мангитского 
племени [11, c. 111] «три месяца осаждали Сыгнак, каждый день два раза 
сражались, потеряли много своих людей и, не будучи в состоянии что-либо 
сделать отступили» [11, c. 28]. Через год, весной хан Бурундук, все дети 
Джанибека и ногайцы – объединившись, начали войну с шейбанидами 
и правители Сыгнака Садр Ислам-Кази, Чикмак-Йузбеги, Сиддык-шейх 
вынуждены были отдать город казахам. Затем, как указывает источник 
«Бурундук-хан, сыновья Джанибека, все мангыты – все собрались, 
объединились с Мухаммад Мазид-тарханом, сорок дней осаждали» Аркук  
[13, c. 77]. Хамза-бек с 4 тыс. человек осадил крепость Узгенд [11, c. 
112-113].

При казахском правителе Бурундуке, а особенно при хане Касиме, 
казахи имели мощное политическое объединение. Когда кочевые узбеки 
ушли в Центральную Азию, казахский этнос стал единственным соперником  
ногайцев в Аральском крае. Первое выступление правителя Бурундука  
против ногайцев закончился для казахского хана неудачно, следующий 
– вынудил ногайские улусы откочевать на запад. Казахский правитель  
Бурундук, один раз занял г. Сарайчик, сделав его своей резиденцией [1, c. 
154].

Эпохой завоевательных экспансий Казахского государства было  
правление хана Касима (1512–1520 гг.) [19, с. 47-49]. При нем казахи дошли 
почти до Урала, сделав центром владение Синей Орды. Кроме них, в состав 
Казахского ханства были присоединены восточные кочевья ногайцев и  
племен, живших в западных регионах Моголистана. При правителе Касиме 
казахи вновь завладели г. Сарайчиком. В 1519 г. ногайское население 
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жаловалось, что «им тесно от казацкой орды» [20, с. 668]. Архивные  
источники указывают о вытеснении в 1519 г. ногайских владетелей на 
Правобережную Волгу действиями казахов [21. Л.124, 124 об., 127 об.], в 
связи с чем территория казахов доходила до г. Астрахань.

После смерти казахского правителя Касима в Казахском ханстве началась 
борьба за власть между его наследниками [22, с. 679]. Воспользовавшись 
междоусобицей, ногайцы вынудили казахов уйти из г. Сарайчика, и казахи 
откочевали далеко на восток [23, с. 128]. Согласно «Сборника летописей»,  
один из близких родственников братьев Касима, Джадик-хан «был убит  
вместе с одним из сыновей своих на Ильян-тюбе, сражаясь с Шигим- 
мурзою» (то есть, еще до 1521 г.). Племянник Касима Булат-султан (сын  
его брата Усяк-хана) «вместе с сыновьями своими погиб в борьбе с  
ногайцами» [1, c. 125].

В период правления хана Тагира (1523–1532 гг.) территория казахов 
значительно сократились, и население сильно уменьшилось [24, с. 116].  
Близкие родственники упрекали хана Тагира: «У тебя в Узбекистане из-за 
мангитов (ногайцев) дела не ладятся: прежде было у тебя людей десять лаков 
(миллион); а теперь вследствие войн с мангитами число их уменьшилось 
до четырех лаков (400 тыс.); противиться ты не в силах» [1, c. 194]. Затем 
и население из этих 400 тыс. стало покидать хана Тагира. Автор «Тарихи- 
Рашиди» Мухаммед Хайдар увеличение численности казахов в  
Моголистане в 932 г.х. (1526 г.) объясняет тем, что их из Узбекистана  
вытеснили в этот период ногайские мурзы [1, c. 202].

Летом-осенью 1525 г. и весной следующего года ногайские владетели 
организовали нападения на казахские земли и одержали ряд решающих  
побед над казахскими ханами. Освещая события того периода, Мухаммед 
Хайдар указывал: «…Тахир-хан находился в Узбекистане, но сложившиеся  
там обстоятельства вынудили его идти в Могулистан» [11, c. 229]. Отмечая 
дальше он еще более точен: «…В связи с выступлением мангытов узбеки- 
казахи не имели больше возможности оставаться в Дешт-и Кипчаке. Они 
прикочевали в Могулистан. Их было двести тысяч человек» [11, c. 214].

Следует отметить, что ногайский князь Ших-Мамай в конце 20-х гг. 
XVI столетия не вел завоевательную политику по отношению казахских 
правителей, так как его, возможно, больше занимали события в Казанском 
ханстве. Будучи тестем казанского правителя Сафа-Гирея, Муса отправил 
зятю на помощь своего старшего сына во главе ногайского ополчения, 
когда в 1530 г. русские войска подступили к стенам г. Казани. Но весной 
1531 г., после свержения с престола Сафа-Гирея и приходу к власти  
противников ориентации на «крымцев и ногаи», дочь князя Ших-Мамая  
была выслана к родителям [25, с. 47, 57].
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Необходимо указать, что в середине 1530 г. ногайцы приняли немалое 
участие в окончательном военном разгроме Казахского ханства. Весной  
1535 г. бий Ногайской Орды Сейид-Ахмед писал российскому государю: 
«Казатцкий царь Хозя-Махмет (Ходжа-Махмет –Д.К.) с пятнадцатью сынами 
у нас живет, триста тысяч моих казахов» [9].

В том же 1535 г. казахские войска осаждали г. Ташкент. «Для борьбы с  
общим врагом, – отмечал В.В. Бартольд, – Рашид (хан Моголистана 
Сеид-Рашид) заключил союз с узбеками Мавераннахра, также  
враждовавшими с казахами из-за набегов последних на Ташкент; кроме того, 
на казахов с северо-запада нападали мангыты (ногайцы)» [26, c. 94]. Эти 
сведения «Тарихи Рашиди» подтверждаются также сообщением русского 
посланника Д. Губина 25 сентября 1536 г. [9, c. 276-284].

Следует отметить, что поход казахов на г. Ташкент закончился  
безуспешно. В 1536 г. ногайский владетель Юсуф организовал крупное 
выступление против казахов и разбил их. Новым казахским правителем 
становится ставленник ногайцев. Ногайский правитель бий Сейид-Ахмед в 
1538 г. указывал «Шурина своего Ханбулат-солтана царем чиню» [9, c. 38].

В 1537 г. правитель Моголистана Рашид объединившись с узбеками 
Мавераннахра и ногайцами нанес казахам сокрушительный удар, при  
котором погибли хан Тугум, сын Джадик-султана, и с ним около 40 султанов 
[13, c. 263]. 

Полное поражение казахов привело к дальнейшему смещению ногайских 
кочевий на восток и утверждению власти ногайских мурз над рядом  
казахских владений. Ших-Мамай кочевал на Сыр-Дарье [27, с. 33, 171].

Необходимо указать, что не полно отражены в документальных  
источниках ногайско-казахские взаимоотношения между 1538–1548 гг. 
Сообщения русских посланников указывают о внутренних распрях в 
Ногайской Орде, о раздорах междоусобицах между ногайскими мурзами, 
членами огромной бийской семьи. Поэтому во время этой смуты большое 
количество ногайцев перекочевало к казахам. Силы Казахского государства 
начали расти. К тому же, появление калмыцких племен в регионе ослабило 
казахов и заставило их искать соглашения с ногайцами. Вероятно, казахские 
ханы, в том числе султаны, имевшие владения на западе, оставались 
в зависимости от ногайских мурз, и, возможно, принимали участие в  
различных внешнеполитических акциях Ногайского государства.

Союзнические отношения Ногайской Орды с Казахским ханством 
сохранялись при правлении бия Юсуфа (1549–1554 гг.), так как он, в 
связи с вмешательством в дела Казани, а затем борьбой с Исмаилом, был 
заинтересован в спокойствии восточных пределов своего государства.  
Русский посланник И. Федцов, приехавший в Москву 3 октября 1549 г.  
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отмечал, что приходят на ногайские владения из Ургенча потомки бывшего 
ногайского князя Сейид-Ахмеда, отгоняют многочисленные стада, а «от 
других стран им, ногайцам, войны нет» [27, c. 171].

На востоке в период правления бия Исмаила обособилась часть 
Ногайской Орды, кочевавшая между Эмбой и Сыр-Дарьей, в ближайшем 
соседстве и соприкосновении с казахским населением. Здесь находился 
удел бия Ших-Мамая, как о том указывал уже польский автор XVI в.  
М. Герберштейн [28, с. 157]. Юрт этот получил позже название Алты улу 
(«шесть сыновей») от стоявших во главе ее 6 сыновей бия Ших-Мамая  
(«Шесть братов Ших-мамаевы дети») [29, с. 61]. «А Шихмамаевы дети 
Касай-мирза с братьею кочуют на реке Сыре к Казацкой орде, ибо к Волге  
их Юсуф-князь кочевать не перепустил», – так сообщал служилый татарин 
Кадаш Кудинов, приехавший в Российскую столицу из Ногайской Орды 
в ноябре 1549 г., вскоре после смерти бия Ших-Мамая [29, c. 201]. После  
убийства князя Юсуфа Ших-Мамаевы дети неоднократно выступали 
против бия Исмаила. Кочуя за Эмбой, наследники Ших-Мамая сохраняли 
независимость и отказывали в подчинении ногайскому бию [29, c. 283].  

Передвижения ногайских владений на восток на территорию казахов, 
особенно усилилось в годы голода и разрухи (1557–1559 гг.). Как отмечал 
исследователь П.П. Иванов, «в своем дальнейшем продвижении в 
среднеазиатские степи ногаи должны были в конце концов столкнуться с 
казахами, переживавшими во второй половине XVI в. эпоху политического 
подъема» [30, с. 30]. Ногайские владетели отмечали об отпадении 
подразделений от Большого Ногая и присоединении их к казахам. Так, в 
1557 г. правитель Ногайской Орды жаловался русскому царю Ивану IV: 
«да племянники ж мои… ныне за Яиком, и приложилися к Казатцкому  
Царю…» [7, c. 283].

В это время при казахском правителе Хак-Назаре, восстановившем  
былое могущество Казахского государства, «территории от Эмбы до 
Аральского моря и Сыр-Дарьи снова находятся под контролем казахов»  
[31, с. 18-19].

Немалую роль в осложнении отношений между Большими Ногаями 
и Казахским ханством в конце 60-х гг. XVI столетия играла их позиция  
по сибирскому престолу. Кучум, захватив власть в Сибирском ханстве в 
1563 г., находился в дружественных отношениях с Бухарским ханством, 
а с ногайскими владетелями установил династические связи: сына и  
наследника Али женил на дочери князя Большого Ногая Дин-Ахмеда, а  
дочь выдал замуж за Акмурзу [32, с. 117].

Распространение власти казахского правителя Хак-Назара на территорию 
нынешней Северной и Северо-Западной части Казахстана натолкнулось на 
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противодействие не только Сибирского ханства, но и ногайцев.
Необходимо отметить, что вновь основным направлением 

внешнеполитической деятельности казахских правителей стало  
соперничество между казахами и ногайцами за обладание 
западноказахстанскими территориями.

Последствием этого явления стал большой поход казахов на ногайцев, 
предпринятый силами 3 владетелей: хана Хак-Назара, Шигай-султана 
и Джалым-султана. Вероятно, уже тогда ставилась задача ликвидации  
господства ногайцев на территории современного Западного Казахстана, 
расширения пастбищ казахов до Яика (Урала).

В наказе Ф. Мясоедову, отправленному в конце февраля 1569 г. с  
посольством к королю Польско-Литовского государства Сигизмунду- 
Августу, отмечается о походе казахов 1568 г. против ногайцев: «А сее осени 
приходили на ногайские люди Казатцкие Орды царь, и царь и великий  
князь, воеводы астороханские ногайским людем давали царя и великого  
князя стрельцов, и ногайские люди и стрельцы казатцких людей побили 
наголову и царевича у них убили» [33, с. 591-592]. В 1569 г. русский  
посланник С. Мальцев, посланный в Большие Ногаи к бию Урусу, сыну 
Исмаила, описывал поход казахов: «Казатцкие Орды Акназара Царя и  
Шигая Царевича и Челыма Царевича, а с ними 20 Царевичев приход… на  
Нагаи, и бой» [34, с. 77, прим.245]. Российский посланник в султанскую  
Турцию в 1570 г. И. Новосильцев, отвечая на вопрос кафинского беглярбея 
(наместник султана) Касим-бея о ногайских мурзах, говорил: «Нагайской 
Тинехмат князь и мирзы все государю нашему послушны – куды им государь 
велит на свое дело идти, и нагайские люди на государеву службу ходят, 
а государь Тинехмата князя и мирз жалует и от недругов их обороняет – 
приходил на них недруг их Ак-Назар, царь Казацкие Орды, со многими 
людьми, и нагайские люди с государя нашего людьми казатцких людей  
побили и царевича не одного убили» [35, с. 139].

В 1577 г. российские посланники, прибывшие из Больших Ногаев, 
отмечали, что хан Хак-Назар совершил поход, на этот раз на пастбища 
Ак-мурзы, и Бек-мурзы, сыновей Ших-Мамая, и угрожал бию Дин-Ахмеду 
захватить его владения между Яиком и Волгой. «Да сказывал, Государь,  
татарин Иллибабаев, что приходили сее весны Казачьи (т.е. Казахской) 
орды люди на Ак-мирзу да на Бек-мирзу, а у них отогнали многия стада, да 
у них же взяли пять человек. И они, Государь, отпустили пятого человека 
к Тинехмату-Князю и к Урус-мирзе, и велели им говорите, что де царь наш 
Акак-Назар (Хак-Назар) с Царем и великим Князем в миру и с Таксицы 
(Ташкентцы) и с Юргенцы в миру же, а нашему де Царю Акак-Назару вас 
воевати, по Яике и по Волге не дать кочевати…» [36, с. 333-337].
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В начале 80-х гг. XVI столетия, в связи с гибелью во время междоусобиц 
казахского правителя Хак-Назара в условиях междуцарствия и военных 
вторжений на него, Казахское государство ослабело.

Ногайский князь Урус писал: «…Казатцкой Акназар царь и Чалым  
царевич померли, и яз для улусов их шти мурз со мною ратью послал тот 
улус взять» [37, л. 7 об.]. О масштабах ногайских нападений неоднократно  
извещали из Большого Ногая [37, л. 88]. Так, князь Урус в письме,  
доставленном в российскую столицу в конце лета 1581 г. служилым  
татарином У. Айдаровым, отмечал: «…Сего лета из Казатцкей Орды  
привели ко мне двадцать тысяч людей, а которые козаки там осталися и  
те побежали на Иртнш (Иртыш) на реку» [37, л. 145].

В конце XVI в. все чаще происходят столкновения и казахов с 
передвинувшимся на территорию Восточного, Северного и Юго- 
Восточного Казахстана калмыцкими племенами – ойратами. Ногайский  
мурза Келмагомет в 1587 г. писал в Москву, что «собирается воевать  
калмаков» [37, л. 22]. В этих условиях острота противоречий между  
ногайцами и казахами исчезает.

Со временем, очевидно, сохранялось то положение во взаимоотношениях 
Больших Ногаев с Казахским ханством, которое в начале 1594 г. в Россию 
посланник казахского правителя Тевекелля Кул-Мухаммед в беседе 
с пленником России султаном Ураз-Мухаммедом охарактеризовал 
так: «… с ногаи со шти браты в миру, и с Тинехматовыми детьми да с  
Урусовыми – ни так ни сяк» [37, л. 16].

Еще в 1604 г., при царе Б. Годунове, «Алтыульский улус» (как и 
«Казыев улус») рассматривался в российской дипломатической переписке 
как самостоятельная Орда, не подчиненная ни казахам, ни России, ни 
бию Большого Ногая Иштереку. «Третий Ногайский Улус, именуясь  
Альтаульский, занимал степи в окрестностях Синего моря, или Арала 
и находился в тесной связи с Бухарией и со Хивою: Иштерек должен был  
также склонить его Мурз к подданству Российскому [34, с. 51].

Многочисленный документальный материал подтверждает, что в конце 
XVI в. Казахские земли были заняты ногайцами. В 1604 г. бий Большого 
Ногая Иштерек писал астраханскому воеводе С. Годунову: «Как Исмаил  
убил Юсуфа князя и Смаил князь с мурзами и улусными людьми учали 
кочевать по Яику и за Яиком, по Иргизе и по Сыр реку…» [38, л. 93].

В 1582 г. шейбанид Абдулла-хан II в погоне за правителем Ташкента и 
Туркестана Баба-султаном, который спасся бегством к ногайцам, отправился 
на север со среднего течения Сыр-Дарьи, из района городов Йассы, Сауран, 
Сыгнак, пересек р. Сары-су, дошел до гор Улуг-таг, т.е. Улу-Тау, и прошел 
вдоль них на север. Но при этом Абдулла-хан II нигде не встретил казахское 



476

население. Часть казахских родовых объединений в это время находилась 
на его стороне. Во главе с правителем Шигаем и его сыном султаном  
Таваккулом они вошли в состав войска Абдаллаха и приняли участие в 
этом походе. Маршрут военной экспедиции в земли ногайцев указывает сам 
за себя. По «Шараф-наме-йи-шахи» – это центральная часть Казахстана. 
И действительно, войска Абдаллаха искали ногайцев в этом районе, к 
северо-востоку от Аральского моря, около озера Ак-Куль, и некоторых 
находившихся там же пунктов [11, c. 269-300]. Именно здесь они  
обнаружили небольшие отряды сторонников Баба-султана, которые ушли,  
как указывается в «Шараф-наме-йи шахи», к ногайцам.

В начале XVII столетия войска ойратских тайш получили  
решительный отпор со стороны объединенных отрядов казахов, ногайцев 
и узбеков. В одном источнике за 1623 г. сообщается, что ойраты «воюют 
де ныне с алтыновыми людбми и с мугальцы, и с бухарцы, и с ногайцы и  
промеж де собою у тайшей войны есть, и им де от ал(тын)овых людей и 
от мугальцев, и от бухарцев, и от ногайцев теснота великая для того под  
сибирские городы прикочевали» [11, c. 122].

В это же время происходит отделение калмыков (торгоутов) во 
главе с тайшой Хо-Урлюком от основной массы ойратов и откочевка их  
на Волгу [39, с. 54].

Дальнейший распад Большого Ногая способствовал присоединению 
отдельных, возможно, довольно многочисленных, ногайских  
подразделений, к Казахскому ханству и смешению их с казахами. «При 
таких условиях, – отмечал известный востоковед П.П. Иванов, – массовое 
организованное передвижение в Среднюю Азию ногайских владений  
должно было смениться разрозненными переходами отдельных  
незначительных групп, присоединившихся к казахским родам и  
действовавших заодно с ними. Этот процесс перехода к казахам носил, 
по-видимому, весьма значительные размеры, особенно усилившиеся после 
гибели одного из важнейших ногайских князей Ормамбета (внука Исмаила)  
в конце XVI в.» [30, c. 168].

Восточная группа ногайских владений, которой управляли дети 
Ших-Мамая, «алтыульцы» растворились, возможно, в составе казахов 
так называемого «Младшего жуза», владения которого простирались  
впоследствии от Яика и Эмбы до Иргиза и Аральского моря, охватывая  
земли, когда-то населенные ногайцами. Вначале Младший жуз носил  
название Алшин – «по имени племени алшын, ранее входившего в состав 
ногайского улуса» [40, c. 146].

Таким образом, мы попытались кратко проследить историю  
политических взаимоотношений между Ногайской Ордой (с середины XVI 
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в. – Большие Ногаи) с Казахским ханством в рассматриваемый период.
По причине борьбы за кочевья, выгодные пастбищные и торговые 

пути, политическое влияние на соседей, с начала XVI в. Ногайская Орда и  
Казахское ханство вступают в этап устойчивого политического  
противоборства, что не исключало мирные отношения между этими двумя 
государствами, которые существовали, несмотря на столкновение их 
интересов, продолжительное время.

Необходимо отметить, что в период появления ойратов в Поволжье в 
20-30-е гг. XVII в. стали временем большой миграции ногайского населения 
на территорию Казахстана. Присутствие ногайского этноса особенно 
было заметно в Западном Казахстане, где до конца XIX в. сохранялись 
этнические группы «ногай» и «мангыт». Кроме того, младший жуз казахов  
расположился на бывшей территории Ногайской Орды [41, с. 49].

Ведя борьбу против ойратских тайш, казахи младшего жуза считали, 
что помогают в борьбе ногайцев за возвращение родных земель. Так, 
казахский бий Тлеуберген в 1750 г. указывал: «На сих-де наших кочевьях 
прежде нас кочевали ногайцы, которые были наши прадеды, токмо от своего  
непослушания и несогласия получили себе разорение и гибель, и кочевьях  
их остались все пусты» [2, c. 515]. 

Осенью 1741 г. посланники казахского хана Абдулхаира, находясь в 
столице Российского государства, вели переговоры с турецким послом, 
выразив желание принять османское подданство и перекочевать на 
территорию Порты. Возможно, речь шла о территории Крыма и Кубани, где 
казахи планировали объединится с ногайцами. Естественно, это вызвало  
недовольство российского правительства. Так, весной 1742 г. поручик  
Д. Гладышев отмечал: «Киргис-кайсацкой один Мунияк-батыр сказывал… 
что-де нам нечево таиться, ежели паче чаяния зюнгорцы будут киргис- 
кайсаков разорять, то они, киргис-кайсаки, намерены на Кубань идти для 
того, что кубанцы, приезжая их к себе зовут. И хотя для лучшаго о сем 
совета киргисцы в Кубань посылали от себя посланцов, только нижняя  
калмыки, перенимая, их побивали» [2, c. 195]. В 1757 г. калмыцкий тайша 
Дондук-Даши известил астраханского губернатора, что казахи собираются 
перекочевать в Северо-Западный Кавказ, в частности на Кубань, чтобы 
объединится с ногайцами [42, с. 235].

После присоединения Прикубанья к России на повестку дня встал  
вопрос о прочном и окончательном закреплении России в этой области 
Северного Кавказа. Для этого решено было переселить кубанских ногайцев 
в Уральские степи. Ногайцы должны были заселить малолюдный и  
разоренный после крестьянской войны во главе с Е. Пугачевым край [43, с. 
482].



478

Кроме того, часто происходили миграции небольших групп ногайского 
населения на территорию Казахстана. Так, в 1745 г. в Казахстан переселилось 
25 семей (138 чел.) карагашских и кундровских ногайцев из Нижнего 
Поволжья. На требования российской администрации выдать беглых  
ногайцев, казахи категорически отказались [44, с. 155]. В 1776 г. казахскому 
правителю Нуралы-хану о принятии в свое подданство с коллективным 
прошением обратилось общество карагашских ногайцев Нижнего  
Поволжья [45, с. 21].

Очень тесное переплетение истории и культуры получают между 
собой ногайцы и казахи на Нижней Волге [44, c. 158-161]. Так, в составе 
северо-западных казахов в середине XVIII века образовалась группа, 
ногайского происхождения, получившая название «нугай-казак». Как  
отмечает известный астраханский ученый В.М. Викторин: «Возникновению 
данной общности способствовала политика Российской империи по 
переселению ногайцев из Предкавказья «в казахскую степь, к их исконной 
родине» [46, c. 52-59]. В эту группу, прежде всего, вошли представители 
салтанаульцев – крымские ногайцы, переселенные в Южный Урал, под 
Оренбург. Но к ним могли присоединиться, «в частности кундровская группа, 
а другие – прийти сюда после отхода калмыков в Джунгарию» [46, c. 56]. 

Действительно, в эти степи стремились и другие ногайцы. Так, в 1774 г.  
в связи с общим неустройством быта ногайцев-карагашей в Красноярском 
уезде Астраханской губернии возникла даже угроза их бегства в казахские 
степи, о чем рапортовал управляющий над ними капитан-мулла Абдулла 
Жангуршин [47, л. 1]. 

Необходимо отметить тот факт, что к середине и концу XIX в. «ногай- 
казак» был не собственно род, а «группа родов». Его подразделения: кояс, 
уйсин, костамгалы и казан-кулак – стали пониматься как самостоятельные 
букеевские «ру». 

В 1829 г. было подсчитано 500 юрт «ногайского» рода, в 1888 г. – 
уже 2 тыс. юрт. Перепись 1926 г. учла только по Уральскому округу  
Казахской автономии (Таловская, Джанибекская, Урдинская и Азгарская 
волости) 5696 хозяйств, где глава-мужчина из группы «ногай». А проживали 
такие семьи и на территории Нижне-Волжского округа [46, c. 57]. 

С момента присоединения Букеевской орды в 1801 г. устанавливаются  
более тесные отношения ногайцев-карагашей с казахами. Вопросы 
разграничения земель между ними обстоятельно рассмотрены в статье 
известного исследователя Э.Ш. Идрисова [45, c. 19-26]. Интересным 
аспектом ногайско-казахских взаимоотношений является факт того, что 
в состав Букеевской орды были включены представителей ногайцев- 
карагашей. По данным ученого из Казахстана Н. Курумбаева причиной 
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появления ногайцев-карагашей в Букеевской Орде является приглашение 
их ханом Джангиром для постройки домов в Ханской ставке. 
Приближенность ногайцев-карагашей к казахским ханам, а также возможные 
близкие родственные отношения, подтверждают надгробные стелы,  
расположенные на одном холме с могилой хана Жангира. Возможно, они  
могли входить в состав рода «туленгут», выполнявшего функцию охраны хана, 
о чем указывает тот факт, что у них была идентичная тамга [48, с. 254]. 

На границе Астраханской области Российской Федерации с Атырауской 
областью Казахстана расположено ногайское село Малый Арал и соседнее 
казахское село Байбек, где наблюдается тесное переплетение ногайской 
и казахской культур, а также языков, что в итоге способствовало тесным  
брачным отношениям жителей этих населенных пунктов. В свое время 
казахский султан Букей Нуралиев и ногайский проповедник Сеид Баба 
имели тесное духовное общение при жизни, а после смерти на их могилах, 
расположенных у села Малый Арал, был устроено святое место, как дань 
уважения этим людям [26]. 

Таким образом, к 40-м гг. XVI в. Ногайская Орда, в основном, решила 
казахскую проблему, политически доминируя на значительной части 
территории нынешнего Западного Казахстана.

В 70-х гг. XVI в. Казахское ханство, сместив акцент своей 
внешнеполитической деятельности на запад и северо-запад, доминирует над 
ногайцами, угрожая ей захватом Волго-Яицкого междуречья. Отношения с 
казахами стали в это время сильно беспокоить Больших Ногаев.

К середине 80-х гг. XVI в. на первый план во внешней политике сильно 
ослабленного внутренними неурядицами Казахского ханства выдвинулись 
казахско-калмыцкие (ойратские) отношения, и Казахское государство, в 
основном, прекращает активную наступательную политику за возврат  
земель и владений, отошедших к Большим Ногаям во время нестроения 
1580–1582 гг.

У правителей Большого Ногая в этот период ногайско-казахские  
отношения также отступают на второй план, так как они должны были 
защищать свои владения как от калмыцким племен, так и от действий  
волжских и яицких казаков, вытесняемых русскими властями все дальше на 
восток.

Следует отметить, что проблема ногайско-казахских отношений 
рассматриваемого времени является малоисследованной. Поэтому, на 
основе архивных источников и с использованием имеющейся специальной 
литературы, тема должна быть обстоятельно решена совместно  
историками России и Казахстана.
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ОТРАЖЕНИЕ ЗАКАТА КАЗАХСКОГО ХАНСТВА И РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В РОМАНЕ-ТРИЛОГИИ И. ЕСЕНБЕРЛИНА 

«КОЧЕВНИКИ»

Исторический роман-трилогия И. Есенберлина «Кочевники» (1969-1976) 
интересен ярким и документально подтвержденным изображением 
реализации царской политики, которую проводило Сибирское казачье войско 
в отношении Казахской степи в конце XIX в. Например, И. Есенберлин 
подчеркивает, что «переселенцам не хватало женщин. Царское правительство, 
не церемонившееся со своими крепостными крестьянами, поручило 
сибирскому генерал-губернатору и оренбургскому военному губернатору 
«употребить все средства, какие найдутся удобными, в приобретении от 
кочующих вблизи Сибирской и Оренбургской линий народов выкупкою или 
выменом детей женского рода. Купленных девочек окрестить в православную 
веру, размещать по семействам, в женском поле нуждающимся, с выдачей 
хлебного и денежного вознаграждения до 15-летнего возраста». (...) Тем, 
кто приобретал девочек от кочевников, выдавалась денежная награда»  
[1, с. 476]. Вместе с тем оттеснение казахов с их исконных земель приводило  
к мятежам и различным столкновениям с царским правительством.  
Например, «Царское правительство в очередной раз потребовало от 
оренбургского и омского начальств покончить с Кенесары. Но генерал 
Жемчужников был бессилен даже обнаружить местопребывания мятежных 
аулов. Узнав наконец о перекочевке этих аулов в Мугоджары, он понял 
бессмысленность их преследования крупными силами и выделил особый 
подвижной отряд из двухсот восьмидесяти казаков, ста семидесяти  
солдат и двух легких пушек» [1, с. 702-703]. В этот период казахский язык 
обогащается обозначениями бытовой культуры и канцеляризмами: отряд, 
самовар, сотник и др. [2, с. 10-18].

C 1889 г. отмечается широкое крестьянское движение русских и  
украинцев в казахские степи, оно коренным образом преобразовало  
этническую ситуацию. Ограничение земель, находившихся в пользовании 
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казахов, наряду с другими причинами привело к массовому оседанию  
казахского населения. «Сколько царских и губернаторских приказов 
и уложений писалось со времен царицы Елизаветы в отношении так  
называемых киргиз-кайсаков на бумаге, и все они при исполнении 
оборачивались бедой» [1, с. 477]. 1917 г. открывает новый период, который 
характеризуется усилившимися миграционными процессами среди  
казахского населения в первые годы советской власти и переходом к 1928 
г. к полному оседанию казахов. Так, И. Есенберлин указывает: «Как-то так 
получилось, что старые феодальные законы и порядки пришлись как раз  
впору императорским, переплелись с ними и двойной тяжестью легли на 
народ» [1, с. 477].

Cама ситуация складывалась таким образом, что вызывала  
неоднозначную реакцию у коренного казахского населения. Сибирские казаки 
понимали, что существует яркое противоречие между местным населением 
и царским правительством. И. Есенберлин умело встраивает исторические 
реалии документов и казахские предания в художественную ткань своего 
романа. Например, «Где бы Касым-тюре ни находился, он является  
законным султаном. (…). Разве белый царь не сам начал всю эту  
междоусобицу, прислав свой устав! (…). Речь шла о знаменитом 
царском уставе – «Уложения царя всея России по управлению сибирских 
кайсаков», опубликованном в 1822 году, или в год лошади по казахскому  
летоисчислению. Страшно звучало для степняков даже само «устав». Если 
перевести его буквально, то по-казахски оно прозвучит как выражение 
«сжимать в когтях». И действительная цель его заключалась именно в 
этом» [1, с. 475]. Широкая панорама становления казахского самосознания  
раскрывается перед нами в романе. Неверные шаги царского правительства 
спровоцировали массовые волнения среди казахов, а усмирять их  
приходилось казакам: «В свою очередь, генерал-губернатор начал подтягивать 
войска к границам степи. Во всех крепостях пушки были выкачены на валы, 
но смотрели они в двух направлениях: в сторону степи и в противоположную 
сторону, откуда со дня на день могли появиться разъезды» [1, с. 65]; 
«Кенесары похитрее братьев. Подобно ястребу, наловчившемуся с лету бить 
куропаток, ведет он себя с регулярными войсками. Также молниеносно, как 
ястреб, налетает он на небольшие отряды, вроде есаула Чирикова, и как под 
землю проваливается, когда его ищут линейные войска» [1, с. 65]. Симпатии  
писателя на стороне Кенесары. Он называет его ястребом, горным обвалом, 
волком; внуком Аблая, мудрым султаном, тигром и т.д.

И. Есенберлин старался показать, что казахи всегда стремились 
обособиться от России, но исторические реалии оказались таковы, что им 
пришлось идти вместе. «Единственный путь к освобождению – это идти с 
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теми же русскими, которые хотят сбросить своего царя» [1, с. 628]. Кенесары 
был олицетворением свободолюбия казахов. Как значимому культурному 
герою главному герою снится вещий сон. Этот сон наводит на параллели со 
сном С. Разина, отраженным в русском фольклоре. И. Есенберлин пишет, 
что в конце борьбы с царской политикой приснился Кенесары сон, что ему 
отрежут голову, и отвезут ее самому царю Николаю, выставят на обозрение 
во дворце [1, с. 710]. Несмотря на почитание власти как таковой, отношение 
к царскому правительству было сдержанным. Не случайно, на наш взгляд, 
сибирско-казахстанское приграничье стало концом для казахской степи, а 
затем и для династии Романовых. Цикличность начала и конца как философия 
жизни пронизывает и роман-трилогию, и сам регион. Удаленность от центра, 
наличие своих лидеров, нагнетание поборов и налогов способствовали 
сдержанному отношению проведению казни царской семьи впоследствии. 
Люди мифологизировали власть. В лексических и управленческих, включая 
церемониальные, практиках, использовавшихся российскими властями 
в отношении казахов-кочевников в XVIII-XIX вв., имела место вполне 
определенная эволюция. Главным образом она была обусловлена мнением 
имперских чиновников по поводу того, насколько территория казахской степи 
и населяющее ее кочевое население было интегрировано в тот или иной  
момент времени в состав России. О том, что русские в ХVIII в. ориентировались 
на заранее заданную схему взаимоотношений с кочевниками, говорит  
характер переговоров с казахским ханом Абулхаиром в начале 30-х годов 
ХVIII в., во время которых на него было оказано давление с целью добиться 
согласия выплаты российской стороне ясака и выдачи аманатов, а также 
практика присяги [3, с. 177-189]. В целом принятие казахов в подданство 
России было преподнесено им как акт высочайшей милости и благосклонного 
соизволения российской императрицы [4, с. 78-81]. Этот факт способствовал 
мирному сосуществованию двух цивилизаций: оседлой русской и кочевой 
казахской – в Казахской Степи в целом [5].

Писатель старался сохранить стиль взаимоотношений царского 
правительства и представителей степи. Он успешно передает эволюцию 
лексических форм, использовавшихся российскими властями в отношении 
казахов-кочевников в XVIII-XIX вв., которая выражалась в сокращении 
обязательств российской стороны в выдаваемых кочевникам грамотах, 
нарастании попечительных и повелительных нот в обращении русских 
к представителям казахской знати, использовании все более суровых  
санкций в случае невыполнения казахами распоряжений российских  
властей вплоть до тюремного заключения и ссылки в Сибирь, появлении  
новых типов документов, обращенных к казахам (вначале это были указ и  
патент, позже – приказ, предписание, инструкция, циркулярное письмо, 
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распоряжение и т.п.), привлечении кочевников к общероссийским 
мероприятиям (например, сбор средств на нужды войны) [6, с. 67-76]. Именно 
эти высокомерные нотки вызывали протестные реакции у казахов.

Трансформация лексических форм логично дополнялась появлением 
новых управленческих практик – сначала косвенного, а потом и прямого 
вмешательства во внутренние дела казахских жузов. Включая попытки 
оказать влияние на выборы того или иного хана, разжигание противоречий 
и конфликтов в казахском обществе, практики утверждения или отстранения 
казахского хана, назначения ему жалованья, разного рода преобразования 
казахских правовых институтов. И. Есенберлин показывает, как совмещались 
интересы царского правительства и феодальной верхушки. Согласно Уставу, 
Средний жуз был разделен на восемь округов. В свою очередь, округ 
состоял из пятнадцати-двадцати волостей, каждая из которых представляла  
отдельный род. А в волость-род входило, как правило, десять-двенадцать 
аулов, примерно по сто юрт каждый. Постепенно происходило изменение 
ментальности казахов, привыкших к кочевому образу жизни, на оседлый. 
Переход на другой тип освоения пространства способствовал и поддержанию 
витальности русских поселений, разбросанных по Казахской Степи [5].

Толерантность – это ментально специфическая категория. На рубеже  
веков Россия, переставшая быть закрытым государством, резко изменяется  
под влиянием Запада. Такому влиянию в большей степени становится  
подвержена в романе и Казахская Степь, «впитывающая» западный образ 
мышления Санкт-Петербурга и Москвы, перенимающая инокультурные 
образцы, калькирующая стилевые модели поведения. Казахская степь как 
провинция, будучи более консервативной, сохраняет ментально специфические 
модели поведения, конвенции коммуникативного взаимодействия, 
аксиологические ориентиры, наглядно демонстрирует, в какую среду попадет 
в конце своего пути царская семья, которая познала на себе конечность 
имперского духа, ибо, как начертал царь Николай I резолюцию на прошении 
Кенесары дать казахам свободу: «Не бывать в одном царстве двум царям!».
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ПЕРВЫЕ КАЗАХСКИЕ ЧИНОВНИКИ. СУЛТАН-ПРАВИТЕЛЬ, 
ПОЛКОВНИК МУХАМЕДГАЛИ ТАУКИН В ДОКУМЕНТАХ 

РОССИЙСКИХ АРХИВОВ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В русле рассмотрения проблематики социально-экономических, 
политико-правовых и культурных основ государственности особый 
научно-практический интерес у исследователей приобретает изучение 
национальных и региональных особенностей форм управления и 
технологий власти, принципов кадровой политики и прохождения 
государственной службы в прошлом и настоящем, системы заслуг, норм 
этики и чести служащих, реформаторского и творческого потенциала 
чиновничества нового и новейшего времени. Переосмысление традиционных 
концепций, использование современных методологических подходов и  
исследовательских практик, а также широкого корпуса исторических 
источников придает новый импульс и изучению деятельности казахских 
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управленцев периода Российской империи.
Как подчеркивается в ряде работ, несмотря на то, что численность 

первых представителей зарождающейся генерации казахских служащих в  
колониальном аппарате царской России в силу исторических реалий 
была незначительной, однако ее роль оказалась весьма заметной. Ведь  
региональная администрация, осуществлявшая непосредственное  
управление населением и обеспечивавшая связь центра империи с 
периферией, являлась, по сути, посредницей между представителями 
различных национальностей, сословий, образов жизни, обычаев, культур, 
языков и религий. Административные реформы XIX в. в Казахской степи 
выдвинули на передний план представителей казахской знати, которые 
органично инкорпорировались в управленческую систему имперской России. 
Ее основной костяк составляли представители верхних социальных слоев 
родовых кланов, получивших европейское образование, которые заняли 
достойное место в системе органов управления Российской империи и 
принадлежали к привилегированному сословию [1].

Одним из известных правителей Западной части области Оренбургских 
киргизов (казахов – У.К., Ж.К.) был Мухамедгали Таукин (1813-1894 гг.) - 
султан Младшего жуза, сын надворного советника султана Тауке Айчувакова 
и правнук Абулхаир хана. 

Сведения о нем, как в прежних, когда был закрыт доступ к полному 
освещению самой темы о ханах и султанах, так и в современных изданиях, 
представлены лишь кратко и фрагментарно. Еще не полностью изучены 
и другие знаковые фигуры представителей целой плеяды степных 
деятелей, первых казахских чиновников, а также генералов и полковников 
русской армии. Нельзя умалчивать и неоднозначное восприятие личности  
М. Таукина, что, видимо, продолжает настораживать и нынешних 
исследователей. Поэтому открытие в архивах через громадные пласты 
веков новых документов по делу Таукина и введение их в научный оборот  
проливает свет на представления об этой личности и той эпохе. Дело Таукина 
интересно тем, что несет в себе многоплановую информацию: отражает 
сложный контекст взаимоотношений между Российской империей и  
Казахской степью, затрагивает такие вопросы, как сущность и природа самого 
явления «империя», формы и методы ее управления и контроля.

Жизнь Мухамедгали Таукина, проходившая в водовороте бурных  
событий эпохи, была насыщена взлетами и падениями, так же, как и 
его предков из династии ханов Младшей орды, и полна драматизма в  
завершении карьеры. 

В 1831 г. Мухамедгали в числе пяти юношей-казахов закончил Азиатское 
отделение военного училища в г. Оренбурге (в 1844 г. преобразовано в 
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Неплюевский кадетский корпус – У.К., Ж.К.) и 25 ноября того же года 
прикомандирован к правителю Западной части оренбургских казахов  
султану Баймухаммеду Айчувакову [2, с. 285, 286]. 

В его деятельности и эволюции воззрений прослеживаются несколько 
этапов. Успешно начавшаяся административная и военная карьера Таукина 
стремительно шла в рост. В одном из документов делопроизводства о  
киргизах (казахах), отложившихся в фонде Земского отдела МВД и 
хранящихся ныне в Российском государственном историческом архиве 
в г. Санкт-Петербурге, содержится следующая характеристика султана: 
«Султан-правитель из Западной степи подполковник султан Мухаммед-Галий 
Тяукин (так в документе – У.К., Ж.К.) служит беспрерывно местному 
управлению в степи с 1845 г., в настоящей должности с 1847 г., в офицерских 
чинах с 1830 г., в чине подполковника с 1853 г., в марте 1857 г. получил 
орден святой Анны 3 степени <…> Один из преданнейших Русскому  
правительству султанов, доказавший это многими на пользу его услугами в 
продолжение управления своей частью» [3].

По данным оренбургских архивов, введенным в научный оборот в своих  
работах И.В. Ерофеевой, Мухамедгали Таукин выучил основательно в 
Оренбургском военном училище русский язык и письменный литературный 
язык тюркѝ (использовавшийся с XIII по начало XX вв.), а также приобрел 
хорошие знания по экономике, истории и культуре. В течение 20 лет, 
непрерывно занимая должность султана-правителя Западной части орды, 
получил репутацию компетентного, эрудированного и добросовестного 
управленца [4, с. 51]. Известно, что в 1848 г. М. Таукин направил и своего 
сына Шангирея для обучения в Неплюевский кадетский корпус.

Будучи на государственной и военной службе, в силу служебного долга 
он должен был постоянно ориентироваться на оренбургское начальство. 
О добросовестной на пользу государства службе полковника и султана- 
правителя Мухамедгали Таукина свидетельствует его послужной список, 
составленный в 1873 г.: «…ему 60 лет, происходит из султанских детей, 
воспитание получил в бывшем Оренбургском военном училище. За поимку 
в степи дезертиров 8 февраля 1836 г. награжден чином зауряд-сотника. За 
успешный сбор кибиточного сбора 2 июня 1837 г. произведен в хорунжии.  
За преследование мятежного старшины Исатая Тайманова получил в  
подарок 20 сентября 1832 г. от Оренбургского военного губернатора золотой 
перстень, а 25 января 1839 г. награжден золотою медалью на Аннинской  
ленте для ношения на шее. За участие в Хивинской экспедиции 28 октября  
1840 г. награжден чином сотника. За сопровождение в Бухару русской  
миссии 31 августа 1842 г. награжден золотою медалью на Аннинской ленте 
для ношения на шее. За нахождение в военном отряде, преследовавшем 
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мятежного султана Кенесары Касымова, 11 апреля 1844 г. произведен 
в есаулы. 17 января 1845 г. назначен помощником правителя Западной 
части оренбургских казахов. Во время нахождения в С.-Петербурге в 
свите султана Баймухаммеда Айчувакова в марте 1847 г. был представлен 
императору Николаю I и награжден чином войскового старшины. После 
смерти султана Баймухаммеда Айчувакова был определен на должность 
правителя Западной части оренбургских киргизов (казахов) (с 12 апреля 1847 
г.). В 1853 г. произведен в подполковники. При представлении императору  
Александру II 13 августа 1860 г. награжден чином полковника» [5]. 

Так, более 30 лет Мухамедгали Таукин исправно исполнял возложенные 
на него по службе обязанности. Но со временем в судьбе султана-правителя, 
полковника Таукина наступил роковой поворот. По распоряжению 
Оренбургского генерал-губернатора от 28 октября 1865 г., султан-правитель 
М. Таукин был отозван от должности с оставлением по делам в Оренбурге. 
Как прослеживается по документам, после пятидесятилетнего возраста, 
еще 10 ноября 1865 года по расстроенному здоровью просил он об 
увольнении в отставку. Возможно, следует догадываться о подлинных 
мотивах прошения, если учитывать углубление острых противоречий  
между метрополией и колонией и нарастающую динамику вовлечения 
степи в новые социально-экономические и политические процессы 
Российской империи. 14 декабря того же года приказом министра 
внутренних дел Таукин был уволен согласно его просьбе, а 21 марта 1866 
г. последовал Высочайший приказ об увольнении М. Таукина со службы с  
отрицательным мотивом без назначения пенсии [6]. Это дает основание 
полагать, что взгляды крупного и опытного управленца с более чем  
30-летним стажем военной и административной службы на  
правительственные меры в отношении продвижения в степь были иными.   

С июля 1866 г.  Мухаммедгали Таукин был привлечен к следствию 
по обвинению в «злоупотреблениях, допущенных во время управления  
Западной частью оренбургских киргизов (казахов)». По донесению 
управляющего областью Оренбургских киргиз (казахов), флигель-адъютанта, 
полковника Л.Ф. Баллюзека Министру внутренних дел о результатах своей 
поездки по Западной части области, «полковник Тяукин навлек на себя 
подозрения в незаконных поборах, продаже должностей по местному 
ордынскому управлению, противодействии распоряжениям высшего 
правительства, укрывательстве из-за разного рода корыстных видов разного 
рода преступлений и даже убийств» [6, Л.2; 5, Л.25].

«17 лет постоянно злоупотреблял властью, возбуждал киргиз 
против казаков», - говорилось в донесениях о нем. Таукин представлял 
настолько серьезную опасность, что Оренбургский генерал-губернатор  
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Н.А. Крыжановский в своем отношении к Министру внутренних дел 
докладывал о том, что «вынужден был задержать Тяукина в Оренбурге и 
воспретить ему выезд в степь даже и после отставки» [6, Л.75, 159]. Можно 
понять тревогу колониального начальства в связи с ростом негодования 
в степи. Восстания 1868-1870 гг. в Младшем жузе подтвердили опасения 
царизма о возможном неприятии местным населением Временного  
положения об управлении в степных областях 1868 гг., вносившего серьезные 
изменения в административно-территориальную, хозяйственную, налоговую 
и судебную систему. Введение территориального принципа управления  
взамен родоплеменных отношений, организация выборных должностей, 
объявление всех казахских земель собственностью Российской империи, 
увеличение кибиточной подати вызывали возмущение казахского  
населения, что сильно напугало правительство. 

После стольких лет блестящей карьеры, благоволения высших лиц 
империи отстранение от службы для Таукина было подобно катастрофе. 
В своем прошении Министру внутренних дел от 1 января 1869 г. из  
Оренбурга бывший султан правитель Мухамедгали Таукин, изложив 
по порядку, как обманом был вызван в Оренбург и 9 месяцев находился 
на гауптвахте без права общения, что созданная по его делу комиссия  
произвела обыск его канцелярии и изъятие всех бумаг, при обыске ничего 
не было обнаружено, дело передано переводчику Искандеру Батыршину, 
давал объяснения (выдержки из текста даются в современной орфографии 
с сохранением авторской стилистики): «Уральское войсковое начальство 
было недовольно мною за постоянное заступничество мое за киргизов от  
стеснений их казаками и опровержение прав уральцев на сказанный берег 
(левый берег Урала). Еще при генерал-губернаторе Катенине я заявлял 
опасения свои о мести за это уральцев. …Хотя произведенное следствие 
не имело юридических доказательств к обвинению меня, но нравственно 
оно убеждено в моей виновности. Независимо от такого формального 
определения областного правления управляющий областью сделал 
секретное представление, чтобы меня, виновного лишь по нравственным 
убеждениям, не отпуская в аул, перевести на жительство в Пермскую или 
Уфимскую губернию, подкрепив необходимость такой меры тем, что при 
введении в действие нового положения о киргизской степи, я могу вредить 
этому и возмущать киргизов. <…> Бывший мой помощник хорунжий Чулак  
Айбасов успел оклеветать меня до того, как генерал Баллюзек, не видав 
еще меня и не зная, прямо заключил, что я составляю величайшее зло для  
всего края…» [6, Л.9, 10].

Он просил оправдания, уверяя, что не причинял зла правительству и 
просил об освобождении из-под следствия и назначения пенсии [10, Л.11, 
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12].
Все обвинения по делу полковника М. Таукина юридическими 

данными не подтверждались, поэтому дело о Таукине было прекращено 
в административном порядке в 1869 г. Но в ноябре того же года  
Мухамедгали Таукин по распоряжению Оренбургского военного  
губернатора был выслан на жительство под надзор полиции в с. Холмогоры 
Архангельской губернии, а затем, в 1870 г., по распоряжению министра 
внутренних дел, был перемещен под надзор полиции в Екатеринославскую 
губернию [5, Л.6]. Генерал-адъютант Крыжановский четко указывал 
причины, что высылка Таукина состоялась под влиянием: «а) волнений 
в степи при введении в действие положения 1868 г. об управлении  
степными областями и б) опасения тайных происков со стороны  
недовольного султана к поддержанию такового волнения в среде киргиз 
бывшей Западной части, отошедших в ведение Уральского областного 
начальства» [5, Л.27].

В донесении за 1875 г. Н.И. Крыжановского министру внутренних  
дел представлена еще более тревожащая характеристика «проступков» 
М. Таукина: «проступки эти, судя по делам, были присущи большей части 
ордынцев, занимавших должности в упраздненном с 1869 г. местном 
колониальном управлении, и имели побуждением: во-первых, извлечение 
имущественных выгод, пользуясь своим официальным положением в 
среде однородцев, во-вторых, противодействие успешному приведению в 
исполнение таких правительственных мер, которые своими последствиями 
могли навредить экономическим интересам киргиз», а также выражались 
в «нерадении, беспечности, отразившихся в отступлениях от правильного 
производства дел, которые лежали на обязанности местного ордынского 
управления» [5, Л.1].

Пребывание бывшего правителя около 10 лет вдали от родины разорило 
его. Во время ссылки он оставил имущество своей старшей жене, после ее 
смерти состояние было пущено на самотек. Во время своего нахождения в 
ссылке М. Таукин несколько раз возбуждал ходатайство о назначении ему 
пенсии от казны.   

По мере постепенной стабилизации ситуации в степи генерал-адъютант 
Крыжановский представлял разумным, «согласно существующих общих 
законов о службе, не лишать полковника пенсии, ввиду долголетней  
службы этого султана русскому правительству, которая, хотя и не была 
безупречна, но все же проявлялась многими, полезными заслугами,  
дававшими основание к удостоению почетными Всемилостивейшими 
наградами» [5, Л.1]. Отмечая, что М. Таукин находится в самом крайнем 
положении: «при своих преклонных летах (70 лет) и разбитом здоровье, 
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представляется поистине жалким человеком и горько плачется на  
постигшую его судьбу», Оренбургский генерал-губернатор заключал: «…В 
1873 г., приняв во внимание, что население степи совершенно спокойно, 
причины первоначального неудовольствия некоторой части киргиз новыми 
порядками управления изгладились…, и, наконец, сам Тяукин горьким  
опытом постигшего его несчастья убедился в невозможности 
противодействовать требованиям правительства, - я признал возможным 
возвращение Тяукина из ссылки…; я нахожу назначение ему пенсии мерою 
не только гуманной по отношению к самому Тяукину, но и полезной для 
укрепления в среде инородческого племени убеждения в правосудии,  
благости и милости Русского правительства…». Генерал-адъютант 
ходатайствовал о назначении  бывшему султану-правителю пенсии в 
таком же размере, что получали и другие султаны (М. Баймухаммедов,  
А. Жантурин и др.) 1 тыс. 200 руб. в год [5, Л.3, 4, 47]. 

Как видно из дальнейшей переписки с министром внутренних дел, 
генерал-адъютант Н. Крыжановский, отметив все заслуги бывшего  
правителя, султана предложил назначить последнему вместо пожизненной 
пенсии единовременную пенсию в одну тысячу рублей, чему не возражал 
и министр финансов [5, Л.28]. Однако с пенсии удерживались 10 % в 
пользу инвалидов. В одном из писем Таукин выражал несогласие в связи с  
удержанием с пенсии 100 рублей, необходимых ему для уплаты  
накопившихся за 10 лет ссылки долгов, и просил назначения пожизненной 
пенсии. Положение его было действительно катастрофическим: как заявлял  
он в своих письмах, «меня направили из Оренбурга на жительство в Уфу,  
затем в Архангельск и Екатеринославль, сперва без всякого содержания, 
а потом мне с женою и малолетним сыном, бывших при мне, отпускалось 
37,5 копеек в сутки. В продолжение 12 лет, оттолкнутый от родных степей 
своих, томился я в тоске невыносимой и в то же время лишился всего  
своего достояния и доведен до крайней нищеты. И из человека богатого 
сделался нищим…» [5, Л.74].

С неоднократными прошениями обращалась и жена султана Алтынай 
Кайыпкалиева. В одном из писем Екатеринославскому губернатору с 
подписью-автографом на арабском письме от 9 ноября 1870 г. она с 
болью отмечала: «…Мужа моего перевели на жительство из Холмогор  
Архангельской губернии в Екатеринославль, где в настоящее время  
пребываем. Для мужа моего не столь тягостна и прискорбна ссылка, сколько 
самый факт обвинения. Тяжело на старости лет жить в бедности и на 
чужой стране» [6, Л.133]. Но эти прошения как самого Таукина, так и его  
супруги оставались долгие годы без последствий.

Мухамедгали Таукин известен в истории и как этнограф, он поддерживал 
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тесные связи с Русским географическим обществом, Казанским 
музеем древностей и этнографии и был корреспондентом Вольного  
экономического общества. Он собирал для них казахские этнографические 
предметы, давал справки и писал статьи, в которых подробно описывал: 
занятия казахов, домашние промыслы и ремесла, устройство жилища и 
его внутреннее убранство [2]. Еще в период своей активной деятельности  
М. Таукин подготовил «Записки о хозяйстве, скотоводстве и других  
средствах к существованию ордынцев, кочующих в Зауральской степи», 
опубликованные в № 41 журнала «Экономические записки» (Санкт-Петербург. 
1861), «Родословный список о султанах и ходжах Западной части орды» 
(Оренбург, 1847 г.).

Примечательно, что, и в период ссылки в Екатеринославле бывший 
правитель Западной части Оренбургских киргизов, полковник султан 
М. Таукин продолжал заниматься этнографическими изысканиями и 
направил 16 ноября 1871 г. министру внутренних дел свои «Соображения 
об улучшении быта киргизов» (казахов) [6, Л.137-142]. В них заслуживают 
внимания этнографические наблюдения автора, с которых и начинается 
сам представленный им документ: «Преуспевание рода человеческого 
в улучшении своего быта обусловлено климатом и местностию: житель 
Гренландии, не покинув родины, должен быть тем, чем он есть в  
отношении образа своей жизни и добывания средств к содержанию ее, - 
ему ничего не представляет обитаемая им страна, кроме рыболовства. … 
Из того видно, что киргиз ведет кочевую жизнь по необходимости. В его  
родине нет материалов, нужных для жилищ, но этот питомец пустыни  
доволен своей бедной кибиткой, окруженный своими стадами. Если 
бы время дало средства обратить киргизов в оседлый народ, едва ли 
более мог он приносить ей пользы. Занимаемые степи киргизами мало  
представляют местностей, способных к земледелию и притом они не  
обогатили бы соседние области в такой степени, как скотоводство. 
Ведь продукцией скотоводства русский купец обогащается в короткое 
время; добытый дешево товар, преимущественно меною на русские  
мануфактурные произведения, далеко идет внутрь России и заграницу»  
[6, Л.137-142].

Мухамедгали Таукина заботили принципы улаживания  
взаимоотношений с метрополией. В той же своей работе он тонко посвящал 
официальных представителей российского управления в национальный 
характер и психологию степняка: «Киргиз – вольный сын пустыни – он  
никогда не испытывал рабства и стеснительного влияния своих племенных 
правителей, он не может не сознать своей зависимости от русского 
правительства, не мечтая о самостоятельности, и не упуская из виду, 
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что занимаемые им степи, его свои собственные. … кроткая с ними 
власть полезнее строгой: я успел привлечь из глубины степей Чумичли –  
Табынского и Адайского родов ласковым обращением более 10 тысяч  
кибиток, что принесло увеличение казне доходов» [6, Л.137-142].

 Бывший правитель западной части орды излагал ряд соображений по 
взаимному приспособлению киргизов (казахов) и русских, взаимообмену 
трудовыми навыками: «образование близких один от другого военных 
наблюдательных постов (о чем во время служения моего я официально 
представлял Оренбургскому областному начальству) на удобных местах к 
поселению русских земледельцев по рекам Эмбы и Уилу, распространить  
эти поселения и внутрь степи, где много находится мест, годных к  
хлебопашеству. Но, чтобы не возбудить ропота за отобрания земель, объявить 
киргизам, что они всегда получат такое же пространство за Уралом внутри 
России. Между русскими поселенцами размещать и киргизов, вспомоществуя 
на первый раз им строевым материалом и земледельческими орудиями.  
Русские поселенцы скоро обогатятся, чрез продажу хлеба и огородных 
продуктов вблизи кочующим киргизам; также нахожу полезным на известных 
местах зимовья построить жилища из лесу или нежженого кирпича. Эта 
благодетельная мера будет вполне оценена киргизами, испытывающими 
бедствие в своих кибитках в течение продолжительной суровой зимы; 
ярмарочных мест с приличными постройками полезно было бы образовать 
еще несколько внутри степи, чтобы киргизы не затруднялись гнать скот для 
продажи за несколько сот верст от места кочевья» [6, Л.137-142].

Таукин выдвигал требования к русским чиновникам в приспособлении  
к степной культурной специфике, обращении с киргизами (казахами), 
ратовал он и за насаждение очагов образования среди коренного населения: 
«Чиновники из русских, назначенные для управления киргизами, по моему 
мнению, должны находиться на зимних кочевьях, как для узнавания их  
нужд, так и для предупреждения преступлений своевременно  
принимаемыми мерами. Каждый из русских чиновников по управлению 
киргизами должен очень хорошо изучить нравы и образ жизни заведываемых 
киргизов. …Распространение образования между киргизами принесет  
также благодетельные плоды» [6, Л.137-142]. Таким образом, этот документ  
со всей убедительностью свидетельствует о том, что султан М. Таукин  
прилагал усилия, чтобы приостановить, смягчить напор колониальной 
администрации в Казахской степи.

Тем временем в ходе последующего рассмотрения жалоб Таукина 
возведенная на него клевета не оправдалась. В дальнейшем генерал- 
адъютант Крыжановский счел целесообразным «на место отстраняемого 
доносчика Батыршина поставить Сейдалина». Судя по документам, султан 
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Альмухамед Сейдалин, также один из пяти воспитанников Азиатского 
отделения Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, проявил 
благожелательное расположение и участие в судьбе своего старшего  
товарища по альма матер. Сейдалин поддержал Таукина, отметив в своем  
докладе Баллюзеку, что возвращение Таукина на родину «не возмутит 
спокойствие в степи» [6, Л.22]. Еще в 1866 г. тот же Оренбургский 
генерал-губернатор Н.И. Крыжановский, давая лестную характеристику 
султану Сейдалину, как яркому, образованному, толковому среди казахов 
управленцу, ходатайствовал перед МВД о производстве молодого офицера 
из штабс-ротмистров в ротмистры, полагая, что это «послужит ему 
лучшим поощрением к употреблению в деле своих усилий «для вполне  
добросовестного успешного выполнения возложенных на него обязанностей» 
[8, Л.1]. Как значится в представлении Крыжановского, «Альмухаммед 
Кунтюрич (так в документе – У.К., Ж.К.) Сейдалин, штабс-ротмистр, 1-й 
исправляющий должность султана-правителя Западной части области 
Оренбургских киргизов, числящийся по Армейской кавалерии, родился в 
1836 г., сын султана Восточной части области Оренбургских киргизов, имеет 
множество наград и поощрений за усердные труды и старания» [9, Л.5-12]. 

В 1874 г. Мухамедгали Таукин был возвращен из ссылки. Однако  
ответом министра финансов министру внутренних дел от 13 мая 1875 г. 
в ходатайстве генерал-адъютанта Крыжановского предоставить Таукину 
право на постоянное пособие от казны было отказано в связи со «многими 
злоупотреблениями, допущенными в службе полковником Тяукиным с  
целью противодействовать успешному приведению в исполнение 
правительственных мер по управлению киргизами, а также в прямое 
нарушение сим пенсионного устава» [5, Л.11]. 

В своих неоднократных обращениях султан не переставал надеяться 
на милость и снисхождение правительства, указывая на свои заслуги перед 
ним, в частности, и в урегулировании межродовых и межнациональных  
споров, и просил об освобождении от оплаты кибиточной подати. Его 
дипломатические способности и искусство ведения переговоров (медиации) 
использовались властями в разрешении спорных вопросов между адаевцами, 
туркменами и хивинцами в районе Арала и Каспия [6, Л.98]. Таукину  
удалось успешно осуществить «примирение в 1858 г. адаевцев с туркменами 
и возвращение туркменам 175 человек, взятых адаевцами в плен,  
примирение Адаевцев с Чумичли-Табынцами, а также разбирательство и 
удовлетворение их претензий» [3, Л.2, 3]. В своих обращениях он указывал  
на свою верность высшим добродетелям империи и памяти своего 
потомственного рода: «Всемилостивейшее жалованные грамоты предков 
моих доказывают, что я потомок Чингиз-хана, Абулхаир хана, добровольно 
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принявшего подданство России со всем подвластным ему народом. 
Воспитавшись в их традициях, я заботился увековечить их память, и, следуя 
их потомственному примеру, никогда не щадил своего здоровья на пользу 
престола Его Императорского Величества.  На основании Высочайшего  
указа 14 марта 1776 г. дети ханов и их потомков, султанов должны считаться  
за князей, а дети киргизских тарханов за дворян… Моя же фамилия  
происходит по прямой линии от того же родоначальника, от которого 
происходит потомство ханов…» [9, Л.49, 73, 74, 262; 6, Л.9-12; 10, Л.1-3]. 
Таукин просил назначения пенсии и своей семье [5, Л.263]. 

…Долгие годы боролся и потратил оставшуюся жизнь бывший правитель 
западных ордынцев на восстановление своего честного имени. Обращался 
он и на Высочайшее имя: «Великий Государь Император Александр 
Александрович! …Просит бывший правитель ….. Более пятнадцати лет я ищу 
правды в Русской земле…» [10, Л.136]. Дело по жалобе бывшего правителя 
Западной части области Оренбургских киргизов полковника султана  
Таукина на неправильные в отношении к нему действия управляющего 
областью Оренбургских киргизов генерал-майора Баллюзека рассматривал 
по указу российского самодержца правительствующий Сенат, препроводив 
его вначале министру внутренних дел 15 февраля 1880 года [6, Л.143]. 
11 июня 1881 года, поддерживая Баллюзека, Правительствующий сенат 
определил: «прошения Тяукина, как не заслуживающие уважения, оставить 
без последствий» [6, Л.167]. 

Лишь к концу жизни султан Таукин добился пенсии. Только с 1877 г. 
Таукину было назначено по 600 руб. в год, а с 1883 г. до размера 1200 рублей 
в год [5, Л.234]. Заканчиваются материалы по делу султана, полковника 
Мухамедгали Таукина делом о назначении пенсии вдове султана. После 
смерти М. Таукина его вдова Алтынай Кайыпкалиева много раз обращалась 
в инстанции с прошением полагающейся в таком случае половины пенсии 
мужа. В Заключении министра внутренних дел за 1894 г. сообщалось: 
«Мухаммедгалий Тяукин, получавший пенсию из государственного 
казначейства в размере 1176 рублей в год, 24 января 1894 г. умер.  … имею 
честь представить о назначении половины пенсии мужа вдове султана, т.е. 
600 рублей в год».

Эти документы, выявленные автором-этнографом еще в 1980 г. в 
Ленинграде, позволяют по-новому, с высоты общечеловеческих ценностей 
взглянуть на судьбу человека своей эпохи, одного из почетных и талантливых 
западных ордынцев, выступавшего сторонником мягких методов управления 
степью, защитником казахских интересов. Полковник, султан Мухамедгали 
Таукин увековечил свое имя в истории как один из первых казахских 
чиновников, просветитель, внесший вклад в развитие образования и культуры, 
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этнографического изучения казахского народа. Рассмотрение его научных, 
историко-этнографических трудов, административно-управленческого, 
дипломатического таланта - предмет отдельных исследований и публикаций. 
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Қарасаев Ғ.М.,
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты, 

деректану, тарихнама және Отан тарихы бөлімінің 
бастығы, т.ғ.д., профессор

ХVІІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ЖӘНЕ
АЛТЫНАЙ ҰЛЫ ҚАРАСАЙ БАТЫР 

(ТАРИХИ-ТАНЫМДЫҚ БАҒЫТ)

Қазақ хандығының бірнеше ғасырлық тарихында мемлекеттің 
тұрақтылығы мен өрісінің тұтастығын сақтауда ұлт батырларының орны 
ерекше болғандығы белгілі. Олардың елін қорғаудағы жеке ерліктері мен 
сарбаздарды бастаған қолбасшылық қызметтері халық ауыз жырлары мен 
дастандары арқылы ұрпағымызға үнемі жеткізіліп келеді. Халқымыздың  
жат жұрттық жаулаушыларға қарсы күресі, ондағы батырлардың алған  
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орнын айқындауға арналған әр кезеңдердегі көптеген шетелдік және  
отандық тарихи жазбалар мен ғылыми зерттеулер бар. 

Қазақ хандығының қалыптасып, нығаю дәуірінде өзіндік орын  
алатын ХVІІ ғасырдың бірінші жартысындағы туған елін басқыншылардан 
қорғап, жерін сақтап қалған осындай батырлардың қатарына Алтынайұлы 
Қарасай жатады.  

Ол ХVІ ғасырдың соңында қазіргі Алматы облысы Жамбыл  
ауданындағы Суық төбе тауының баурайындағы Қарасаз деген жерде өмірге 
келген. Ұлы жүздің Шапырашты руынан. Аталған рудың тарихи орналасқан 
жерлері туралы Ш. Уәлиханов: «Дулаттар мен албандардың кейбір  
ұрпақтары және шапыраштылардың біраз бөлігі Іленің оң жағалауында  
да көшіп жүреді» [1] - деген дерек береді.

Белгілі қазақ тарихшысы М. Тынышбаевтың жазуынша: «...Ру атауы 
Шапырашты, ұраны Қарасай, тамғасының атауы Ай, Тұмар» [2].

Қарасай батыр күрделілігі және қарама-қайшылығымен ерекшеленген 
ХVІІ ғасырдағы Қазақ хандығының Орталық Азиядағы мемлекеттер мен 
халықтар арасындағы саяси-әскери, т.б. бағыттардағы қатынасындағы  
орнын айқындауда өлшеусіз үлес қосты. 

Сол мерзімдегі тарихи деректерден белгілі болатындай, ХVІІ  
ғасырдың бірінші ширегінен-ақ жаңа жаугершілікті Жоңғар хандығының 
құрылуымен Орталық Азиядағы саяси жағдай барынша шиеленісе түсті. 
«Халкастық Жасақту ханның иеліктерінің шығысынан, - деп жазылған 
Сибирский вестник журналында, - батысында қырғыз-қайсақ даласына, 
оңтүстігінде Кіші Бұхара мен Турфанға, солтүстігінде Сібірдегі Олот 
монғолдары мекендеген жерлерге дейінгі кең аймақта көп санды, іскер 
және жауынгер, өздерінің тайшалары билігіне бағынған Шыңғыс әулетінің 
негізінде 15 ғасырда құрылған мықты және елеулі тұрғыда белгілі Жоңғар 
немесе Зюнгар мемлекеті бар» [3]. 

Анықтай келгенде: «Есім ханның кезінде ХVІІ ғасырдың ортасына  
қарай өздерінің жайылымдықтарын Ертіс және Іле өзендерінің жоғары 
аңғарларынан Орталық Ертіске (қазіргі Павлодардан төмен қарай), Есіл, 
Терісаққан, Камышлова мен Обьтың (Тары қаласы) жоғары ағысына 
дейінгі неғұрлым солтүстікке қарай жылжытқан және бұл жерлерде осы 
жүзжылдықтың соңына дейін Көшімнің Сібір хандығының құрамына енген 
түркітілдес рулар мен тайпалардың үлкен топтарымен түйіскен батыс  
моңғол, немесе ойрат тайпаларының одағымен қазақтардың қарым- 
қатынасы едәуір тұрғыда шиеленісе түсті. 

ХVІІ ғасырдың 20-жылдарының бірінші жартысында бұрынғы ойрат 
одағы тарады: Хошоут тайпасы Тибетке қоныс аударды, ал Хо-Урлюк 
тайша бастаған сандары 1 миллионға жуық торғоуттар ойраттардың негізгі 
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топтарынан ажырап кетті және Солтүстік Қазақстан арқылы Еділдің төменгі 
аңғарына, Каспий далаларына көшіп, өздерінің этникалық территориясын 
тапты және қалмақтар деп атала бастады. 

Оңтүстік Сібірдің кең аумағы мен Алтайдың етегінде көшіп жүрген  
қалған торғоут тайпалары, чоростар мен дербеттер чорос княздарының 
басшылығымен бірігіп, 1635 жылы Жоғарғы Ертіс жағалауында Жоңғар 
хандығы деп аталған дербес жаңа бірлестікті негіздеді. Жаңа көшпелі 
хандықтың басына жігерлі және жауынгер билеуші Ерден Батыр қоңтайшы 
отырды (1634-1653). Ургада бірінші жоңғар ханының отыруымен және де 
оның оңтүстік пен солтүстік-батыс бағыттағы белсенді сыртқы саясатының 
басталуымен Жоңғарияның шекаралық жер иеліктерінің шеті ХVІІ  
ғасырдың ортасына Ертіс арқылы одан төмен қарай оңтүстік жағында 
қазақтардың, барабы татарларының және тағы да басқа Алтай  
халықтарының жайылымдықтары орналасқан Жәміш көлі болды [4, 135- 
136 б.].

Аталған уақыттағы қытай деректерінде бұл мемлекет туралы:  
«Жоңғарлар олоттардың ұрпағы. Олот (Елёт) Қалмақ Ордасының атауы. 
Батысында Баргөлден қырғыз-қайсақ шекарасына дейін орналасқан. 
Жоңғарлар Іле өзені бойында көшіп жүрген Орданың (Қалмақ Ордасының - 
Ғ.Қ.) бір бөлегі.  

... Олар егін егеді, малды кәсіп етеді... Жоңғарлар ашушаң және әдепсіз, 
арсыз және әрекеттерін ақылға жеңдіре алмайды. Тонаушылықты батырлық 
деп есептейді.

... Жоңғарлар қиындыққа үйренген, соғысқа бейім, мылтық және 
найзаны шебер меңгерген. Кіші Бұхара... оларға бағынышты болды. Олар 
миллионнан артық әскер шығара алады... Өздерінің күшіне сенген олар Ресей, 
Үндістан, Кашемир, Тибет және Персия шекараларына шабуыл жасайды»  
[5] – деген анықтама жасалған.

Көшпелі моңғол тайпаларының басым бөлігін өзіне бағындыра бастаған 
Жоңғар хандығының билеушісі Болат қоңтайшы сыртқы саясатының 
негізін жаңа мемлекеттің шекарасын ұлғайтуға, тың жайылымдықтарға 
ие болуға арнады. Аталған мақсатпен оның назары өзіне көрші жатқан  
құнарлы қазақ жерлеріне ауды.

Жоңғар билеушісінің жоспарына қарсы «Қазақ ханы Есім ойраттармен  
екі жақ кезек табысқа жетіп отырған бірнеше рет соғыс жүргізді. Алайда 
Жоңғар хандығының негізделу уақытынан Түркістанның құнарлы 
жайылымдықтары және қос көшпелі халыққа өмірлік қажетті сауда- 
қолөнерлік және егіншілікті аудандарына ие болуға деген күрестерінің 
соңы жоңғарлар күштерінің артықшылықтарынан көпшілігі қазақтар үшін 
сәтсіз болған ұзақ және шығынды соғыстарға ұласты» [4, 136 б.]. Осындай  
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жағдайдағы «Ойрат феодалдық мемлекетінің дамуының жалпы 
бағыттарындағы Батыр қоңтайшы мен оның бірінші ізбасары Сенгенің 
кезінде, яғни 1635 жылдан 1671 жылдарға дейінгі кезеңде ішкі бірігуі мен 
сыртқы қарым-қатынастарының нығаюы іске асырылды» [6, 106 б.].

Қазақ хандығы мен Жоңғар мемлекеті арасындағы қатынас әсіресе ХVІІ 
ғасырдың 30-жылдарынан барынша қиындай түсті. Өзінің әскери күшіне 
сенген Батыр қоңтайшы бастаған Жоңғар хандығы қазақ жеріне ие болуға 
деген ниетімен ашық соғыс қимылдарына көшті. 

Оның қазақ жеріне мол әскермен жорығы Ресей патшалығы және 
Қытаймен арадағы қатынастарды өз мүддесіне сай қалыптастастыра 
алуынан да еді. «Жоңғар хандығының билеушісі, - деп жазады И. Златкин, 
- Мәскеумен толық қатынас орнатуға үлкен маңыз берді және осы жолдағы 
кедергілерді жоюға құлшыныс білдірді.... Батыр қоңтайшының билігі мерзімі 
орыс өкіметі мен Жоңғар хандығы арасындағы елшіліктер алмасудың  
белсенділік танытқандылығымен атап өтіледі. Деректерде Батырдан  
жіберілген 33 және оның өзіне келген 19 елшілік туралы анықтамалар 
сақталған. Олардың бұдан да көп болғандығы туралы негіз бар» [6, 120- 
122 б.].

Аталған уақытта барша монғол қоғамын жоңғар билігіне жүгіндіруге 
әрекет еткен Батыр өзінің мақсатына жете алды да. 1640 жылдың күзіндегі 
Тарбағатай өңіріндегі моңғол хандары мен княздарының жиынында ол 
негізгі моңғол руларына өзінің өктемдігін орнатып үлгерді. «Моңғол-ойрат» 
заңы (Цааджин Бичиг) қабылданды. Осы арқылы белгілі уақытқа дейін 
жоңғарлардың ішіндегі өзара талас–тартыс тоқтатылды. 

Осындай жағдайдағы Жоңғар хандығы мемлекеттің алдағы жүргізетін 
сыртқы саясатында «Алтын хан (маньчжур билеушілері өздерін «Алтын  
әділет» деп атаған - Қ. Салғараұлы) иеліктерімен арадағы қатынасты  
реттеумен және (мемлекетті - Ғ.Қ.) маньчжур феодалдарынан  
қауіпсіздендірумен айналысты» [7]. 

Атқарылған қызметтің барысына орай «Батыр қоңтайшы билік еткен 
уақыттағы Жоңғар хандығының сыртқы саяси жағдайы едәуір тұрғыда 
тұрақты болған» [6, 109 б.].

Ал, бұл билеушінің кезіндегі «Ойрат және қазақ феодалдары арасындағы 
қатынас (өзара қарулы шабуылдар негізінде - Ғ.Қ.) дамыды. Батыр 
қоңтайшының билігі кезінде олардың арасында үш қарулы қақтығыс:  
біреуі - 30-жылдарда, келесісі - 1643 жылы және үшіншісі - 1651-1652 
жылдарда» [6, 129 б.].

Батыр қоңтайшы мемлекеттің шаруашылық тұрғыда дамуына да назар 
аударды. Атап айтқанда, осы мерзімде «феодалдық қатынастар нығайып, 
қалалар қатарындағы отырықшы елді мекендер салына бастайды. Егін 
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шаруашылығы дамиды» [8]. 
Яғни Жоңғар мемлекеті басшысының ішкі-сыртқы саясатының түпкі  

мәні хандықтың қуатын арттырып, оның территориясын жаңа жерлерді  
басып алу арқылы кеңейту болды.

Міне осылай, 1635 жылғы Жоңғар хандығының қалыптасуымен «...
қазақтарға  өздері сияқты жай көшпелі қауымдар емес, ...Оралдан Алтайға 
дейінгі ұлан-байтақ кеңістікті қамтыған неғұрлым ұйымдасқан саяси 
күш қарсы тұрды... Қазақ хандығы үш жағынан жоңғар әміршілерінің  
жекелеген иеліктерінің қоршауында қалды» [9, 430 б.].

Көптеген тарихи деректер көлемді қазақ-жоңғар қарулы қақтығыстары 
ХVІІ ғасырдың басынан-ақ орын алғандығын  баяндайды. 

«Бұхар хандығын жаулап алу туралы ойынан қайтқан Есім хан, - деп 
жазады М. Тынышбаев, - енді өзінің назарын келесі, неғұрлым қауіпті  
көршісі - қалмақтарға аударды. Есімнің қалмақтарға жасалған жоғарыдағы 
аталған жорығы бірінші болмаған шығар, өз кезегінде қалмақтар да өзінің 
уақытында қазақтарға бірнеше рет шабуыл жасауы мүмкін» [10].

М.Ж. Көпейұлының айқындауынша: «Есімхан заманында Сарыарқада 
қалмақтың қоныстана бастаған уақыты, әсіресе Балқашқа қарайғы 
атырапта. Бұл әңгімеге арқау болған кезекті бір соғыс болса керек (шамасы  
1625 жж.)» [11].

Осындай жағдайдағы ХVІІ ғасырдың бірінші ширегінен бастау 
алған қазақ-жоңғар соғыстарында елін қорғау жолында атқа қонған ұлт  
батырларының қатарында Алтынайұлы Қарасай да болды. Ол шешуші 
шайқастарда қазақ қолына бас бола білді. «17 жасында жауға қарсы шығып, 
- деп жазады К. Мамырұлы, - содан кейінгі елу жыл бойы бойынан сауыты, 
қолынан найзасы түспей, бел шешпей елін қорғаумен болған. Алғашқы 
шайқастарда ерен ерлік көрсеткен бозбала жастағы Қарасайға қазақтың 
атақты хандарының бірі Ер Есім «батыр» атағын беріп, бас қолбасшылыққа 
тағайындаған. Осы Қарасай Еміл-Жанай батырдан туды қабылдап алып, 
ант берген. Қазақтың Қарасай батыры 1627 жылы ойраттармен болған 
шайқаста ойраттардың қасарысқан қас баһадүрлерімен жекпе-жекке шығып, 
олардың он бірінің басын алған екен. Бұлардың арасында ойраттардың  
орасан зор баһадүрлері ағайынды Манжи мен Танжи де болған. Батыр 
Қарасайдың бұл жолғы жүрек жұтқан батырлығы мен ерен ептілігі өзгеше 
өжеттілігімен, ересен намысқойлығы ойраттардың төбесінде жай оғындай 
жарқылдаған. Осының нәтижесінде бұл жолғы болған ұлы ұрыстың 
барысында Ақжайықтың бойын жайлаған қазақ рулары Еділ өзенінің сол  
жақ жағалауындағы аса көлемді территорияға қайта өздері ие болып сол 
аумақты жердің қожасы атанды» [12, 65 б.]. 

Осындай үлкен тойтарыс алғанымен, жоңғарлар қазақ жеріне деген 
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ұмтылыстарын тоқтатпады. Екі хандықтың әскерлерінің тарихта қалған 
келесі ірі қақтығысы туралы А.И. Левшиннің баяндауынша: «... Батыр 
Есіммен 1635 жылы соғысқа түсіп, қырғыз-қазақ әскерлерін басқарған  
Жәңгір оларға тұтқынға алынған» [13]. Осындай қиын сәтте «барлық билік 
Қарасай батырдың қолына көшіп, енді оның басты міндеті – ханзаданы 
ойраттардан қалайда қайтару еді. Бастарын бәйгеге тіккен қос баһадүр 
Қарасай батыр мен Арғын Ағынтай батыр тәуекелге белдерін бекем буып, 
айла амалдарын асырып, жаудың құтын қашырып, қас–дұшпандарының  
шебін тас-талқан етіп бұзып жарып, қоңтайшының шатырында қолға түсіп 
отырған Жәңгір ханды босатып алады» [12, 65 б.].

Бұл шайқастың одан арғы жалғасын Қазыбек бек Тауасарұлы: «Сөйтіп, 
қалмаққа тұтқиылдан тиісіп, Арқас аңқайына дейін қуып, қалмақтарды  
қатты қырғынға ұшыратты.  Үрейлене қашқан торғауыттар Аңқайдан өтіп 
қашты. Қазаққа пәле әкелген, қалмаққа жол берген Аңқай ауызы енді қазақ 
қолында болды. Арқарлыдан Аңқайға дейін жауды қууы  Қарасайға өшпес 
даңқ әкелді» [14, 202 б.] - деген сипаттамамен жеткізеді.

Осы оқиға туралы Т. Сұлтановтың жазуынша: «... қолайлы сәтпен 
намысты тұтқыннан босанып шыққан Жәңгір ойраттардың өмірлік 
жауына айналды және де  оларды өзінің жиі шапқындарымен мазалауды  
тоқтатпады. Қалмақтармен күресінде хан  Қашғар моғолдарының 
қолдауына сүйенген болуы мүмкін. Атап айтқанда, Жәңгір мен  моғол ханы  
Абдаллах өзара достық қатынас орнатты және елшіліктер алмасты»  
[15, 223 б.].

Бұл жеңіліс те жоңғар билеушісінің түпкі жоспарына деген ұмтылысына 
тоқтау сала алмады. Батыр қоңтайшы жаңа соғысқа дайындалды. «Бітіспес 
жауының толассыз шабуылдарынан азат болу үшін (Батыр қоңтайшы -  
Ғ.Қ.) 1643 жылы, - деп жазады ХVІІІ ғасырдағы белгілі неміс ғалымы  
И.Е. Фишер, - одақтастарының көмегімен елу мың адамнан тұратын әскер 
жинады және де алдымен он мыңға дейінгі Алат және Тоқман  қырғыздары 
деп аталатын халық мекендейтін екі провинцияны бағындырды, оқиға  
жылдам болғандықтан Жәңгір сұлтан алты жүзден асатын ғана адам  
жинақтап үлгерді, алайда оларды қолайлы орналастыруды білді; бір  
жартысын таулардың арасындағы шатқалға жерді қаза отыра орналастырды, 
ал келесі жартысымен қалмақтар «тар шатқалға шабуыл жасап, одан өте  
алмай жатқанда таудың келесі жағына жасырынды. Барлығы оның 
ойластырғанындай болды: Қоңтайшы батылдықпен қорғана білген 
шатқалдағыларға шабуыл жасады; ал осы мерзімде Жәңгір сұлтан жауына  
ту сыртынан шабуыл жасады және винтовкалардан оқ жаудырып, жау жағы 
сол жерде қазаға ұшыраған он мыңға жуық адамынан айырылды. Осы  
уақытта келесі татар князы Жалаңтөс Жәңгір сұлтанға жиырма мың  
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адаммен көмекке келді. Мұның өзі Қоңтайшыны шегінуге мәжбүр етті;  
бұған қарамастан ол осы соғыста қолға түскен тұтқындарды ұстап қалып, 
оларды өз жеріне алып кетті» [16].

Келесі тарихи жазбалардан белгілі болғанындай, Батыр қоңтайшының 
50000 әскерінің құрамына «негізінен түрлі топтардағы жоңғарлар және 
олардың одақтастары - Орталық Азияның моңғол халықтары кірді. 1643 
жылы Батыр Тянь-Шаньның оңтүстік сілемдеріндегі жерлердің бір бөлігін 
басып алды, бірнеше мың қазақтар мен қырғыздарды тұтқынға түсірді. 

Сонда Жәңгір Бұхара хандығының ықпалды төресі әйгілі Әмір  
Жалаңтөстен көмек сұрады. Тянь-Шань қырғыздарының әміршілерімен де 
уағдаластыққа қол жеткізілді. Олар көмек көрсетуге уәде берді. 

Жағдай жедел қимылдауды талап етті. Жиналған жасақпен Жәңгір  
Жоңғар Алатауына, Орбұлақ деген жерге жетті. Қазақ ханы сол жерде 
жоңғарлардың беталысын бақылап жатты. Жәңгір сұлтанда небәрі 600 
қаруланған атты әскер бар еді. Бұлар таңдаулы жасақтар болатын. Олардың 
арасында Шапырашты Қарасай, Арғын Амантай, Алшын Жиембет, Қаңлы 
Сарпық, Найман Көксерек, Дулат Жақсығұл, Суан Елтынды батырлар  
болды» [9, 432-433 б.].

Нақты мағлұматтардан айғақ болғанындай батырлары бастаған саны 
аз қазақ жауынгерлері тапқырлық пен ерліктің үлгісін көрсетті. Осы 
күш тең емес шайқаста «Жәңгір Қарасай мен Ағынтай екеуінің қолын  
оқпанаға орналастырды. Батыр қолының дайын жатқан, оқпанадағы жайын 
білмеген олар қатты қырғынға ұшырады» [14, 203 б.].

Орбұлақтағы «Жеке қаһармандығы және әскери жеңісі үшін ... қазақтар 
Жәңгірді – Салқам деп атаған» [15, 224 б.].

Міне осылай, өзінен саны жүз есеге жуық қарсыласына ойсырата  
соққы берген қазақтардың жоңғарларға қарсы тарихи деректерде  
дәлелденген бұл шайқасы сол мерзімдегі өте сирек кездесетін әскери 
қолбасшылық пен көзсіз ерліктің үлгісі болды.

Батырлары бас болған қазақ әскерлерінің бұл жеңісі жоңғар  
мемлекетін толығымен күйрете алмады. Осы ауыр шайқастан кейін Батыр 
қоңтайшы келесі соғысқа дайындалды. Мысалы: «1652 жылы Батыр  
қоңтайшы тағы да Тянь-Шань қырғыздары мен қазақтарға қарсы соғыс 
жүргізді, ал олар - қазақтар Жетісудың алыс аудандарына, қырғыздар 
Ыстықкөлдің, Таластың биік таулы аудандарына кетіп қалуға мәжбүр 
болды, олардың бір бөлігі Памир-Алайға ығысты. Келесі жылы қазақтар 
мен қырғыздардың біріккен күштері ойраттарға қарсы ойдағыдай күрес  
жүргізе бастады да, 1655 жылға қарай-ақ Жетісудың шығыс бөлігі  
ойраттардан азат етілді» [9, 453 б.]. Осы қақтығысты бүгінгі күнге жеткізетін: 
«көптен бері қазақтармен одақта болып келген қырғыздарға ойраттар, 
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торғауыттар шабуыл жасап, оған болысуға Қарасай бастаған бес мың 
Шапырашты қолы қатысты.... Кескілескен додада Қарасай батыр Батырдың 
оң қолын шауып түсірді. Ол жара қағынып кетіп, қоңтайшы келесі жылы 
о дүниеге аттанды... Бірақ осы ұрыстың аяғы келесі жылға созылып,  
Жәңгірдің жекпе-жекке шығуына тура келді. Сесеннің ұлы Қалдан Жәңгірді 
атап шақырды. Қарасай мен Ағынтайға қара қазақ деп қарады. Оған өзі  
сияқты хан тұқымы керек-ті. Жәңгір шықты.

Ұзаққа созылған ұрысқа, сәскеден үлкен бесінге дейін Жәңгір он 
жеті жасар қалмаққа шыдап бере алмады. Ақыры ханды Қалдан сайып 
түсірді. Енді қазақ намысқа шапты. Қатты кескілес болды. Жеке ғәләбқа  
жеткенімен, олар біразға дейін бас көтермес болып жеңілді. Жәңгірдің  
сүйегі өзі алғаш қаздырған оқпаннан ат шаптырым Сарыбелге қойылды»  
[14, 203-204 б.] - деген суреттеуден шайқастың барысын, қорытындысын 
білуге болады.

ХVІІ ғасырдың бойындағы елін жаудан қорғау жолындағы шешуші 
соғыстардың ортасында болған Қарасай батыр жұртының бейбіт өмірі мен 
қонысының тұтастығы үшін дипломатиялық қызметпен де айналысты.  
Мысалы, ол «1669 жылғы келіссөзге қатысқан қазақ елшілік тобының  
құрамында Ресей патшалығының Петербор шаһарына барып қайтқан  
білікті санаткер де» [12, 63-65 б.]. Нақтылап айтқанда: «Қарасай Кіші жүз 
Жетіру-Тама Тұғынай мен Найман-Матай Кеден бимен бірге Ересейге 
елшілікке барып қайтты.

Бірақ олардан қайыр таба алмай, ренжіп келді. Олар Ересейден қару- 
жарақ, зеңбірек сұрап, сөз жүргізген. Бірақ ештеңе өндіре алмаған. 
Орыстар бұл қару ертең өзімізге көзделмесін қайдан білеміз деп, қаруды  
атағаннан-ақ жолатпаған. Сөйтіп батырдың бес ай уақыты Ересеймен арада 
өтті» [14, 208 б.].

Нақтылай келгенде, Жоңғарияны Орталық Азиядағы өзінің саясатында 
пайдалануды ниет еткен Ресей мемлекетінің қазақ хандығымен осы  
мерзімдегі қатынасында өзіндік ерекшелік пайда болды. Екі мемлекет 
арасындағы өзара байланыстың мәнін айқындай келе В.Я. Басин оған: «... 
Ресей мен Қазақ хандығының арасында ХVІІ ғасырда сауда, саяси және 
дипломатиялық қатынастар орын алды. (Алайда - Ғ.Қ.) ... Жоңғариядағы  
жаңа қоңтайшының пайда болуы оның қазақ билеушілерімен  
қақтығыстарына әкеліп соқты, ал мұның өзі орыс-қазақ дипломатиялық 
қатынасын қиындатты» [17, с. 102-103] деген баға береді.

Қорыта айтқанда, халқының тағдыры шешілер кезеңдерде  
басқыншыларға қарсы атқа мінген, қол бастап, елін қорғаған Қарасай 
батырдың жауынгерлік қызметі ұрпағының құрметіне бөленіп,  
мақтанына айналып отыр. 
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Қазақ хандығының қалыптасып, өркендеуіндегі сынды кезең болып 
табылатын ХVІІ ғасырда Есім хан, одан ары Жәңгір хан бас болып,  
Қарасайдай батырлары қолдаған қазақ қауымының жерімізге ентелей  
ұмтылған жоңғарларға лайықты соққы берулерінің маңызы зор. Егер де 
тура осы кезеңде ұйымдасқан қазақ әскерлерінен бірнеше рет жойқын 
жеңіліс таппағанда, Батыр қоңтайшы билік етіп, маңайына жаугершілігі 
мен шапқыншылығымен белгілі болған Жоңғар хандығының қазақ жерін 
басып алу қаупі туар еді. Ал мұның өзі халқымыздың күйзеліске ұшырап, 
жерінің тұтастығынан айырылуына әбден мүмкін еді. Өйткені осы мерзімдегі  
олармен өзіне қолайлы қатынас орната білген  Жоңғар хандығының қазақ  
жерін басып алу әрекетіне Ресей мен Қытай мемлекеттері үнсіз қалған 
болатын. 

Алайда Қарасай батыр бастаған қазақ сарбаздарының майдан  
даласындағы шешуші сәттердегі жеңістері Батыр қоңтайшының  
әскерлерінің бірнеше рет үлкен шығынмен тойтарыс алуларына әкелді. 
Жоңғарлар бірлесіп қимылдап, ұйымдаса білгенде, қазақтардың жауынгер 
халық екендігін ұқты. Осыдан барып бұл хандықтың одан кейінгі 
мерзімдердегі даламызға жаңа шапқыншылықтары қазақ қоғамындағы  
жікке бөлінуге апарған қарама-қайшылықтары кездерінде орын алып 
отырғандығы да кездейсоқ болмаған. ХVІІІ ғасырдың басындағы қазақ 
еліндегі осындай бөлшектенуді жедел пайдалануға асыққан көпсанды  
жоңғар әскерлерінің алғашқы шапқыншылығын батыл қарсы алған қазақ 
сарбаздарына Қарасай т.б. батыр бабаларының қаһармандықтары үлгі болып, 
одан күш ала білді. 

Ел басына күн туған осы қиын сәтте ұлт батырлары елін біріктірудің 
ұйытқысына айналып, қазақ жерінің тұтастығын, жұртының саулығын 
сақтап қалды. ХVІІ ғасырдағы Қарасай желбіреткен азаттық пен ерліктің 
туын Абылайдың айналасына біріктірген Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай  
т.б. батырлар одан ары тұғырында берік ұстай алды.  

Міне, сондықтан да Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: «Отанды сүю-бабалардан 
мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, 
өз үлесіңді қосып, дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп табыстау...» 
[18] - деген сөзі Мәңгілік Ел болуға бет бұрған әрқайсымыздан даңқты 
да жауынгерлік тарихымызды негіздеп, Ел қорғаудың үлгісін көрсеткен 
батыр бабаларымыздың есімдерін үнемі насихаттап, олардан үлгі алуға 
шақыратындығы айғақ. 
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АЙДАБОЛ БОЗҚОЗЫ БАТЫР

Айдабол бидің сегіз баласының бірі - Бозқозы батыр. Ол туралы 
аңыз-әңгімелер баршылық. Бірінде ел-жұртын сыртқы жаудан қорғаған 
қаһарлы батыр, екіншісінде өз туған інілеріне күн көрсетпеген озбыр,  
қанішер, үшіншісінде кем-кетіктің қамын ойлап, Айдабол әкесінің жолын 
қуған би ретінде көрсетіледі.

Ертеде жоңғар шапқыншылыға дейін Сүйіндік елі, оның ішінде  
Құлболды әулиеден тараған төрт ру Сырдария мен Ұлытаудың арасында 
көшіп жүріпті. Қыс қыстауы Түркістан, Ташкент аймағы болса, жаз жайлауы 
Сырдария, Шу бойы мен Ұлытау аралығы болыпты. Кезінде Айдаболдың 
8 ұлына ешкімнің тісі батып, қарсы шыға алмапты. Барлығы батыр, сөзге 
жүйрік, шешен, би болыпты. Олардың осыншама өлкені иеленіп, емін-еркін 
көшіп жүруі де соған байланысты болар. Айдаболдың өзі, кейін кенже баласы 
Тайкелтердің де Ташкент қаласын басқарып тұруы осыны растайды. Ал 
Шыршық, Сыр және Шу өзендерінің бойындағы және Ұлытау маңындағы 
Айдабол мен оның балалары, ұрпақтарына қатысты тарихи атаулар мен 
аңыз-әңгімелердің сақталуы да өткен тарихтың куәгер мұрағаты іспеттес. 
Осы кезең 18-ғасыр Бозқозыны елді сыртқы жаудан қорғап ғана қоймай, 
халықтың жанашыры ретіндегі ақылшысы, басшысы ретінде көрсетеді.  
Оның екінші жағынан көрсететін ауызекі аңыз інілері Тайкелтір мен  
Қожакелдіге байланысты айтылады. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің «Тайкелтір» 
дастанында және сол дастанның ізімен әңгіме ретінде жазылған марқұм 
Нұғыман Баяндиннің Алматыдан 2012 жылы ұрпақтары шығарған 
«Тайкелтір» повесінде кездеседі. Мұнда қос автор да, әсіресе, соңғы автор 
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Бозқозыны сотқар, басбұзар, қанішер ретінде көрсетуге тырысқан. Әрине, 
тарихта олай болмаған. Егер Бозқозы ондай болса, қазір Тайкелтірден де, 
Қожакелдіден де ұрпақ болмас еді ғой. Бозқозы оларды өшіксе жоқ қылып 
жібереді емес пе? Керісінше, Тайкелтірдің би болып, Қожакелдінің батыр 
атануы Айдабол балаларының ауызбірлігінде болды деп пайымдауымызға 
болады. Ал ағайын арасындағы келіспеушілік, алауыздық қашанда болған. 
Оған тарих куә. Мәшһүр Жүсіптің өзі ол деректерді жазғанда үнемі осыдан 
бәленбай ғасыр өтіп кеткен оқиға кезінде олардың қасында біреу жүріп 
пе, мен тек қана естігенімді жазып отырмын деп ақталып алмай ма? Міне, 
бұл - нағыз адал ғалымның, білгір ғалымның сөзі. Ал көзбен көргенін 
емес, құлақпен естігенін ғана, әсіресе, қазіргі заманда өтірікті шындай,  
шындықты өтіріктей жазатындар көбейіп кетті. Әйтпесе, шындығында 
осыдан 3 ғасыр бұрын болған оқиғалардың басы-қасында кім жүріпті дейсіз. 
Сондықтан, ғалымдар мен жазушылардың мақсат-міндеті ағайындардың 
басын ажырату емес, қайта қосу болу керек. Болашақ ұрпағымыз тату-тәтті 
болсын десек біз осыны істеуіміз керек. Қазақтың игі жақсылары Абылай 
хан, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер, Бұқар жыраулардан бастап,  
осындай бір-ақ мақсатта жұмыс істеген. Ал халықтың бірлігін, тыныштығын 
бұзатын Қодар мен Бекежандар қашанда болған. Және де бола береді. Бірақ, 
оларға игі жақсылар үнемі жолдарын көрсетіп отырған. Бұл арада біздің 
мақсатымыз біреулердің алдында ақталу емес, қайта халықтың арасынан 
шыққан Бозқозы сияқты батыр ұлдарымызбен мақтану. Оған деректі,  
дерексіз дәйектеріміз де баршылық. Енді сол өткен ғасырлардың куәсі 
боларлықтай үзік-үзік пайымдауларымызды назарларыңызға ұсынсақ. 
Алдымен Шайқым ақсақал жинаған шежіреде: Айдаболдың 3 әйелі, 8 
ұлы болғандығы, екінші әйелінен: Қарақозы, Бозқозы, Аққозы туғандығы  
айтылып, осы 5 қозы балалары бір жұрт болып, 4 қозы бөлініп, Бозқозы 
ұрпақтарын ішкі «Шұбар» (Жұпар) түсіріп жібергендігін:

Аққозы, Қара қозы бір туысқан,
Малқозы, Жанқозымен енші алысқан.
Әлеумет осылайша біздің көрдің,
Бозқозы арада болған, - деп көрсетіледі [1].
Аңыз әңгімелерде Айдабол би мен оның балаларының, әсіресе, 

Бозқозының мінез-құлқы, түр сипаты «...Айдабол қара торы, атжақты, 
кең маңдайлы, еңгезердей денелі кісі». Ол жасында батыр болған. Әкесі  
Құлболды батырдың көк сауытын үстіне киіп алып, басына қорғасын құйған 
бесбатпан шоқпарын қарнына іліп, қайың безінен жасалған садағын қолына 
алып, кешегі қазақ-қалмақ жаугершілігінде талай рет қамал бұзып, көзге 
түскен-ді. Оның қақпақтай жауырыны, жуан білектері, құшақ жетпес кеудесі, 
шүйдесі мен тұтас біткен сұңғақ мойны өңкей бойына жарасып тұр. Үйде 
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отырған адамдардың қайсысына да шоқтығы биік. Жас кезінде сымбатты, 
сұлу, жұмыр денесімен әдемі қара торы келбетімен топ алдында да асқақ  
бір төбе көзге түсетін. Қазір қартайса да, қомақты әрі айбынды.

... Бұдан туған бес қозы да осал емес. Шетінен алып денелі, әлді, «Сен  
тұр, мен атайын» өңшең манат. Бұлардың ішіндегі пішінсізі – Бозқозы. Оның 
дене бітімі бөлек. Отырғанда күшіген тәрізді. Басы қара қазандай. Күржік 
мойын, шүйдесі де сүзеген бұқаның шүйдесіндей. Жауырыны қақпақтай.  
Тұтас кеуде, бұжыр бет, адамзаттың зоры. Бұны көрген балуан да, батыр 
да беттемей, жекпе-жектен тайып шыға беретін. Ал қолына түскенді 
оңдырмайтын. Ашуы келсе өлтіре салуы оған түк емес. Сөзге жоқ. Жауға, 
жылқыға шапқанда дауысы күркіреп, қозыкөш жерге жетеді. Сондықтан,  
оның денесіне қарап жұрт «батыр» дейтін. Бұған ол мәз болып, арам күшін 
мақтан тұтатын [2]. Бұл Бозқозыға берген ғалым Нұғыман Баяндиннің 
сипаттамасы. Қара жер хабар бермесін, Нұғыман ағамыз осыдан үш ғасыр 
бұрын құтты бір Бозқозының қасында жүріп, суретке түсіріп, мінез-құлқын 
зерттеген адам сияқты. Әйтеуір неге екені белгісіз ғалым, жазушы  
«Тайкелтір» повестінде Бозқозы туралы бір жылы сөз айтпайды...

Біз бұл арада қандай да бір жағдай болмасын Айдабол бабамыздың  
ұрпағы, аты қалың елге мағлұм марқұм ғалым ағамызды айыптағалы 
отырғанымыз жоқ. Қайта ұлы бабасы Тайкелтір би туралы повесть жазып, 
кейінгі ұрпаққа тәлім-тәрбие боларлық мұра қалдырып кеткеніне ризамыз. 
Алайда, ол кісі бұл шығармасын көз тірі кезінде неге өзі шығармады екен? 
Арада талай жылдар салып, ағамыз о дүниелік болғаннан соң ұрпақтары  
қайдан алып, қандай мақсатпен жариялады екен деген сұрақ төңірегінде  
тоқтала беретіндігіміз шындық. Күні кешегіге дейін халық арасында 
Бозқозыдан ұрпақ жоқ, себебі ол қалмақтармен айқаста қаза болды. Үйленіп 
үлгерген жоқ еді, - деп келді. Ал жоғарыда аталған повесте: «Түн ішінде 
жалғыз кеткен Бозқозы Үшқоңырдың басында аттарды қаңтарып қойып, 
емін-еркін ойнап жүрген бір топ жастарды көрді. Ол ең алдымен атқа келіп, 
ақбозға ер салып, айылын тартып, асықпай-саспай мініп алып, ойнап жүрген  
балаларға жақындады. Анандай тұрып, жалғыз баласы Қабылбекті айғайлап 
шақырды. Зәресі ұшқан балалардың арасынан Қабылбек әкесінің алдына 
жүгіріп шыға беріп еді, рақымсыз Бозқозы ақбоз үстінде шіреніп тұрып, 
садақпен тартып жіберді. Ол етпектеп барып, сүріне құлады. Онымен 
батырдың жұмысы болмай, ат басын алып, жауының соңына түсті. 

Жастар жүгіріп келіп, Қабылбекті көтеріп көріп еді, ол денесін билей 
алмады. Жүректен кірген садақ оғының ұшы арқадан шығыпты. Қабылбек  
тіл тартуға шамасы келмей, сол арада дүние салды. Оның сүйегін жастар 
ауылға әкелді. Бозқозының бұл ісіне Мақпал мен Айдабол бас болып, жұрт 
қатты налыды. Жаппай түңіліп, қарғыс айтты» [2], - делініп Бозқозының 
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Қабылбек деген баласы болғандығын, оны әкесі өз қолымен өлтіргенін 
жазады. Әрине, бұл жазушының қиялынан қосқан әсірелеулері шығар.  
Әйтсе де, ол Бозқозының баласының болғанын, яғни үйленгенін айтып  
отыр ғой.

Бозқозының ұрпақтары болғандығын тарих ғылымдарының докторы, 
професссор Махсат Алпысбес өзінің «Сүйіндік Айдабол бидің ұрпақтары»  
деген еңбегінде: «Бөкенбай батыр Бозқозыұлы 17 ғасырдың 2 жартысы-18 
ғасыр». Жоңғар шапқыншылығы кезеңінде Арғын Қыпшақ қолын басқарған 
сардар. Бөгенбай Баянбайұлы батырдың жасағында жүрген бұл Бөкенбай әз 
Тәуке заманында 1760 жылы қазақ, қарақалпақ, ноғайдың біріккен қолын 
басқарып, Ордабасыда сайланған мыңбасы. Батырдың ерлігіне «Бозқозы 
Бөкенбай» атты қиссаны Дәстем сал ақын Қарабасұһлы арнаған. Бозқозыдан 
ұрпақ бар. Салық Шериязданұлының дерегі бойынша Дәстем салдың 
«Бозқозыұлы Бөкенбай» атты тарихи дастаны осыған куә. «Бөкенбай есімімен 
Баянауылдағы Мәшһүр Жүсіп жерленген Ескелді бейтінің сыртындағы 
Бөкенбай биігі аталған» [3] деген деректі беруші А. Әділханұлы ақсақал. 
Дастанда:

Сүйіндік Арғынның Бөкенбайы,
Бозқозы ердің баласы.
Қазақты жаудан қорғаған,
Келгенше батыр шамасы, - делінеді.
Осындай деректерге сүйеніп мен де 2005 жылы шыққан «Баласымын 

халқымның артқан сенім» атты жыр жинағыма енгіздім. «Қалмаққырған» 
өлеңімде Бозқозы батырдың баласы Бөкенбай ер, батыр туралы:

Тау ішінде тас қорым орны жатыр,
Бұл арада жерленген талай батыр.
Жоңғарлармен соғысып айлар, жылдар,
Демалуға аз ғана тіккен шатыр.
Тәуке ханның сарбазы Қалқаман бар,
Туған одан атақты Бұқар жырау.
Малайсары, Сүйіндік, ер Олжабай,
Талай батыр осында қатар жатыр.
Жау жүрек Шоқпар менен Шотана да,
Бөкенбай қарт, жас батыр Жасыбай да.
Сарыарқадан жапырып, жауды қуған,
Жалаңтөс кезек беріп қаруына...[4], - деп әңгіме қозғаппын. Ал, осы 

кітапты жазу барысында Айдаболұлы Бозқозы туралы және оның балалары 
мен немере-шөберелері: Бөкенбай Бозқозыұлы, Көшет Бөкенбайұлы және 
Нартайлақ Көшетұлы туралы біраз тың жайларға қанығып, мәселенің 
байыбына қаныққандай болдым. Ендеше, осы қолымызда бар аз-маз  
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деректерге жан бітіріп көрелік.
Алдымен 1903 жылы Воронеж қаласынан басылып шыққан  

«Материалы по Киргизскому землепользованию. Экспедиция по 
исследованию степных областей. Семипалатниская область. Павлодарксий 
уезд» деген кітаптың 4-томының сегізінші бетіндегі мына бір сөйлеміне назар 
аударалық. Онда: «Наймановские роды Айдаболы и Бозкозы, населяющие 
7-8 ст. Алкагульской волости, пришли на Иртыш в одно время с соседями 
Басентиновцами и поселившись на Иртыш. Летом вместе кочевали со 
своими родами. Айгыржальскими киргизами Семипалатинского уезда, 
летовавшими до воведения «ВР Пол 1862 года» на Аккуль-Жайылма, то есть, 
в нынешней Аккульской волости, после 1868 года связь родов Айдаболы и 
Бозкозы с родичами Семипалатинского уезда порвалось. В первое время роды  
Айдаболы и Бозкозы думали переселиться в Айгыржальскую волсть. Но, 
однако, намерение эти остались в области мечтаний...», - деп жазылып бұл  
екі рудың бір атаның балалары екенін айтады [5]. 

Сондай-ақ, бұл арада орыс зерттеушілерінің Айдабол Бозқозыны  
найман руынан деп, екіге бөліп, қателесіп отырғанын байқауға болады. 
Оның үстіне Айдабол мен Бозқозының найманның қай атасынан 
екендігі де көрсетілмейді. Егер, Бәсентиіндердің бір бөлігі мұнда жоңғар 
шапқыншылығынан кейін Баянауылдан кеп қоныстанғанын еске алсақ,  
онда бұлардың айтып отырған Айдаболы, Бозқозылары да Бәсентиіндермен 
бірге еріп келген деп болжам жасауға болады. Бұған мысал ретінде осы  
кітаптан алынған «Айтуар Жарылғапов, би, Бозқозы Буранайман болысында 
тұрады. 40 жаста дөрекі, қыңыр және өр кеуде адам. Аса дәулетті, руы 
- Айдабол. 1847 жылдан бастап болыс қызметінде. Жаз жайлауы Ақкөл- 
Жайылмада. Қыстау мекені Ертіс өзенінің сол жақ жағасында. 250 
шақырым солтүстік-шығыс бағытында» деген деректі келтіруге болады. 
Ал қазіргінің мысалы мынадай: Павлодар ауданының «Жертұмсық» деген 
ауылында ерлі-зайыпты таныстарымыз Әлібек пен Света атты Бозқозылар 
тұрады. Солардың аузынан сен Айдаболдың Бозқозысың, мен найманның 
Бозқозысымын деген сөздерін талай естіп жүрміз. 

Сарыжомарттан таратылатын Бура найманның Айдабол Бозқозылары 
туралы марқұм Тілеке Жеңістің «Ертіс-Баянауыл өңірі» щежіресінде 
де бірталай деректер келтіріледі. Солардай қайсібірі – мыналар: «Бура 
руларының бас-аяғы Ертіс өзенінің екі жағалауын ала жарыса созылып жатыр. 
Басы Павлодардың Май ауданының Семей жақ шетінен басталса, Бозқозы,  
Жәуетай, ескіше Айғыржал болысы», аяғы үлкен нарынға тіреледі. 1844 
жылғы дерек бойынша Баянауыл округінің жерінде бура наймандар екі  
болыс ел болған. Атап айтқанда, Бозқозы-Бура найман болысының  
қыстаулары Ертістің оң жағалауында Чернорецк форпосты мен редутының 
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аралығында болған. Жазда Бозқозылар Батысқа, Бекесор арқылы Ақкөл 
Жайылмаға қарай дуаннан 225 шақырым жерге көшеді екен. Бозқозы Бура 
найман болысында 8 ауыл, 491 үй, 3427 жан болыпты.

Жәуетай – Бура найман болысының қыстаулары Баянауылдан 136 
шақырым қашықтықтағы Мергенсор деп аталатын жерде орналасқан. Жазда 
Жәуетайлар Солтүстік жаққа Түндік өзеніне Бестау, Алтыбай, Қызылмөр  
деп аталатын жайлауларға көшеді екен. Бұл болыстың құрамында 11 ауыл, 
815 түтін, 5714 жан болған.

...Әйгілі академик Әлкей Марғұлан студент кезінде Алтай өлкесін  
аралап, ел аузынан шежіре жинап, сол бойынша «Найманы» деген еңбек 
шығарған. Ол еңбекте Бура мен Көкжарлыны Сарыжомарттан таратады.

Буранайман-Сарғалдақ-Сырмақ-Жарымбет-Алат ау-Құлат ау. 
Құлатау-Достық-Сырдақ-Сұрша-Шеге. Сұрша – Құдайберді. Құдайберді 
– Айдаболым. Құдайберді-Бозқозы. Айдабол – Бәйеке- Байқотан- Қырбас. 
Бозқозы – Ақан-Қарақозы-Малқозы.

...Алтыбай, Алқакөл, Ақсу болыстары. Бұл болыстар Бәсентиіннің 
ішіндегі Апай, Бөрі, Күшік, Көлденең, Сатыпалды сияқты ру тармақтарының 
қоныстары. Мысалы, Апай жұртының 17 ғасырдан бергі ата қонысы – қазіргі 
Павлодар қаласы тұрған жер. Ол кезде бұл қаланың орнында қазақтардан 
басқа жұрттың, мысалы, орыстардың мекенжайлары да, өздері де,  
болмағаны тарихи деректерден белгілі. Көлденең, Сатыпалды тармақтары 
17 ғасырдың аяғында көшіп келіп, Баянауыл тауының шығыс жақ бөктеріне 
қоныстанса да кейін Сүйіндіктердің қалың көші келген соң олар Ертіс 
бойындағы туыстарына келіп қосылады. 

...Бұл болыстарда Бәсентиінмен ежелден көршілес, қоныстас Найман 
тайпасына жататын Шоқай, Айдаболым, Бозқозы аталарының ұрпақтары. 
Барлығы 1500-ге жуық адам. Алты старшын ел болған. Бұлар жазда іргелес 
Семей уезіне қарайтын Айғыржал болысындағы ағайындарымен бірге  
көшіп қонатын. Бірақ, 1862 жылдан бастап Айдаболым Бозқозының Семей 
уезіндегі туыстарымен байланыстары үзіліп қалды. 

Осылай мен Айдаболдың Бозқозысы туралы материалдар жинауға  
кірістім. Алдымен тарихшы Мақсат Алпысбестің «Сүйіндік Айдабол 
бидің ұрпақтары» деген кітабынан «Бозқозыұлы Бөкенбай батыр» атты 
деректі таптым. Онда «Бөкенбай батыр Бозқозыұлы (17 ғ. 2-жартысы 18-ғ. 
Бұл Бөкенбай әз Тәуке заманында 1660 жылы қазақ, қарақалпақ, ноғайдың 
біріккен қолын басқарып, Ордабасыда сайланған мыңбасы батыр ерлігіне 
«Бозқозы ұлы Бөкенбай» атты қиссаны Дәстем сал ақын Қарабасұлы 
арнаған. Бозқозыдан ұрпақ бар. Салық Шериязданұлының дерегі бойынша 
Дәстем салдың «Бозқозыұлы Бөкенбай» атты тарихи дастаны осыған куә». 
«Бөкенбай есімімен Баянауылдағы Мәшһүр Жүсіп жерленген Ескелді  
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биігінің сыртындағы Бөкенбай биігі аталған» [1], - деген дерек беруші  
А. Әділханұлы ақсақал. Дастанда:

«Сүйіндік арғын Бөкенбай
Бозқозы ердің баласы.
Қазақты жаудан қорғап тұр,
Келгенінше шамасы», - делінеді. 
Екінші олжам Баянауыл ақсақалдары аузынан естіген «Көшет батыр 

туралы аңыз» болды. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Бозқозы батырдың 
баласы Көшет батырдың 60-тан асқан кезі екен. Ол кезде Ақбет тауының 
баурайын жайлап отырады. 100 жылдан асқан соғыста жау Баянауылға сан 
қайтара келіп, жаугершілік жүргізгені мәлім. Сондай бір атыс-шабыс кезінде 
Олжабай батыр мен оның жиені Бәсентиін Жасыбай батыр Көшет ағаларына 
келіп, енді жаудың бетін қайтармаса болмайды. Қайта-қайта шауып елдің 
берекесін алды. Біз ата жаудың көзін құртамыз. Сіз қартайдыңыз, әйтсе де, 
күн батыстан  жау келетін болса, бетін қайтаруға шамаңыз келеді. Батыр 
емессіз бе деп ағаларын  Баянтаудың батыс жағын қорғауға қалдырады. 
Ақыры екі батыр жеңіске жетіп, қалмақтарды Ертістен асыра қуып тастап, 
мол олжамен елге оралады. Ырду-дырдумен жүріп, батыр ағаларын ұмытып 
кетеді. Түскен олжадан да бөліспейді. Бұған қатты өкпелеген Көшет батыр 
екі інісіне: «Сендер жауды қуып жүргенде мен де босқа жатпап едім. Ту 
желкелеріңнен келген қалмақтың қолын екі рет кері қайтардым. Ал сендер 
болсаңдар сол жақсылықты білмей, олжадан бөліспек түгіл рахмет айтып, 
сәлемдесуге де жарамадыңдар» , - деп бір түннің ішінде қырық үй руластарын 
тік көтеріп, Шұбартаудағы Сарыжомарт найман нағашыларына көшіп,  
сіңісіп кеткен көрінеді. Кейін оның баласы Нартайлақ та батыр болып, 
найманның қолбастар бір сардарына айналыпты.

Бірде ауылға барғанымда туған ағам Кәрімжан Алдабергенов: - 
Қырықбай, бала кезіңде есіңде болар, Қаржас Ыңқаш Ташмағанбетов деген 
көрші ақсақал болды. Сол жарықтық мынау сенің Көшет батыр бабаң туралы 
халық аузында қалған өлең жолдары деп өз қолымен жазып берген дерегі 
еді, - деп төрт бүктеліп, сарғыш тартқан жазулары өшіп, жыртылуға айналған  
бір бет қағазды ұсынды. Оның мазмұны мынау:

Көшет батыр
Ата жұрты Ақбеттау баурайында,
Сол ара қыстауы, жайлауы да.
Сүйіндіктің төрт ұлына сыйлы болған,
Құлболды, Жанболды, Жолболды, Қаржасына.

Жырау жырлап, ақындар арнау жазды,
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Тарихын Баянауыл белден қазды.
Тек қана Көшет батыр ұмытылды,
Өкпелеген Олжабай мен Жасыбайға.

Қалмақтың олжасынан қалыс қалып,
Қоныстанған елінен алыс барып,
Найманның Айдаболы, Бозқозы деп,
Сіңіпті нағашыға туыс болып.

Ақбет тау Шұбартаумен егіз дейді,
Төрт қозы бір қозысыз кеміс дейді.
Баянда Көшет батыр асуы бар,
Туысты өкпелеген кім іздейді?!

Осылай жүргенде біреулер маған осы Павлодар қаласында Бура 
найман шежіресін жазған Мұсайып Сыздықов деген кісі тұрады. Айдабол 
Бозқозылардың тарихын бір білсе, сол шежіреші ағаң біледі деп жөн сілтеді. 
Бұны естіген Бақытбек деген балдызым, мен мына «Каспий банкте» күзетші 
болып істейтін бір жігітті білемін. Аузынан Мұсайып ақсақалды тастамайды. 
Бура найман шежіресін жазған ағам деп мақтап отырады. Хабарлассаңыз, 
мынау соткасы деп нөмірін берді. Қолма-қол хабарласып, ертеңінде жолықтық. 
Қырықтардың шамасындағы әңгімешіл жан екен. «Өзім Бозқозының жиені 
боламын. Әкем Бозқозы Айдабол Жәбәтайдің қарындасын алған екен.  
Бозқозы екеуі дос болыпты. Негізі, Сұрша мен Бозқозы бір кісі дейді. 
Бозқозылар тығыз орналасқан жер ана Курчатовқа қарама қарсы жатқан 
Майский селосы, яғни Семиерка ауылы. Сондай-ақ, олар Лебяжі мен Май 
ауданында көп. Ертеректе Болат Сапарғалиев деген кісі Май ауданының 
әкімшілігінде істепті. Қазір жоқ. Қайтыс болған. Өте білгір, шежіреші адам 
болыпты. Қолында мол тарих болған деседі. Ал, Мұсайып ағай мына тұрған 
Затонда тұрады», - деп үй мекенжайы мен телефонын қоса берді.

Алайда, Мұсайып ағамен кездесу оңайға соққан жоқ. Алғаш 
сөйлескенімізде, Семейден енді ғана келіп, демалып жатқандығын айтты. 
Айдабол Бозқозы туралы сұрағыма ол жағынан хабарым бар. Ретін тауып бір 
жолығайық. Сонда білетінімнің бәрін айтып беремін деді. Араға уақыт салып, 
екінші рет хабарласқанымда Омбыға жол жүріп бара жатырмын. Ресейдің 
қазақтары туралы жазып жүр едім. Айтпақшы, «Жұлдыз» журналының 2011 
жылғы екі санында мақалам жарияланған. Оқысаң болады. 

Ал, Айдаболым Бозқозылар туралы 2006 жылы шыққан «Тоғыз таңбалы 
найман, Бура шежіресінде» бірсыдырғы жазылған. Павлодар облыстық 
кітапханасынан алып танысуыңа болады. Сөйтіп, мен кітапханадан осы 
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шежіренің 1, 2 томын алып оқуға кірістім. Іздегенім, әрине, Айдабол 
Бозқозылар.

Кітаптың екінші томының 27-бетінде Қалихан Алтынбаевтың «Бура 
атасын таратуы: Аралда, Қара, Баспан (абыз), Бозқозы, Сұрша, Жәуетай, 
Таңатар, Құттық, Байсары, Боғай, Құттық, Алаберді, Қарақұл», - деп беріліп, 
оған мынадай «Көкпектінің айтыскер ақыны Қалихан ағамыз Бура атасын 
төмендегідей таратыпты». «Сұрша деген Бозқозының қосалқы аты екен» - 
депті. Жазып кеткен қолжазбасында, Жәуетай Арғынға жиен болады екен» 
- деген сөздер де оқыдым. Еш адам тап басып жоғары атаны тарата алмаған 
соң, Көкпекті өңірінің жобасын да келтіріп кеткенді жөн көрдім. Біздің 
кітап Павлодар өңірінде таралған жобамен құрылған» [6] – деп, ескертпе 
жазылыпты. Бұл бір. Екіншіден, осы кітаптың 222 бетінде Сұршаны (Бозқозы) 
Бура, Құлатау, Сырдақтан алып келіп, Сұрша (Бозқозы) – Ақкісі – Тоқпақ 
– Құдайберді – Айдаболым – Бозқозы – Байеке – Байқотан – Қырбаз деп 
таратады. Осы екі деректен Арғынның Айдабол Бозқозысы мен найманның 
Айдаболым Бозқозысының арасында қандай да бір байланыс бар деген  
ойымыз салмақтана түскендей болды. Үшіншіден, шежіренің 241 бетінде 
«Кәрімбай қажы- 1916 жылғы Патша үкіметінің соғысқа солдат алу  
жарлығына қарсы болып, Найманның Жәуетай, Бозқозы руларын, Оязға 
пара беріп, алып қалады. 500 қазақ жігіті «Қара жыра», «Айғыржал» көмір 
шахталарына қара жұмысқа алынады. Ол туралы Ахметшәріп дастан жазған» 
деген жалғыз дерек бар. Бұл жерде Жәуетайдың Бозқозыдан таралатынын 
айтсақ, тағы да әрі-сәрі күйде қаласың. Төртіншіден, осы «Бура шежіренің» 
303-бетінде тағы да «Ақирек – Аршалыдан шыққан Бозқозылар жазда  
Шідерті бойын жайлап, күздің аяғына таман Шідерті, Приозерное селолары 
арқылы жүріп отырып, Ертіс жағасына түсіп, қыстайды да, жаз шыға 
Шідертіге тартып, содан әрі Атақонысқа барады екен. Қазіргі Қызылжар, 
Сарышығанақ, Қараоба, Әуелбек ауылдарында тұрып қалған жұрт – Бозқозы 
атадан қалғандары...» делінеді. Бұл жерде әңгіме Шідерті өзені туралы 
болмақ. Шідерті (Сарыапан) өзенінің басын Қушоқы төбесінен алып,  
Ақтоғай ауданындағы Шығанақ көліне 502 шақырым ағып барып  
құятындығы белгілі. Өзеннің 113 шақырымы Қарағанды облысына, қалған  
389 шақырымы Павлодар облысына қарасты. Тарихқа сенсек, Шідерті  
өзенінің негізгі бөлігін Бесмейрам ұрпақтары жайлаған. Оның ішінде 
Арғынның Айдаболынан тарайтын Бозқозылар да бар. Бесіншіден, бүгінгі 
таңда көп адамдар пайдаланып жүрген «Материалы по Киргизскому 
землепользованию» деген кітаптың «Семей облысының Павлодар уезі» деген 
төртінші томында Айдабол Бозқозылардың орналасу тәртібі туралы кесте 
берілген [5].
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№ 
ауылов 

по 
порядку

Хозяйственного 
аула (зимовки 
или кыстау) по 

аксакалу

Урочища, 
при котором 
находится 
зимовка

Родо
начальника

Сколько 
лет или 

поклений 
сущес-
твет аул

Рстояния верстах от

Уезд- 
ного 

города

Осед-
лого 

пункта

Город-
ского 

пункта

Павлодарский уезд, Алкакульская волость аул №7

1 Сайлыбай 
Малкелді Үлкенкопа Айдаболым 80 42 6 40

2 Абсалям 
Балжан (войск. зем) - 100 42 6 40

3 Маусымбай 
Алимбай Акторык - 10 42 8 40

4 Карамолда 
Байлаубай Уокбай - 30 26 7 26

5 Бештай Боржык Брыстоп - 100 36 2 36

6 Ажибай 
Уркынчи Акторык - - 42 8 40

7 Джанторе 
Бодисов Бадес копа Бозкозы 70 47 6 47

8 Серказы 
Каркымбай

Дауым- 
шапкан Айдаболым 10 36 2 36

9 Бакыбай 
Куаныш Куаныш тобе - 3-пок 50 7 26

10 Бейсеней 
Сарыш

Сарыш 
тюбек - - 50 7 26

11 Молтукбай 
Мушке Куртугай - - 50 7 26

12 Үабамбай 
Бажан Куртугай - - 50 7 26

13 Тлеуберді Үеге Куркуз - 80 32 4 32

14 Мукаш 
Джумабай Каратал - - 32 4 32

15 Абежан 
Мачыбай Карабай Кум - 3-пок 50 7 26

16 Моралбай 
Тортуже Заводь Бозкозы 30 57 7 57
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17 Каней Каутов Туртюбек Бозкозы 40 45 6 45

18 Джангабыл 
Джаутык

п. 
Чернорецкий Айдаболым 15 50 - 50

19 Кунабай Акбота Мадияр - 7 32 4 32

20 Мусабай 
Танатар Кенжекей - 20 32 4 32

21 Акылбек 
Косбай Балапан - 10 33 3 33

Бұдан басқа кітапта «Бура атасы Өскемен уезінің Шар және Сұлусары 
болыстарын түгелдей дерлік, Нарын, Күршім, Үркер және Қалба  
болыстарының біраз бөлігін алып жатыр. Сонымен қатар, Бураның 
Жәуетай, Босқозы, Қондыбай аталары Семей уезінің Айғыржал, Семейтау, 
Кеңтүбек, Делбігетей болыстарында тұрғанын осы кітапта басылған 
Щербина материалдарынан көруге болады... Павлодар уезінің Баянауыл, 
Алтыбай, Алқакөл, Тереңкөл болыстарында басқа рулардың Бура аталары да  
мекендеген. Бұлар жаз жайлауға Айғыржал болысындағы туыстарына  
көшетін еді. Бірақ, патша үкіметінің 1868 жылғы жарлығынан кейін 
Ақкөл-Жайылмаға қарай жайлауға шығатын болды. Сөйтіп, 1868 жылдан 
кейін Айдаболым мен Бозқозылардың Семей жақтағы туыстарымен ара 
қатынасы үзіліп қалды. Алғашқы кезде олар Айғыржал болысына түбегейлі 
көшіп барамыз ба деген ойда еді. Кейін келе ол ойлары қиял түріне  
айналды» деген жолдар бар.

Мүсәйіп ағамызбен, осылай шығармаларымен біраз танысып барып, 
үшінші рет дегенде Затон базарының қасындағы үйіне барып жолықтық.  
Есікті зайыбы Тоқан жеңгеміз ашты. Ол кісіні мен педиснтитуттан білетін 
болып шықтым. Ағамыз төргі үйіндегі кабинетінде жұмыс істеп отыр екен.  
Мені өте жақсы қарсы алды. Әңгімеміз жарасып, біраз жайдың басын 
қайтардық. Шежіреші ретінде тарихтан хабары көп болып шықты. Тек, 
наймандардың ғана емес, Арғындардың да ұлы және кіші жүздің аталарын 
жатқа таратып отырды. Айдаболым Бозқозы туралы айтқанда ол атаның 
таралу тарихын еш жерден кездестірмегенін және дөп басып ешкім 
айтып бере алмағандығын көлденең тартты. Олардың кейінгі ұрпақтары  
Жәбетайдан бастап, толық шежіре болғанымен, Бозқозы мен Айдаболым 
туралы нақты деректердің болмауы және оларды ел ішінде кірме аталуы өзің 
айтып отырған мәселелерге сәйкес келетін сияқты деген тоқтамын айтты. 
Бірақ, біздің басты мақсатымыз, Бура найманнан таратылатын Айдаболым 
Бозқозыларды Арғынның Айдабол Бозқозысы деп төрткүл дүниеге жар  
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салу емес, тек қана тарихи деректердің сәйкестігіне мән беру болып 
табылады.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

2015 год ознаменован значимым и знаковым событием в развитии 
независимого Казахстана. Наша страна отмечает 550-ю годовщину 
основания Казахского ханства – колыбели и отправного пункта казахской 
государственности. Без преувеличения можно утверждать, что подобный 
юбилей празднуется впервые в национальной истории. Поэтому как никогда 
актуальными становятся вопросы проработки методологии исторического 
исследования и аспекты создания единой концепции в освещении и  
изучении этого важнейшего для национальной истории события.

Казахское ханство – государственное образование традиционно-кочевого 
хозяйственного типа, развивавшееся в XV – XVIII веках на территории 
современного Казахстана. «Возникновение Казахского ханства явилось 
закономерным итогом социально-экономических процессов на обширной 
территории Дешт-и-Кыпчака, Жетысу и Туркестана. Формирование в 
XV – XVI вв. целостного экономического региона на базе естественной 
интеграции областей со смешанной экономикой, кочевой скотоводческой 
и оседло-земледельческой, городской культурой подготовило условия 
к объединению всех земель региона в одной политической структуре»  
[1, с. 312]. Необходимо указать на важнейшие предпосылки образования 
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Казахского государства: политические – консолидация элиты казахских  
кочевых родов вокруг султанов Джанибека и Керея, с выработкой 
самостоятельной политической линии на фоне ослабления, доминировавших 
в середине XV в. государственных объединений (Ханство Абулхаира, 
Могулистан, государство Тимуридов), экономические – развитие общего 
хозяйственного уклада номадов, сочетающего кочевой, полукочевой и оседлый 
тип жизнедеятельности, и способствующего объединению племенных 
групп на территории Казахстана, в единый социально-экономический 
комплекс, этнические – завершение длительного исторического процесса 
слияния родственных тюркских этно-племенных групп в единую казахскую 
народность и культурные – наличие единого духовно-религиозного и 
культурно-исторического пространства способствующего процессам 
государственного строительства на землях Казахстана. 

Школьная программа по истории отводит достаточное место изучению 
проблематики формирования и развития Казахского ханства как в VII 
(Раздел III – «Казахстан в период позднего средневековья») и VIII (Раздел 
I – «Социально-экономическое, политическое и культурное развитие  
Казахстана в XVIII в.) классах, а так же в период предэкзаменационного 
обобщения и закрепления исторического материала по национальной  
истории в Х и XI классах. Тем не менее, в процессе изучения данной 
тематики, у учащихся традиционно возникает ряд вопросов и проблемных 
нюансов, которые требуют отдельного освещения со стороны учителя, а так 
же совместного, коллективного разбирательства. Я предлагаю для обсуждения  
ряд подобных неоднозначных аспектов в учебной трактовке истории 
Казахского ханства, с обоснованием их корректировки.

Аспект №1. Вопрос датировки возникновения Казахского ханства.
Отправным моментом основания Казахского ханства является  

традиционная и общепринятая дата – 1465-1466 гг., которая указана в 
основном источнике по возникновению казахской государственности:  
хронике Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и-Рашиди».

Двойственность датировки, вызывающая вопросы у учащихся связана 
с мусульманским летоисчислением – это 870 г. хиджры. Следовательно, 
переход в западное Жетысу (Могулистан) родов Керея и Джаныбека  
состоялся либо во второй половине 1465 г, либо в первой половине 1466 г.  
Трудно представить, чтобы массовая перекочевка сотен тысяч человек 
состоялась в неблагоприятный для переходов кочевников зимне-весенний 
период (ослабленный скот не может выдержать длительную  
одномоментную миграцию). Поэтому вполне оправдано допустить, что 
событие положившее начало Казахскому ханству состоялось в конце  
лета – осенью 1465 г. 
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И Мухаммед Хайдар Дулати и другие авторы того времени – Камал 
ад-дин Али Бинаи («Шайбани-наме»), Рузбихан Исфахани («Михман- 
наме-йи Бухара»), Усман Кухистани («Тарих-и-Абулхайрхани») указывают  
что процесс оформления ханства казахов занял определенное время и  
включал в себя еще ряд миграций родов Дешт-и-Кыпчака в Семиречье на 
рубеже 50-х –  60-х годов XV в. Закончился этот процесс только в 1468 г. 
в связи с гибелью Абулхаир хана и перехода доминирования в степной зоне 
Центральной Азии к новой политической силе – Казахскому ханству

Аспект №2. Вопрос Объективности и точности источника.
Труд Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и-Рашиди» составлен в 1541 – 

1546 гг. и написан на персидском языке. Возникает очевидный вопрос, почему 
основной источник по истории Казахского ханства написан не на казахском 
(тюрко-кыпчакском) языке. Мирза Мухаммед Хайдар Дулати (Доглат) 
являлся представителем высшей знати Могулистана и занимал крупные 
государственные должности при Саид-хане. В период написания своей хроники 
Мухаммед Хайдар Дулати являлся правителем Кашмира – государственного 
образования в северо-западной Индии, где языком делопроизводства был 
именно персидский. «Тарих-и-Рашиди» – разноплановое произведение, где 
описывается развитие Могулистана и события жизни самого автора. Время 
составления этого труда отстоит от периода возникновения Казахского  
ханства на 80 лет, тем не менее «Тарих-и-Рашиди» признан исторически 
достоверной хроникой. Образование Казахского ханства было настолько 
значительным событием в Центральной Азии, что фиксируя развитие 
Могулистана, Мухаммед Хайдар Дулати не мог о нем не упомянуть.

Признание времени образования Казахского ханства в 1465-1466 гг., на 
основании сообщения Мухаммеда Хайдара Дулати в «Тарих-и-Рашиди», было 
утверждено по предложению В. В. Вельяминова-Зернова, исследовавшего 
этот труд в 60-е годы XIX в. Вот полный текст отрывка посвященного  
данному событию: «В то время в Дешт-и-Кыпчаке владычествовал 
Абулхайр-хан. Он причинил много беспокойства султанам джучидского 
происхождения. Жаныбек-хан и Кирей-хан бежали от него в Могулистан. 
Есен-Буга-хан охотно принял их и предложил им округ Чу и Козы-Баши, 
который составляет западную окраину Могулистана. Узбекский улус 
после смерти Абулхайр-хана пришел в расстройство. Большая часть его  
подданных откочевала к Кирей-хану и Жаныбек хану, так что число 
собравшихся около них людей достигло двухсот тысяч человек. За 
ними утвердилось название узбек-казахи. Начало правления казахских  
султанов – с восемьсот семидесятого года, а Аллах лучше знает» [1, с. 328].

Аспект № 3. Вопрос этнической самоидентификации и названия.
Термин «узбек-казахи» требует ряд уточнений. Как указывают 
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отечественные исследователи термин «казак» встречается очень рано в зоне 
расселения тюркского конгломерата народов. Так еще в руническом памятнике 
VIII века, найденном в верховьях Енисея присутствует словосочетание 
«казгак углым» (казахский сын). Древнейшее упоминание термина «қазақ» 
в современной транскрипции содержится в Арабо-кыпчакском словаре 
государства мамлюков Египта датируемого 1245 г. В ту эпоху это слово 
не имело еще этнической привязки и обозначало вольного человека 
(скиталец) утратившего связь с покровителем. Племена, определяемые в 
XV в как узбекские, так же получили свое название не по этническому, а 
по социально-политическому признаку – это подданные узбекского улуса 
Абулхаира (историки связывают сам термин с именем сильнейшего хана 
Золотой орды – Узбека). 

Словосочетание «узбек-казахи» употреблялось на узком отрезке  
времени (60 – 70-е годы XV в.), так как отражало политическую ситуацию, 
возникшую в связи с «отложением» родов Кирея и Джаныбека от хана 
Абулхаира. Бывшие подданные узбекского хана отказались от подчинения 
своему суверену и перешли к свободному, но опасному существованию 
на пограничье Могулистана, то есть стали казахами. В дальнейшем, с  
укреплением Казахского ханства, такое социально-политическое понимание, 
на фоне роста национального самосознания, дополнилось этнической 
самоидентификацией, Казахское ханство – это страна народа казахов. 

Аспект № 4. Вопрос генеалогии и совместного правления.
Начальный этап становления и развития Казахского ханства связан 

с совместным правлением его основателей – ханов Керея и Джаныбека,  
которое закончилось в 1472-1473 гг. в связи с кончиной старшего по возрасту 
Керея. Каков был характер этого альянса и можно ли говорить о первенстве 
какого то из двух правителей? В источниках, повествующих о действиях  
этих казахских ханах соправителях, нет точного разъяснения кто из 
этих двух ханов был главным, их имена пишутся рядом не в строгом 
порядке. Родословную обоих выводили от правителя Ак орды Урус-хана,  
который в свою очередь был потомком старшего сына Джучи (Жоши) хана 
– Орда-Ежена. Отец (Барак-хан) и дед (Куйручук-хан) Джаныбека были 
правящими ханами Ак орды, и это давало ему основания для первенства. 
Но Керей был старше по возрасту, а так же являлся потомком старшего 
сына и соправителя Урус-хана – Тохта-Кыйи (умер ранее отца). Вот  
генеалогия основателей Казахского ханства:

Урус хан – Тохта-Кыйя (1 сын) – Пулад – Керей хан
Урус хан – Куйручук хан (4 сын) – Барак хан – Джаныбек хан.
У каждого из казахских ханов были собственная ставка и улус. Они вели 

не только совместные, но и самостоятельные военные действия. Так что 
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можно констатировать о действительно исключительном факте: совместном 
и равном правлении двух ханов в едином государстве. 

Династическая таблица всех казахских правителей выглядит так:
- Керей хан (1465 – 1473)  Джаныбек хан (1465 – 1480)
- Бурундык хан (Бұрындық) (1480 – 1511)
- Касым хан (1511 – 1518/1523)
- Мамаш хан (1518 – 1524)
- Тахир хан (1524 – 1532)
- Буйдаш хан (1532 – 1538) соправители Тугум хан и Ахмет хан (не  

позже 1537)
- Хакназар хан(1538 – 1580) самое раннее упоминание относится  

к 1549 г.
- Шигай хан (1580 – 1582)
- Тауекель хан (1582 – 1598) борьба с Мунгатаем и Мир-Мухаммадом  

(до сер 90-х гг.)
- Есим хан (1598 – 1629) соперничество с ханом Турсуном (1613 – 1628)
- Жангир хан (1629 – 1652)
- Тауке хан (1680 – 1715)
Аспект № 5. Вопрос внешнего признания субъекта международных 

отношений.
Когда Казахское ханство стало полноправным и признанным элементом 

политической системы Центральной Азии? Сразу после того как казахские 
правители военными успехами доказали жизнеспособность своего 
государства. Период восприятия нового сообщества «узбек-казахами» 
оказался очень короток. Переход под контроль Казахского ханства степной 
зоны Дешт-и-Кыпчака и вытеснение оттуда шейбанидов – потомков  
Абулхаир хана, а также установление контроля над стратегически  
важными городскими центрами на Сырдарье (Сыгнак, Сауран, Сузак) в  
70-е – 80-е гг. XV в. - повлияли на укрепление международного авторитета 
молодого государства казахов. Разгром Касым ханом узбекского правителя 
Мухаммеда Шейбани в 1510 году окончательно закрепил легитимный 
международный статус Казахского ханства. 

Самое раннее упоминание о заключении международного соглашения 
казахским ханом содержится в труде ««Тарих-и-Рашиди». Мухаммед  
Хайдар Дулати рассказывает о встрече Касым хана с правителем  
Могулистана Саид ханом в 1513 г и о заключении союзного соглашения. 
В дальнейшем принятие подобных договоров упоминается в хрониках 
касающихся деятельности всех влиятельных казахских правителей – ханов 
Хакназара, Тауекеля, Есима, Тауке. В восточных источниках нач. XVI в., в 
частности документах сефевидского Ирана, Казахское ханство упоминается 
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уже как сильное и самостоятельное государство.
Одной из первых стран, вступивших в дипломатические связи с 

Казахским ханством в начале XVI в, было Московское государство  
(согласно описи архива Великого князя Василия III (1505-1533). Тогда же, из 
записей австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, посетившего 
Москву в 1517 и 1526 годах, о казахах впервые узнали и в Европе. Первый 
обмен послами между Россией и Казахстаном состоялся в кон. XVI в., при 
Тауекель хане (Кул-Мухаммед – Вельямин Степанов).

Аспект № 6. Вопрос соотношения казахской государственности с 
системой жузов.

Не существует однозначного взгляда на проблему возникновения  
казахских жузов. Основоположник казахского языкознания С.А. Аманжолов 
считал, что деление протоказахской территории на три жуза произошло 
в домонгольскую эпоху – в X-XII веках. Чокан Валиханов деление 
казахов «на три сотни – юз» относил «к смутному времени» (периоду 
распада золотой Орды XIV-XV вв), когда «…для обеспечения своих прав 
в местах своего кочевания составляли союзы». В «Расспросочной речи» 
русских промышленников 1616 г. впервые упоминается Старший жуз под  
названием «Большая казачья (казахская) Орда). Самое раннее письменное 
упоминание термина «жуз», относится к первой половине XVII века –  
Махмуд бен Вали, историограф XVII в. из Балха, в своем сочинении «Бахр 
аль-асрар» (ок.1634 г.) употребил для обозначения земель современного 
Казахстана название «Йуз (Жуз) Орда».

Казахские жузы представляют собой особое этносоциальное 
образование с внутренним региональным единством на базе устоявшегося 
культурно-хозяйственного  комплекса. Элементами самобытной организации 
жузов являются: своеобразие экономического уклада, культурно-бытовые 
особенности, определенный и устойчивый родоплеменной состав. 
Большинство исследователей, вслед за Ч. Валихановым, признают причиной 
образования казахских жузов «различие условий ведения кочевого 
скотоводства в зависимости от окружающей природы». Но также очевидно, 
что на устойчивое развитие системы жузов оказал влияние и политический 
процесс возникновения и усиления Казахского ханства. Объединение в единую 
политическую структуру закончило тенденцию формирования казахской 
нации. Единая государственность консолидировала население казахских 
степей и определила устойчивый характер национального организма. Живя 
в разных жузах, казахи ни когда не рассматривали данное разделение как 
политическое или этническое – ощущая всегда себя единым народом. 
Это позволило сохранить национальное самосознание даже в условиях  
прерывания суверенных форм казахской государственности периода  
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внешнего давления и колонизации XVIII – XIX веков.
Аспект № 7. Вопрос хронологических рамок окончания периода Казахского 

ханства.
Правление хана Тауке (1680-1715) стало периодом наивысшего 

укрепления Казахского ханства по всем составляющим – в хозяйственном, 
политическом, социальном направлениях. Показателем оформления 
самобытной государственно-правовой линии стало создание уникального 
правового кодекса «Жети жаргы». Поэтому последующее далее ослабление 
и разделение единого казахского государства на отдельные территории 
с самостоятельными правлениями (ханы Каип, Абулхаир, Жолбарыс) в 
начале XVIII века, рассматривается как ликвидация Казахского ханства. 
Внешний фактор сыграл определяющую негативную роль – джунгарская 
угроза повлияла на поиск политических контактов хана Младшего жуза 
Абулхаира с Российской империей. Итогом стало установление протектората 
и последующее присоединение Казахстана к России. Тем не менее, говорить 
о завершении истории Казахского ханства с момента вхождения Младшего  
жуза в состав России (1731 г.) неправомерно. Казахская государственность 
испытала еще период консолидации и значительного укрепления во 
второй половине XVIII в. в период правления Абылай хана (ум. в  
1781 г). Авторитет этого политического деятеля, как и самостоятельность  
Казахстана, признавались тогда всеми соседями, в том числе Россией и 
Китаем. В связи с этим логичной и оправданной, с моей точки зрения, будет 
корректировка тематики преподавания истории Казахстана, таким образом, 
чтобы период правления Абылай хана включался в разделы посвященные 
истории Казахского ханства. Это поможет сформировать правильное  
понимание того факта, что период существования Казахского ханства 
продолжался не до начала, а до конца XVIII века.

В заключение следует указать, что мероприятия посвященные 
празднованию 550-летней годовщины образования Казахского ханства 
становятся дополнительным поводом к углубленному и уважительному 
обращению к национальной истории. Ведь как сказал наш Президент Н.А. 
Назарбаев: «Постигать историю, изучать прошлое и давать ему справедливую 
оценку – всё это требует глубочайшего интеллекта и высочайшей 
ответственности».
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И СИСТЕМНОСТИ 
В ИССЛЕДОВАНИИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

Современный момент и сама историческая ситуация предоставляют 
уникальную возможность определиться с проблемой преемственности и 
системности как в исследовании, так и анализе истории Казахского ханства 
в широком аспекте. Дефиниция «широкий аспект» подразумевает совместное 
взаимодействие и научный тандем истории, философии, востоковедения, 
источниковедения, лингвистики, литературы и т.д. Интеграция всего 
комплекса направлений и разделов социогуманитарой науки является 
необходимым условием достижения нового уровня результатов в изучении 
основополагающей проблемы истории появления, существования и ухода 
из исторической арены Казахского ханства. Было бы неправильным  
ограничивать круг вопросов, связанных с Казахским ханством только с 
гуманитарными науками. Казахское ханство представляет огромную важность 
и устойчивый интерес для всей науки. Ведь мало кто еще задумывался  
над тем, как развивалась математика в Казахском ханстве. Но поскольку мы 
говорим о государстве и государственности, то надо исследовать и ввести 
в научный анализ весь комплекс информации по жизнедеятельности и 
полноценному существованию Казахского ханства. При этом имеется в виду 
не только казахстанский сегмент, в целом международный опыт изучения 
данной проблематики [1-2].  

Вопрос об образовании Казахского ханства является одним из ключевых 
в национальной истории Казахстана. На мой взгляд, важно смотреть на 
события прошлого не просто с точки зрения их как состоявшегося факта, 
а как на результат исторического процесса... К рубежу XV-XVI вв. на 
обширной территории степной, полустепной и пустынной зоны умеренного 
пояса Евразии исчезло многообразие племен и родов домонгольского и  
монгольского периодов. Они поляризовались в народности и нации, 
сохранившие названия и этнические территории до наших дней. Этому 
способствовал длительный процесс накопления однородных этнических 
признаков на базе общности хозяйственного уклада. Кочевое скотоводческое 
хозяйство явилось результатом хозяйственных отношений в условиях резко 
континентального климата, небольших атмосферных осадков и других 
объективных факторов.
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Казахское ханство есть итог завершения сложных и прежде всего, 
этнополитических процессов. До сих пор, мы историки, говорили о 
первостепенной роли экономических, социальных и политических причин 
в качестве предпосылок возникновения Казахского ханства. Всё это  
правильно. Все же с точки зрения уроков истории данного государственного 
образования, важно обратить внимание на приоритетность этнических 
процессов и межэтнических отношений. Если во главу угла поставить 
вопрос об Ак Орде, как предтече Казахского ханства, то данное утверждение 
становится более рельефным. Профессор Кемаль Акишевич Акишев  
обращал особое внимание на полиэтнический характер Ак Орды, а  
известный медиевист Клавдия Антоновна Пищулина доказала, что это  
было первым централизованным государством на территории Казахстана. 

Как утверждают исследователи, образование Казахского ханства не было 
единовременным актом, будучи сложным по характеру и продолжительным 
по времени многогранным явлением. Процессы политические развивались 
здесь одновременно с этническими и переплетались с ними. Подобно тому, 
как единая древнерусская общность в результате расчленения территории 
древнерусского государства распалась на три народности – русских,  
украинцев и белорусов, единый кыпчакский народ, оказавшийся в составе 
Улуг-Улуса и владений трех сыновей Чингисхана, разделился на казахов, 
узбеков, ногайцев и сибирских татар. За счет ранее существовавшего 
суперэтноса значительно укрепили свои позиции каракалпаки, башкиры, 
татары, а, возможно, и туркмены. Сформировался Алты Алаш – военная 
конфедерация шести наиболее родственных народов. В отличие от ханства 
Абу-ль-Хайра и Ак Орды, а также Могулистана, Казахское ханство имело  
более прочную этническую основу – уже сложившуюся казахскую 
народность.

Единственным, но очевидно, не первым источником, который сообщает 
о дате образования Казахского ханства является «Тарих-и-Рашиди». Автор 
этого труда Мухаммад Хайдар абн Мухаммад Хусайн Гурган или Мирза  
Мухаммад Хайдар Дуглат (1499-1551 гг.). В Казахстане его принято  
называть Дулати, хотя он себя так никогда не называл. Профессор из 
Индии Мансура Хайдар в «Предисловии» к своей книге «Мирза Мухаммад 
Хайдар Дуглат в персидских источниках» обращает внимание на то, что: 
«Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат долгое время оставался одним из ханзаде 
Моголистана, преданных забвению, пока казахи не признали его своим 
национальным историографом и не решили показать все его достижения и 
восславить его (уже) бессмертное имя. Нет необходимости подчеркивать,  
что Мирза Хайдар, как выдающийся представитель казахов, заслужил 
всяческих почестей и похвал от своих соотечественников, пусть даже и 
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запоздалых» [1, с. 7].  
Все, кто пишет об истории Казахского ханства, обращаются к  

указанному труду, но при этом мало обращают внимания на то, что в  
переводах и трактовках положений, взятых у Мирзы Хайдара, есть 
разночтения. Одно дело, как переведено это известным узбекским ученым 
Асамом Урунбаевым в рамках полного научно-комментированного перевода 
«Тарих-и Рашиди» на русский язык, и другое – в отрывке из труда Мирзы 
Хайдара, приведенного в ставшем редким фолиантом книге «Материалы по 
истории Казахских ханств XV - XVIII веков (извлечения из персидских и 
тюркских сочинений)». Это тема и предмет для научной дискуссии. 

Обращение к историографической и источниковедческой традиции по 
изучению истории Казахского ханства обнаруживает ряд проблем, которые, 
в конечном счете, сводятся к актуализации вопросов преемственности и 
системности. В то же время некоторые из них можно отнести к феноменам, 
что требует специального рассмотрения и в данной работе может быть лишь 
упомянутым. 

Первое, что привлекает внимание при обращении к вопросам  
исследования Казахского ханства – проблема генезиса исходной или  
первичной информации, сведения о ее авторах и инициаторах в лице  
заказчиков (правители, официальные лица, господствующий режим 
или идеология). Второе – народная историология, устная и письменная 
историграфическая традиция в описании событий, связанных с Казахским 
ханством. Третье – собственно научное осмысление и формирование  
научных направлений по изучению Казахского ханства.   

Соответственно общую историко-источниковедческую и  
информационную базу о рассматриваемом объекте истории можно 
обозначить в виде трех уровней: официальный (наднаучный), популярный 
(народный) и научный. Каждый из указанных уровней  оказывал свое 
непосредственное влияние на проблему освещения и сохранения информации 
о Казахском ханстве в различные исторические периоды. В результате на 
сегоднящний день создалась историографическая ситуация, которую можно 
охарактеризовать как калейдоскопическую и разнонаправленную. Спектр 
представлений о генезисе Казахского ханства включает в себя большой 
комплекс наработанного материала. Однако, до сих пор представляются 
неразработанными теоретико-методологические аспекты проблемы. Часто 
видения в этом направлении носят сугубо фактологический характер или 
же ограничиваются источниковедческим анализом проблем, связанных с 
возникновением и становлением собственно Казахского ханства. 

Подобная ситуация напрямую проистекает из самих традиций по изучению 
истории Казахского ханства. Еще во «Вступлении» к «Тарихи-и-Рашиди» 



528

Мирза Хайдар Дуглат обращал внимание на то, что изначально история 
отличалась своими научными достоинствами. «Книги ... служат познанию 
жизни предшественников. И это – очевидное доказательство достоинств 
науки истории. Все группы людей единодушны в признании пользы 
этой науки. Большинство людей, даже все люди мира пользуются этой 
наукой – передают предания и рассказы о своих предках, приводят их в  
доказательство» и придерживаются их; особенно тюркские народы, 
которые все речи, дела и большинство споров основывают на рассказах и  
преданиях своих предков» [3, с. 19]. 

Тем самым, автор первого источника, который сообщает о дате 
возникновения Казахского ханства, дал понять, что его труд претендует 
на определенный уровень научности. Уже тогда Мирза Хайдар обращал  
внимание на специфику складывания устной историографической  
традиции, отмечая ее роль и значение для народов Центральной Азии. «… 
Несмотря на отсутствие возможностей и недостаточность знания, приступаю 
к этому большому делу, так как могольские ханы вот уже много времени, 
отойдя от завоевания стран, довольствуются из всех обитаемых мест 
мира степями, и по той причине никто из них не написал истории, и они  
вспоминают о своих предках в устных преданиях» [3, с. 19-20]. В  
доказательство историографической значимости своего произведения 
в процесс складывания научного видения проблем, связанных с  
описываемыми событиями Мирза Хайдар, приводит следующие слова: 
«Моя дерзость в этом важном деле основана на необходимости, так как 
если бы я не отважился на это, то история могольских ханов полностью  
стерлась бы со страниц времени» [3, с. 20].

В историографии Казахского ханства сложился стереотип о том, что  
процесс научного осмысления данной проблематики начался только в 
XIX веке. Между тем, возникает вопрос о том, как же быть с собственно  
традициями степной историографии, на которые как приведено выше, 
указывал Мирза Хайдар? Чем не научны те объяснения, которые он  
приводит в обоснование причин написания им «Тарих-и Рашиди» и 
доводов относительно того, почему эта книга так называется? [3, с. 
20-21]. Чем как не научной добросовестностью можно назвать то, что в 
своей книге Мирза Хайдар пишет: «Итак, в начале книги ради доброго 
напутствия и благословения я дословно привел предисловие к «Зафар-наме» 
господина предводителя ученых, цвета людей, идущих праведным путем, 
знатока основ и деталей законоведения, объединяющего в себе знания, 
передаваемые предшественниками, а также постигаемые своим умом маулана  
Шарафаддина Али Йазди…» [3, с. 20]. Из сказанного следует вывод, 
что отдельные средневековые источники по истории Казахского ханства 
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нужно рассматривать одновременно как историографический источник, 
нежели чем просто манускрипты. Другое дело, что должны сохраняться 
принципы подхода, выверяющие степень репрезентативности и научной  
достоверности, что, впрочем, должно быть обязательным инструментарием 
исследователя даже при использовании современных трудов,  
претендующих на научность.

Важным фактором в соблюдении преемственности в изучении  
Казахского ханства является цельный хронографический подход. Не 
секрет, что в массовом сознании часто понятие «Казахское ханство» 
ассоциируется с периодом правления Джанибека и Керея и завершается 
правлением хана Абылая. Между тем, официально институт ханства в 
Казахстане, как известно, был ликвидирован в 1822-1824 гг. Если идти еще 
дальше, имея в виду народно-освободительную борьбу дома Касымовых, 
то последний казахский хан Кенесары Касымов скончался лишь в 1847 
году [3]. Поэтому представляется правомерной постановка проблемы 
обозначения хронологических рамок существования Казахского ханства 
с 1465 по 1847 гг. Получается, что история Казахского ханства охватывает 
период длинною почти в 400 лет, а если быть точнее, то 382 года. Безусловно, 
что данное видение явлется гипотетическим, но за ним следует увидеть 
комплекс серьезных проблем, влиящих как на формирование представления о  
Казахском ханстве как целостном, самодостаточном государственном 
образовании, так и особенностях его развития и эволюции на различных 
исторических фазах. Только такой методологический подход позволит 
систематизировать как имеющиеся на сегодняшний день источники, так и 
написанную по истории Казахского ханства литературу. 

Соответственно, этот вопрос приобретает актуальное практическое 
звучание в свете подготовки научных кадров и объединении усилий 
специалистов по данной проблематике. Изучение истории Казахского ханства 
должно происходить в условиях интеграции научного потенциала и усилий 
специалистов разных направлений. Однако все они должны выработать 
совместные универсальные подходы и методы исследования Казахского 
ханства в комплексном виде. Во всяком случае такая интеграция будет 
способствовать повышению не только содержательного, но качественного 
уровня результатов научной работы. В конечном счете это создаст  
благодатную почву для написания и создания фундаментальной 
многотомной истории Казахского ханства. Думается, что нет необходимости 
объяснять громадную государственную, общественно-политическую, 
научно-практическую и культурную значимость реализации такого проекта.     

Постановка проблемы о системности в исследовании Казахского ханства 
подразумевает, прежде всего, вопросы практического характера и свойства. 
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Многие из них имеют отношение к разобщенности основы исследовательской 
работы. Следует признать, что большинство трудов по истории возникновения 
Казахского ханства, продолжая традиции первоисточников обрели форму 
нарративной истории. Между тем изучение такой сложной научной  
проблемы имеет множество деталей и нюансов. Например, в Казахстане 
уже трижды изданы переводы «Тарих-и Рашиди» Мирзы Хайдара. 
Однако, в русском и казахском переводах этого произведения встречаются  
разночтения, расхождения и неточности, которые влияют на постановку и 
исследование тех или иных аспектов истории Казахского ханства. Например, 
много вопросов вызывают те положения, в которых говорится о событиях, 
связанных с его образованием. Весьма важным моментом является то, что 
исследователи до сих пор не обращали внимания на то, что если в отношении 
Керея Мирза Хайдар однозначно говорит о том, что он Кирай-хан, то при 
упоминании Джанибека, он делает уточнение: «Джанибек-хан-казах» [3, с. 
116, 146]. Данная ситуация вызывает много вопросов. В то же время этот 
факт проливает свет на обстоятельства того, почему Керей и Джанибек 
были соправителями и может дать ответ на вопрос о том, кто из них играл 
главенствующую роль. Хотя вопрос о том, кто из них правил первым и  
вторым, что они были родственниками или троюродными братьями,  
достаточно раскрыт в существующей литературе. Тем не менее, разгадка 
вопроса о том, почему на ханство посадили сразу двух ханов, еще ждет  
своего полного разрешения. 

Внимательный взгляд на ситуацию, в условиях которой появилось на 
свет Казахское ханство, показывает, что среди всех причин главенствующую  
роль сыграл этнический фактор. Именно завершенность этнических 
процессов, начавшихся еще задолго до образования империи Чингисхана, 
способствовал первым успехам и почти 350-летнему (1465-1820-ые годы  
XIX века) независимому существованию Казахстана. Обретя независимость  
в начале 90-х годов ХХ века, Казахстан вновь столкнулся с историческим  
фактом наличия полиэтнического общества. В этой ситуации становится 
понятным, насколько важно было определиться стране и Президенту 
Казахстана Н.А. Назарбаеву с моделью межэтнического согласия в  
обществе. И видимо, не случайно, 20-летие создания Ассамблеи народа 
Казахстана совпало с юбилеем Казахского ханства. Созданная таким  
образом модель межэтнических отношений позволила избежать многих 
проблем при построении государства нового типа, но уже в других 
исторических реалиях конца ХХ - начала XXI веков [5].  

Проблема преемственности и систематизации исследований по истории 
Казахского ханства включает и вопрос об определении его места во  
всемирной истории. Важность такого вопроса определяется не только 



531

хронологическим масштабом Казахского ханства. Необходимо обратить 
внимание на то, в каких исторических обстоятельствах оно возникло с 
точки зрения опять-таки геополитических причин. Прочтение труда Мирзы  
Хайдара Дуглата «Тарих-и Рашиди» с позиций ситуации, которая  
привела его автора к упоминанию даты основания Казахского ханства 
и имен его первых правителей в аналитическом сравнении с трудами 
других средневековых авторов может произвести прорыв в современной  
медиевистике и изучении традиций государственности на территории 
Казахстана и Центральной Азии. Особенно это важно в свете  
интеграционных процессов, поскольку примат экономических интересов 
всегда определял не только образ межгосударственных отношений, но и, 
прежде всего, судьбу государства и государственности [6-7].  

В свете празднования 550-летия Казахского ханства важно 
поставить вопрос об учреждении и открытии самостоятельной научно- 
исследовательской структуры. Ныне и для будущих поколений необходим 
Центр по изучению Казахского ханства или даже институт. Для вставшего 
за годы независимого развития во весь рост государства — это архиважный 
вопрос. Почти 400-летняя история существования государственного 
образования, давшего основу для будущей территории и населения,  
включает в себя широкий спектр проблем и вопросов, многие из которых 
еще не разработаны и не освещены в литературе.  Наконец, это связано с 
реализацией национальной идеи «Мәңгілік Ел», концептуальное содержание 
которой направлено на будущее и ориентировано на создание условий 
подрастающему поколению. 
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О ТАТАРАХ ЧИНГИС ХАНА

В советской историографии, как известно, присутствовала тенденция 
умалчивания роли тюркских народов во всемирной истории. Советская 
историческая наука с подачи коммунистической партии всячески обходила 
стороной «тюркский вопрос» в истории Евразии, опасаясь возрождения 
пантюркизма в СССР, а значит, - возрождения былого могущества тюркских 
империй прошлого, равным которым не было в мире ни по величине, ни 
по могуществу – это Хуннская империя (Монгольская – по мусульманским 
источникам) [1, с. 229-231] и ее наследницы - Тюркская и Монгольская 
империи. 

Сегодня, как никогда важно пересмотреть и переосмыслить с новых 
научно-методологических позиций историю тюркских кочевых этносов 
и созданных ими государств древности и средневековья. В частности, 
историко-географический подход, рассмотрение этнополитических проблем 
истории Центральной Азии и всемирной истории в целом с позиции 
евразийства позволит по-новому взглянуть на данную проблему.

Для истории казахского народа особенно важное значение имеет  
изучение XIII века, заложившего предпосылки для образования Казакского 
(Казахского) этнополитического Союза (Улуса), который согласно 
выдающемуся казахскому ученому Ч. Валиханова образовался «в смутные 
времена, предшествовавшие основанию ханств Казанского, Крымского и 
Астраханского... в степях засейхунских» [2, с. 205]. Исследователь делает 
вывод «... о происхождении их (казахов - автор), как союза племен от Золотой 
и Джагатайской орд...» [2, с. 209-210]. Он, в частности, отмечал, что во  
время своего похода на хана Золотой Орды Тохтамыса в 1392 году эмир  
Темир «убил детей Алача и первого хана казачьего», поэтому … «можно 
полагать, что сам Алач (первый казахский хан - автор) мог жить в середине  
XIV столетия» [2, с. 206]. Указанное время действительно совпадает с 
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правлением в Ак Орде хана Ырыса (Уруса), во времена которого была создана 
первая казахская армия «Алаш мыңы» и которого казахские исследователи 
считают первым казахским ханом [3, с. 260, 277]. «В годы его правления 
(хана Ырыса – автор), – отмечают исследователи, – в Ак Орде проживал 
народ с единым языком, территорией, материальной и духовной культурой…, 
присущих единому этносу [3, с. 277]. «В Золотой Орде имелась область, 
носившая название Казакстан; то же название мы встречаем сейчас в 
числе наименований республик СССР», – писал профессор Белградского 
университета, известный ученый-евразиец Э. Хара-Даван [4, с. 253-254].

Изучение XIII века имеет важное значение в связи с образованием  
великой Монгольской империи во главе с Чингис ханом, происходившим 
согласно китайских источников из племени черных татар, рода қыят- 
борджигин [5, с. 97]. Известный исследователь-китаевед В. Васильев  
отмечал, что «китайцы в XIII в. часто называли настоящих монголов,  
монголов Чингис хана, хэй-да, – черные татары, а онгутов - белые татары, 
бай-да» [5, с. 96-97]. Известный ученый-тюрколог Л. Гумилев на основании 
китайских же источников причислял к черным татарам кереитов (кереев) и 
характеризовал их (черных татар) как кочевников-скотоводов [6, с. 102]. 
По сведениям китайских источников, на которые в основном опираются 
исследователи, главным занятием черных татар было кочевое скотоводство, 
которое было чуждо лесным охотничьим тунгусо-маньчжурским  
племенам [5, с. 97; 7, с. 135; 8, с. 43]. Данный факт может свидетельствовать 
о тюркском происхождении, в частности, племени черных татар, из которого 
вышел род Чингис хана, так как кочевниками-скотоводами, несомненно,  
были лишь тюркские племена. А Чингис хан, целью которого было  
объединить все поколения, живущие в войлочных кибитках, как известно, 
был яростным сторонником кочевого образа жизни и завещал своим  
потомкам оставаться кочевниками [4, с. 72, 79]. По древним казахским и 
кыргызским шежире кочевниками в полном смысле этого слова являются 
казахи, кыргызы и монголы, имеющие общее происхождение («... киіз 
туырлықты, ағаш уықты») [9, с. 130]. 

Исследователи связывают основателей могущественной империи 
средневековья с пришлым тунгусо-маньчжурским племенем татар.  
Так, В. Васильев писал, что «китайские источники ясно указывают 
на маньчжурское происхождение татар» [7, с. 128] (забегая вперед 
отметим, что Маньчжурия, современный Северо-Восточный Китай, 
первоначально принадлежала хуннам, [10, с. 211,223]). Другой известный 
исследователь-китаевед Н. Бичурин высказывал аналогичное мнение,  
что «... основатели Монгольской империи были не коренные монголы, 
а тунгусы, которые пришли в южную Монголию с Амура…» [1, с. 385]  
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(т.е. вновь из Маньчжурии). Л. Гумилев связывал племя шивэй с татарами 
(Н. Бичурин называл их мэнгу-шивэй) [6, с. 98, 100]. Современный 
исследователь-тюрколог Ислам Қабышұлы, ссылаясь на монгольских 
историков, утверждает, что слово «шивэй» могло произойти от слова  
«сяньби» [9, с. 52] (так назывались переселившиеся в горы Сяньби хуннские 
кочевые племена, смешавшиеся с местными китайцами, принявшие  
подданство последних и называвшиеся также сяньби-тоба [9, с. 50]).  

В. Васильев говорил о татарах как о правящей династии Монгольской 
империи: «… Имя Татар или Татань… при Чингис хане стало царственным 
(как прежде Ойхор, Тукюэ) и дало название для всех других в смысле  
царства. Мэн-хун ясно говорит, что Татары даже не знали, откуда взялось 
название Монголов. Мухури, при свидании с китайскими чиновниками, 
постоянно называл себя татарским человеком. Следовательно, название 
Монгол… было… чисто официальное, и таким образом, эти два названия 
(из которых последнее пересилило вследствие той же официальности) 
ввели в недоумение не только европейских ученых, но и Рашид-Эддина…» 
[7, с. 137]. Из сказанного становится понятно, почему персидский  
летописец Рашид-эддин писал о том, что родословие татар Чингис хана  
овеяно туманом, потому что «в дальнейшем они растворились в чужой 
этнической среде на территории Китая, поэтому… о них давно ничего не 
было известно» [5, с. 45]. 

Далее В. Васильев повествует о «растворении татар в чужой этнической 
среде на территории Китая» и продолжает говорить о татарах как о тюркском 
племени: «Конечно, мы могли бы допустить, что Татары Чингис хана не 
делали этого круга… Мэн-хун причисляет их к Шатоскому поколению 
(доверимся здесь китайскому писателю, современнику Чингис хана - автор)… 
История говорит нам, что Тукюэсцы, прозванные Шатосцами от степи  
Шато, находящейся на запад от Барколя, впоследствии (794 г.)… были 
переведены на северную сторону хребта Иньшань…» [7, с. 134, 136-137]. 
Отметим здесь, что Иньшань (это в Маньчжурии, которая первоначально  
была в составе империи хуннов [10, с. 211, 11, с. 57]) изначально была  
коренной территорией хуннов, однако последние утеряли Маньчжурию  
еще в середине I века в результате раскола хуннского общества на два  
враждебных лагеря и ухода значительной части хуннских родов на 
запад, в казахские степи и позднее в Европу вследствие поражения 
от китайцев и их союзников, южных хуннов [6, с. 38; 10, с. 211, 223]. 
Причем ученый-тюрколог С. Кляшторный, опираясь на археологические  
материалы, «район распространения... многочисленных погребальных 
комплексов VII-V вв. до н.э., несущих все признаки, характерные для 
позднейших гуннских захоронений,... – относит – ... к востоку и юго-востоку 
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от нынешней Монголии, в степных и лесостепных пространствах  
Маньчжурии и частично во внутренней Монголии» [11, с. 57]. «Здесь и была, 
скорее всего, первоначальная родина или территория формирования тех 
скотоводческих племен..., которые позднее, в IV-III вв. до н.э., сместившись 
к западу и овладев степями между Ордосом и Забайкальем, стали  
известны под именем гуннов», - приходит к выводу С. Кляшторный [11, с. 
57]. 

Исследователь Рене Груссе писал, что «Бартольд относит этих шато 
к племенам тогуз огузов, из которых, по крайней мере, часть кочевала на  
севере Аральского моря с X по XII в.» [12, с. 146]. В. Бартольд также  
констатирует факт переселения татар (тюрков-шато) в Китай: «В  
местности около Турфана и Гучэна поселилось племя, которое китайцы 
называют “шато” (“степь”), эти турки-шато вышли из собственно турок, 
т.е. огузов. В конце VIII и в начале IX в. они… ушли дальше на восток, в 
собственно Китай, где принимали участие в политических смутах и в X в. 
образовали несколько династий» [13, с. 202]. О правивших в Северном  
Китае тюрках-шато писал Л. Гумилев: «Тюркоязычные соседи (голубые 
тюрки и уйгуры) называли их татарами, мусульманские авторы фигурально 
именовали их тюрками Китая (Туркон-и-Чин)…» [6, с. 100]. Л. Гумилев 
приводит мнение китайского исследователя Ван Го Вэя, «...что слово татар 
в эпоху Сун в Китае считалось уничижительным и потому в империи Ляо... 
– использовался – ... принятый у них термин, передававшийся... китайскими 
иероглифами как цзубу (кочевники - автор) - и - ... что цзубу - киданьское 
наименование татар, потому что это название исчезает вместе с киданями, 
а на той же самой территории живут кераиты, найманы, меркиты, словно 
они внезапно обрели историческое значение» [6, с. 99-100]. По утверждению 
исследователя, «тюрки-шато, последние потомки хуннов, долгое время  
жили в Джунгарии... пока не переселились во владения Срединной  
империи» [6, с. 59]. «С 878 г. они поселились в Ордосе. Китайцы называли 
шато «черными воронами», а их вождя – «одноглазым драконом», - отмечал 
Л. Гумилев [6, с. 59]. 

Как видим, указанные выше исследователи на основании китайских 
источников отмечали факт переселения кочевников-татар в Китай, «в  
чужую этническую среду» (китайцы называли последних тюрками-шато), 
где они «образовали несколько династий» и, в частности, создали империю 
Тан, а «... фактического основателя этой династии - называли - табгачский 
(т.е. тобасский) хан, так как он происходил из тюркского рода» [6, с. 42].  
В X веке они (тюрки-шато) возродили империю под названием  
«Поздняя Тан» [6, с. 61; 7, с. 134, 136-137; 13, с. 202].

Очевидно, вышеназванные тюрки-шато, переселившиеся в Китай, и 
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есть искомые татары-маньчжуры Китая, которые постепенно окитаились 
(оманьчжурились), приняв язык большинства (маньчжуры всегда численно 
преобладали в образованных тюрками китайских династиях), но в то 
же время помня свои этнические корни, поэтому тюркский филолог XI  
века М. Кашгарлы (М. Кашгари) указывал на двуязычие татар [14, с. 93-98].

Как известно, племя под названием «татары» упоминается еще в  
древних тюркских письменных памятниках [8, с. 39]. Ибн Халдун относил 
татар (монголов) к тюркам [8, с. 41]. Такого же мнения придерживаются 
современные монгольские исследователи Сурбадрах, Амар и другие  
[8, с. 41-42, 47]. С. Кляшторный и Т. Султанов, ссылаясь на М. Кашгарлы 
и Рашид-эддина, отмечали, что «... татарами тогда именовались многие  
тюркские племена» [11, с. 128].

О тюркском происхождении татар свидетельствует тот факт, что  
они «... отправляясь в дорогу или возвращаясь домой, только и знают, что 
пьют кобылье молоко, или убивают барана...» [7, с. 226] (все в точности 
напоминает современных казахов – автор). По утверждению известного 
ученого-кыпчаковеда Б. Кумекова «слово «кымыз» совершенно не 
употреблялось монголами. Уже в древнейших текстах… аналогичное 
понятие (сброженное кобылье молоко) передавалось термином «usuk» 
[15, с. 36-37]. Однако последнее не так важно для нашей темы, так как, на 
наш взгляд, проблема первоначального языка монголов потеряла свою 
актуальность вследствие полной ассимиляции и поглощения изначально 
тюркоязычных предков современных монголов более многочисленными 
тунгусо-маньчжурскими племенами еще в X веке (возможно, и в более  
ранний период), и перехода позднее в религию ламаизма.

Г.Ф. Миллер, крупнейший исследователь истории Сибири строго  
разделял татар и тунгусо-маньчжуров (дауров), утверждая, что: «если бы 
кто-либо хотел узнать время, когда тунгусы и происшедшие от них дауры 
(буряты – автор) и манчжуры переселились из сибирских диких мест,  
густых лесов и гор в пограничные с Монголией и Китаем степи, то… 
произошло это не раньше ухода татар из названных мест... и что, 
следовательно, окончательное переселение тунгусов и дауров совершилось 
после победоносного завоевания татарами Китая…» [16, с. 185]. Уход татар  
со своих земель был связан, вероятно, с имевшей место в период X века  
массовой засухой, опустыниванием степей, когда многие тюркские племена 
покинули территорию современной Монголии в поисках пастбищ и воды  
[13, с. 432; 6, с. 69-70]. Так, В. Бартольд писал, что в указанный период, 
т.е. в X веке на древней тюркской земле происходит смена этносов и место 
тюркских племен в Монголии занимают пограничные со степью лесные 
тунгусо-маньчжурские племена Восточной Сибири и Дальнего Востока  
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[13, с. 432]. 
На наш взгляд, современные монголы, ведущие свое происхождение от 

Бортэ Чино, являются потомками оставшихся на своей земле в меньшинстве 
тюркских племен, постепенно ассимилированных многочисленными 
пришлыми тунгусо-маньчжурскими племенами. Монгольские ученые 
справедливо указывают на происхождение монголов от хуннов и восточных 
тюрков [3, с. 242-243; 9, с. 46, 49, 217]. По мнению монгольского исследователя 
Амара монгольские племена, в частности, род Бортэ Чино первоначально 
проживал на востоке озера Балхаш [8, с. 47]. Исследователь Зардыхан 
Қинаятұлы считает род Бортэ Чино происшедшим от тюрков-огузов 
[8, с. 42, 54]. Источники не противоречат вышеуказанным мнениям о  
тюркском происхождении рода Бортэ Чино и монголов. Так, согласно 
монгольскому источнику XVII века «Алтын шежіре» Бортэ Чино, вместе 
с красавицей Марал переплыв море и прибыв в чужой край, женится на 
ней и от их потомка Добун Баяна (Добун-Мэргэна) и его супруги Алан-Гоа 
произошли монголы [17, с. 15]. Персидский летописец Рашид-эддин  
также производил монголов от рода Бортэ Чино и связывал последний с 
местностью Эргене кун: «О подробностях начала их жизни (Добун-Баяна 
и его супруги Алан-Гоа – автор) правдивые тюркские сказители историй 
рассказывают, что все племена монголов происходят из рода тех двух лиц, 
которые некогда ушли в Эргунэ-кун. Среди тех, кто оттуда вышел, был  
один почтенный эмир по имени Буртэ-чинэ, глава и вождь некоторых  
племен, из рода которого был Добун-Баян, супруг Алан-Гоа, и происходит 
несколько других племен» [18, с. 9-10, 14-15]. Тюркский автор XVII века 
Абулгазы хан связывал указанную местность с родом самого Чингис хана, 
указывая, что «... Кыян (Қыят – потомок Монгол хана - автор) и... Нюгуз 
... бежали и приехали в свой юрт, - который - назывался Эргене кун...» 
[19, с. 10, 12-14, 29-33]. Н. Бичурин, ссылаясь на Абулгазы хана и других  
мусульманских авторов, отождествлял Эргене-кун с Алтаем [1, с. 229-231].

Теперь остановимся на терминах «татар» и «монгол», которые тесно 
взаимосвязаны и нередко употребляются как синонимы. Рассмотрение их 
чрезвычайно важно для правильного понимания проблемы этнического 
происхождения правящей династии Монгольской империи. Например, 
в XIII веке монголов Чингис хана называли просто татарами, или же 
татаро-монголами (в русских летописях). Исследователь З. Қинаятұлы 
считает, что в европейских источниках монголов ошибочно называли 
татаро-монголами, или монголо-татарами [8, с. 58]. На наш взгляд, здесь нет 
никакой ошибки, европейские источники, в частности, русские летописи 
совершенно правильно называли основателей Монгольской империи  
татарами (под последними имелись в виду тюрки Китая), и в то же время 



538

добавляли к этнониму «татары» общее самоназвание государства и 
всего населения великой империи «монголы», иначе говоря, последний, 
очевидно, являлся политонимом, что было характерно для тюркской 
политической традиции. Так, казахские исследователи отмечают, что «со все 
растущим политическим весом кыпчаков многие племена…, сознавая свою 
принадлежность к единому этносу, принимали этноним «кыпчак» и стали 
сами себя называть кыпчаками» [20, с. 329, 428; 21, с. 10]. Впоследствии  
таким же образом великий полководец и государственный деятель Чингис  
хан «над всеми поколениями, живущими в войлочных кибитках… 
провозгласил единое имя монголов, это имя было такое блестящее, - отмечал 
Э. Хара-Даван, - что все с пробуждающимся национальным чувством стали 
гордиться им» [4, с. 72]. Здесь невольно напрашивается вопрос: что же было 
такого «блестящего» в имени монголов, чтобы «все с пробуждающимся 
национальным чувством стали гордиться им»? Может быть, последнее 
означало «Мәңгі Ел – Вечный Ель», которым называли свое государство  
еще древние тюрки-тюркюты? Так, Зардыхан Қинаятұлы отмечает, 
что значение «Моңғол» как «Мәңгі Ел»... научно обосновано, так как у 
монголов есть понятие «Мәңгі Тәңір Елі» [8, с. 52]. Кроме того, так как род  
«монголов» согласно «Сокровенного сказания» вел свое происхождение  
от самого «вечно синего неба», Чингис хан называл их «кеке монгол» (көк 
монгол), что может свидетельствовать в пользу предполагаемого мнения  
[4, с. 46,68, 71]. Иначе говоря, «вечной страной» может быть страна, 
поклоняющаяся «вечно синему небу». Известно также, что тюрки-кыпчаки 
возрожденного Тюркского каганата называли себя «көк түріктер», а 
свое государство – Көк түріктер Елі, поэтому и Чингис хан справедливо  
называл свою династию и государство «кеке монгол», подразумевая свое 
государство как наследника Восточно-Тюркского каганата, которым  
правили кыпчаки [4, с. 46, 71-72, 259; 3, с. 242-243; 9 с. 46, 49, 217]. 
Утверждение Э. Хара-Давана о том, что Чингис хан стремился  
«… восстановить древнюю монголо-тюркскую империю XI века» (империю 
каракитаев Ляо?) хронологически совпадает со временем усиления  
кыпчаков на территории Евразии и создания ими Кыпчакского ханства, 
известного из истории под названием Дешт-и-Кыпчак, и косвенно  
подтверждает мысль об этнической близости кеке монголов и көк 
тюрков-кыпчаков [4, с. 64].

Вместе с тем, можно предположить, что Чингис хан дал своей  
династии и всему государству (а значит, и всем своим подданым) название 
«Монгольской», чтобы вернуть старое название «Мэн-Гу», т.е. «Монгол», 
существовавшее еще с Хуннской или иначе Монгольской империи [1, с. 
229-231]. Так, В. Васильев отмечал, что «... это имя (монголов - автор)  
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сначала было неизвестно его подданным и выдумано только во времена 
принятия им императорского титула, и что во всем этом участвовали 
киданьские перебежчики, которые внушили этому завоевателю китайские 
понятия о названиях царства, о годах правления и т.п. По этим понятиям, 
– писал далее исследователь – когда кто принимает императорский  
титул, то он назначает наименование и своей династии. Тэмучэнь  
принимает титул Чингисхана, что соответствует китайскому понятию о 
годах правления, и дает своей державе имя Монголов» [7, с. 134]. В 1890 
году В. Васильев «высказал предположение о том, что Чингис хан принял 
название династии Мэн-гу («Возвратить старое» в его новом переводе) 
под влиянием киданей» [5, с. 90]. Таким образом, китайские источники 
свидетельствуют о значительном влиянии на Чингис хана и его окружение 
каракитаев, которые, как известно, были изначально кочевниками, но, 
безусловно, сильно китаизированными [6, с. 67; 22, с. 150]. Отсюда  
можно предположить, что близость каракитаев Чингис хану была  
обусловлена их общей китаизированностью (Чингис хан был  
китаизированным тюрком, или иначе татарином). В. Бартольд, присоединяясь 
к мнениям Абулгазы хана, Н. Бичурина, В. Васильева, отмечал, что «... 
когда первым лицом в Восточной Монголии сделался кераитский хан,...  
Темучин принял этот титул (кагана - автор) и восстановил название рода 
«монгол»…» [23, с. 447]. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что существует прямая  
связь, этнополитическая преемственность между Хуннской (иначе 
Монгольской), Тюркской и Монгольской империями, – о чем, в частности, 
писал Л. Гумилев, что «история Срединной Азии не может быть нам  
понятна, если мы не учтем двух разрывов традиции: между Хунну и  
Тюркским каганатом и между каганатом и империей Чингис хана» [24,  
с. 338].

Что касается личности самого «потрясателя Вселенной», Чингис хана, то 
татарское (тюркское – автор) его происхождение подтверждают армянские 
источники [25, с. 12-13]. «Алтын шежіре» указывал по этому поводу, что 
даже мать Чингис хана сомневалась в его истинном происхождении [17, 
с. 5]. Мусульманские авторы Рашид-эддин, Джувейни, Абулгазы хан «и 
другие историки средневекового Востока считают киятских предков Чингис 
хана выходцами из огузов» [3, с. 243-244]. По cведениям Рашид-эддина, 
род Чингис хана происходил от младшего из трех сыновей легендарной  
Алан-Гоа, Бодончар каана, которого она родила после смерти первого своего 
мужа, Добун-Мэргэна (иначе - Добун-Баяна), от «светлого луча солнца» 
и который был девятым предком великого Чингис хана [18, с. 12, 14-15].  
Зардыхан Қинаятұлы справедливо утверждает, что ханская династия  
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монголов начинается с потомка Бортэ Чино Бодончара, который подчинил 
не имеющих собственной власти местные тунгусо-маньчжурские 
лесные-охотничьи племена [8, с. 58, 60-61]. Это тем более очевидно, что 
подкрепляется монгольским источником [17, с. 16]. Л. Гумилев, ссылаясь 
на источники, также отмечал, «... что род Бортэ-чино прекратился на 
Добун-Мэргэне и, следовательно, к Чингис хану отношения не имеет»  
[6, с. 97]. Родственники Кабул хана, прадеда Чингис хана, от которого 
происходил род кыятов, у Рашид-эддина обозначены тюркскими терминами 
[18, с. 35]. Вообще у Рашид-эддина при описании рода Чингис хана, его 
предков встречается очень много тюркских терминов [18, с. 8, 19, 23, 35, 
37, 43, 45]. Вместе с тем, в тексте «Сборника летописей» Рашид-эддина  
имеются двуязычные термины, которые могут свидетельствовать о  
двуязычии тюркских племен Монголии (т.е. татар или иначе китайских 
тюрков) [18, с. 19].

Этот же автор писал о роде «кыят», что «… большинство этого 
племени находится в Дешт-и-Кипчак у Токтая, - и что, - эмиры их  
многочисленны и пользуются значением…» [18, с. 46]. Как видим, род 
Чингис хана связывается с тюркоязычными кыпчаками и их территорией, 
современным Казахстаном. Известный исследователь С. Ахинжанов,  
ссылаясь на Б. Кумекова, как бы продолжал мысль Рашид-эддина и отмечал, 
«... что у кыпчаков издревле была тесная связь с народом татар Чингис 
хана и его домочадцами – и что – по большей части кыпчаки роднились с  
татарами по женской линии, ... поэтому Чингис хан считал кыпчаков 
однородцами» [26, с. 142-143]. Современный исследователь Батыршаұлы 
Бақытты, повествуя о мамлюкских султанах Египта, также пишет об 
этническом родстве кыпчаков и татар [27, с. 138-139]. В. Бартольд отмечал, 
«... что Берке выдал свою дочь за султана Бейбарса, от – которого – родился 
первый преемник Бейбарса, Саид хан Мухаммед» [28, с. 135].

Что касается языка общения великого императора, то, например, по 
мнению В. Васильева «…сам Чингисхан не говорил языком, который  
мы ныне называем монгольским (так, например, многие собственные 
имена: Чингис, Угэдэй, Тэмучэнь, Мухури и др. принадлежат к неизвестному  
языку), но дав имя и своим подданным и их языку, переменил свой язык на 
язык большинства» [7, с. 129]. С. Кляшторный и Т. Султанов утверждают 
о знании  Чингис ханом тюркского языка [11, с. 185]. На наш взгляд, нет  
никакого сомнения в том, что род Чингис хана кият-борджигин как  
наследник Бодончар каана был тюркским. Другое дело, что он, как отмечает 
исследователь Зардыхан Қинаятұлы, был уже омонголенным потомком  
Бортэ Чино, также выходца из тюркского племени [8, с. 185]. На наш 
взгляд, Чингис хан был окитаенным, или иначе оманьчжуренным тюрком,  



541

т.е. татарином.
Как и имя Тэмуджин (от тюркского «темір - железо», при рождении 

Чингис хан, якобы был уложен в железную люльку [17, с. 22]), его каганский 
титул исследователи производят из тюркского языка. Так, С. Уолкер 
отмечал, что «европейскими же историками имя его (Чингис хана – автор)  
писалось по-разному: Женчискан – у Гобиля, Женгизкан – у Де-Гиня,  
Женжис – у Вольтера,… Дженгиз – у Дугласа…» [29, с. 310-311]. Татарский 
писатель XIX века Хальфин называл великого татарского императора  
Дженгиз ханом и отмечал, что последний «дал каждому из своих беков  
тамгу, птицу, дерево и клич…» [28, с. 12-13].

Итак, «... объединить в одно государство все единокровные народы 
– от тюркских племен… бассейна р. Ляо до мадьяр дунайской равнины, ...  
связать между собою цивилизации восточную и западную… и «железом и 
огнем» довести ее до конца суждено было в XIII веке Чингис хану» [4, с. 35].

В заключение отметим, что научному тюркскому миру, в первую 
очередь, Казахстану как наследнику Улу Улуса (Золотой Орды) необходимо  
вернуть имя великого полководца и государственного деятеля эпохи 
средневековья Чингис хана и официально признать его тюркское 
происхождение. В год 550-летия образования Казахского ханства  
приобретает особую актуальность проблема возрождения статуса таких 
исторических личностей мирового значения, как Чингис хан, Джучи хан, 
от которых ведут свою родословную казахские ханы. Это важно в целях 
роста национального самосознания современных тюркских народов и их  
дальнейшей консолидации во благо их духовного и культурного 
процветания.
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Философия, саясаттану және дінтану
 институты директорының орынбасары, филос.ғ.д., профессор

Нысанбаев Ә.Н., 
ҚР ҰҒА академигі, филос.ғ.д, профессор

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ ӘЛЕМІНІҢ  
ГУМАНИСТІК ҚЫРЛАРЫ

Қазақстан Республикасы Президенті Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
елдің болашағын айқындауға арналған «Қазақстан-2050» Стратегиясы – 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» біздің еліміз үшін өзара 
сұхбат және өзара түсінісу философиясын алға шығарды. Өйткені кез келген 
қоғамда адамаралық, мәдениетаралық өзара сыйластық орнатылмаса, алға 
қарай жылжуға кедергілер көбейеді. Сондықтан, біздің пайымдауымызша, 
барлық деңгейлерде көпэтносты қазақстандық қоғамның қабырғасын 
нығайтамыз, әлеуметтік кеңістікте рухани келісімді орнатамыз десек, оның 
рухани-құндылықтық негіздерін анықтаймыз десек, онда дүниетанымдық 
бағдарларымыздың теориялық және практикалық қырларын айқындап 
алуға тиістіміз. Бұл өз кезегінде азаматтар арасында рухани тәрбие, 
рухани сауаттылық мәселесін маңыздандыра түседі. Қазақстандағы зиялы  
қауымның қазіргі замандағы абыройлы парыздарының қатарына - 
Отанымыздың тарихи қалыптасқан руханият әлемін нығайтуға, өркендетуге 
өз үлесін қосу жатады.    

Жалпы соңғы уақытта «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының қоғамда 
өзектендірілуі кездейсоқ дүние емес. Еліміздің Президенті өзінің 
соңғы Жолдауында «Мәңгілік Ел» ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – 
«Қазақстан-2050» Стратегиясының түп қазығы етіп алдым» [1] деп нақты 
өзінің тұжырымдары отандастарымен бөлісті. Шын мәнінде ұлттық 
идеяның тарихта, қоғамдық үдерістерде атқаратын жасампаз қызметі  
жоғары екені анық. Ұлттық идея негізінен ұлт элитасының көмегімен  
әлеуметтік ортада туындап, содан соң жалпы бұқара халықтың 
ортасында қолдауын тапқанда ғана өзінің тарихи миссиясын толығымен 
орындай бастайды. Әсіресе, осы тарихи маңызды идеямен көпэтносты,  
көпконфессиялық қоғамымыздың жастары қаруланса, онда өзара ұлтаралық 
келісіммен өмір сүруімізге түбегейлі іргетас қаланады. 

Қазақ жерінің тарихын жақсы білетін кез келген сауатты азамат  
Елбасының ұсынған жаңа ұлттық идеясының халқымыздың болашағы  
үшін маңызы зор гуманистік маңызы бар екенін түсінеді. Сонымен қатар бұл 
рухани құбылыстың ел тарихында өзіндік эволюциялық тамырлары, қайнар 
көздері болғанын атап өтуге болады. Қазақ хандығы қалыптаса бастаған 
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ХV-XVI ғасырларда Асан Қайғы өрнектеген «Жер ұйық» идеясы болғаны 
белгілі. Ол идея ата-бабамызды қанаттандырды, өзінің этникалық бірегейлігін 
нақты анықтауға көмектесті. Кейінгі тарихта жоңғар шапқыншылығы 
заманында «Атамекен» идеясы үш жүздің басын біріктіріп, этностың 
өзін-өзі сақтап қалуына рухани тірек болды. ХХ ғасырдың басында қазақ  
қоғамына ең қажетті ұлттық идея ретінде М. Дулатов «Оян, қазақ» идеясын 
алға тартты. Аумалы-төкпелі заманда революциялық өзгерістерден гөрі 
қауымдастық үшін сапалы эволюциялық дамуды артық көрген қазақ  
зиялылары ағартушылықтың халық үшін түбегейлі пайдасын аңғарғанын 
байқаймыз. Ал енді қазіргі кезеңде елдің болашағын нақты істерімен  
күйттеуі үшін әмбебап, толыққанды рухани платформа болатындай ұғым 
қажет болатын. Міне сондықтан Елбасымыз ортақ мүддені, ортақ мақсатты, 
ортақ болашақты көксейтін «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын қазақ халқына, 
қазақстандықтарға дер кезінде ұсынды.  

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының жалпы терең мазмұны Қазақстан 
халқының әрбір азаматының мүддесін қорғауға бағытталған. Бұл жерде  
әрбір жеке азамат үшін қажетті құндылықтар жүйесінің үйлесімді  
қалыптасуы мен дамуына мемлекетіміз өзіндік кепілдік беріп отырғанын  
атап өту керек. Жалпы өркениетті елдердің қатарына қосылудың бастамасы 
елдегі адам құқығы мен оның еркіндігін қамтамасыз ету және тұлғаның 
мүдделерінің оның ұлтына, тіліне, дініне, көзқарастарына қарамастан 
қорғалуын жүзеге асырылуында болып отыр. Осы бағытта біздің  
мемлекеттік және қоғамдық органдар өздерінің тарапынан білікті істерді 
атқарып келеді.

Тәуелсіздік жылдары қазақ халқының рухани-құндылықтық әлемі,  
оның ұлттық санасы мен дүниетанымы жаңарып, өзін-өзі тану, өзін басқаға 
таныту, өзінің бай ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық дәстүрлерін 
ардақтау, қазақ халқының генофонындағы ұлы ойшылдары мен тұлғаларын 
бүкіл әлемге таныту, бай рухани және мәдени қазынасын әлемдік  
өркениетпен ұластыру бағытында қыруар шаруалар атқарылды. Сондықтан 
1500 жылдық түркі және қазақ тарихының негізін ұмытпауымыз керек [2].

Қазақ халқының рухани әлемі сонау ежелгі түркілік кезеңнен Абайға  
дейінгі дәуірде қалай өзгерді, қалай жаңарды, халықтың даналыққа  
құштарлығы артты ма, әлде өмірдің материалдық жағы басым болды ма? 
Қазіргі заманда тұлғаның рухани әлемін сақтау мен дамыту бойынша 
қандай үдерістер жүріп жатыр? Әл-Фарабиден Абайға дейінгі қазақтардың 
рухани өмірінде қандай сапалы өзгерістер бар еді және олардың гуманистік 
сипаттамасы қандай? 

Абай адами тұлғаның мән-маңызын алғырлықпен терең түсіне білді,  
адамды асқақтатты және «Адам бол!» тұжырымын философиялық 
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ұстын деңгейіне дейін көтерді. Бұл, біздің ойымызша, оның әлеуметтік 
онтологиясының мәнін білдіреді. Мұндай онтологияда қоғам адамға қысым 
көрсетпейді және оны әлеуметтік жүйенің жәй бұрандасы немесе өндірістің 
механикалық қосымшасы етпейді, керісінше, әрбір адам рухани және 
адамгершілік тұрғыда дами отырып, жүрегінің түкпірінде Жаратқанның 
өсиеттеріне деген адалдықты сақтай отырып, өзінің ар-ожданының үніне  
құлақ түре келе, қоғамдық тұтастықты құрайды. Дәл осы себепті, біздің 
пікірімізше, Абай адамдардың достығына соншалықты үлкен көңіл 
бөледі. Қоғамдық қатынастар мен қоғамдық өзара әрекеттердің осы 
басты екпіні ойшылдың поэзиясында да жүйелі түрде естіледі және оның  
философиясында да бірдей табандылықпен жүргізіледі.

«Адам бол!» рухани ұстыны ақылдың адамгершілік қатынастар  
саласына енуінің мәнін ұғынуға да септігін тигізеді, өйткені ол адами 
қарым-қатынасты тек адамның адамға деген сыртқы бағыты тұрғысынан  
ғана емес, адамның өзінің өзіне ішкі бағыттылығынан да, әрбір  
индивидтің ішіндегі ар-ұяттың үнін де сипаттайды. Адамгершілік қылық, 
Абай бойынша, қашанда тек сыртқы жағдайларға, нормалар мен дәстүрлерге 
ғана сәйкес болмай, ішкі ақыл-ойыңа саналы түрде бағыну арқылы, ішкі  
еркің арқылы әрекет етуді білдіреді [3]. Ақылға сай әрекет ету сондықтан  
нағыз шынайы адами әрекет, адамгершілік әрекет ақылды әрекет болып 
табылады.

Абайдың тұлғасына қатысты, оның адамгершілік туралы ойларының 
оның өмірлік практикалық ұстанымынан алшақтамағанын, оның нық 
сенімі болғанын сипаттайтын тағы бір маңызды сәтті атап өту керек. Оның 
ар-ожданының ішкі дауысы одан өзінің туған қазақ халқының тағдырын 
шынайы пайымдауды талап етті, өзі туралы ащы да болса, халыққа  
шындықты айтуды талап етті, өйткені, оның іліміне сәйкес, ұлы мақсаты  
немесе ортақ ақиқаты болмаған халық рухани өлімші. Ал өмір болмаған 
жерде жетілу де болмайды. Қазақ халқының рухани күш-жігерінің  
сарқылмас бастауына айналып, үздіксіз рухани кемелденудің ұлы жолында  
оны асқақтата білген өзінің «Адам бол!» принципіне негізделген 
философиясының адамгершілік талабын өмірге енгізген Абайдың өмірлік 
ұстанымы осындай болды. Бізге бүгінгі технократиялық ойлау мен 
әрекет басымдылық ететін заманда жүрекпен ойлана алатын адамның  
қабілетін қалыптастыруымыз керек сияқты. 

Абай үшін адам болу нені білдіреді? Адам болу, ең алдымен, өз жүрегіңде 
Құдаймен қосылуды және білімге, әділдікке және қайырымдылыққа  
ұмтылуды білдіреді. Бұл Жаратқанның адамның маңдайына жазған  
жазмышына сәйкес болуды аңғартады, бұл адамдарға жақсылық жасауды, 
оларға білім нұрын әкелуді және адал әрі мейірімді болуды байқатады. Бұл 
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адамгершілік қасиеттерге ие болу және оларды жетілдіру, Абай бойынша, 
ғылымға, сенімге және өмірге деген адалдық пен жігер арқылы мүмкін  
болады. Адамшылық – онда қоғам өзін-өзі іске асыруы тиіс жалпыға 
ортақтықтың формасы. Қоғамда негізгі орынды саяси, экономикалық 
немесе басқа қатынастар емес, адамшылық, адамгершілік қатынастар алуы 
тиіс. «Адамның мәнін, – деп түйіндейді ойшыл, – махаббат, әділдік және  
руханилық құрайды. Адамдардың бұл бастауларсыз күні жоқ. Олар 
араласпайтын және қандай да бір адами тағдырдың алдын алмайтындай 
өмірде бірде-бір жағдай болмайды. Алла тағала ғаламды осылай жаратқан». 

Абай шығармашылығы – қазақ халқының бай руханилығының 
шоғырланған көрінісі, Абай – қазақ халқының ар-ожданы. Қазақ  
мәдениетінде халықтың кемшіліктері мен жамандықтары туралы одан 
өткір жазған кім бар? Кім одан артық ағартушылық арқылы қараңғылықтан 
құтылудың қамын ойлады? Абай қазақ қоғамының ішіндегі алауыздық пен 
қырқыстан, жамандық пен пәлекеттерден шаршағаны мен көңілі қалғанына 
қарамастан, бұл қоғамның өзінің жетілмеген әлемін өзгертуге, кемелдіктің 
биігіне жетуге мүмкіндігі бар екенін көрсетіп берді. Абайдың философиясы 
әртүрлі мәдениеттердің түйіскен тұсын білдіреді, ол мәдениеттердің 
бір-бірімен және автордың өзімен өзінің көп деңгейлі сұхбатын айқара  
ашады. Абай уақыттан тыс және кеңістіктік шекарадан тыс биік кемелдікке 
деген жалпыадамзаттық ұмтылысты білдіруші, сондықтан ол арқылы 
және оның шығармашылығы арқылы қазақ мәдениеті әлемнің көптеген 
мәдениеттеріне үйлесе түсінікті болып шықты. Қазақ халқы және оның бай 
рухани мұрасы өзге халықтардың өкілдерінің жүрегінен орын тепті және  
бұл үдеріс – жаңа бүгінгі адамзаттық қауымдастықты қалыптастырудың,  
оның гуманистік құндылықтары мен мұраттарының бастауы.

Абай – қазақ халқының жан-жүрегі мен ақыл-ойы – XXI ғасырдағы 
жаhандық әлеуметтік-мәдени өзгерістер дәуірінде рухани өсу мен  
ағартудың қайнар көзіне айналды. Сонымен Абайдың философиялық- 
этикалық ілімі қазіргі жаһандануға байланысты туындайтын күрделі 
мәселелерді, олардың ішінде еркіндік пен руханият проблемасын талдауға 
үлкен септігін тигізері айдан анық. 

Міржақып Дулатовтың алғашқы өлеңдер жинағы 1909 жылы Қазан 
қаласында «Оян, қазақ!» деген атпен жарық көрді. Онда әлеуметтік  
әділеттілік, бостандық, азаттық тақырыптары сөз болады. Ол «…жатуың енді, 
қазақ, жарамасты» деп халық рухын осындай өтпелі кезеңде жандандыру 
арқылы бүкіл қазақ халқын патшалық Ресей тарапынан отарлық қанауға  
қарсы күреске, ұлттық бірлікке, өнер білімге шақырды.

Кешегі кеңес заманында да іштегі арманын сөзбен жеткізе алмаған  
зиялы азаматтарымыздың ұлы баба сөздерін әспеттеп, үнінің алысқа жетуіне 
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жағдай жасауының бір сыры осында жатыр. Қазақтың күйлері мен өнер 
туындыларын үзбей тыңдаған ұрпақтың өршіл рухын бойына сіңіріп өспеуі 
мүмкін емес. Сол рух, міне, бүгін жаһандану заманында біздің егемен 
елдігімізді дербес демократиялық жолмен қайта құрып, мәдениетімізді 
дамытып, бүкіл дүниетанымымызды жандандырудамыз. Қазақтың  
хандық және басқа дәуірлеріндегі мәдени және рухани мұраны игеру –  
халық рухын, рухани әлемін жандандырудың бірден-бір жолы.

Қазақ хандығы дәуіріндегі биліктің қызмет ету ұстындарының бірі саяси 
тепе-теңдік пен мәмілеге келу болып табылады. Басқаша айтқанда, жоғарғы 
мемлекеттік билік басындағы лауазымды орындар үшін әртүрлі саяси  
топтардың бәсекелестігі мен әрекеті, әдетте, билік субъектілерінің өздерінің 
мәмілеге бейім ойлауының салдарынан құпиялы жағдайда өтеді, ал бұл, 
өз кезегінде, әрбір «ойыншы» әрекетінің ережесін дәл анықтай отырып, 
саяси үдеріске қатысушыларды мәмілеге келуге немесе қандай да бір 
«мәрттік келісімге» келуге итермелейді. Сондықтан, Қазақстандағы биліктің  
сипатын терең ұғыну үшін, алдымен қазақтардың дәстүрлі саяси  
мәдениетінің, құндылықтарының сатысын, саяси дәстүрлерін және олардың 
қазіргі Қазақстан өміріндегі рөлін зерттеу қажет. 

Мәмілеге бейім ментальдығы – қазақтардың діліндегі түбірлі 
категориялардың бірі және саяси дәстүр тұрғысынан алғанда қызығушылық 
тудырады. Ол қазақ этносының бірнеше ғасырлар бойғы тарихи дамуы 
барысында қалыптасты. Тәңіршілдік діни жүйе ретінде үлкен әсерін  
тигізді, ол қандай да бір организмдердің қатар өмір сүруі үдерісінде 
өзара жойып жіберу тетіктерінің жүзеге асырылуына мүмкіндік бермеді.  
Тәңіршілдік қарама қарсы жақтардың өзара әсерін үндеп, үйлесімділікті 
насихаттады (әдетте адамның табиғатпен өзара қатынасында үйлесімділікті 
орнықтыру ұғынылады). 

Көшпенділер осы қондырғыны әлеуметтік қатынастар жүйесіне көшіріп 
енгізді. Кейінірек ислам оны саяси ғұрыптардың жүйесі ретінде, сатылық 
бағыныштылық пен саяси қысымның тетігі ретінде бекітті. Дәл осы  
исламның дамуы кезеңінде, оның қоғамдық өмірдің барлық салаларына 
ауқымды енуінің барысында – мәміле, мәмлегерлік қазақтардың саяси 
мәдениетінің құрамдас бөлігіне айналды. Бұған қазақтардағы жазмыш пен 
тағдырға деген табиғаттың мызғымас дәстүрі мен заңдарына деген сенімнің 
болуы өзінің оң ықпалын тигізді. Мынадай тағы бір қызғылықты нәрсені  
де атап өту қажет: көптеген қазақ ертегілері мен аңыздарындағы өз  
жеңілісін мойындау, белгілі бір мәселе бойынша мәмілеге келу немесе 
туындаған қақтығысты күш көрсету нұсқасына бармай, тек сұхбаттық 
пікір алмасу жолымен ғана шешу – нағыз адамшылықтың белгісі ретінде 
айтылады.
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Мүмкін сондықтан болар, қазақтардағы мәрттік өзін құрбандыққа 
шалумен, өзінің эмоцияларын ауыздықтаумен байланыстырылып, 
адамның күнделікті жүріс-тұрысы өмірдің қалыптасқан нормаларымен – 
ұстамдылықпен, қанағатшылдықпен және жауапкершілікпен өлшенеді.  
Оның үстіне, ұлттық тарихтың көрнекті қайраткерлері туралы көне  
аңыздарда, мемлекеттің қандай да бір жетекшілерін әңгімелеушілер осы  
талапқа сай жағымды немесе жағымсыз бағалап отырады: олардың 
әңгімелерінің кейіпкері өз тайпаластарының, елінің және т.б. мүддесі үшін 
өзінің жеке ұстындарын немесе жақындарының өмірін құрбандыққа шала 
ала ма, алмай ма, осыған қарай бағаланды. Мұның барлығы қосып алғанда, 
қазақтарда мәміле мен келісімге келушілік тепе-теңдік пен тұрақтылық 
категориясы ретінде қазақ қоғамының саяси санасына сіңіп кеткенін 
көрсетеді.

Бұл ұстын, сырт көзбен қарағанда, бүкіл қоғамның үйлесімді дамуының 
алғышарттарын құрайтын формальды ғұрыптардың және шарттардың 
жиынтығы болып табылады. Келісім мен толеранттылық, төзімділік  
ұстындары саяси маневрлардың алдын алады және саяси үдеріске 
қатысушыларды тыңдауға, бітімге келуге мәжбүрлейді. Бір жағынан, алғанда 
бұл ұстындар қоғамдық-саяси қатынастардың тұрақтандырушысы, саяси 
жүйе қызметіндегі тепе-теңдікті ұстаудың тетігі ретінде көрінеді. Осыған 
орай тарихи сананың жасампаз рухани мұрасы қазіргі қоғамды үйлесімді 
қалыптастыруға, дамытуға ықпал ететініне күмән келтіруге болмайды.
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ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІ: ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Сыртқы көзге пішіні мен пошымы, ауқаты мен әлеуеті бірыңғай да 
біркелкі орташаевропалық түрге айнала бастаған мына жаһандағы өзіндік 
«бетбейнеңді» сақтап қалуда дәстүрлер, оның ішінде мемлекеттілік  
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дәстүрінің орыны бөлек. Әлемдегі 200-ге жуық БҰҰ деңгейінде 
мемлекет ретінде ресми танылған елдердің барлығына бірдей ұлттық  
мемлекеттілігімен мақтана алмас... Олай болса, Қазақ деген ұлтымыз бен 
Қазақстан атаулы егеменді елдігіміз үшін бүгінгі мерейтойдың кең ауқымды 
форматта аталып жатуы, қай жағынан алып қарастырсаңыз да: адами 
да, азаматтық, қоғамдық, тіпті жаһандық деңгейде болсын, әрбіріміздің 
көкейімізде сайрап тұрған ұлттық, мәдени, өркениеттік пара-парлық 
парқымызды қанағаттандыруға әсері зор, мағынасы терең дүние. Себебі, 
бұл жерде мәселе тек белгілі бір сандық мәреге жетуде емес, егемендік 
пен тәуелсіздік ұғымдарының басты өлшемі – ел-жұртымызға, қарға 
тамырлы қазаққа ілкіден тән азат және асқақ рух жөнінде, халқымыздың  
айналасына зер салып, арғымағына ер салып, өз алдына жұрт болып,  
тұрмыстық қалпын, қазақи салтын қалыптастырып, өзге емес, тек өз 
тәжірбиесінен, түпкі атасы ежелгі түркінің тамырынан нәр алған ұлттық 
мемлекеттілігін орнықтыра алғандығында!

Дүниежүзіне саяси және экономикалық жетістіктері арқылы мәлім 
болған Қазақстан тек мұнайға ғана емес, тауарихы, түп тарихы, тілі мен ділі, 
мәдениеті мен әдебиетіне де аса бай, рухы жоғары, мемлекеттілігі баянды 
ел екендігі паш етілер кез келді. «Алдаспанды қақ айыруға болатын шығар, 
бірақ рухты қақ айыра алмайсың», - деген екен Виктор Гюго. Шын мәнінде 
қазақтың хандығының, ендеше қазақ мемлекеттілігінің орнығуы мен тарихи 
қалыптасуында төменде сөз қозғалар дәстүр мен құндылықтардан туындар 
рухтың, қоғамымызда ұлттық идея мен идеологияның тұғырына айналар 
тауарихтың маңызы ұшан-теңіз.

Қазақ хандығына бес жарым ғасыр дегенімізбен, оның табиғи негізі және 
тарихи іргетасы болған далалық өркениетке үш мың жыл. Үш мың жыл – 
жойқын жаугершіліктер, бірінің орнын бірі басқан ұлт-ұлыс, мемлекеттер, 
алыс-беріс саудалықтар, Ұлы дала, Ұлы Жібек жолы, елшіліктер, тілдер мен 
ділдер, салт-дәстүрлер, әдебиет пен мәдениет, өнер...

Қазақ хандығы мен бүгінгі Қазақстанды сабақтастырар: көне көмбелер, 
жазба жәдігерлер, «Алтын адам» және Жалаулыдан табылған қолөнерінің 
асқан үлгілері, көк түркінің оймақ жазуы, Қорқыттың көне күйлері,  
Яссауидің сопылық ілімі, Жошы мен Алаша ханның көркем мазарлары, 
Асан қайғының ақылгөйлігі, Қазтуған мен Ақтамбердінің жорық жырлары, 
Төле, Қазыбек, Әйтеке билердің өздері, Сырым батырдың  шешен сөздері 
мен Махамбеттің отты өлеңдері, Шоқанның ғылыми зерттеулері мен 
Абайдың өлең-сөздері, Ахметтің алфавиті мен Әлиханның «Алаш Ордасы,  
Мұқаңның «Абайы жолы» мен Марғұланның ғылыми мұрағаты....Тізе  
берсек, тізімнің шегі жоқ.

Мұның барлығы бірдей ұлттық мемлекеттілікпен тығыз ұштас ұғымдар. 
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Себебі, заманауи геоғылым шеңберінде ұлттық мемлекеттілік жөнінде сөз 
қозғалар тұста, санамызда үйреншікті түрде елестей бастайтын мемлекеттік 
басқару аспаптары мен мемлекеттік аппарат немесе мемлекеттің саяси- 
құқықтық негіздері емес, ең алдымен, саяси мәдениеттің қалыптасу генезисі 
мен эволюциясы, мемлекет пен адам арақатынасынан туындайтын өзара 
әрекеттер логикасы мен стратегиясы, билік феноменінің табиғаты және  
де оның басқа сан қырлы аспектілеріне назар аударылуы 
шарт: «Государственность – это качественное состояние 
государственно-организованного общества, определяемое устойчивостью 
и преемственностью конкретных исторических, национальных, 
культурологических и иных факторов...Величина территории, количество 
население и другие количественные показатели государственность не 
характеризуют. Ей свойственна стабильность, традиционное сохраненние и 
развитие определенных качеств. То есть государственность - это определенное 
состояние общества, взятое в эволюции» [1].

Бір қарағанда, соңғы уақытта күнделікті өмірде жиі қолданып,  
үйреншікті сәнді сөзге айнала бастаған «мемлекеттілік» ұғымын тануда  
әлемдік ғылымда сонау антикалық дәуірден бастап қазіргі заманға дейін  
талай ғұламалар бас сындырып, тоқетерін таппай келеді. Кәсіби салада 
«мемлекеттану» аталатын аталмыш бағыт - заманауи ғылым мен тәжірбиенің 
жаңа нысаны. Оның шеңберінде заңгерлер құқықтық, саясаткерлер саяси 
жүйелерін зерттеуге дағдыланса, әлеуметтанушыларды қоғамның даму 
қырлары, тарихшыларды мемлекеттің даму эволюциясы мен генезисі, 
тарихи жалғастылық мәселелері, философтарды әлеуметтік-мәдени 
салалары қызықтырады. Бұл орынды да, өйткені: «… Кроме институтов 
публичной власти, в состав государственности входят связи, отношения, 
состояния, режимы, статусы, ценности, установки, создающие и 
формирующие соответствующую инфраструктуру – ту социальную среду, 
в которую входят государственно-правовая, государственно-политическая, 
хозяйственно-экономическая, духовно-психологическая, 
культурно-историческая сферы жизнедеятельности общества, государства, 
личности и иных социальных субъектов» [2].

Сонымен, мемлекеттілікті өзіндік ұлттық-рухани табиғаты және 
ұлттық-мәдени бағыт-бағдары бар, белгілі бір әлеуметтік құндылықтар мен 
билік тәжірбиесіне шоғырланған мәңгілік контекст ретінде қарастырылғаны 
абзал. Себебі, бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан тарихын баяндауда біз тек қазақ 
хандығымен шектеле алмайтындығымыз айдан анық. Өркениетіміздің 
өзегіне айналған сақ-ғұндардың көшпелі мемелекеттері, түркілер мен монғол 
дәуірлеріндегі, қазақ хандығы тұсындағы билік дәстүрлері, Мөде шанью, 
Бумын, Істемі қағандар, Есім-Қасым-Тәуке-Абылай-Кенесары хандардың 
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мемлекеттік-құқықтық реформалары мен тарихи тағылымы ұлттық 
мемлекеттігіміздің басты нышаны болып табылады.

Ұлттық мемлекеттілік тарихын зерттеу барысында біз алдымен, 
мемлекеттік жүйелер мен институттардың пайда болуы, гүлденуі,  
құлдырауы сияқты құбылыстардың табиғатының мәнін және себептерін 
ашуға;

Екіншіден, мемлекеттіліктің геосаяси, саяси-құқықтық, әлеуметтік  
мәдени аспектілерін, сондай-ақ қазақ халқының саяси мәдениетінің 
қалыптасуы және дамуындағы тарихи тұлғалардың рөлін тұлғатанулық 
тұрғыдан сомдауға;

Үшіншіден, Қазақстан Республикасы аумағындағы мемлекеттік 
құрылымдардың (биліктің, басқару органдары мен оның тетіктері, 
идеология және т.б.) өзара әрекеттестіктерін және өзара шарттылықтарын  
қарастыруымыз қажет.

Қазақ хандығы, ендеше қазақтың ұлттық мемлекеттілігі – Еуразияның 
апайтөс даласында сонау сақ, ғұн, түркілерден бастау алатын билік және 
мемлекеттік институттар, шаруашылық және экономикалық үрдіс, дәстүрлі 
әлеуметтік құрылымдар және мәдени жалғастылық арқылы табиғи әрі  
тарихи заңдылық негізінде қалыптасқан айрықша қоғамдық-саяси феномен. 
Өз кезегінде мұндай құбылыстың іргетасын бірнеше факторлар құраған:

біріншіден, этникалық тегі бір ұлыстарға ортақ территория;
екіншіден, тамыры бір өркениеттерге ортақ тіл және діл, дәстүр;  
үшіншіден, әскери демократияға арқа сүйенген қауымдарға ортақ 

қоғамдық-саяси құрылым (әскери демократия);
төртіншіден, барша көшпелі қауымға өзек әлеуметтік жүйе;
бесіншіден, барлық көшпелі қоғамдарға ортақ мәдени және рухани 

құндылықтар.      
Оған қоса, астын сыза отырып айта кетер жәйт, ұлттық  

мемлекеттілігіміздің тарихын тек саяси мәдениет қалыптастыру аясымен 
шектемей, оның төмендегідей құрамдас бөліктерін қатар қамтыған жөн:

Геосаяси аспект шеңберінде қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының 
геосаяси және табиғи-климаттық факторларын, мемлекеттіліктің 
өркениеттік кеңістік мәселелерін, ұлттық мемлекеттілік дәстүрлерін, ұлттық 
мемлекеттіліктің әмбебап өлшемдері мен ерекшеліктерін зерттеу қажет 
болса;

Сыртқы саяси аспект аясында, көшпелі өркениет және соғыс, қазақ 
мемлекеттілігінің қалыптасуындағы әскери фактор, Қазақстан аумағындағы 
негізгі соғыстар мен әскери қақтығыстар, Қазақстан территориясындағы 
мемлекеттердің дипломатия тарихы, халықтық дипломатия дәстүрлері, 
Қазақстан шекарасын делимитациялау мәселелеріне зерттеулер жүргізілуі 
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шарт;
Қазақстан территориясындағы құқықтық Ережелердің эволюциясы 

мен «Ясы»-«Біліг»-«Жеті жарғы» сияқты саяси-құқықтық нормалардың, 
қоғамымызда, әсіресе соңғы уақытта қызу қолға алынып жатқан, аты 
бөтен болғанымен, заты таныс медиация, конфликтология сияқты заманауи 
азаматтық қарым-қатынастар реттеу аспаптарымен тығыз астас қазақ 
билерінің билік үлгілерінің өзара тарихи сабақтастығы, оларға ішінара 
салыстырмалы-теңестірмелі талдау ұлттық мемлекеттіліктің заңдылық 
аспектісіне тиесілі қарастырыла алады;

Қазақ даласында билік пен билеуші арақатынасын реттеуде ар-ождан, 
абырой, патриотизм, намыс, бабалар рухы сияқты кейбір категориялар 
мен «жақсылық пен жамандықтың, тектілік пен тексіздіктің, көрегендік 
пен көргенсіздіктің, әділеттілік пен әділетсіздіктің арасын айыра білу» 
қағидаттары көшпелілердің мемлекеттік-құқықтық тұжырымдамасының 
қайнар көзі, олардың гуманистік ұстанымы болып табылды. «Билік 
қазақ қоғамында ешқашан басты құндылықтар мен асыл мұраттар деп е 
септелген емес. Ең басты құндылықтар, айнымас асыл мұраттар деп қазақ 
жұрты ар, ұят, намыс, имандылық пен әдептілік қасиеттерін атайды. Билікке 
ұмтыламын деп бойындағы адамгершілік қасиеттерден айырылып қалма деп 
уағыздайтын ел даналығы» [3].

Және соңғы, мемлекеттіліктің антропологиялық өлшемдерін  
зерделеуші әлеуметтік мәдени аспект, мемлекеттілік эволюциясындағы 
тарихи тұлғаның рөлі, ұлттық мемлекеттілік тарихындағы реформалар 
мен реформаторлар және т.б. ілімдік-әдістемелік тұрғыдағы мәселелерді  
қамтиды. Айталық, «Мемлекетті құтқару үшін бір ұлы адам да жеткілікті», 
- деген дана сөз бар. Бұл ретте Қазақ мемлекеттілігінің уығын шаншып, 
шаңырағын көтеріп, керегесін керген Керей мен Жәнібек хандардың ел мен 
жер үшін, хандық пен халық үшін барын да, арын да, жанын да сала сіңірген 
еңбектері өлшеусіз өнеге.

Шығыс елдерінде, қай заманда болмасын бір мемлекетті екі адам биледі 
деген жәйт өте сирек кездеседі, алайда, Керей мен Жәнібектің кісіліктері  
де, кемеңгерліктері де сол – бірі бірінің хақын хаттап отырмай, халқының  
келер жолынан бағыштауға бірауыздан мойын ұсынғандығы. Сол себепті 
қазіргі ұрпақ бұл тарихи тұлғаларды, бірі екіншісінің ізін аңдыған  
бақталастар  емес, ең бастысы халқының дербестік, елдік, ерлік тәрізді 
асқан арман-мұратын жеке қара басының қамынан ләйім жоғары қоя  
білген қайраткер ретінде тануы қажет.

Бұл орайда, ерекше көңіл аударуға тұрарлық дүние – тағы да қазақтың 
көшпелі өмір ғұрпына сай дәстүр, ата жолы-жадында, үлкенге деген құрмет, 
кішіге деген ізет, «әділдік - басымнан биік, билік – жасымнан биік», - 
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деген ұлағат үнімен, алдысы Жер, содан соң Ел, соңғысы Ер деген үмітпен 
тәңір берген «тұтқа», тағдыр берген «құтқа» сыйынған халқымыздың  
сафиян-сарай салауатты санасында. 

Қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері мен құндылықтары турасында 
сөз қозғалар тұста, өзіне қатысты асқан дәлдік пен терең зерттеуді талап 
етер мәселе - дәстүрлі билік атаулыны қазақ халықтың алдымен, құдайдан  
қонған құт, адами әділеттілік пен санаға қашалған заңдылыққа сүйенген 
[4] үштаған ретінде қабылдау үрдісі, меритократия мен геронтократия  
қағидаттары, қазақ жүздері феномені, ұлттық мемлекеттігіміздің қазығы  
ретінде қаланған Дала демократиясының би, батыр, жыраулар 
дәстүр-институттары; қазақ мемлекеттілігінің әлеуметтік-мәдени табиғаты 
мен өзіндік өлшемдері.

Айталық, бүгін «трендтік» әдіснамаға айналып келе жатқан күнделікті 
өмір тарихы ұстанымы шеңберінде қазақ мемлекеттілігінің түрлі даму 
кезеңдеріне берілген сипаттамаларда өмір сапасының, «адамдық өлшемнің» 
критерийлері бойынша ненің және қашан тиімді де пайдалы болғаны, және 
керісінше ненің қате, зиянды болып, тығырыққа тірегенін, шешілмейтін 
қарама-қайшылықтарды, қақтығыстарды тудырып отырғаны туралы ғылыми 
пайымдаулар жасауға мүмкіншілік туғызары сөзсіз. 

Мысалға, дәстүрлі қазақ қоғамында билік институттарының мақсаты 
басқару емес, көшпелі социум мүдделерін қорғау және күллі ұлыстың 
бүтіндігін сақтау болды, әрбір жеке адам билік органдары тарапынан  
қорғаудың үш деңгейлі жүйесін пайдалана алды: мемлекеттік дәрежеде халық 
мүддесін қорғауға тиесілі хандар,  тайпалар мен жүздер деңгейінде билер 
және рулық деңгейде ақсақалдар жауаптылығы және кепілділігі жүрді.

Көшпелі қоғамға тән вертикалды әлеуметтік стратификация ерекшелігі, 
оның (геоәлеуметтік организмдер немесе отырықшыларға тән) жабық емес, 
сын көтерер, ашық демократиялық, сыртқы орта жағдайларына қарай оңай 
икемделе алатын «әлеуметтік әділеттілік», адамгершілікке негізделген, 
шежірелік қағидаға құралған өзіндік потестарлық-саяси жүйе болуында.  
Ал оған тиесілі Дала демократиясының шынайы көрсеткіші ретінде  
қоғамның кез келген мүшесінің әлеуметтік сатымен кедергісіз жоғарылау 
мүмкіншілігіне, оның «Алтын руға» қатынастылығы емес, ең алдымен, 
рақымшылдығы, ақылы, тартымдылығы, әділеттілігі, ерлігі, игілігі мен 
саналылығы жайлы алдымен, қоғамдық пікірдің мойындалуы фактісін алға 
тарта аламыз. Осының барлығы ұлттық мемлекеттілігіміздің дәстүрлері,  
оның құндылықтары санатындағы феномендер.

Сөзімді қорытындылай келе, атар таң мен өскелең ұрпақ үшін ұлттық 
мемлекеттілігіміздің өзі қасиеті – терең, құпиясы – тұңғиық Ұлы құндылық 
болып табылатындығына баса назар аудара отырып, конференция 
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резолюциясына мемлекеттану бағытындағы ізденістерді жоғары, пәнаралық 
деңгейдегі ғылыми жобаларға ұластыру, мамандандырылған мемлекеттану 
ғылыми-зерттеу орталықтарын ашу, жоғары оқу орындарының оқу  
жоспарына «Қазақ мемлекеттілігі тарихы» атты іргелі пән енгізу жолдарын 
қарастыру жайлы ұсыныстар енгіземін.
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Өтегенов Н.Ө.,
№1 қазақ орта мектебі 

 (Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы)

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ТАРИХИ БІЛІМ  
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ  АЛҒЫШАРТТАРЫ

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы тарихи білімнің дамуындағы өзіндік 
орны бар қазақ эпосының тарихи кезеңдерге бөлу тарихнамасындағы  
Ә. Марғұланнан бастау алатын шығыстық қисса-дастандар түрінің 
ерекшеліктері де осы тарауда көрініс тапқан. 

Дүниежүзіндегі халықтар ғасырлар бойы бір-бірімен қаншама соғысқан 
күннің өзінде, олар бәрібір бірінен-бірі үйренді. Ал бұл үрдістердің 
көбі тарихи білім арқылы болған діннің ықпалымен болғанын жасыра 
алмаймыз. Орта ғасырлардағы біздің Мауараннаhp, Моғолстан сияқты 
рухани орталықтарымыздағы негізгі жазба жазуының рөлін араб, парсы, 
кейінірек шағатай жазуы атқарса, осыған байланысты біздің кезіндегі  
бабаларамыздың көпшілігі ислам дінін енгізген елдердің жазуын  
пайдаланып, тарихи білім жетістіктерін түркі тілінде әлемге танытты. 

Діннің енгізілуімен тарихта алғаш рет түркі тілі ғылыми айналымға 
енгізіліп, зерттелді. Осы үрдіс яғни тарихи білімдегі ислам дінінің  
басымдығы өз эстафетасын кеңес дәуіріне дейін жеткізді.

Сонымен, XIX ғасырдың ортасында Қазақстанның Ресейге толық 
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қосылуына байланысты өлкеде еуропалық үлгідегі мектептердің көптеп 
ашыла бастауы ұлттық рух белгілеріне қауіп туғызды. Міне, осындай 
көріністерге ашынған «зар-заман» ақындары ұлттық тарихи білімдік  
дәстүрді жалғастырып, оны қазақ ағартушы-демократтар тобына жеткізе 
білді. Ал XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың бас кезіндегі қазақ еліндегі баспа 
ісінің қолға алынуы ғылыми тарихи білімнің қалыптасуына жаңа жол ашты. 
Оны қазақ интеллигенциясының алғашқы шоғыры жалғастырып әкетті.

Сонымен, XIX ғасырдағы қазақ интеллигенциясының ұлттық тарихи 
білімді қалыптастыруға қосқан үлестері төмендегідей:

- Ы. Алтынсарин өз шығармаларын ана тілінде жазу арқылы балалар 
әдебиетінің үлгісін қалыптастыра отырып, тарихи білімнің ұлттық моделін 
негіздеуге әрекет жасаған қазақ арасынан шыққан алғашқы демократ. Ол 
өзінің «жақын досы» Н. Ильминскийге жазған бір хатында қырғыздардың 
өз тарихын жазуға ниетінің барын білдіріп, бірақ оны бастау үшін материал 
жоқ деген сылтау айтса, бұл оның өз елінің тарихынан хабарсыздығын 
білдірмейді. 

Ыбырайдың осы хатынан кейін В.В. Радлов, Н.М. Ядринцев,  
Н.А. Аристов, Н.И. Василевский, Ф.А. Щербина, В.В. Бартольд сияқты аса 
көрнекті ғалымдардың қазақ тарихын зерттеудегі таланттары жарқырай 
көрінсе, ол Ыбырайдың қазақтар туралы деректерге сұрау салуының  
нәтижесі болатын.

- Қазақтың ауызша тарихын оның ұлттық болмысының негізінде 
одан әрі дамытуда Абай Құнанбаевтың рөлі ерекше. Оның ұлттық тарихи 
білімді дамытудағы осы қасиетін алғашқы байқаған Міржақып Дулатов  
болатын [1, 103-104 б.]. Ол Абай мұрасын халықтың тарихи жадының  
көрінісі ретінде ұғыну керектігін ұсынған алғашқы көрегенді адам болса,  
онда тәуелсіздік жағдайындағы бүгінгі біздерге, Абайды қазақтың ауызша 
тарихтын айту дәстүрін сақтап, дамытқан аса ірі қоғам қайраткері ретінде де 
бағалайтын мезгіл жетті.

Ұлы ақын інісі әрі талантты шәкірті Шәкәрімге қазақтың шығу тегі  
жөнінде арнайы зерттеп, оны халықтың өз төл шежіресімен сабақтастыра 
отырып, бұрыннан қалыптасып қалған жансақ ұғымдардың терістігін 
ұғынықты етіп дәлелдеп, жаңаша жазуды тапсырған. Оны: «Абай қазақ 
шежіресін жаз», - деген соң, он тоғыз жасымнан қазақ шежіресін жинай 
бастадым, - [2, 136 б.] деп Шәкәрімнің өзі де растайды. 

Абайдың туған халқының тарихын зерттеуге пейіл білдіруі «Біраз сөз 
қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» деп аталатын еңбегі арқылы ғана 
белгілі емес. Ол 1890 жылы «Орта жүз қазақтарының рулары туралы» 
шежірелік – тарихи мақаласын Н. Коншин атынан жарияласа, талантты 
шәкірті Көкбайға Абылай мен Кенесары туралы дастан жазуды тапсырған. 



556

Абай би бола тұрып, шежірені ашық жазбағаны біз үшін беймәлім. Бірақ 
ол өзінің қара сөздерінде қазақтың тұрмыс тіршілігін, заңдық–құқықтық, 
әдет–ғұрып нормаларын тарихи білімділік тұрғыдан нақышына келтіре 
баяндап, оны білім ретінде оқытуды молдаға табыстаған. Абайдың немересі 
Уәсиланың естелігіне жүгінсек, одан басқа молдалар көшіріп алып,  
Абайдың қара сөздерінен қазақтың көптеген балалары таныс болған. 

Демек, Абай халықтың «көне сөздерін» өзінің қара сөздеріне жинақтап, 
қазақ халқының болашағы үшін ұлттың ділдік ерекшеліктерін тарихи білім 
көзі ретінде көпшілікке ұсына білген. Ендеше Абайды қазақ қоғамындағы 
ұлы билердің соңы болуымен бірге қазақтың ауызша тарих айту дәстүрін 
жалғастырған тарихшы деп айтуға болады. 

М. Әуезов пен В.П. Юдиннің «қара сөз» туралы пікірлері бір жерден 
шығып, олар «қара сөзді» тарихи білім ұғымына жатқызған. Олай болса, 
қазақ қоғамында осы киелі ұғымды Абай сияқты би дәрежесіне жеткен 
тарихшылар ғана ұрпақтан–ұрпаққа мұраға қалдырып отырған. Оның бұл 
арадағы қайраткерлігі поэзияны өз заманының адамдарының қабылдау 
түйсігіне сәйкестендіріп, халықтың күнделікті өмірінде жиі кездесетін  
тарихи құбылысты жеке адам тағдыры арақылы бере алу талантына 
байланысты. Ол өзінен бұрынғы халық жадында сақталған қаһармандық 
эпостардың сюжетін бұзбайды, қайта оны жинақылап, нақтылап, оқиғаны 
реалистік тұрғыдан көрсетіп, тарихи білімді өз тұрғысынан таныта білді. 
Оның адамды басты идея етіп алу шеберлігі шығыс фольклорының сюжеті 
мен дінмен бірге келген тарихи білімді тілге тиек ету арқылы жазылған үш 
поэмасында да кездеседі («Ескендір», «Масғұт», «Әзімнің әңгімесі»).

Тарихи білімнің ауызша тарих айту дәстүрінің өмірге үйлесімді болуын 
қадағалай білген Абай өзінің жиырма тоғызыншы сөзінде «Қазақтың 
мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар, іске татымақ түгіл, не 
құдайшылыққа, не адамшылыққа жарайматыны да бар» [3, 42 б.] – деп 
кейіп, көптеген мақалдардың қолданыстағы түріне сын айтса, бұл сол  
тарихи білімнің тазалығына деген қамқорлық болатын.

Тіпті ол өзінің өлеңдерінде дәстүрлі мәтелдерді мақал дәрежесінен 
асырып, афоризмге дейін ұластырып, ауызша тарихты айту дәстүрін заңғар 
биіктерден көрсете білген.
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ТЕРМИНЫ АК-ОРДА И КОК-ОРДА В ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ (К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ И СЕМАНТИКЕ 

ТЕРМИНОВ)

Вопрос о локализации Ак-орды и Кок-орды имеет большую 
историографическую традицию. Еще в 1835 году Иосиф фон Хаммер- 
Пургшталь представил свою работу [1, с. 15], в которой на основе Натанзи 
предлагал свой вариант локализации Ак-Орды и Кок-Орды. Его позицию 
критиковали российские историки, опиравшиеся на русские летописи. На 
тот момент существовало всего три группы источников, прямо или косвенно 
говоривших о локализации Ак-орды и Кок-Орды: русские летописи (косвенно 
упоминали географическое положение Синей Орды), Натанзи и Абулгази 
(он мельком упоминал, что Кок-орда это ставка Джучи). Из-за того, что 
русские летописи и Натанзи полностью противоречили друг другу, решить 
исторический вопрос о локализации Ак-орды и Кок-орды, тогда было не 
возможно. 

Исходя из источниковедческого дефицита сведений об Ак-орде и Кок- 
орде, сформировалось две традиции, восходящие к Иосифу фон 
Хаммер-Пургшталю и его оппонентам. Причем первая традиция в самом 
начале доминировала. Мы ее видим в трудах Стэнли Лэн-Пуля 1899 года 
[2, с. 160-170] Бертольда Спулера [3, с. 25], Грекова Б. и Якубовского А. 
[4, с. 43]. Противоположную точку зрения высказывали Вернадский Г.В. 
[5, с. 146], Сафаргалиев М. [6, с. 40]. Широкое распространение второй 
точки зрения началось с введения в научный оборот такого источника как  
Муизз ал Ансаб, в котором было четко сказано, что Кок-орда относится к 
Орда-эджену. Извлечения из Муизз ал Ансаб были опубликованы в рамках 
2-ого тома материалов по истории Золотой Орды в 1941 году. Издание 
же Утемыш-хаджи в переводе Юдина В.П. и его статей по этому вопросу  
[7, с. 28], критических замечаний по поводу достоверности Натанзи (статьи 
Шамильоглу Ю. [8, с. 165-168], Гаева А.Г. [9, с. 14], Костюкова В.П. [10, 
с. 195-204], Сабитова Ж.М. [11, с. 117-121; 12, с. 150-154] и др.), казалось 
бы, должно было поставить точку в данном вопросе. Но даже в таком  
академическом издании «Внутренняя Азия: эпоха Чингизидов», 
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изданном в издательстве Кембриджского Университета, встречаются 
обе противоположные точки зрения у разных авторов. К примеру,  
М. Биран относится к историографической традиции Хаммер-Пургшталя 
[13, с. 53], а Вашари И. [13, с. 82] и Брегель Ю. [13, с. 221] относятся ко 
второй историографической традиции, хотя стоит отметить, что в данном  
издании вторая историографическая традиция доминирует, так как  
в разделе про Улус Джучи, эта традиция предельно четко обозначена.

Для того, чтобы разобраться в том, где же все-таки находились Ак-Орда 
и Кок-орда, нужно с одной стороны просмотреть источники по данному 
поводу, а чуть позже историографию данного вопроса и консенсусное 
мнение большинства ученых по этому вопросу на сегодня. Все известия 
из первоисточников об Ак-Орде и Кок-Орде можно свести в одну таблицу  
[14, с. 65]:

Боз Орда (Йуз 
Орда) Ак Орда Кок Орда

Муизз ал-
Ансаб Не известна Не известна Владения Орда-эджена и 

его потомков [15, 39].

Русские 
летописи Не известна Не известна

Восточные владения в 
Улусе Джучи» [16, 27, 
68-69, 152, 158] [17, 45, 
89].

Натанзи Не известна

На востоке улуса 
Джучи, владения детей 
Золотоордынского темника 
Ногая, потомка Орда-
эджена

Владения потомков 
Токты (потомок Бату), 
на Западе Улуса Джучи» 
[18, 251-252].

Чингиз-
наме Владения Шибана Владения Бату Владения Орда-эджена» 

[7, 92-93, 121].

Абулгази Не известна Владения Шибана 
находились в Ак Орде

Резиденция Джучи-хана 
находилась в Кок Орде» 
[19, 99].

Бахр ал-
Асрар

Ак Орда, известна 
также как Йуз 
Орда.

Владения Шибана 
находились в Ак Орде, 
известная также как Йуз 
Орда

Не известна [20, 191-192] 
[21, 327, 347].

Хосров и 
Ширин Не известна Владения Тинибека, сына 

Узбек-хана
Не известна» [20, 192]

Кадырали 
Жалаири Не известна Трон Бориса Годунова [22, 

31] Не известна
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Интересным являются сведения о Белой Орде (Ак Орде) из сочинения 
Кадырали Жалаири. Трепавлов В.В. считает, что здесь нет связи 
Золотоордынской Ак Орды и Ак Орды Бориса Годунова [23, с. 31]. При этом 
Рычков П.И. считал, что связь есть [23, с. 209]. Антоненко С. предположил, 
что титул Белый царь происходит из названия Белая Орда [24].

Здесь можно выделить научную и политическую составляющую  
данного тезиса:

Еще Трепавлов В.В. писал: «Современные Казахстанские историки 
предпочитают называть левое крыло Джучиева улуса Ак (Белой) Ордой, 
оставляя наименование Золотой орды к Западу от Яика. В Российской 
историографии сохраняется употребление понятий «Золотая Орда» и 
улус Джучи как полных синонимов» [25, с. 7]. Такое противоречие вызвано 
казахстанской историографической традицией. Тезис о том, что Ак Орда 
- это государство Орда эджена безумно устарел. Ниже можно привести 
мнения различных авторов (кто с 1980-х годов так или иначе затрагивал  
эту тему) на то как назывался улус Орда-эджена.

Кок-Орда – улус Орда-эджена Ак-Орда – улус Орда-
эджена

Почекаев Р.Ю. [26, 189] Ускенбай К.З. [54, 113]
Мингулов Н.Н., Пищулина К.А. [27, 114] Мингулов Н.Н. [55, 85-86]
Варваровский Ю.Е. [28, 26] Қинаятұлы З. [56, 180]
Девин Де Виз [29, 335] Джэксон П. [57, 199]
Султанов Т.И. [20, 195] Биран М. [13, 53]
Трепавлов В.В. [30, 91]
Костюков В.П. [10, 200]
Вашари И. [31, 107]
Сабитов Ж.М. [14]
Кушкумбаев А.К. [32] [33, 125] [34]
Исхаков Д.М., Измайлов И.Л.  [35, 88]
Кадырбаев А.Ш. [36]
Маслюженко Д.Н. [37, 54]
Егоров В.Л. [38, 160]
Юдин В.П. [7, 28]
Исин А.И. [39, 42-43]
Мажитов Н.А. Султанова А.Н. [40, 362]
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Юсупов Ю.М. [41, 32]
Файзрахманов Г. [42, 117]
Алексеев А.К. [43, 57-61]
Гарустович Г.Н. [44, 171-172]
Иванов В.А. Злыгостев В.А. Антонов И.В. 
[45, 184]
Селезнев Ю.В. [46, 145]
Елагин В.С. [47, 78]
Гаев А.Г. [9, 27]
Григорьев А.П. [48, 141]
Буляков И.И. [49, 35]
Порсин А.А. [50, 45]
Мыськов Е.П. [51, 47]
Мустакимов И.А. [52]
Салғараұлы Қ. [53]
Брегель Ю. [13, 221]

Как мы знаем, версия об Ак-орде как улусе Орда-эджена, была 
распространена еще в советское время в казахстанской историографии  
[58, с. 129].

Здесь, в этой таблице мы видим, что из современных исследователей 
только Ускенбай К.З. и Қинаятұлы З. не поддерживает точку зрения о том, 
что Ак орда это улус Орда эджена. Позиция Атыгаева Н.А. не совсем ясна, 
но судя по косвенным данным, он также поддерживает точку зрения, что Ак  
орда это улус Орда эджена [59].

Мингулов Н.Н. поддерживал эту точку зрения в 1981 году, в 1997 году 
он ее изменил на противоположную. Пищулина К.А. пытаясь сохранить 
старую парадигму «Ак Орда прообраз Казахского ханства», но при этом 
в ее построениях уже виден отказ от устаревшей советской парадигмы. 
Пищулина К.А. отмечает: «За сотню лет, к середине XIV века небольшая 
прежде монгольская Кок-Орда Орда-эджена, превращается в крупную на 
местной этнической основе, державу – Ак-Орду, вобравшую в себя вместе 
с именем, большую часть обширных территорий и улуса Шайбанидов. 
Со второй половины XIV века она еще стала называться в источниках  
узбекским улусом» [27, с. 114]. В тоже время, автор аргументировано не 
объясняет, как «небольшая монгольская Кок-Орда… превращается в… 
Ак-Орду». Видимо это было сделано, чтобы все-таки не отказываться от 
советской парадигмы, но и учесть новые источники, такие как Утемыш-хаджи 
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и Муизз ал Ансаб, где черным по белому написано, что Улус Орда-эджена  
это Кок орда, а не Ак-Орда, как считалось ранее. Маловероятно, что 
государство на Востоке Дешт-и Кыпчака трижды могло поменять свое 
название (Ак-Орда, Кок-Орда, Узбекский улус), за один - полтора века. 
Это, скорее всего, произвольное допущение, с помощью которого автор 
пытается сгладить противоречащие друг другу источники о хронологии  
существования Ак-Орды и Кок-Орды. То есть тезис Ак орда – это улус 
Орда эджена ошибочен по своей сути. Но при этом этот тезис живет по  
инерции и будет представлен в 10-мной истории Казахстана.

В 2013 году Ускенбай К.З. выдвинул тезис, согласно которому улус 
Орда-эджена назывался Ак Ордой, улус Шибана Кок ордой, а улус Бату 
– Золотой ордой [54, с. 112-113]. «Неполное знание» или игнорирование 
историографии данного вопроса привело данного исследователя к  
ошибочным выводам [60].

Интересна трактовка Мустакимова И.А. писавшего, «допустимо 
предположить, что в меняющихся политических условиях в Джучиевом 
улусе, особенно со второй половины XIV в., термин Ак-Орда из престижных 
соображений мог присваиваться своим владениям представителями 
разных ветвей Джучидов… Все это и могло создавать ситуацию, когда 
разные средневековые авторы прилагают термины Ак-Орда и Кок-Орда к  
владениям разных Джучидов»33 [52].

Ранее мы выдвинули тезис о том, что Ак орда являлась составной  
частью Золотой Орды (ее центром), левым крылом являлась Кок орда, 
правым – Боз орда [14, 59]. В этой точке зрения, мы с одной стороны 
повторили точку зрения Юдина В.П., а с другой стороны, точку зрения  
А.Г. Мухамадиева, считавшего, что: «Монгольские ханы разделили улус 
Джучи на три крыла – Кук Орду (левое крыло), Ак Орду (центр, Золотая Орда) 
и Орду Ногая (правое крыло)» [61, с. 182].

Политическая мотивация дискриминации Золотой орды в Казахстанской 
историографии, а также конструктивистский выбор «государства» Ак-орды 
как символического предка Казахского ханства в советскую эпоху нами 
отмечалась ранее [62]. 

Помимо вопроса о локализации Ак-орды и Кок-орды, также интересен 
вопрос об эволюции семантики данного термина. За весь период, 
начиная с XIII века (приблизительное время возникновения этих двух 
терминов), данные слова использовались в разных источниках, и значения  
этих терминов в источниках было разным.

Еще Шокан Валиханов писал: «слово орда имело и прежде в Золотой  
33 Хотелось бы выразить глубокую благодарность Ильясу Мустакимову за возможность 

ознакомиться со своей статьей «Еще раз к вопросу о цветообозначениях орд в Улусе Джучи (Термин 
Боз-Орда в источниках XVI – XIX вв.)», находящуюся в печати
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Орде такое же значение, как теперь у киргиз (казахов – Ж.С., А.К.) и  
калмыков, и означало в обширном смысле место столицы хана. В тесном 
– его ставку. Золотая орда – Золотой шатер и юрта, в которой сидел хан.  
Впоследствии оно обратилось в название всех ставок, где жили ханы. Так  
что слова Ак орда, Кук орда, Сары орда нужно принимать не как название 
улуса или юрты, а как название главной стоянки, резиденции ханов»  
[63, с. 166]. 

Юдин В.П. писал: «О Золотой Юрте, т. е. о Золотой Орде, на Руси 
узнали немедленно после ее появления. Однако по ряду причин название 
«Золотая Орда» стали применять лишь с конца XVI в. Русские ездили уже не  
«в Орду», а в «Золотую Орду», т. е. название ставки переосмыслилось в 
название державы. Но и до сих пор историки допускают иногда ошибку, 
утверждая, что название «Золотая Орда» — исконное и восходит ко времени 
Бату» [7, с. 33].

Кошенова Р., соглашаясь с трактовкой Шокана Валиханова, считает, 
что под Ак ордой подразумевалось место, где сосредоточены все власти. 
Слово Орда и особа хана означали одно и то же понятие, так как ханы  
сменялись, а место оставалось одно и то же [64, с. 192].

Говоря об эволюции семантики, стоит выделить разные группы  
источников по их смысловой нагрузке.

1. Ордынская (Тюркская) устная традиция (Утемыш-хаджи, Абулгази). 
Согласно этой традиции Ак орда ассоциируется со ставкой Бату, Кок Орда 
со ставкой Орда эджена, а Боз орда со ставкой Шибана. То есть общее  
понимание термина здесь: «Ставка, резиденция», причем четко есть  
аффиляция орд с конкретными сыновьями Джучи и их потомками. У Абулгази 
говорится о владении Шибана в Белой Орде, но при этом ставка Джучи 
называется Синей Ордой. Таким образом, Абулгази занимает промежуточное 
положение, между разными традициями, понимая Орду как ставку и как 
владение.

2. Персидская Тимуридская историографическая традиция (Натанзи, 
Муизз ал Ансаб). В Муизз ал Ансаб: Кок-орда – род Орда-эджена. «Его детей 
и род называют Кок-орда». У Натанзи, потомки Тохты – султаны Кок-орды, 
а потомки Ногая – султаны Ак-орды. То есть, здесь Ак-орда или Кок-орда 
представлены как «род или потомки какого-то правителя».

3. Традиция русских летописей. В них Синяя Орда представлена как 
географическая точка, находящаяся далеко на востоке. То есть в этой  
традиции Синяя Орда стала «географической точкой, находящейся на 
востоке».

4. Персидская среднеазиатская традиция (Махмуд Бен Вали). Тут  
впервые, появляются значения Ак-орды как государства (мамлакат). То есть 
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в этой традиции Ак орда (она же Йуз Орда) это государство Бахадур-хана,  
сына Шибана.

5. Постордынская (Тюркская) устная традиция (Устные эпосы, Кадырали 
Жалаири). К примеру, у казахов под Ак ордой понимается ставка хана или 
верховного правителя, причем нет никакой связи этой ставки с конкретной 
династией. К примеру, Кадырали Жалаири понимает под Ак-ордой ставку 
Бориса Годунова. Интересны сведения об Ак-орде из эпоса об Едиге. Из 
истории изучения настоящего произведения известно около 30 вариаций 
этого эпоса. Первые записи жыра об Едиге зафиксированы у башкир, и, 
что весьма интересно, относятся к XVIII веку [65, с. 353]. Существуют 
казахская, ногайская, каракалпакская, башкирская, узбекская, туркменская 
версии дастана, а также отмечено порядка более 20 вариантов в татарской  
эпической традиции, включая крымско-татарскую и сибирско-татарскую 
[65, с. 354; 66; 67, 37]. Уже сейчас только в Казахстане, в рамках большой 
государственной программы «Мәдени мұра» было опубликовано 8 (!) 
казахских вариантов интересующего нас эпоса [68]. Их общее количество 
со временем (включая все версии тюркоязычных народов) может  
превзойти 40 единиц! 

На эпосе об Едиге можно остановится подробнее, так как он ранее не 
привлекался при научном исследовании вопросов об Ак-орде.

Шокан Валиханов, определяя датировку, считал, что «джир Идыге по 
событиям относиться к концу XIV века, должен быть составлен в начале 
XV. Это доказывается многими старинными словами и оборотами, которых  
теперь нет в языке, примечательно так же и то, что в целой рапсодии нет ни 
одного персидского или арабского слова» [69, с. 226].

Использовались ли в прошлом сведения в востоковедной историографии 
об «Ак Орде», встречающиеся в этом народном дастане, в решении вопроса 
названия и географической привязки официальной резиденции (орда- 
ставка) золотоордынских ханов нам неизвестно. 

Действительно, в эпическом дастане «Ер Едіге» («Едіге жыры» в каз. 
вар.) «Ақ Орда» в качестве ставки (резиденции) золотоордынского хана  
упоминается регулярно. Так, согласно повествованию о главном 
герое, когда Едигей, который избежал гибели со стороны заранее 
сговорившихся приближенных хана Токтамыша, и бежал из его владений, 
на ханский совет был приглашен престарелый Сұм-жырау. Этот вещий 
сказитель в своей блистательной поэтической речи (жыр), адресованной 
Токтамыш-хану, повествует ему о его будущей судьбе, и говорит следующие  
примечательные пророческие слова:
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34;35

Алтыннан соққан Ақордаң,
Күмістен соққан ақ есік,

Золотом насеченную твою белую 
орду из серебра выбитые двери

Түсі суық шым – болат,
Ұшыменен ашар-ды...
Тоқсан басты ақ орда 
Тонамай ие болар-ды [66, с. 42]

Он [Едіге. – А.К.] подымет холод-
ным лезвием булатного копья...
И в девяностоглавой  твоей белой 
орде без грабежа станет хозяином 
[66, с. 107]

Также выражение «Алтыннан соққан ақ орданың. Күмістен соққан ақ 
есік» («Золотом покрытая (насеченная) Белая Орда») встречается в других 
местах данного эпоса [68, с. 20-24].

Мы сейчас достоверно знаем, что ханская юрта (шатер-резиденция) 
джучидских властителей Сарая по восточным письменным источникам была 
позолоченной (отделаной золотом). Традиция возведения золотых шатров 
степных владык восходит к древней имперской традиции центрально- 
азиатских номадов, в соответствии с которой только верховные правители 
(каганы, кааны, ханы) имели право на возведение таких шатров и которые 
являлись непременным атрибутом-признаком высшей власти в кочевых 
государствах. Таким образом, «Орда» это место пребывания – ставка хана.

В татарской версии дастана об Едигее аналогично в отношении ставки 
Токтамыша используется эпитет «Золотая Орда» и «Ак Орда» в общей  
связке сюжетной канвы:

Борын үткән заманда
Болгар белән Сарайда,
Җаякбелән Иделдә,
Алтын Урда, Ак Урда –
Данлы кыпчак җирендә,
Татардан туган Нугай илендә
Туктамыш дигән хан булды [70, с. 4].

В стародавние времена,
Там, где была нугаев страна,
А предком Нугая был Татар
Там, где стольный Сарай стоял.
Там, где вольный Идиль бежал
Там, где город Булгар блистал,
Там, где текла Яика вода,
Там, где была Золотая Орда
Там, где жили кыпчак и булгар
Ханствовал над страною татар
Хан по имени Токтамыш [71, с. 5].

34 В комментарии к тексту татарского дастана «Идегәй» под «тоқсан басты ақ орда» (каз. вариант) 
понимается «девяностоглавая орда» – большая, главная юрта или главный ханский шатер [69, 527].

35 При переводе текста переводчик (или издатель?) допустил ошибку и перевел этот отрывок 
так: «И в шестидесяти стрельной твоей кибитке без грабежа станет хозяином», хотя, как ясно видно из 
текста, речь идет о  «девяностоглавой белой орде».
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Но при этом, следует обратить внимание на то, что «Ак Урда», как 
ключевое слово для нас, вообще осталось без перевода. Скорее всего, перевод 
С. Липкина не отражает двухсоставное (единое органичное) понятие, в 
которой «Золотая Орда» – это есть «Ак Орда», где сидит Токтамыш-хан и 
находится его резиденция. Все это, видимо, говорит о не совсем удачной 
литературной обработке поэтического текста переводчиком. Эпитет «Алтын» 
и «Ак» неоднократно произносится действующим лицами татарского  
варианта дастана. Так, сокольничий Токтамыш-хана – Кутлыкыя-бек (отец 
Едигея) говорит своему хозяину следующие слова:

Били белсәң, ханиям,
Икселмәс дәүлет бу иде.
Алтын Урда, Ак Урда
Алтмыш йортка юл иде,
Кәрван, дөя килалмый  
[70, с. 22].

Эй, владыка-хан, великий хан!
Править умел бы ты страной,
Мощной владел бы ты казной,
Не терпел бы народ мытарств.
Вспомни: была Золотая Орда,
Белая Большая Орда, 
Путем шестидесяти государств, -
Теперь караван не входит сюда, 
Верблюд не знает твоих ворот [71, с. 13].

Далее, не трудно сделать сравнение как татарской, так и казахской 
версии эпического сказания, из которого следует, что и в том и в этом 
варианте «Золотая Орда» и «Ак Орда» – это синонимы или тождественные 
односмысловые понятия-конструкции, которые нужно, исходя из  
указанного контекста, воспринимать нераздельно, то есть целостно.

Встречается в этом жыре, в монологе Кен-Джанбая, обращенном к  
Едигею, наряду с «Ак Ордой» и понятие «Боз Орда»:

Ай Едіге сен енді қайт сана.
Кайтып Еділ өт сана,
Еңсесі биік боз орда
Еңкейіп сәлем бер сана,
Еріні жұқа сары аяқ
Ер сарқытын іш сана  
[69, с. 226].

Эй, Едыге, теперь ты возвращайся,
Возвращайся, переправляйся через Едил. 
Высокая просторная Белая Орда
Приветствуй, низко поклонясь
Из тонкой желтой чаши 
Отпробуй напиток богатыря [72]

Перевод на русс. язык Н.Ж. Сагандыковой

Смотрите также для сравнения текст последнего казахского издания 
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«Едіге жыры»2006 года:

Эй, Едіге, сен енді қайт-сана,
Кайтып Еділ өт-сана!
Еңсесі биік боз орда,
Еңкейіп сәлем бер-сана!
Ерні жұқа сары-аяқ
Хан сарқытын іш-сана! [68, с. 21].

В других вариациях, например, в версии изданной академиком  
К. Сатпаевым в 1927 г. вместо «Боз Орда» указана «Ақ Орда»:

Эй, Едіге, сен енді қайт сана,
Кайтып Еділ өт сана,
Еңсесі биік ақ орда,
Еңкейіп сәлем бер сана,
Ернеуі жұқа сары аяқ
Ер сарқытын іш сана
[66, с. 43-44].

Эй, Едиге, ты, однако (кажется),                                                    
воротишься, и переплывешь назад  Волгу.
В высоковерхой Белой Орде, склонясь
отдай-ка ты свой салям.
Из тонкогубой деревянной чашки ты опять
будешь пить остатки хана [66, с. 108-109].

Кроме того стоит отметить, что в других вариантах данного эпоса Ак 
орда также упоминается: «оставил скот и Ак-орду» [68, с. 88], «Упавшая Ак 
орда» [68, с. 111], «Бывшая холмистой Ак орда» [68, с. 134] «Шестикрылая  
Ак орда» [68, с. 153].

Тем самым, нужно отметить, что сведения героических дастанов об 
Едигее дают ценную информацию о настоящем историческом обозначении 
ставки-резиденции алтынордынских ханов, и, безусловно, отражают 
внутренний взгляд и представление кочевого населения джучидских улусов 
о реальном названии первопрестольного (политического) центра Джучиева 
Улуса. И это название, исходя из приведенных материалов, несомненно, было 
связано с Золотой Ордой – она же искомая Ак Орда (центральная ставка), 
которая, вне всяких сомнений, была расположена в улусе Бату и прочно 
ассоциировалась у тюркоязычных номадов Дашт-и Кыпчака, в эпоху поздней 
золотоордынской истории, с этим ведущим районом. Самое примечательное 
здесь также то, что исторические данные этого жыра полностью согласуются 
с надежными и проверенными выводами исследователей вытекающими из 
тщательного анализа сведений восточных источников из которых следует, 
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что «Ак Орда» это и есть столичная ставка-центр золотоордынских ханов, 
находившаяся именно на берегах Едиля, в Поволжье. 

Резюмируя все вышесказанное об эволюции термина Ак-орда и  
Кок-орда можно представить следующую схему:

Традиция Значение термина Ак-орда и (или) Кок-Орда

Ордынская устная 
традиция (Утемыш-хаджи, 
Абулгази).

Ставка, резиденция (с привязкой к 
конкретной персоне), то есть Ак-орда - 
ставка Бату и Кок-орда - ставка Орда-эджена 
(или Джучи)

Персидская Тимуридская 
историографическая 
традиция (Натанзи, Муизз 
ал Ансаб).

Ак-орда или Кок-орда представлены как 
«род или потомки какого-то правителя».

Традиция русских 
летописей.

Синяя Орда – это географическое место, 
находящееся на востоке.

Персидская 
среднеазиатская традиция 
(Махмуд Бен Вали).

Ак-орда – государство (мамлакат)

Постордынская устная 
традиция (Устные эпосы, 
Кадырали Жалаири).

Ставка хана или верховного правителя, 
причем нет никакой связи этой ставки с 
конкретной династией.

Таким образом мы видим, мнение Шокана Валиханова.
Существующая в Казахстанской историографии идея о том, что Ак-орда 

это государство – предшественник Казахского ханства, при локализации 
Ак-орды на востоке Улуса Джучи ошибочна. Мы ранее затрагивали этот 
вопрос, критикуя устаревшую советскую парадигму [73].

Выше мы показали, что Ак-орда ассоциирована с личностью Бату, 
а не Орда-эджена, кроме того, понимать термин Ак-орда стоит не как  
государство, а как резиденция, ставка. Изначально она была ставкой Бату и 
его потомков, позже Ак-ордой стали называть ставки любых ханов и даже 
русских царей (как у Кадырали Жалаири). Изменения значения терминов 
Ак-орда и Кок-орда в персидском (Натанзи, Муизз ал Ансаб и Махмуд Бен 
Вали) и русском языках (русские летописи) вызваны плохим пониманием 
самого термина персидскими и русскими летописцами, а в случае Бахр ал 
Асрар хронологической отдаленностью и изрядной противоречивостью 
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первоисточников, которыми пользовался Махмуд Бен Вали.
Таким образом, можно считать установленным, что Ак-орда изначально 

принадлежала Бату и его потомкам (Кок-орда Орда-эджену и его  
потомкам), и она была всего лишь ставкой Золотоордынских ханов (ставка 
правителей Улуса Джучи), а не неким государством-предшественником 
Казахского ханства. В новой парадигме средневековой истории Казахстана, 
казахское ханство является одним из наследников Золотой орды (улуса 
Джучи), а не государства Ак-орда.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ИСТОРИОГРАФИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

Образование казахского ханства – сюжет достаточно сложный и  
несмотря на эпохальный характер этих событий освещен в исторической 
литературе не слишком подробно. Причины этого обстоятельства  
заключаются, прежде всего, в том, что собственно казахских письменных 
источников по этому периоду и этим событиям нет. Безписьменная культура 
казахов-кочевников не оставила нам нарративов по этому сюжету. Материалы 
устных источников также не позволяют интерпретировать эти события 
детально и однозначно. Письменные источники, освещающие разные 
периоды истории Казахского ханства, имеются и большинство из них было 
опубликовано, но и они достаточно противоречивы и неконкретны. Еще 
в XIX веке русские востоковеды В.В. Вельяминов-Зернов, И.Н. Березин, 
В.В. Григорьев, В.Г. Тизенгаузен и др. впервые опубликовали сведения 
средневековых нарративных источников о Казахском ханстве. В 1969 г. 
казахстанские востоковеды С.К. Ибрагимов, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина, 
В.П. Юдин опубликовали «Материалы по истории казахских ханств», куда 
вошли переводы 16 восточных мусульманских источников на персидском 
и тюркском языках. Казахстанский историк А.И. Исин в 1980-х гг. впервые 
обнаружил и опубликовал сведения из русских источников о Казахском 
ханстве. Опубликованы и сведения европейских путешественников 
Сигизмунда Герберштейна и Антония Дженкинсона о Казахском ханстве 
[1]. Вышли в 2000-е гг. многотомные сборники материалов по истории 
Казахстана в рамках Государственной программы «Культурное наследие» 
[2]. Но письменных свидетельств по собственно историческому факту 
образования казахского ханства единицы, и практически все медиевисты к  
ним обращаются. Об этом говорится в работе известных ученых  
С.Г. Кляшторного и Т.И. Султанова «Казахстан: летопись трех тысячелетий». 
Они, достаточно подробно проанализировав средневековые источники по 
данной проблеме, резюмируют: «Сведения по ранней истории Казахского 
ханства мы имеем почти исключительно из сочинений мусульманских  
авторов. Однако все или почти все эти источники представляют собой  
сочинения, посвященные тем или иным правителям или религиозным  
деятелям соседними с казахами областей…, и потому заключенные в 
них сведения о Казахском ханстве имеют случайный или фрагментарный  
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характер… Исключение в этом плане составляет лишь сочинение 
восточнотуркестанского историка Мирзы (Муххамада) Хайдара Дуглата 
(1500-1551): сообщение о казахских владетелях, содержащиеся в его 
«Тарих-и-Рашиди», – в совокупности единственное в средневековой 
мусульманской историографии связное изложение ранней истории  
Казахского ханства» [3, с. 224]. 

Авторы второго тома «Истории Казахстана», издания 1997 г., анализируя 
данный источниковый комплекс отмечают: «Сведения Мухаммад Хайдара, 
писавшего свой труд в 40-х годах XVI в. об образовании Казахского ханства 
в Жетысу нельзя считать единственными и самыми ранними… Серия 
источников так называемого шайбанидского круга, написанная по велению 
или под непосредственным наблюдением противника казахских ханов в 
борьбе за власть в Восточном Дешт-и Кыпчаке и Туркестане Мухаммад 
Шайбани-хана, дает немало материалов для оценки обстоятельств, связанных 
с ранней историей Казахского ханства. Эти источники начала XVI в. 
(«Таварих-и гузида-йи нусрат-наме», «Шайбани-наме» Камал ад-дина Али 
Бинаи, «Фахт-наме» Шади, «Михман-наме-йи Бухара» Рузбихана Исфахани 
и другие), написанные на два-три десятилетия раньше «Тарих-и Рашиди», 
упоминают Жаныбека и Гирея как ханов» [4, с. 331].

В исторической литературе, составляющей классику казахстанской 
академической исторической науки, изложены несколько основных версий 
данных событий. К такой литературе можно отнести работы казахстанских 
исследователей М. Тынышпаева, К.А. Пищулиной, С.К. Ибрагимова, 
российского медиевиста Т.И. Султанова и др., пятитомные издания истории 
Казахстана Института Истории и этнологии Академии наук в советский и 
современный периоды. Рассмотрим данные версии.

1. Версия М. Тынышпаева (образование казахского ханства в 1456 г.  
[5, с. 115, 131].

2. Версия К.А. Пищулиной (1465 г.), по которой мы отмечаем 550-летие 
казахского ханства в данном 2015 г. [4, с. 334-335; 6, 262]

3. Версия Т.И. Султанова (начало1470-х гг.) [3, с. 240; 7, с 31-38; 8, 
с.73-74].

4. Версия А.П. Чулошникова (на рубеже XIV-XVI вв.) [9, с. 200-203].
5. Версия С.К. Ибрагимова (30-40-е гг. XVI в.) [10, с. 179-180].
В работе отечественного историка Н. Атыгаева приведены еще ряд версий 

о дате образования казахского ханства [11].
Интерпретации данных историков о времени образования казахского 

ханства строятся на основе (или же наоборот отталкиваются от) одного 
основного исторического источника – «Тарих-и Рашиди» Мирзы 
(Муххамада) Хайдара Дуглата. Несмотря на то, что эти отрывки цитируются  
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практически во всех публикациях о Казахском ханстве, позволим себе 
привести их еще раз. В Дафтаре I «Повествование о противодействии 
эмиров Исан-буга-хану и о том, что произошло в те дни» средневековый  
историк пишет: 

«В то время в Дашт-и-Кипчаке владычествовал Абу-л-Хайр-хан. Он 
причинял много беспокойства султанам джучидского происхождения. 
Джанибек-хан и Кирай-хан бежали от него в Могулистан. Исан-Буга-хан 
охотно принял их и предоставил им округ Чу и Козы-Баши, который  
составляет западную окраину Могулистана. В то время, как они 
благоденствовали там, узбекский улус после смерти Абу-л-Хайр-хана 
пришёл в расстройство; [в нём] начались большие неурядицы. Большая 
часть [его подданных] откочевала к Кирай-хану и Джанибек-хану, так что 
число [собравшихся] около них [людей] достигло двухсот тысяч человек. За 
ними утвердилось название узбеки-казахи [узбак-казак]. Начало правления 
казахских султанов с восемьсот семидесятого года, а Аллах лучше знает.

В продолжение времени до девятьсот сорокового года казахи всецело 
владычествовали в большей части Узбекистана…» [12].

Итак, по данному отрывку работы Мирзы Хайдара можно понять, что 
указана дата начала правления казахских ханов – 870 год хиджры, который 
приходится по синхронистическим таблицам И. Орбели на 1465-1466 гг. 

В Дафтаре II «Поход Шахибек-хана против казахов и начало его  
крушения. Повествование об особенностях положения казахов, их государях, 
причине, почему им дано это имя и [об] их падении» Мирза Хайдар 
повторяет:

«Когда Абу-л-Хайр-хан полностью подчинил себе Дашт-и Кипчак, 
некоторые султаны джучидской династии обонянием предусмотрительности 
почуяли веяние [надвигающейся] беды с его стороны и решили  
предотвратить ее. И [с этой целью] несколько султанов – Кирай-хан, 
Джанибек-султан и им подобные с немногочисленным количеством людей, 
бежав от Абу-л-Хайр-хана, прибыли в Могулистан.

Очередь ханствования в это время в Могулистане была за Иса-Буга-ханом. 
Иса-Буга-хан проявил к ним особую заботу и уважение, и местом их 
пребывания определили один из уголков Могулистана, где они обрели 
надежную безопасность, и жизнь их проходила в благополучии.

После смерти Абу-л-Хайр-хана в Узбекском улусе начались  
междоусобицы; всякий, кто только мог, ища безопасность и благополучие, 
уходил к Кирай-хану и Джанибек-хану. Вследствие этого они значительно 
усилились.

Так как они [Кирай и Джанибек] сперва, бежав и отделившись от своего 
многочисленного народа, некоторое время пребывали в беспомощности и 
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скитаниях, их и прозвали казахами, и прозвище это закрепилось за ними.
После Кирай-хана ханствование укрепилось за его сыном 

Бурундук-ханом…» [13, с. 179].
Не имея иных прямых ссылок на датировку данного события в  

исторических источниках средневекового периода, большинство  
казахстанских историков, соглашаясь с версией К.А. Пищулиной, считают, 
что время образования казахского ханства приходится на середину 1460-х гг. 
Именно такой вывод зафиксирован во втором томе пятитомника «История 
Казахстана с древнейших времен до наших дней»:

«Таким образом, как данные источников, так и сопоставление фактов 
и мнений говорят о том, что Казахское ханство образовалось в середине 
60-х годов XV столетия в Западном Жетысу. Именно сюда мигрировала на 
протяжении почти десятилетия часть казахских родов и племен Среднего  
жуза, возглавили которые потомки ханов Ак-Орды, боровшиеся за 
восстановление власти династии ак-ордынских ханов над населением 
Восточного Дешт-и Кыпчака…» [2, с. 335].

Еще одна интерпретация заместителя директора Института истории 
и этнологии им. Ч. Валиханова Н.А. Атыгаева с аналогичным периодом: 
«Единственной датой возникновения Казахского ханства, которая имеется 
в исторических источниках, является указанный Мирза Хайдаром 870 год 
хиджры. Нет особых причин не доверять этой примерной дате. Согласно 
синхронистическим таблицам И. Орбели, 870 год хиджры начался 24 августа 
1465 г. и закончился 11 августа 1466 г. Тем самым, время возникновения 
Казахского ханства можно определить периодом с 1465 г. по 11 августа  
1466 г.» [11].

Российский историк Т. Султанов приводит доказательства собственной 
интерпретации данных событий, считая, что «образование казахского ханства 
не было единовременным актом», а длительным процессом по времени, 
начатым с откочевки казахских ханов: «сопоставление данных источников 
позволяет уточнить terminus post quem и non terminus ante quem non  
(на латыни: самое раннее и когда всего позднее – З.С.)  откочевки… время 
откочевки, а точнее, прикочевки Гирея и Джанибека с улусными людьми 
во владения могольского хана Есен-Буки нужно датировать 864/1459-60 
г.». Излагаются основные аргументы в пользу данной версии, а время  
образования казахского ханства связывается с возвращением Гирея и  
Жаныбека в Дешт-и Кыпчак после смерти хана Абулхаира и захвата там 
верховной власти: «власть в государстве кочевых узбеков из рук Шибанидов 
перешла в руки потомков Урус-хана. Анализ данных письменных  
источников показывает, что это событие имело место в 875/1470 г.».  Итак, 
автор резюмирует: «Таким образом, в начале 70-х годов XV столетия на  
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части огромной территории Узбекского улуса в результате захвата власти 
в государстве кочевых узбеков появилось политическое образование,  
управляемое ханами из потомков Урус-хана Гиреем и Джанибеком, 
приверженцы которых носили название «узбек-казаки» или просто «казаки»» 
[3, с. 233-240].

Однако, позволим себе повториться, что отечественная академическая 
историческая наука историю казахского ханства начинает не с возвращения 
казахских ханов в Дешт-и Кыпчак, а со времени собственного правления в 
западном Жетысу – с 1465 г. 

Причины откочевки Жаныбека и Гирея изложены в научных  
публикациях достаточно подробно. Позволим себе их обобщить:

1. Ослабление власти Абулхаира и обострение внутренних 
противоречий.

2. Частые войны и тяжелая внутренняя политическая ситуация в ханстве 
Абулхаира после войны с ойратами.

3. Жесткая политика правления Абулхаира, тяжелый налоговый гнет 
и десятки повинностей, наложенных ханом на скотоводческое население 
Дешт-и Кыпчака.

4. Противоречия между джучидами в борьбе за власть – правящим  
ханом и недовольных политикой шейбанида Абулхаира.

5. Полиэтничный характер государства кочевых узбеков (ханства 
Абулхаира): в средневековье одни племена занимая аристократическое 
положение доминировали над племенами, находившимися в вассальном, 
подчиненном положении; междоусобицы приводили к разобщенности племен 
Казахстана, что неизбежно приводило к появлению сильных центробежных 
тенденций. 

6. Откочевка скотоводов-кочевников от правящего хана как одна из 
наиболее распространенных форм выражения недовольства и протеста.

Итак, данные причины привели к ослаблению власти Абулхаира и 
появлению недовольства. Повод для откочевки формулируется в работе 
Шакарима Кудайберды-улы «Родословная тюрков, киргизов, казахов и 
ханских династий», впервые опубликованной в 1911 г., написанной на основе 
не только известных тогда письменных источников, но на материалах и 
фольклора, и шежире казахов. Именно эта версия и приводится во многих 
работах современных авторов:

«В 1455 г. хан Аз-Жанибек вместе с братом Шахгиреем (Гирей), будучи 
в обиде на хана Абулхаира, ушел к хану Туглуку, сыну Есен-Буги из  
чагатайского рода, что стоял на р. Чу. Причину этой обиды казахи объясняют 
так: …дальний предок аргынов – прославленный Даир-ходжа был любимым 
судьей хана Абулхаира. Народ за справедливость прозвал его Акжол-бием. 
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Другим любимцем Абулхаира был Кара-Кипчак Кобланды-батыр. Акжол-бий 
и батыр Кобланды втайне ненавидели друг друга, и однажды Кобланды 
(повстречав в степи Акжол-бия) убил его. Узнав об этом, аз-Жаныбек 
обратился к хану Абулхаиру с требованием предать убийцу согласно 
закону шариата мучительной казни. Но хан, опасаясь возмущения и  
заступничества (за батыра) многочисленного рода кыпчаков, отказывает ему 
в казни Кобланды и предлагает взять с кыпчаков кун (выкуп за убийство), 
равный куну трех человек. Но Аз-Жаныбек, разгневанный решением хана, 
откочевывает от него со всем своим элем…» [14, с. 45].

В данной статье не ставилась задача охватить все исследования по  
данной теме. Однако мы попытались затронуть лишь некоторые из 
аспектов ключевых фрагментов, обсуждаемых медиевистами проблем по 
образованию казахского ханства. Казахское ханство, возникшее на территории  
Казахстана в середине 60-х гг. XV в., соединило в своей истории уникальные 
события: формирование первого в средневековой истории Казахстана 
моноэтничного государства как политического образования, процесс 
завершения сложения казахского этноса, обретение им своего этнонима и 
этнополитической территории. 
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НОГАЙСКИЙ КОМПОНЕНТ В ЭТНОГЕНЕЗЕ КАЗАХОВ

Как утверждают лингвисты, Ногайский и Каракалпакский языки  
наиболее близки к Казахскому языку [1], и вместе они относятся к Ногайской 
подгруппе Кипчакских языков [2]. При этом, разница в этих языках даже 
меньше, чем разница между различными диалектами внутри одного 
европейского языка [3, с. 274].

Вопросы о ногайском компоненте в этногенезе имеют долгую 
историографию. Еще Шокан Валиханов писал о ногайском наследии 
и эпосах, которые сохранились у казахов [4, с. 163]. Но, несмотря на  
большую в хронологическом плане историографию, до сих пор не ясен  
вопрос о ногайском компоненте в этногенезе казахов. Наиболее 
распространенный концепт, утверждает, что Младший жуз у казахов 
происходит из Ногайской Орды, в то время как Старший жуз происходит 
из Могулистана, а Средний жуз из государства кочевых узбеков (иногда  
данный концепт встречается в усеченном виде, повествуя о происхождении 
Младшего жуза от Ногайской Орды). При этом стоит отметить, что данный 
концепт, как и многие другие концепты, воспринимает ногайско-казахские 
этнические отношения слишком схематично. Также стоит отметить, что, 
по нашему мнению, казахи и ногайцы это больше политические партии, 
существующие в рамках одного постзолотоордынского этноса (татар и узбек 
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здесь выступали как экзоэтнонимы, внешние названия со стороны других 
народов) [5]. Близкая точка зрения высказывалась Радиком Темиргалиевым 
[3, с. 274]. Если исходить из такого понимания истории, то становятся 
объяснимыми факты смены «национальности» многими общими героями 
постордынской истории. К примеру, Алаш, сын ногайского бека Ямгурчи, 
был «ногайским» мурзой, потом на время стал «казахским» князем (при 
Касыме и Буйдаше), а потом обратно сменил «национальность» и стал 
«ногайским» аристократом. Другим примером являлся знаменитый Жалантос  
(Ялангтуш) из рода Алшин, начинавший карьеру как «узбекский» эмир, 
и закончивший свою карьеру «казахом», фактическим руководителем  
Младшего жуза. Из больших эпизодов ногайско-казахских переходов,  
стоит выделить следующие события:

1. Наиболее известным эпизодом, в казахском фольклоре является смерть 
Ормамбета [4, с. 327;6, с. 61-65], которого традиционно отождествляют 
с Ураз-Мухаммедом, беком Большой Ногайской Орды, умершим в 1598  
году [7, с. 126]. Именно с этим событием связывается окончательное 
размежевание казахов и ногайцев, «о котором со слезами вспоминали  
старики». Также стоит отметить, что со смертью Ормамбета связывают свое 
отделение и каракалпаки [8, с. 223]. Тынышпаев М. считал, что Алшины 
присоединилась к казахам, около 1600 года, после смерти Ормамбет-бия  
[9, с. 54]

2. Более ранним эпизодом был переход 300 тысяч ногайцев к казахам 
во времена правления Касым-хана (1510-ые) и переход этих ногайцев 
обратно (1520-ые), а позже 300 тысяч казахов к ногайцам во главе с 
Ходжа-Мухаммед-ханом (Кожаш-ханом) [10].

Если эти переходы четко зафиксированы в различных источниках,  
то еще некоторые переходы могут быть реконструированы на основе логики 
развития событий. Мы видим, что отток населения из Ногайской Орды 
в Казахское ханство и обратно обусловлен политическими кризисами, 
вызванными либо смертью предыдущего правителя и войнами за его 
наследство, либо поражениями данного государственного образования 
от внешних врагов. В истории Ногайской Орды, было еще два широких 
политических кризиса, в результате которых часть населения Ногайской 
Орды, сменило свою «партийную» принадлежность, став «казахами». 

1. Политический кризис 1550-х годов, в результате которого Ногайская 
Орда распалась на Большую Ногайскую Орду, Малую Ногайскую Орду 
(Казыев улус), Алтыульскую Орду. Как известно, в 1557 году, Алтыульская 
Орда присоединилась к Казахскому ханству [11, с. 122], хотя в источниках 
отмечается их малочисленность [11, с. 124]. Также известно, что часть 
населения Алтыульского улуса известны как Джембойлуки [11, с. 132]. 
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Распространено мнение, что часть Алтыульской Орды (Джембойлуков) 
впоследствии вошла в состав казахов Младшего жуза [11, с. 134].

2. Политический кризис, вызванный нашествием калмыков в 1630-ых 
годах. Тогда Большая Ногайская Орда прекратила свое существование,  
часть ее ушла к малым ногаям, часть подчинилась калмыкам, еще одна  
часть потенциально могла уйти к казахам (часть Джембойлукской и  
Едисанской Орд). Вполне возможно именно это событие окончательно 
разделило казахов и ногайцев, так как появилась преграда в виде  
Калмыцкого ханства.

К сожалению, источники не дают нам прямых свидетельств о том, какие 
рода перешли от ногайцев к казахам. Но есть косвенные свидетельства, 
позволяющие нам выдвинуть гипотезы о переходе тех или иных родов к 
казахам.

Как писал Исхаков Д.М. на основе Стамбульской версии Утемыш-хаджи: 
«Вообще в связи с упомянутым объединением Едисан заметим, что оно 
состояло из кланов (уруг) Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак, Алчы (Алчын), 
Мангыт, Кытай и Курлеут) [12, с. 45; 13, с. 50].

Таким образом, можно утверждать, что казахские племена Аргын, Кыпчак, 
Алшин, Курлеут (входит в состав современных казахских Кыпчаков) могли 
полностью или частично (что более вероятно) входить в состав Едисанской 
Орды в середине XVI века (времена написания Чингиз-наме). Причем они 
были крупными племенами, каждое из которых в среднем мог выставить один 
сан войска (10 тысяч), отсюда пошло и название 7 санов (Едисан). Вполне 
возможно, эти рода ранее входили в состав Казахского ханства при Касыме, а 
позже перешли к ногайцам.

Очень интересной в плане расселения Казахских племен является 
карта «Nova descriptio geographica Tattariae Magnae» (Новое описание 
географии великой Татарии), составленная пленным шведским офицером 
Филиппом-Иоганном Страленбергом в 1730 году [14]. На ней мы видим такие 
племена среди казахов как Алшин и Уйсун, которые живут возле реки Яик 
(Урал) уральских казаков и Большой Ногайской Орды (Nogai Maior и campus 
Mamai), чуть севернее каракалпаков и Аральского моря. Чуть юго-восточнее 
их живут такие казахские племена как Tribus IuВ, Tribus Tzelzсkli. Если 
первое племя можно отождествить с юзами, то второе племя ранее уже 
отождествляли сродом Шекты, другим более предпочтительным вариантом 
может быть отождествление это племени с названием Шанышкылы. Южнее 
этих двух племен находились Кунграты (Коныраты), которые расположились 
южнее Каракумов, севернее Саурана и западнее Сузака. Восточнее Сузака 
жило племя Кердери. Южнее Саурана и реки Сырдарьи жило племя Найман. 
Юго-восточнее их жило племя Mingatagan, которое можно отождествить 
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с союзом двух племен Минг и Катаган. Южнее их жило племя Аргун 
(Аргын). Юго-восточнее Аргунов по реке Сырдарья жило племя Катаган. 
При этом территория Казахов включает в себя территорию Кыргызов, 
Фергану (Маргилан, Наманган). Плюс по карте можно судить о зависимости 
каракалпаков (живут в Западном Казахстане). Восточнее Отрара жило племя 
Zamakay, которое ранее отождествляли с племенем Шомекей [15].

По нашему мнению, эта карта использовала данные первой половины 
XVI века, так как катаганы еще находятся в составе Казахов (их разгром был 
осуществлен в 1628 году). Восточнее казахов находится степь Аблай-тайджи, 
который жил в XVII веке, активно участвовал в политике с 1630-х годов и умер 
в 1674 году. На Западе Большая Ногайская Орда, которая была независимой 
до переселения калмыков Хо-Урлюка (1628–1633 годы). Впоследствии, по 
нашему мнению, вышеуказанные племена Минг, Юз откочевали в Фергану. 
Хотя, как мы знаем, племя Минг подчинялось казахам еще в 1716 году, 
согласно письму Каип-хана османскому императору. Племя Катаган ушло к 
другим народам из-за разгрома в 1628 году.

Такие «рода» как 12 Байулинских и 6 Алимулинских родов известны под 
общим названием Алшин и отмечены на карте. То же самое касается таких 
родов как Сары-уйсун, Шакшам, Дулат, Албан, Суан, Ысты, Шапрашты, 
Ошакты, Сргелы, которые известны под общим названием Уйсун.

Из тех казахских родов, которые на данный момент есть у казахов, но не 
отмечены на карте можно выделить следующие рода: Тама, Табын, Кереит, 
Рамадан, Телеу, Жагалбайлы, Кыпшак, Уак, Канглы, Жалаир, Керей.

Таким образом, мы можем предположить, что данные рода либо были 
малыми в данную эпоху (поэтому они не отмечены на карте), либо они были 
в составе Большой Ногайской Орды.

Чтобы понять данный вопрос можно обратиться к такому памятнику 
фольклора как Кырымнын кырык батыры (40 батыров Крыма).

По нашему мнению, у авторов данного цикла (отдельные дастаны из  
цикла существовали и ранее образования Малой Ногайской Орды)  
упоминание того или иного батыра, связано с наличием или отсутствием его 
племени среди Ногайцев в середине XVI века. Из родовых героев Казахских 
племен в данном эпосе упомянуты Каракыпшак Кобланды, Тама Нарык и его 
сын Чура Нарыков (Шора-батыр), Уаки Ер-Кокше и Ер-Косай, Уйсуны Айса 
(Иса) и Ахмет (Амет), Алшин Алау [16, с. 395].

Таким образом, мы можем предположить, что вышеуказанные племена 
(Кыпшак, Тама, Уйсун, Уак, Алшин) имели прямое отношение к Ногайской 
орде. Мы знаем, что эпос Кырымнын Кырык батыры, говоря о потомках 
Едиге, заканчивается на Карасае и Гази [5, с. 394]. Как мы знаем, Гази 
основал фактически Малую Ногайскую Орду на Кавказе. Мы можем  
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предположить, что данный эпос сложился при нем и в Малой Ногайской  
орде. Название эпоса (Батыры Крыма), упоминание Султана Адиля  
(крымский принц Адиль Гирей) и кызылбашей (войско иранского шаха), 
только подтверждают данный тезис, так как ногайцы могли в составе 
Крымского войска участвовать в турецко-иранских войнах в тот период. 
Исходя из этого, можно предположить, что части этих пяти племен  
(Кыпшак, Тама, Уйсун, Уак, Алшин) присутствовали как в Малой Ногайской 
Орде, так и в Большой Ногайской Орде. Позже, они перешли к казахам,  
причем рода Алшин, Уйсун, известные по карте Страленберга перешли к 
казахам после смерти Ормамбет-бия. В пользу этой точки зрения, можно 
выдвинуть факт их проживания в Западном Казахстане, на границе с  
Большой Ногайской Ордой. При перемене границ, Уйсуны и Алшины 
остались жить там же (в Западном Казахстане), но стали называться не 
«ногайцами», а «казахами». Племена Тама, Уак и Кыпшак, скорее всего, 
оказались у казахов позже, после калмыкского вторжения 1630-х годов.  
Также некоторые подразделения рода Аргын, входившие в состав  
Едисанской Орды, могли войти в состав Казахов в это же время. Не  
исключено, что некоторые рода таких племен как Кыпшак, Тама, Уйсун, 
Уак, Алшин присутствовали в Казахском ханстве и ранее. Существование  
одних и тех же племен в разных частях Дешт-и Кыпшака было нормальным 
явлением для средневековья.

Где находились племена Табын, Кереит, Рамадан, Телеу, Жагалбайлы, 
Канглы, Жалаир, Керей в это время не ясно. Если с Жалаирами мы можем 
предполагать, что они были в составе казахов раньше (сведения Кадырали 
Жалаири позволяют согласиться с данным тезисом), то с другими родами 
не ясно. Либо эти рода были чересчур малы и поэтому не попали на карту 
Страленберга, либо эти рода пришли к казахам из Большой Ногайской  
Орды и Алтыулов (Джембойлуков). 

Подводя итоги статьи, стоит отметить, что, к сожалению, мы не можем 
идентифицировать племенной состав Казахского ханства ранее середина 
XVI века. Исходя из этого факта, наши реконструкции основываются на 
косвенных данных. Такие рода как Алшин, Аргын, Кыпшак, Курлеут входили 
в состав Едисанской Орды (первая половина и середина XVI века). Такие рода 
как Алшин, Уйсун, Кыпшак, Тама, Уак входили в состав Малой Ногайской 
Орды при Гази и Карасае (вторая половина XVI века). Среди казахов в  
период первой трети XVII века отмечены такие племена как Алшин, Уйсун, 
Найман, Аргын, Кунграт, Катаган, гипотетически Жалаир и др. 

Исходя из этого, мы можем предположить, что рода Алшин, Уйсун, Аргын 
перешли в состав Казахского ханства после смерти Ормамбет-бия, причем 
родственные им подразделения из этих же племен, могли уже быть внутри 
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Казахского ханства. Племена Тама, Уак, Кыпшак, Курлеут (подрод внутри 
Кыпшаков) попали в состав Казахов уже после Калмыкского вторжения. 
Племена Табын, Кереит, Рамадан, Телеу, Жагалбайлы, Канглы, Керей либо 
в то время (первая треть XVII века) были малочисленными (поэтому не  
попали на карту Страленберга), либо перешли из Ногайских Орд (Большая 
Ногайская Орда, Алтыульская Орда (Джембойлуки) и в меньшей степени 
Малая Ногайская Орда) к казахам после Калмыкского вторжения 1630-х 
годов.
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Түріктану, алтайтану ҒЗ орталығының директоры,
филол. ғ.д., профессор

БАЙЫРҒЫ ТҮРІКТЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІ
ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Түрік әлемінің соның ішінде ежелгі және байырғы түріктердің 
қарашаңырағы атанған қазақ хандығының мемлекеттілігіне байланысты 
ақпараттық шабуылдар кейінгі кездері күш алып барып, бәсеңсіді. Бұл - 
қазақ халқының мемлекеттілігіне байланысты мәселе күн тәртібінен түсті  
деген сөз емес. Бұл мәселе - мәңгілік тақырып.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Ұлытауда берген сұхбатында, соңғы Ұлы дала 
өркениетіне байланысты сөйлеген сөзінде және басқадай сұхбаттарының 
бәрінде қазақ халқының мемлекеттілігі ежелгі сақ (скиф), хунну (ғұн), Көк 
Түріктерден бермен қарай сабақтастығы үзілмей жалғасып келе жатқан  
жанды процесс екенін қайталаумен, естір құлақ болса айтудай-ақ айтумен 
келеді.

Біздің мемлекеттігімізді куәландыратын ұлтымыздың ұлтанды  
тарихымыз бұдан 2000 жыл бұрын өмір сүрген сюнну (ғұн) дәуірінен  
басталады. Ол туралы тарихшылары не айтты? Әлемнің белгілі  
тарихшылары Орталық және Орта Азияда алғашқы мыңжылдықта 
мемлекет құрған сюннулер, жужандар, түріктер Шыңғыс хан, Жошы 
қыпшақ империясының және қазақ хандығының мемлекеттілігінің үш 
түрін төмендегідей алып қарастырып келді. Онда: С.И. Руденко (Ресей) 
«Қосындық (әскери) демократия»; Ресейлік В.С. Плетнева, Е.И. Кычанов, 
С.Г. Кляшторный, Т. Султанов, Жапондық Новүо Ямада, америкалық  
Т. Барфилд, сияқты ғалымдар «билікті бір қолға ұстаған хандық мемлекет» 
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деген тұжырым жасаған; О. Латтимор (АҚШ), Л. Квантен, Жапондық Вен  
Иен Цао, Ресейлік А.М. Хазанов, А.И. Фурсов, П.Б. Голден, Н.Н. Крадин,  
Р. Гроусс (Франция) сияқты әлемге белгілі ғалымдар «Империялық  
мемлекет» деген тұжырым жасаған. А.И. Мартынов «далалық өркениетті 
хандық мемлекет» десе, жыл санаудан бұрыңғы Қытай тарихының атасы 
аталған Сыма Цяннің еңбегінде «Көшпелілер мемлекеті» (синго) деп атап 
қытай тарихына таңбалап қорытынды жасап кеткен. Осылайша, бұдан 
2000 жыл бұрын орыс халқы ұятын жасыра алмай жүрген заманда біздің 
ата-бабаларымыз мемлекет орнатып әлемге билігін жүргізгенін паш еткен. 
Аталмыш зерттеушілер неге мұндай айырым қортындылар жасағанын  
нақты тарихи деректер арқылы қарастыралық.

1. Сюнну (хунну) империясы орнамай тұрған заманда сюннуліктер 
(ғұндар) тайпалық жүйедегі тарихи-әлеуметтік дамудың ежелгі сатысын 
басып өткен екен. Бұл туралы қытай тарихшысы Ван Го-Вэй, Жапондық 
К. Сираторилар жыл санаудан бұрынғы (ж.с.б) өмір сүрген қытайдың Инь  
(ХІV – ХІ ғғ), Чжау (ХІ – ІІІ ғғ) мемлекеттер дәуіріндегі сюннуге  
байланысты тарихи деректерді ғылыми айналымға енгізді. Қытайдың  
ежелгі Ся, Чжау патшалығын орнатушылар хуннулар тиветтіктер болғанын  
Ф. Хирт, Е. Шаваннес, В. Эберхард, О. Франко, Б. Өгел іспетті аса үлкен  
беделді ғалымдар соңғы жүз жыл (бір ғасыр) бойы дәлелдеп келді. Хан, 
Чжау, Вэй, Янь, Ци сияқты хандықтары ж.с.б. 318 жылы Сюннумен 
бірігіп қытайдың Цинь патшалығына соғыс жариялап, шабуыл жасағаны 
туралы жазып қалдырған. Ж.с.б. 307 жылы қытайдың Чжау мемлекетінің 
жауласқан бектіктер дәуірінде патша У Лин қытайдың сол дәуірдегі әскери 
қару-жарағын өзгертіп, сюнну (ғұн) қосындарының үлгісімен садақ атуды 
үйреніп, көшпелілердің киім үлгісін қытайлардың пайдалануына жарлық 
түсірген. Сюннулер қатал тәртіпті, ұйымдасқан қуатты қандас-қоғамдық 
жүйесі болғанын қытай деректерінде жазып қалдырған. Бұл тарихи 
дерек сюнну (хунну) империясы құрылудан 100 жыл (бір ғасыр) бұрын  
мемлекет үлгісін жасақтап үлгергендігін паш етеді. Ол С.И. Руденконың 
айтқанындай «қосындық (әскери) демократиялық хандықтың алғашқы  
кезеңі еді. Сюнну империясының Түмен Шаньюйдің аты (мұнда лауазым) 
10000 (он мың) деген мағына береді. Әйтсе Түмен шаньюй он мың әскер 
ұстағандықтан осындай лауазыммен аталған сияқты.

Ал біздің тарихшылардың Мөде деп жазып жүрген атауы көне қытай 
тілінде «Моудун» деп оқылады екен. Көне түрік тілінің «b» дыбысын ежелгі 
қытайлықтар «m» дыбысымен жазып, оқып келгенін тарихшылар әлде  
қашан дәлелдеген. Әйтсе бұл атау «Модун» деп емес «boudun» деп оқылуға 
тиісті.

«Boudun» сөзі түрік бітігте «bumyn» деп жазылған. Ежелгі қытай 
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жылнамашылары сөз ортасындағы «m» дыбысын «d»-ға ауыстырып  
белгілеген сияқты. Әйтсе Модун шаньюйдің лауазымы «bumyn» болмақ. 
Тарихи дерек біздің бұл ұсынысымызды төмендегідей дәлелдейді.

Сюнну империясының қоғамдық құрылымына назар аударалық.  
Қытайдың «Шицзи», «Цянь хань шу», «Хоу Хань шу», «Цзинь шу» 
жылнамаларында Сюннулардың билік жүйесін былайша көрсеткен. 

1. Сол қанат Білге уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
2. Оң қанат Білге уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
3. Сол қанат Жанақ уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
4. Оң қанат Шанақ уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
Бұл төртеуін «төрт мүйіз» деп атаған. Бұлардан иерархиясы сәл төмен 

«алты мүйіз» деп аталған, уаң дәрежесіндегі түмендер болған. Олар:
5. Сол қанат сардар уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
6. Оң қанат сардар уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
7. Сол қанат жасауыл уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
8. Оң қанат жасауыл уаң = 10 000 (түмен) әскерлі
9. Сол қанат аға даңға = 10 000 (түмен) әскерлі
10. Оң қанат аға даңға = 10 000 (түмен) әскерлі
Аталмыш он мүйіздің (4+6) әрқайсысы түмен (10 000) әскерден жүз мың 

әскер болған. Ерте орта ғасыр соғдылар жүз мың (100 000) «бун» деп атаса 
(ДТС. 124) түріктер «бум» деп атаған. Жүз мың санын көне және бүгінгі 
моңғол тілінде «bumyn» деп атайды. Бұл атау түркі тілінде ұмытылып 
моңғол тілінде мағынасы өзгермей сақталғанын көрсетеді. Аталмыш тарихи 
дерек Моудун шаньюй жүз мың (бұмын) әскер жасақтап елін басқарып,  
мемлекет құрғандықтан қаған тағына отырғаннан кейінгі есімі Бумын  
(bumyn = жүз мыңдық) деп аталған сияқты. Кейінгі Көк Түрік хандығын 
орнатқан алғашқы ханы Бұмын да осылай аталған болуы әбден мүмкін. 
Қытайдың жаңа Таннамасының 215 бума дерегінде Бұмын қаған  
хуннулардың Шаньюй атағы сияқты «қаған» деген атақты алған деген дерек 
сақталған. Әйтсе, Моудун атының түрік тіліндегі Бұмын деп аталатын  
атымен Көк Түрктің алғашқы қағаны таққа отырған кезде ежелгі Хунну  
Шаньюі Бұмынның атын алған сияқты. Міне, бұл тарихи деректер 
ежелгі Сюннудан (хунну) бастап Жужан, Көк Түрік хандықтары алғашқы  
кезеңдерінде әскери демократиялық мемлекет болғанын дәлелдейді.

Ал екінші кезеңі Хандықтар, үшінші кезеңі Империялар. Қосындық 
(әскери), хандық, монорхиялық, парламенттік, президенттік, биліктер 
мемлекет басқарудың жүйесі. Сондықтан мемлекеттілік пен оны басқару 
жүйесін шатастыруға болмайды. Биліктің бұл жүйелері қақында кейін  
арнайы қарастырамыз.

Біздің бұл тұжырымдамамыз жоғарыдағы зерттеушілердің пікіріне  
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қосымша дәлел бола алады. Демек, көшпелілер мемлекеті 
дегеніміз территориялық тұтастықтағы биосоциалдық құрылымды, 
әлеуметтік-экономикалық қатынасын орталықтандырған әкімшілік үрдісі 
қалыптасқан билік жүйесі болмақ.

Көшпелілердің мемлекеттілігінің тұғыры жер, халық, мал және аң, 
қолөнер кәсіп шаруашылығы. Оған биліктің басқару жүйесін қосыңыз. 
Билік жүйесіндегі негізгі фактор тұрақты әскер, салық. Еуроөктем идеолог 
ғалымдар бүгінге дейін көшпелілердің қолөнер кәсібін шаруашылық  
саласына қоспаған.

Ондай өнер болмағандай елемей келген. Қытайдың сүй, тан дәуіріндегі 
тарихи түпнұсқаларда көшпелілерге қолөнер кәсібі болғанын, оны 手工 
(Шоу гоң ие) деп атағанын тайға таңба басқандай жазып қалдырған. Осының 
барлығы 2000 жыл бұрын қалыптасып тарих сынағынан сүрінбей өткен 
жүйе.

Еуразия құрлығындағы Сюнну (ғұн), Көк Түрік империялары сол дәуірдің 
өзінде қытай іспетті шетелдіктермен мемлекеттік шекарасын белгілеп 
мойындатып отырған. Соның бір айғағы қытайдың Хань империясының 
патшасы ж.с.б. 162 жылы «...Ұлы қорғанның арғы жағындағы садақ тартып, 
қорамсақ асынған халық Тәңір құттың (Шаньюй) жарлығын тұтсын. Ал, 
Ұлы қорғанның оңтүстік шығыс бетін (ішкі жағын) қоныстанған там 
жастанып, малақай киіп, шарпы белдік буынған халық менің жарлығымды 
тұтсын» деп Хань мен Сюнну империяларының шекарасын бұдан  
2160 жыл бұрын мойындап жарлық шығарыпты. Еуропалықтар бұл дәуірде 
мұндай жетістікке жете қоймаған еді. Мемлекеттің шекарасын белгілеп, 
шекаралық әскер орнатып, тор тартып бекіту ХІХ ғасырдың олжасы. Осыны 
түсінбеген кейбір басшылар шекара болмаған еді, сондықтан мемлекет 
болмаған деген шолақ түсінікте жүр.

Бабаларымыз шекара мәселесіне соншама мән берген. Сюнну (Хунну) 
дәуірінде Хань империясы мен көршілес Дун ху (шығыс ху) хандықтары 
шекараларына «O-Wato» (Oymo) деп аталатын шекаралық қарауыл орнатқан.

Ал Көк Түрік дәуірінде «Ұлы қорғанның оң жағы Сүй жауымыздың 
Қағандығының жері» деп ұстын тасқа қашап жазып қалдырған. Шыңғыс хан 
империясының заманында елдің шығыс шекарасын белгілеп Манжулердің 
Алтын хандығының шекарасына «Утку» деген атпен тұрақты күзет қойған. 
Бұл шекара күзет атауы Ғұн дәуіріндегі «oymo» атауымен мың жылдан 
кейін де өзгеріссіз сол баяғы атауымен сақталған. Шекара күзетінің бір 
ұшы Амурдариясында болса екінші ұшы Манжур мұхитына тіреліп жатты.  
«Oymo», «Утку» дегеннің негізгі мағынасы – От жағу. Шекараға от жағып  
күзет қою. Түркілердің от жаққан жері – оның меншігі болып аталады. 
Сондықтан да түркілер психологиясында «кіндік кесіп, от жаққан жер» – 
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туған жер болып аталады.
Оны көзінің қарашығындай сақтап қорғайды. Ежелгі және байырғы 

көшпелілер отырықшы елдермен тең дәрежелі бейбіт қатар өмір сүру 
мақсатында дипломатиялық қатынасын жақсы қалыптастырған. Мемлекет, 
хандық құру, оны ұстап тұру үшін қуатты экономикасы болу қажет. Мұндай 
мүмкіндік ерте орта ғасыр мен орта ғасырда көшпелі мемлекеттер тұрмақ 
отырықшы елдерде де үнемі бола бермеген. Ел экономикасын көтеру,  
хандықты ұстап тұру үшін қай-қайсысыда, әлдісі әлсізін басып алып, салық  
алу, немесе «алыстан арбалау» саясатын жүргізіп, сырттан олжа түсіріп,  
байлық жинап отырған. Сол мүмкіндікке қол жеткізу үшін ғылым мен 
техникасы жетілген бүгінгі күні кнотинент атаған алпауыт компаниялар 
әлсіздердің жерінің байлығын сорып отырғанын көріп отырмыз. Еуропалық 
зерттеушілер көшпелілерді «отырықшы елдерді тонаушылар», «өздері 
малдан басқа ешқандай шаруашылықпен айналыспайтын жабайылар», 
«отырықшыларды тонау арқылы өмір сүрген арам тамақтар» деуден бүгінге 
дейін жалыққан жоқ. 

Көшпелілерде қолөнер кәсібі өз деңгейінде дамығанын еуропалық 
ғалымдар еске алмайды. Көшпелілердің қолөнер кәсібін – «маусымдық– 
уақытша» деп көріп шаруашылық құрлымына енгізбейді. Сол дәуірдегі 
отырықшы халықтардың бау – бақшамен айналысуы, егін егу, құрылыс салуы 
да маусымдық шаруашылық екеніне мән бермеген.

Көшпелілер қола, темір, алтын, күміс өндіріп кен игеру ежелгі дәуірден 
бастап қолға алғанын дәлелдейтін материалдық деректері археологиялық 
қазбалар арқылы дәлелденуде. Өздерін отырықшымыз деп атайтын елдер 
қола, темір, өндіруді көшпелілер арқылы үйренгенін ұмытып қалған сияқты. 
Сауыт–сайман, әскери қару–жарақ, қолданбалы шаруашылық жабдықтарын, 
алтын, күміс әшекейлері мен қолданбалы қолөнер кәсібін дамытуға 
пайдаланған металдың небір түрін көбінде көшпелілер өздері өндіріп  
келген. Көшпелілердің қолөнер кәсібі көшпелі өмірге сай жылжымалы 
болған.

Бұл әлемде отырықшы халықпен көшпелілер бір парақтың екі беті  
сияқты. Бірінсіз бірінің күні жоқ. Бірінің кемшілігін екіншісі толықтырып 
отырған. Сондықтан алым – берімді қатынасы тұрақты жүріп жатты. Бұл 
кәсіпті жүргізу маусымдық болғанымен қыс, жазына қарамай ұсталық 
өнермен, айналысқан адамдар тобы көшпелілерде мол болды. Осы жағын 
еуропалықтар назарда ұстағаны дұрыс сияқты. Ал Сюннулер (ғұн) 
мен қытайлар қатынасындағы саясат көшпелілер мен отырықшы елдің  
арасындағы саясаттың классикалық үлгісі болмақ.

Осындай қатынас болып жатқан үрдісте қытайлар мен көшпелілер 
арасындағы конфликт алуан түрлі болды. Қытайлар көшпелілерге саяси 
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қысым көрсету, сауда жасамау, сауда-саттықта адалдық болмау, немесе  
еркіндік аңсаған қытай азаматтары ұлы далаға қашу, керісінше көшпелі 
өмірден жалыққан дала аристократтары қытай ішіне кіріп тыныш өмір сүру 
деген сияқты мәселелерден болып ортадағы конфликт үзілмей келді. Осы 
іспетті конфликт күшейіп мемлекет қатынасына зардабын тигізген кезде 
көшпелілер төмендегі дипломатиялық қатынас жүргізген. Онда:

І кезең: Сюнну, Хань тәжірибесімен қарастырсақ (ж.с.б. 200-133 жж.). 
Ең әуелі көшпелілер елші аттандырып өзара қатынастағы келіспеушілікті 
арылту; Оған көбінесе шабуыл жасау; Одан соң «арбасу» саясатын  
жүргізген. Арбасуда, Қытай патшалығына елші аттандырып «құда  
құдандалы болу», келісім жасау ұсыныс түсіріп отырған. Керісінше,  
шабуылдан кейін қытай патшалықтары көшпелі хандықтарға елші  
аттандырады. Келісім жасап көшпелілерге «тарту-жоралғы» (помник) беріп 
отырған. Сол кезде көшпелілер шабуылы бәсеңсиді. Шекаралық сауда 
жүйесі қалыпты жүре бастайды. Біраз жылдар өткен соң қытайлардың 
жағдайы түзелген кезде көшпелілерге тұрақты беріп тұрған тарту-таралғы,  
шекаралық саудасын қиындатады. Қайтадан көшпелілер тарапынан  
кезекті шабуыл басталады т.т.с.с.

ІІ. Кезең. (ж.с.б. 129-58 жж арасы): Хань патшалығы сюннулармен 
тең дәрежелі келісім жасауға қарсы болады. Қытайлықтардың бұл саясаты 
сюннуларға ұнамайды. Сюннулер тарапынан қайтадан шабуылға шағады.
Міне осы тарихи процесс осылайша екі мың жыл бойы жалғасқан. Бұл 
тек ғана қытайларға ғана емес ж.с.б. сақтар (скиф) еуропалықтарға, 
хазарлар славяндарға, Жошы-қыпшақ ұлысы (Алтын-Орда) Жібек жол 
елдеріне, Қырым хандығы Орыстарға, Моңғолдар қытайларға, Моңғолдар 
Орта Азияға, Кидандар Манжурларға, Кидандар Шығыс Түркістанға  
шабуылдары осылайша жалғасқан.

Көшпелілер бірден шабуылға шығып отырмаған. Әуелі келісім, содан  
соң шабуыл. Әр шабуыл, әр соғыс өзінің ситуациясы күтпеген себебі,  
жағдайы болады. Бәрі де тонаушылық, аюандық, мейірімсіздіктен емес сол 
кезеңдегі саяси жағдайдан болып отырған. Мемлекеттер қатынасындағы 
келеңсіздікті, конфликтіні жеңу үшін көшпелілер әлемі осыншама күш  
салып дипломатияға, бейбіт келісімге жол беріп келген.

Әлем тарихынан ойып тұрып орын алған көшпелілердің  
мемлекеттілігі туралы түсінік болмаған деген тұжырым жасауға  
еуроөктемдік идеологтары соңғы бір ғасыр бойы күш салып келеді. Байырғы 
түрік тарихи-мәдени мұраларының дереккөзін зерттеген жат жұрттық 
тілші ғалымдар Еуразияның ежелгі және орта ғасырдағы мемлекеттерінде 
мемлекеттік, әкімшілік басқару жүйесі болғанын көңіл аудармай жоққа 
шығарып келді. Олар көшпелілерде «мемлекет» дейтін түсініктің  
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болғанына сенбеді. Соның салдарынан байырғы деректегі «мемлекет», 
«үкімет» деген ұғымдарды беретін атаулардың тонын аударып, өзгертіп,  
қалың оқырман қауым мен ғылыми ортаны адастырып келгенін айта  
кеткеніміз жөн болар.

Байырғы түркілердің өз қолымен жазып қалдырған Орхон бойындағы  
Білге қаған, Күлтегін, Күлі-чор, Тұй-ұқұқ, Ел-етміш білге-қаған 
ескерткіштерінің мәтінінде Түркі қағанатының мемлекетіне, атқарушы 
үкіметіне, ел басқару әкімшілік жүйесіне, әскери ісіне, оның құрылымына, 
түркілердің дүние танымына алым-салыққа, мемлекеттің қазыналық  
қорына байланысты қанағаттанарлық дерек мол. Әуелі 1270-1250 жыл  
бұрын тас бетіне мәңгі өшпестей қашап қалдырған дерек көздерін,  
жоғарыдағы атауларды түріктанудың негізін салушылардың қалай аударып 
келгенін алып көрелік. (Бұдан бұрын еңбектерімізде Орхон мәтіндерінің 
түпнұсқасымен жұмыс жасаған В.В. Радлов, В. Томон, П. Мелиоранский, 
В. Рамстедт тұжырымдары қамтылғандықтан, бұл ретте оқырман көп 
пайдаланатын Сергей Ефимович Маловтың аудармасы қатар берілді). 
Байырғы түрік мәтінінде «мемлекет» деген атау «ел», «іл» деген сөзбен 
берген. Демек, еуроөктем идеологиясын ұстанушы зерттеушілер бұл 
атауды «племенной союз», «конфедерация» деп, мемлекет емес әншейін бір  
тайпалар бірлестігі, жабайы тайпалардың қатардағы одағы ретінде түсініп, 
осылайша аударған. Көне түркілерде «мемлекет» деген болды-ау деген ойға 
бармаған. Ал осы атаумен қатар аталып, көбіне бірге жазылып келген «төр» 
деген атауды жоғарыдағы ғалымдар өзінің тура мағынасымен аударудан 
ат-тонын ала қашып, «установление», «закон», «порядок», «суд» деп аударса, 
кейде ол атауды аудармастан тастап кетіп отырған. Көне түркі мәтініндегі 
мағынасы тайға таңба басқандай айқайлап тұрған соң кейде амалсыздан 
мойындап «ел», «іл» атауын «государство-мемлекет», «төр-власть» деп 
аударуға тура келген. Осылайша 1200-1270 жыл бойы өшпеген, өзгермеген 
мәтіндер өзін мойындамайтын зерттеушілерін де мойындатқан. Өзгелер  
басқа жаққа бұра тартып, бұлан құйрыққа салса да, шыңғырып тұрған 
шындықтан қашып құтыла алмаған.

Күлтегін мәтінінде: «Жоғарыда Көк Тәңірі, Төменде қара жер  
жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласы 
үстіне ата-бабам Бұмын қаған, Істемі қаған (хан болып) отырған. (Хан) 
отырып, түрік халқының мемлекетін (eл), үкіметін (төр) орнатып берді,  
қалыптастырып берді.

Бұл не қылған құдіретті рух! Түркі ұрпағының кеудесіне жер мен  
көктің арасы тарлық етіп тұр. Жердегі адам атты пенденің түрік ұрпағына 
мемлекет құрып, үкіметін (төр) орнатып қалыптастырып берген. Сонан 
соң тағы сол Күлтегін мәтінінде: Еліг тұтып, төрү ітміс = мемлекетін  
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орнатып, үкіметін құрды. Ол төрүде үзе ечім қаған олурты = ол үкіметтің 
(төр) үстіне қаған ағам отырды. Түрік, оғуз беглері бодун есідің! Үзе теңрі 
басмасар, асыра иер тілінмесер түрк бодун еліңін, төрүңін кім ыртады – 
Түрік, оғуз бектері, тыңдаңдар! Үсте тәңір баспаса, астыңда (төменде) 
қара жер тілінбесе (айырылмаса), түрк халқы сенің еліңді (мемлекет),  
үкіметіңді кім бұзады (жояды)?.

Бұдан артық қандай дерек керек? Бұдан асырып айту мүмкін бе?  
Байырғы түркілер үкіметтікке табына сеніммен қарағаны соншалық,  
«төр» (үкімет) сөзінің алдына «ер теңү ұлұғ» сөзін қосып, «Ер теңү ұлұғ  
төр» (Ер теңдігі ұлы төр - үкімет) деп бүкіл әлемге жар салып, үндеу  
(манифест) етіп жазып қалдырған. Ерге теңдік – елге теңдік. Елде теңдік 
болса – халықта теңдік бар. «Дала демократиясы» деп еуропалықтардың 
таңдай қағатын дүниесі осы. Әрі ол төрді (өкіметті) «ұлы» деп атаған. Сөйте 
тұра «ел», «іл», «қағанат» деген сөздің алдына «ұлы» деген анықтаманы 
қолданбаған. Төр (үкімет) әділ болса, басында отырған төрбасы – атқарушы 
өкіметтің иесі адал болады. Адал басшы, әділ төр (үкімет) қағанатты, елді, 
халқын көтереді. Иә, төр (үкімет) ұлылығы осында жатыр. Сондықтан да 
бабаларымыз «Ер теңү ұлұғ төр» деп манифест ретінде тас шежіресіне 
қашап жазып қалдырған. Мемлекетті «ел», «іл», билікті (үкімет) «төр» 
деп атағандығына көздеріңіз жеткен болар. Оқырманнан «халық» деген  
сөзді «іл» демес пе деген сұрақ туар. Байырғы түрік мәтіндерінде «халық» 
деген атауды «bodun» деп атаған. Мысалы: Түргеш бодун, Аз бодун, Қарлұқ 
бодун. Құдайға шүкір, «мемлекет» деген араб атауының орнына «ел» сөзін 
қоса қолданып жүрміз ғой. Ал «үкімет», «һүкмет» деген араб сөзінің орнына 
қолданатын «төр» деген атауымызды ұмытып қалыппыз.

Жұрнағы санамызда, тарихымызда сақталғанын көріп отырсыздар.  
Қазақ халқында: «Төбесіз жер, төресіз ел болмайды» деген мақал бар. Бұл 
мақал ту баста «төбесіз жер, төрсіз ел болмайды» деп қалыптасқан болса 
керек. Шыңғыс дәуірінде оның ұрпақтары ел басқарып чиновник болу 
дәстүрге айналды. Үйдің төрін «төр» дейміз. Үй иісі «төр иесі», «төр басы» 
деп атайды қазақ халқы. Билік иесі Шыңғыс әулеті болды. Сондықтан  
оларды «Төре» деп атады. Сол кезде көнеден жалғасқан төр (власть) атауы 
«төре»-ге айналды. Шыңғыс дәуірінен (Алтын Орда) жалғасқан «төре» 
атауының мәні үкіметтік чиновник. «Төрелер келеді» десе үкіметтік  
чиновник келгенін білдіреді. Ал, моңғолдар күні бүгінге дейін «үкімет» 
дегенді «төр» деп атайды. Моңғолдардың Шыңғыс империясы құрылған 
алғашқы күннен бастап, көне түркі үкіметінің ел басқару құрылымын, 
әкімшілік жүйесін  өзгертпестен, сол қалпымен пайдаланғаны қақында  
бұдан бұрын жарық көрген еңбектерімізден нақты дерекпен дәлелдеп 
келгендіктен, бұл жолы қайталамауды жөн көрдік. Елдің мемлекеттің  
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күнделікті ісін атқарушытетігі – үкімет «төр». Әрине, байырғы түркі 
мемлекеттерінің ең жоғарғы билік иесі – Тәңір текті Ұлы Қаған. Үкіметтің 
(власть) де, өкіметтің (правительство) де жарлығын, үкімін, шешімін 
қабылдаушы бірінші адам – Қаған. Ал, оны іске асырып атқарушы  
әкімшілік аппараты.

Далалық көшпелілер мемлекетінің әкімшілік атқару аппараты  
отырықшы елдікінен түбірімен өзгеше. Отырықшы елдердің бюрократиясы 
ауыр да зілді, іс-қимылдың іске асуы тым баяу болса, көшпенділердің  
әкімшілік аппараты далалық демократияға сай ілкімді де жеңіл, сатылық 
жүйесі ықшам екенін ескерте кеткеніміз жөн.

Көшпелі түркі қағанатының ел басқару құрылымы үштік жүйеге 
негізделген. Олар қағанатты тардуш (оң қанат), төлес (сол қанат) және ічрекі 
(орталық)деп үшке бөлген. Бұл жүйе сонау скифтерде (ičγuz ~ ~ ič – oγuz 
–ічоғуз іш - оғуз) орталық, сыртоғуз (оң және сол қанат) боп үшке бөлінсе, 
іш – оғуз (скиф)- дардың өздері бөлек мемлекет болған кезде скиф – патша 
(хан тұқымы), скиф – көшпелілер (мал шаруашылығындағылар), скиф – 
жержыртушы (егінші) деп бөлінеді. Скифтердің арғы атасы Таргытайдан да 
үшеу (Липоксай ~, Арпоксай~, Колоксай~), ал Гераклдің үш ұлы Агафрис 
(агачер), Гелон (жылан - иылан), Скиф (іч-оғуз) тағы да үшеу. Хуннулар 
да осы үштік құрылымды пайдаланған. Олар да батыс, шығыс жүкилер  
және ханор да болып келеді.

Күлтегін мәтініне жүгінелік:
«Ілгеріге (оңтүстікке), сыртқа (солтүстікке) аттанып төрін, басын 

қосты (жинақтады). Барлығы жеті жүз ер (сарбаз) болды. Жеті жүз ер 
бас қосқанда елін аңсаған, қағанын аңсаған халыққа, құлданған, күңденген 
халыққа, Түрік төрінен (билігінен) айырылған халыққа, Ата – бабам төрін 
(билігін) құрып, орнықтырды. Төлес, Тардуш қанатқа (бөліп), жабғу, шад 
(ат) берді».

Қағанатты Тардуш, Төлес қанатқа бөліп, басшыларына жабғу, шад 
лауазымы сыйланғанын мәлімдеген. Кейінгі Біріккен Түрік қағанатының  
Ел – етміш білге қағанның екінші ескерткіші Теркін мәтінінде: Қағанатты 
Тардуш (оң), Төлес (сол), ічрекі (орталық) деп үшке бөлгені, Тардуш 
қанатының жазып қалдырған. Ал сонымен қатар ічреки (орталық) қанатты.  
Ел – етміш білге – қаған өзінің үлесіне қалдырған. Оған басшысына  
Құтлұғ Білге Жабғу, Төлес қанатының басшысына шад лауазымын бергені 
туралы тек қана оғуз тайпалары кірген. Мәтінде: «qan uruq oguzyγ alty» - 
хан ұрық оғуздарды қарамағына алды. Далалық көшпелі қағанаттарының  
ел басқару жүйесін отырықшы елдердің жүйесімен салыстыруға  
келмейді. Екеуі екі бөлек әлем. Әрине, бірінен бірінің үйренгені, алғаны, 
кіріккені бар болар. Неге бұлай?
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Еуразия құрлығының қақ ортасын көктей тіліп орналасқан көшпелілер 
империясы шығысы Қянган жотасынан, батысы Жерорта теңізіне дейін, 
оңтүстігі Тибеттен, солтүстігі Сібірге дейінгі өлкені алып жатты. Бұлардың 
шаруашылығының негізгі кәсібі айтсақ үш мың жыл бойы мал және егін, 
маусымдық қолөнер кәсібі болды. Бір текті этникалық басым тұғыры әрине 
мал шаруашылығы. Ол әлемдегі түркі тектес халықтардың этникалық  
жаратылысын қалыптастырған негізгі фактор. Мал шаруашылығымен  
қоса оңтүстікте егін, солтүстігінде аң шаруашылықтары айтарлықтай 
өрістенгенмен, оның үлесі мал шаруашылығының үштен бірінен аспады. 
Экономикалық осы тұғырға негізделген көшпелілер дүние танымы, 
наным-сенімі, этникалық дәстүрі (қандас-туыстық жалғастығы) сол 
мал шаруашылығы құрылымымен үш мың жыл бойы ұрпақтан ұрпаққа  
жалғаса отырып, дәстүрге айналып, қанға сіңген.

Сөйтіп, көшпелілер қоғамының рухани азығы болушы таным-түсінік, 
наным- сенім, этностық дәстүрлік тәрбие ежелгі заманнан ұрпақтан- 
ұрпаққа мұралық сабақтастықта беріліп, жетілдіріліп отырды. Осылайша 
көшпелілер ғұмыр кешкен Еуразия құрлығы табиғатының, оған бейімделіп 
қалыптасқан шаруашылық құрлымдарының көшпелі, жылжымалы  
ерекшелігі нәтижесінде далалық көшпелілер аталмыш үштік жүйені 
қалыптастырғанын жоғарда сөз еттік. Өйткені, ұлыстың біртұтас 
әлеуметтік-экономикалық және саяси-рухани мүддесі үштік жүйені 
қалыптастыруға мәжбүр етті. Бұл – талай ғасырлар бойы шыңдалып  
жетілген далалық империяның ел басқарудағы классикалық жүйесі.

Далалық көшпелілердің алғашқы кезеңдегі атқарушы өкімет жүйесі  
мен қосындық (әскери) басшылығы мидай араласып кеткен. Өйткені,  
көшпелі өмір салты, шаруашылықты жүргізу, ұйымдастыру, кеңістік пен 
уақытты игеру ерекшелігі осыған бейімделген. Сондықтан да Еуропа 
зерттеушілері Еуразия көшпелілерінің мемлекетін қосындық (әскери) 
демократия деп атаған. Кейін Сюнну (хунну), Жужан, Көк Түрік дәуірінде 
мемлекеттің қуаты бір қалыпқа келгеннен кейін хандық, империялық  
жүйеге көшіп, өсіп өркендеп дамыған.

Деректерді алға тартсақ, Біріккен Түркі қағанатының ічреки  
(Ордалық) деп аталған орталығы Ел-етміш білге қағанның үлес-еншісі 
(құтлығы). Бірақ оның барлық ісін Бойла Баға Тарқан лауазымды 
іч-Буйруқ (орталық қанаттың қолбасшысы) жүргізіп отырған. Ол бейбіт 
өмірде шаруашылығын жүргізсе, соғыс уақытында бүкіл қолды бастаған. 
Тардуш, Төлес қанатының жабғұ, шад лауазымды көсемдері (басшылары)  
әкімшілік ісімен айналысса, бұйрықтар әскери қызметті жүргізіп отырған.

Осы қанаттарға тайпалар мен тайпалар одағын бөліп орналастырып, 
оларды жоғарыдағы Ічрекі, Тардуш, Төлес қанат қолбасшыларының үлесіне 
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бөліп берген. Бұл жүйе биоәлеуметтік (туыстық, қандастық) тұтастықты 
пайда болдырды. Қанаттардың қол астындағы тайпалар қаласа да, қаламаса 
да басыбайлы (крепостной) болған. Оның себебі, шаруашылықты игеру 
ерекшелігіне байланысты, әр үкіметті басқару жүйесі көшпелілер ортасында 
осылайша қалыптасқан. Егер қандай бір адам өз тайпасынан шығып 
басқа тайпаға баратын болса, олардың ішіне сіңіп өмір сүретін болмыс та, 
орын да жоқ. Өйткені «кірме» деген атпен адами психология жағынан да,  
өмір сүру, тірі жүріп тіршілік ету көзі болған шаруашылық – экономика 
жағынан да қысым көріп отыратын болған. Ешкім кірменің, жаттың жоғын 
жоқтап, құқығын қорғамайды, «Өзіне сыймаған адам өзгеге барып қарық 
қылмайды», «Өз өлтірмейді, жат жарылқамайды», «Өзім дегенде өгіз 
қара күшім бар», «Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген  
нақылдар осыдан қалған.

Түркілер дәуірінде қандай адам болмасын өз тайпасынан шығып 
кетуге құқылы. Бірақ жат тайпаның ішіне кіріп өмір сүру мүмкіндігі жоқ. 
Далалық басқару жүйесі осылай құрылған. Міне, сондықтан да қаласаң да,  
қаламасаң да тағдырдың жазған жазмышы бойынша өз тайпасының 
ішінде өзегі талмай күн көріп жүруге мәжбүр. Көшпелілердегі бұл табиғи 
басыбайлылықты қытайлар, еуропалықтар «құл» деп атаған. Бұл жүйені 
толық түсінбегендіктен, ерте орта ғасырлық түркі мемлекеттерін құл 
иеленушілер деп атаған. Тайпа мүшелері құл емес. Үйленуге, шаруашылығын 
игеруге, лауазым иесі болуға, басқаны жалдауға, жалдануға, қандай бір 
өкіметтік істі атқаруға толық құқылы. Кедейі кедей, байы бай боп өмір сүреді.  
Даладық демократияны толық тұтынады.

Міне, сондықтан да далалық көшпелілердің басыбайлылығы  
отырықшы елдікінен мүлдем басқа.

Тағы да дерекке жүгінелік: «qan uruq oγyzyγ alty juz seŋüt, bir tumen  
bodun ... – хан ұрық оғыздарды [қарамағына] алды. Жүз сеңүн бір 
түмен (бір түмен – он мың) халық бөлініп берілді». Тағы да сол Теркін  
ескерткішінде: Оң қанатқа (тардуш) «Тәңірім әкем ұлы Тардуш құтлұғ  
Білге Жабғу = үлесіне (құтлұғы) Ыстық жер аттылары, Сегіз – байырқу  
халқы, Аз-ашпа Тай - сеңгүн халқы, Тоңра (тайпасы) үч Қарлұқ осыншама 
халық Жабғу халқы». Ал, Төлес (сол) қанатқа төмендегідей тайпаларды 
бөлгендігін жария етеді. «Тәңірім әкем ұлы Білге Төлес Ұлығ Білге шад  
үлесіне Одырған бұйрықтары, Чабыш Тай – сеңгүн халқы, тоғыз – байырқу, 
тоғыз – татар осыншама халық шад халқы», – деп әр қанатқа тайпаларды  
енші үлес ретінде бөліп беріп отырған. Содан кейін қағанатты орнатуға  
ерекше еңбек сіңіргендердің еңбегін бағалап, жаулап алған елдерді, 
 тайпаларды жерімен қоса еншіге берген. Бұл дәстүр сонау скиф (іч - 
оғуз), сақ, хунну, алғашқы түркі қағанатынан бері Абылай ханға дейін  
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жалғасқан ата дәстүр, ата жол. 
Тас бетіне қашалып жазылған мәтінде: «Отыз татарды жарлық жазбама 

жазып, Білге, Құтлұғ Тархан Сеңүнге бұнша халық ата жолымен берілсін!  
Ата жолымен Яғма, Әлім, шігіл екі жұртты Құтлұғ Тарқан Сеңүн, Урсу  
Құтлұғ Тархан сеңүндерге екі жұртты беруге жарлық етілсін» деп  
көрсетілген. Бұлар осы құрметті адамдарға үлес, еншіге берілген ел. Қаған 
тарапынан үкіметтік құрылым бойынша бөлініп берілген енші. Сонау  
ерте заманнан дәстүр боп жалғасқан ата жолы бойынша берілген енші 
ел иелігі қол астындағы елін, жұртын бейбіт кезде де, соғыс кезде де  
басқарып, әкімшілік және әскери істі қатар жүргізіп отырған.

Осылайша қағанат ішіндегі қанаттар биоәлеуметтік жүйе бойынша ары 
қарай тайпаға, тайпа ішінен руға, ру мен ру арасынан біріктіріп ебке (курень 
= лагерге) бөліп әкімшілік атқару жұмыстарын жүргізіп, халықтан алатын 
салықты алып, жер бөлісін жолға қойып, адам күшін ілкімді ұйымдастырып, 
өкімет аппаратын іске жегіп келген. Мұнда қандас–туыстық жүйе мықты 
қалыптасқан. Мемлекеттің хандық басқару жүйесі осы биоәлеуметтік  
үрдісті жақсы пайдалана білген.

Жоғарыдағы жүйені схемамен көрсетсек:
Төр
Төр (өкімет)
Тардуш (оң қанат) Ічреки (орталық)
Орда
Төлес (сол қанат)
Тайпалар одағы
және тайпалар
Тайпалар
Тайпалар одағы жәнетайпалар
Рулар Рулар
Рулар
Еб –оғландар (курень=лагерь)
Қаған
Бұл схемадағы байырғы түркілердің еб жүйесі қақында 

кейінгімақалаларымызда арнайы тоқталамыз.
Қағанат төрі (өкіметі) халықтан арнайы тоқтам бойынша алым–салық 

алып отырған. Қанаттар, тайпа көсемдерінің, ру басшыларыныңсалығының 
сыртында қаған салығын рудан бастап оң, сол қанат көсемдеріне дейін 
төлеп келген. Егер кімде кім салығын төлемесе, төр (өкімет) тарапынан 
жаза жүктелетін болған. Демек «уч оғулы берімі уруғысын иок қылмыс  
өліртміс -үш тайпа ел салық астығын (егінін) жоқ қылды, өлімге кесілді.  
Бұл арада өкімет (төр) астықты халықтан салықты астықпен алғандығын 
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айтумен қатар, оған өкімет тарапынан ерекше мән беретіндігі айқын 
көрініп тұр. Әрі сол өкімет тарапынан қабылданған салық төленбесе  
жазаланатынын көрсетіп отыр.

Қағанат қалыптасып өмір сүру, ішкі ісін жүргізу үшін экономикалық 
фактор шешуші рөл атқаратыны түсінікті. Мемлекет қазынасын  
құрушы бір компонент халықтан түсетін салық. Міне, осындай салықты 
байырғы түркілер «берім» (берешек, беретін дүниесі) деп атаған. Сондай-ақ 
салық төлемінің сыртында ішкі-сыртқы соғыс, қақтығыс кезінде көптеген 
дүниелерді олжалап, хан қазынасына қосып отырған. Бұл туралы тас 
шежіреден тағы бір дерек келтірелік: 

«Сү башы бен иүз тебе, бың йонт, түмен қоң бен қылышдым» - Әскер  
басы (қол басы) мен жүз түйе, мың жылқы, түмен (он мың) қойды мен тәркілеп 
алдым. Бір жолғы соғыста тайпа елден осындай мал түсірсе, енді қарлуқ 
түргештермен болған бір реткі соғыста жеңгеннен кейін не алғанына назар 
салайық. Дерек  көзінде «Күн шыға соғыстым. Онда Түргеш, Қарлұқтардың 
табарын тәркілеп алып, ебін сонда жойып кеттік [қазынаны] өз ебіме 
түсірдім».

Бұндағы тас бетіне қашап жазып отырған мәліметтегі салық жай бір 
азғантай болымсыз дүние емес. Қарлұқ, Түргештердің хан қазынасы болған 
алтын, күміс, асыл тастар, қымбат дүние мүліктер болмақ. Оның бәрі 
хан сарайындағы қазынаға қосылады. Мұндай асыл қазынаны ертеорта  
ғасырдағы түріктер «bütü» деп атаған. Тұй-ұқұқ мәтінінде «қазынасы мол 
болса, халықта қандай мұң болмақ». Байырғы түркілер қол астындағы  
тайпалар мен тайпалық одақтардан олардың айналысатын шаруашылық 
кәсібіне байланысты заттай салық алып отырған. Салық жинау Қаған 
қазынасына салу сияқты жауапты істің барлығын жергілікті жердегі  
өкіметтің (төр) қол – аяғы болған атқарушы әкімшіліктер іске асырып  
отырған. Байырғы түркілердің ел басқару жүйесі алғашқы кезеңде қосындық 
(әскери) – әкімшілік жүйесі болғанын ғалымдар мойындап келді дегенді 
жоғарыда айттық.

Байырғы түркілер, қосынға ондық жүйені мықтап енгізді. Ондық 
жүйе қағанат ішіндегі байып дәулеттеніп бара жатқан дәулеттілер 
мен қоғамның жоғарғы сатыдағы лауазым иелерінің құқын қорғаумен  
қатар қол астындағыларды өкімет тарапынан қозғалтпай ұстап отыруға тым 
ілкімді болды.

Жоғарыдағы әкімшілікке берілген үш қанат ішіндегі тайпалар  
ментайпалар одағындағы әскери құрлымын түмен (он мыңдық), бес мыңдық, 
мыңдық, бесжүздік, жүздікке бөліп жасақтады. Олар бұл жерде тайпалық 
құрлымды бұзбады. Бір тайпаның ішінде бірнеше жүздік ұйымдастырғанда 
толмай қалған кезде екінші бір тайпаның адамдарын алып келіп қоспады. 
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Тайпалық құрамды қатаң ұстады. Ал, XIII ғасырдағы Шыңғысхан үкіметі 
Моңғолдардың тайпалық құрамын әдейі бұзуды үкіметтік саясат етіп, 
тайпаларды мидай араластырып жіберді. Сөйтіп, түріктер тайпа ішіндегі 
жүз басы болған ру басшыларына қосын сеңүндеріне Ұлұғ Өз-Ынанчу 
деген әрі қосындық (әскери) шен, әрі әкімшілік лауазым беріп отырды. Бір 
ғажабы сол үкіметтік ең жоғарғы қосындық (әскер) орталық кеңеске жүз 
басшылардың ішіндегі ең сенімді де құрметті ұлығ Өз-Ынанчулардың  
бірін сайлап, қатыстырып отырған. Жүздік бесжүздікке, ол мыңдыққа,  
мыңдық бесмыңдыққа, бесмыңдық түменге бағынды.

Түркі мемлекетінің ішкі әлеуметтік ерекшелігіне байланысты ирархия 
мықты орын алған. Ел ішіндегі тайпалардың қоғамда иеленген орнын  
қатаң белгілеп берген. Қоғамдағы орын алған сол иерархияға байланысты 
әкімшілік іс жүргізген өкімет (төр) адамдарының лауазым шені,  
оның дәрежесі үкімет тарапынан қатаң белгіленген. Мәселен, Төлес бектері, 
Төлес мыңдығы Тардуш бектері мен мыңдығының дәрежесін иеленбейді.

Қағанат қосынын (қолын) төмендегідей ондық жүйемен жасаған.
Мыңдықтар: Қаған Өрүгесін (хан орда) қорғайтын Қағас Атачук  

мыңдығы, қаған сарайы мен ордасына күнделікті қызмет көрсетіп, 
шаруашылығын жүргізіп отыратын Тойқан Бұқұғ мыңдығы, Тардуш 
қанатының Күлүк қосындар (сарбаздар) мыңдығы, Тардуш қанатының 
Ышбара бес мыңдығы, Алып Ышбара Сеңүн басқаратын Яғлақар мыңдығы, 
Төлесқанатының бұйрықтары басқаратын Ұлұғ Ұрұңұ мыңдығы, Төлес 
қосындар мыңдығы.

Түмендер: Қағанның атты сарбаздар қосындары түменге  
топтастырылған. Тас шежіреге қарағанда, оларды ішінен жүздікке бөліп,  
жүз басына сенгүрдерді тағайындаған.

Байырғы түріктердің осы жүйесі бір қарағанда құрылымы, міндеті, 
мақсаты бүгінгі ҚХР-ның жанұялық әскеріне де ұқсайды. Олар бейбіт 
уақытташаруашылығын жүргізіп, отбасын асырап, салығын төлеумен қатар 
қағанқазынасын молайтуға күш жұмсайды. Ал егер ел ішінде тынышсыздық 
пайда болса, ел шетіне жау тисе, немесе басқа қағанатқа соғыс жарияласа, 
билік бұл қосындарды (әскери) алдынала жасақталып қалыптасқан тәртіп 
бойынша қаруын асынып дайын тұрады. Ешқандай ауыртпалықсыз-ақ 
міндетін атқарып жүре беретін болған. Жүздік, бесжүздік, мыңдық, 
бесмыңдық, түмендердің орналасу құрлымын көне түркілерше «еб» деп 
атаған. Бұны Шыңғыс империясы «курень» (доға жасап шеңберлену) деп 
аударып қолданған. Түркілердің ел басқару жүйесі осылайша темірдей  
тәртіп ұстанған. Түркілер бұл тәртіпті тас бетіне «tenrim qanym temir  
teg elig tutu berti» - Тәңірі мен ханым темірдей тәртіп орнатып ел (мемлекет) 
тұтты, - деп қашап жазып қалдырған.
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТАРИХЫН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН, ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨЛШЕУІШТЕРДІҢ РӨЛІ

Нарықтық экономикалық жүйеге өту қажеттігін тудырған XXI 
ғасырдың талаптары білім сапасының мәселелерін шиеленістірді, 
алайда халықтың «білімдік зияты» мемлекеттің маңызды 
стратегиялық ресурсы болып қарастырылады. Білімді әлеуметтік  
қажеттіліктің шығындары емес, оны экономикалық инвестициялар ретінде 
түсіну қажеттігі туындады. 

Қоғамдағы әлеуметтік экономикалық өзгерістер жас ұрпақты оқыту 
мен тәрбиелеуде жаңа талаптар қалыптастырды, білімнің мақсаттарын, 
нәтижелерін, оқытудың әдістерін, қол жеткізген жетістіктерін. бағалаудың 
жүйелерін қайта қарастыруды талап етті.

Қазақстандық мектеп білімінің дамуы Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік  
бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Бағдарлама, отандық білім 
саласындағы мемлекеттік саясаттың ұйымдастыру негізі ретінде, білім 
және тәрбиенің мазмұны мен технологияларында, мектептің құрылымында,  
басқару жүйесінде, білім беру іс-әрекеті субъектілерінің құқықтық- 
ұйымдастыру түрлерінде, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 
берудің қаржылық механизмдерінің даму деңгейлеріндегі өзгерістерді 
нақтылайды [1].

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 2012 жылдың 27 қаңтарындағы Қазақстан 
халқына «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 
бағыты» Жолдауында білім тек қана жастарды оқыту емес, сонымен бірге 
әлеуметтік бейімделу үрдісінде білімді пайдалана алу керектігін мәлімдеді. 
Осыған байланысты Елбасы болашақта оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын дамыту керектігін айтып өтті [2]. 

Қазақстан Республикасындағы нормативтік, оқу-әдістемелік, ақпараттық 
салаларда, педагогикалық кадрларды дайындау және олардың біліктілігін 
арттыру жүйелеріндегі іс-шаралар кешенін мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға 
арналған ұлттық іс-қимыл жоспары айқындайды [3].

Ұлттық іс-жоспарда функционалдық сауаттылықтың даму базалық 
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механизмдері көрсетілген. Соның ішінде оқытудың нәтижелерін бағалау 
жүйесін жаңарту қарастырылған. Айталық мектеп сыныптарының барлық 
пәндері бойынша әр-түрлі деңгейдегі бақылау тапсырмаларының жүйесін 
құрастыру, т.б. Функционалдық сауаттылықты дамыту білім – түсіну –  
қолдану – жүйелеу және жинақтау сияқты өлшемдер бойынша оқу  
жетістіктерін бағалаудың жаңа тәсілдерін талап етеді» - деген қорытындыға 
келдік [4].

Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым- 
қатынасқа кіру қабілеттілігі және аса тез бейімделуі мен жұмыс істеуі. 
Тұлғаның оқу, ұғыну, қысқа мәтіндерді жасау және жеңіл арифметикалық 
амалдарды орындаудағы қарапайым сауаттылығына қарағанда тұлғалық 
сауаттылықтың айырмашылығы тұлғаның нақты мәдени ортада тіршілік 
ету үшін минималды қажетті болып саналатын әлеуметтік қарым-қатынас 
жүйесінде тұлғаның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін біліктілік, 
икемділік пен дағдылардың атомарлық деңгейі, яғни функционалдық  
сауаттылық болып табылады [5].

Функционалдық сауаттылық халық пен мемлекеттің толық әл-ауқатына 
байланысты әлеуметтік-экономикалық құбылыс болып табылады. Шартты 
түрде функцоналдық сауаттылық В.В. Мацкевич пен С.А. Крупниктің 
атағанындай, олардың нақтылауында жазылған: «Қазіргі еуропалық 
(азамат) білуі және меңгеруі қажет...» және әр елдің мәдени және өңірлік  
ерекшелігін ескере отырып қалыптасады [6].

Бүгінде оқушылардың, іс-әрекеттік сауаттылықтың жоғары деңгейіне  
жету мүмкіндіктері бола тұрып, сондай-ақ қоғамда үйлесімді түрде қызмет  
ету қабілеттілігін, өзін-өзі тану қабілеттілігін, өз тұлғасының дамуына, 
адамның бойындағы әлеуеттілігін іске асыруға қабілеттілігін де алады.  
Қазіргі қоғамға қызметтік түрдегі сауатты, анық нәтиже алу үшін жұмыс  
істей алатын, мәнді жетістіктер мен табыстарға қабілетті тұлғалар қажет. 

Іс-әрекеттік сауаттылықты тиімді қалыптастыру үшін коммуникативті, 
шығармашылық, қолданбалы ойын әдістері: әңгімелесулер, пікір-сайыстар, 
жобалар, жаттығулар мен жеке тапсырмалар, өлең мәтіндері, алгоритмдер, 
ойын тапсырмалары пайдаланылады.

Оқу еңбегімен айналысатындарының 30% жуығы гуманитарлық 
пәндердің мүмкіндігі қазіргі кезеңде оқытудың бастапқы мақсаты ретінде 
жасөспірімдердің коммуникация саласында қызметтік сауаттылықты 
анықтайды, сонымен қатар осы үдерістің ұйымдастырушылық және  
мазмұнды күрделігін анықтайды.

Функционалдық сауаттылықты дамыту аясында қоғамдық- 
гуманитарлық пәндер мазмұны төмендегідей біліктілікті қамтамасыз етуі 
тиіс: 
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– адамзаттың ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі дамуының 
тарихи жолын, оның әлеуметтік, рухани және адамгершілік тәжірибесін, 
дүниежүзілік-тарихи үдерістегі Қазақстан тарихының мәнін ашып  
көрсететін жүйелі біліммен қамтамасыз ету; 

– Қазақстандық патриотизмді, өз Отаны мен әлемдік мәдениеттегі 
рухани байлығына құрметпен қарау қасиеттерін қалыптастыру. 

– қазіргі замандағы ағымдық оқиғаларды бағалауда тарихи білімін 
шығармашылықпен қолдану мен талдау дағдысын қалыптастыру;

– өзара байланыстағы философиялық, этикалық, эстетикалық,  
құқықтық білім негіздерімен қамтамасыз ету;

– қазіргі әлемдегі адамның қоғамдық-құқықтық қатынастары туралы 
толық танымын қалыптастыру, құқықтық сауаттылық және алған құқықтық 
білімін өмірде қолдана білу;

– қоғамдық-гуманитарлық ғылым саласындағы алғашқы ғылыми  
зерттеу дағдыларын қалыптастыру.

Оқу пәндерінің мазмұнын функционалды аспектіде нығайту, осы 
оқу құралындағы тұлғалық, азаматтық, әлеуметтік, басқарушылық, 
коммуникативтік, ақпараттық, технологиялық ағарту деңгейлері бойынша  
жеті түйінді құзыреттерді қалыптастыру нәтижелеріне әзірленген  
талаптардың есебінен жүзеге асырылады. 

Жаңартылған білім беру парадигмасының қалыптасуы, құзыреттілік 
қатынастарға негізделген жаңа білім стандарттарының пайда болуы 
оқушылардың оқу-танымдық құзыреттерін қалыптастыруға әсер ететін  
жүйелі, пән аралық сипаттарды меңгерген оқушылардың 
жетістіктерін бағалаудың жолдарын іздеуге, бағалау технологиясының 
ұйымдастыру-педагогикалық негіздерін анықтауға, аталған технологияның 
практикалық жағынан іске асыру үлгісін әзірлеуге ықпал етеді. Бағалауға 
қойылатын әртүрлі тәсілдердің пайда болуы оқытудың құзыреттілік, 
тұлғалық-бағдарлау, дамыту қатынастарына негізделген жалпы  
педагогикалық тұжырымдамасын белгілеуге ықпал ететіні сөзсіз. Осының 
барлығы бағалау жүйесін дамытудағы қазіргі үрдісті алдын ала анықтады  
және қажетті құзыреттіліктердің қалыптастырылған деңгейін бағалаудың  
кейбір өлшемдері оқушылардың жеке жетістіктерін салыстырумен  
негізделетін, критериалды бағалау технологиясының пайда болу  
қажеттілігінен туындады.

Құзыреттілік білім беруді енгізуге байланысты оқыту нәтижелері пән 
бойынша оқушылардың білім, білік, дағды түрінде емес, оқушылардың 
пән салалары мен құзыреттіліктердің білім, білік және дағдының, субъекті 
әрекетінің контексіне байланысты мазмұнды және сандық сипаттаудың 
жиынтығын нақты меңгергенін қарастырады және «оқу жетістіктері» деп 
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аталатын жаңа термин анықталады. Осы анықтамаға сәйкес, мектепте 
қолданылатын бағалау жүйесі қазіргі таңда тек білім, білік және дағдыны  
ғана бағалап қоймай, құзыреттілікті де бағалауға мүмкіндік береді. 

Функционалдық сауатсыздық барлық ұлттың экономикалық, 
интеллектуалды және әлеуметтік мәдени болашағы үшін елеулі қауіп 
төндіреді. Бүгінгі түрлі зерттеу материалдары көрсетіп отырғандай, 
функционалдық сауатсыздық бүкіл әлем бойынша ілгерілеп барады. 
Функционалдық сауатсыздықтан келіп жатқан жыл сайынғы шығындар 
әлем бойынша миллиардтаған доллармен есептеледі. Функционалдық 
сауаттылық жастардың қоршаған ортаға сәтті бейімделуінің міндетті 
шарты болып отыр, ал функционалдық сауатты адамдардан тұратын қоғам 
елдің динамикалық дамуының негізі болып табылады. Ақпараттық қоғамға 
тән әлеуметтік динамиканың өсуі тек жеке тұлғаның функционалдық 
сауаттылығын анықтайтын білім көлемін кеңейтіп қана қоймайды, сонымен 
қатар адам өмірдің жаңа талаптарына бейімделу үшін қажетті әлеуметтенуді 
жылдамдатады. Сондықтан, мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік 
мәдени дамуына байланысты қолданбалы білімге қойылатын талаптар 
күшеюде (олардың ауқымы кеңеюде, жаңа сапалық белгілер қалыптасуда) 
және қоғам мүшелерінің функционалдық сауаттылығына қажеттілік артып 
келеді; 

«Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарында» қазақстандық 
мектептік білім беруде оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыру шеңберінде негізгі құзыреттіліктер анықталған. 

Тұлғалық құзыреттілік өзін-өзі тану қабілеттерінде, заманға сай адамның 
тұлғалық сапаларын қажетті дамытуда; қоғамдағы өз рөлін жете түсінуде; 
қалыптасқан жағдайларда дұрыс шешімдер қабылдай білулерінде; өздігінен 
білім алуға, өзін-өзі іске асыруда және өздігінен дамуға деген талпынысында 
көрініс табады. Азаматтық құзыреттілік белсенді азаматтық ұстанымын 
қалыптастыруда, жоғары елжандылық сезімдерде; Отанға қызмет етуге деген 
дайындықта және оны қорғау мүдделерінде; жүргізіліп жатқан әлеуметтік 
оқиғаларға баға бере білуде, мемлекеттің мүдделерін есепке ала отырып, 
әртүрлі өмірлік жағдаяттарда шешім қабылдай білуде, қазақ халқы мен 
Қазақстан аумағында тұрып жатқан ұлыстардың тарихына, мәдениетіне  
және өзге де құндылықтарына деген сыйластықта көрінеді.

Басқарушылық құзыреттілік әртүрлі өмірлік жағдаяттарда шешім 
қабылдай білуді, практикалық қызметте білімді пайдалануды, алынған 
ақпаратты шығармашылық қайта жөндеуді білдіреді. 

Ақпараттық құзыреттілік ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау, өңдеу, жіктеу, 
синтез жасау, қайта жөндеу, сақтау және бере білуінде, сондай-ақ оны оқу 
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үдерісінде пайдалануда көрінеді. 
Технологиялық құзыреттілік оқу және ғылыми-зерттеу қызметтерінің 

шеңберінде зерттеулерді жобалауда заманауи ақпараттық-қатысымдық 
технологияларды қолдана білуін білдіреді. 

Қорытындылай келе, оқушылардың функционалдық құзыреттілігін 
қалыптастыру және оны педагогикалық үдеріспен ұштастыру үшін  
арнайы тапсырмалар, жаттығулар мен бағалаудың түрлері енгізілуі керек.

Оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған  
тапсырмалар спецификациясының үлгісі

Пән Анықтама

Білім 
мазмұны

«Кейінгі орта ғасырдағы Қазақстан. Біртұтас мемлекеттің 1. 
құрылуы».

«Қазақ ұлттық мемлекетінің құрылуы»:2. 
қазақ ұлттық мемлекетінің құрылуының алғышарттары, Керей мен 
Жәнібектің қызметі;
мемлекеттің негізін қалаушылар – Керей мен Жәнібек (жер аумағы, 
халықтың этникалық құрамы), көрші мемлекеттермен қарым-
қатынасы;
қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясаты, хандықты басқару 
ісі және сыртқы байланыстар, біртұтас Қазақ мемлекетінің 
құрылуының тарихи маңызы.

«Қазақ мемлекетінің ХVІ - ХVІІ ғасырлардағы дамуы және 3. 
күшеюі»:
Қасым хан, Қасым хан тұсындағы қазақ мемлекетінің күшеюі, 
Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты, жер аумағының кеңеюі, 
халықтың өсуі, Қасым хан заңдары, Қасым хан – қазақ жерлерін 
біріктіруші;
Хақназар хан, Хақназар хан тұсындағы қазақ мемлекетінің 
қуаттылығы мен саяси өрлеуінің артуы, Хақназар ханның ішкі 
және сыртқы саясаты;
Тәуекел хан, Тәуекел хан тұсындағы хандықтың ішкі жағдайы, 
қазақ-өзбек қатынастары, орыс мемлекетімен байланыстар;
Есім хан, Есім ханның ішкі және сыртқы саясаты, елдегі ішкі 
тартыстар және Тұрсын ханның бүлігі.

«ХVІІ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан»:4. 
қазақ хандығының әлсіреуі, ішкі қайшылықтардың өршуі, 
орталық биліктің әлсіреуі, сыртқы жағдайдың қазақ хандығының  
әлсіреуіне тигізген ықпалы; 
Тәуке ханның билік құруы және оның заңдары, «Жеті жарғы»,  
ұлы билер, Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығының ішкі және
сыртқы саясаты;
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Білім 
мазмұны 

қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясаты, қазақ-жоңғар 
қатынастары, Сібір хандығымен байланысы, қазақ-орыс 
қатынастары.

«ХV-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ хандығының әлеуметтік-5. 
экономикалық дамуы»:
қазақ хандығының мемлекеттік-әкімшілік құрылымы, дәстүрлі 
басқару жүйесі, қазақ ханы, халықтың әлеуметтік құрылымы);

Дайындық 
деңгейіне 

қойылатын 
талаптар 

(мәлімдеме) 

Кейінгі орта ғасырдағы Қазақстан. Біртұтас мемлекеттің құрылуы 
тарихы бойынша білімді: 

жаңғырту1. 
түсіну2. 
қолдану3. 
талдау (анализ)4. 
топтау (синтез)5. 
бағалау (модельдеу) 6. 

Күтілетін 
нәтиже 

(мақсаты)

Базалық мазмұны бойынша:
Қазақстан территориясындағы мемлекеттердің құрылуы мен 1) 

дамуының ерекшеліктерін;
 моңғол және жоңғар шапқыншылығына қарсы тәуелсіздік  2) 

үшін күрестегі, мемлекеттің сыртқы саясатындағы, негізгі  
фактілер мен оқиғаларды;

қоғамның әлеуметтік құрылымы мен басқару жүйесін білуі 3) 
тиіс.
Дайындық деңгейі бойынша:

тарихтағы негізгі саяси өзгерістерге талдау жасай білуді;1) 
 түрлі деректерден тарихи ақпараттарды іздестіре білуді;2) 
 хронологиялық, синхронды кестелер жасауды;3) 
мәтінді талдау, негізгісін анықтай білуді;4) 
 оқу мәтініне жоспар жасай білуді;5) 
 маңызды тарихи оқиғаларға, тарихи қайраткерлерге, әлеуметтік 6) 

топтарға мінездеме бере білуді;
күнделікті мәселелерді шешуде алған білімдерін пайдалана 7) 

білуді;
 аргументті түрде өз ұстанымын дәйекті дәлелдей алуды;8) 
тақырыпты оқып меңгеруі барысында тарихи картаны 9) 

пайдалануды;
 берілген тақырыптың мазмұнына конспект құра білуді;10) 
 тест сұрақтарымен жұмыс істеуді;11) 

 өздігінен қосымша материалдар іздеуді (интернет, кітапхана және 
т.б.) меңгеруі тиіс.
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Түсіну 
деңгейі 

(дәлелдер)

1.1. Жаңа мәлімет, факт, термин, түсінік, заңдылық, теория, 
принцип, тірек мәліметтерді қабылдайды, жаңғыртады.
1.2. Жаңа ақпаратты бекітеді, өз сөзімен жеткізеді, ұқсастық пен 
айырмашылықтарды анықтайды, оларды басқа мәліметтердің 
арасынан ажыратады
1.3. Ұқсас жағдаятта білімін қолданады, мысал келтіре алады.
1.4. Түсіндіреді, салыстырады, топтайды, қорытынды шығарады.
2.1. Нақты бір мәліметтің қолдану жолы мен амалын біледі. 
Қарастырылатын құбылыс, үрдіс, объектілердің ұйымдасуын, 
құрылымын біледі.
2.2. Әр түрлі ақпараттарды, мәліметтерді байланыстырып, талдау 
жүргізеді, интерпритациялайды. 
2.3. Бұл тапсырмада оқушы мәліметті басқа формаға ауыстырады. 
Субъективті жаңа ақпаратты құрастырады, берілген мәліметтің 
өзіндік нұсқасын ұсынады.
2.4. Бұл тапсырманы орындаған кезде оқушы талдау, бағалау, 
ажырату, бөлу, топтастыру, жалпылау жүргізеді. Жиналған 
мәліметті өңдеп, субъективті жаңа ақпарат құрастырады.
3.1. Оқушы бұл тапсырманы орындаған кезде қажетті ақпаратты 
іріктеп, нақты бір мақсатқа жету үшін қолданады
3.2. Оқушы бұл тапсырманы орындаған кезде берілген  
мәліметтердің арасында ортақ мәнді және маңызын анықтап,  
келесі іс-қимыл үшін іріктейді.
3.3. Оқушы бұл тапсырманы орындаған кезде белгілі бір 
заңдылыққа, принципке немесе теорияға негізделіп, жобалайды, 
құрастырады, жаңа ақпарат көзін құрастырады: жоспар, кесте, 
сызба, модель, т.б. 
3.4. Оқушы бұл тапсырманы орындаған кезде құрастырылған 
модельді бағалайды, сынайды, салыстырады, модельдейді, жаңа 
құрастырылған модельді негіздейді, сипаттайды, түсіндіреді, 
салыстырады.

Кезеңдері 
(тереңдігі)

1,2,3
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Тапсырма 
моделі

Тапсырма қолданылған терминдерді, негізгі түсініктер, 1. 
ережелер мен қағидаларды, тарихи оқиғалар мен үдерістерді 
жаңғыртуға бағытталған (1.1.)

Тапсырма берілген мәліметтерден маңыздысын бөліп 2. 
алып суреттеу, тарихи оқиғаның барысын, мақсаты, себеп-салдар 
байланысын анықтауға бағытталған (1.2.)

Тапсырма түрлі деректерден тарихи ақпараттарды 3. 
іздестіре білуге бағытталған (1.3.)

Тапсырма тарихтағы негізгі саяси өзгерістерге талдау 4. 
жасай білуге бағытталған (1.4.)

Тапсырма тарихи оқиға, құбылыс, үдерістің даму 5. 
сипатын, кезеңдерін, барысын, мәнін білуге, хронологиялық даму 
заңдылығын анықтауға және талдай білуге бағытталған (2.1.)

Тапсырма мәтінді түсіну, талдау, негізгісін анықтай 6. 
білуге бағытталған (2.2.)

Тапсырма тақырыпты оқып меңгеруі барысында тарихи 7. 
картаны пайдалануға бағытталған (2.3.)

Тапсырма хронологиялық, синхронды, алгоритмдік, 8. 
тірек, тақырыптық кестелер жасауды, тарихи мәліметті талдап, 
топтап кестемен жұмыс жасай білуге бағытталған (2.4.)

Тапсырма әртүрлі деңгейдегі білімдерді (карта 9. 
мен мәтін, карта мен кесте), мәліметтерді сәйкестендіруге, 
топтауға, ортақ мәнін анықтауға, белгілі бір мақсатқа жету үшін  
пайдалануға бағытталған (3.1.)

Тапсырма мәтінді, тарихи деректі түсіну, негізгісін 10. 
анықтай білуге, талдау, топтау, бағалауға бағытталған (3.2.)

Белгілі бір мақсатпен тұтастыққа қол жеткізу 11. 
үшін жаңаша элементтерді қиыстырып, жаңаны құра білуге  
(модельдеуге) бағытталған (3.3.)

Шығарылған қорытындылардың сәйкестігін, 12. 
айырмашылығын, ішкі және сыртқы сапалық өлшемдерден 
(критерийлерден) шығатын осы және өзге де іс-әрекет  
өнімділігінің маңыздылығын бағалауға бағытталған (3.4.)

Тапсырма 
формасы

Жабық тест, Реттілік тест, Картамен жұмыс, Кестемен жұмыс, 
Ашық тест, Мәтіндік тест, Модельдеу, Эссе.

Әдебиеттер:

1. Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2011 – 2020 годы. - Астана. – 2010.

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
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Казахстана. Социально-экономическая модернизация – главный вектор 
развития Казахстана, 27.01.2012 г.

3. Национальный план действий по развитию функциональной 
грамотности школьников на 2012 – 2016 годы», г. Астана, 11.09.2012 г.

4. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарының орындалуы 
барысы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11  
қыркүйекте болған отырысы.

5. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 
Интеллектуальное воспитание учащихся. - СПб: Питер, 2006.

6. Крупник С.А., Мацкевич В.В. Функциональная грамотность в  
системе образования Беларуси. — Мн.: АПО, 2003.

7. Тангян С.А. Грамотность в компьютерный век // Педагогика. 1995. –  
№ 1.

Танирбергенова Г.Т.,
главный эксперт Службы Центральных Коммуникаций,

к.ф.н., доцент

550  -  ЛЕТИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА: ВЕХИ  
ПАССИОНАРНОСТИ КАЗАХСКОГО ЭТНОСА

Народ Казахстана готовится отметить 550-летие образования Казахского 
ханства. В 2015 году исполняется 24 года Независимости нашей Родины – 
Республики Казахстан. Для глобального мира это миг. 

Для нас, казахстанцев – это путь, равный столетиям, и я бы даже сказала, 
тысячелетию. Каждый год из пройденных нами 24 года возрождения  
Казахстана представляется мне прохождением через чистилище истории, 
памяти, совести и поклонения Великой истории нашего народа.

За истекшие два десятилетия Казахстан заставил заговорить о себе весь 
мир. 

Благодаря взвешенной внутренней и внешней политике Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в многонациональном и 
многоконфессиональном казахстанском обществе царит мир и согласие. 

Повышение благосостояния людей налицо.
Главой государства перед народом поставлена амбициозная задача:  

войти в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Решение этой задачи возлагается на казахстанцев, которые должны 

проникнуться этой национальной идеей и достичь желаемого результата.
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Для этого есть один путь – преобразовать себя, преобразовать нацию, 
измениться со всем миром, при этом сохраняя свои исконные национальные 
черты. 

Кто мы? Мы наследники Великой степи, наследники великих предков- 
саков, установивших границы государства от Южной Сибири до  
Центральной Азии, от Тихоокеанского региона до Скандинавии.

Изумительные археологические материалы Челиктинского, Берельского, 
Жуалинского курганов, найденные благодаря программе «Культурное 
наследие» свидетельствуют о культуре сакской цивилизации, имеющих 
мировое значение. 

Благодаря исследованиям, проведенным в рамках программы  
«Культурное наследие» казахстанцы многое познали в своей истории и 
открыли ранее неизвестные страницы своей истории и культуры, но многое 
еще предстоит переосмыслить и познать, понять. 

Отдельной страницей в истории Казахстана стоит образование  
Казахского ханства, определившего название этнонима нации, границы, 
правовые и социальные устои. Если углубиться в далекую историю, то 
ясно видно, как шло развитие цивилизации на территории Центра Евразии,  
какие бурные потоки овеивали бескрайние степи и белоснежные горы.  
Смена эпох и поколений ясно вычерчивала линию разлома, взлета и распада. 
Но судьба всегда благоволила к нашим предкам и давала возможность 
для очередного пассионарного взлета. За последние столетия – это эпоха  
Казахского ханства и Независимого Казахстана.

Что мы получили в наследство от колониального и советского прошлого 
XIX и XX веков? Униженный нрав, неверие в будущее, внутренний страх.

В последние десятилетия жизнедеятельность современного  
казахстанского общества осуществляется в условиях нового глобального 
мира. 

Меняются прежние ценностные предпочтения, у индивидов появляются 
новые жизненные ориентиры, переосмысливаются цели жизни. Очевидно, 
что завтра мы придем в такое общество, какое будем созидать в лоне  
действующей культуры, функционирующего образования и воспитания, 
менталитета нации.

Реальность такова, что в условиях трансформации к рынку и периода 
деидеологизации, отчетливой стала тенденция к обеднению духовной жизни, 
размыванию прежнего менталитета (коллективистского в своей основе), 
произошла подмена общечеловеческих духовных ценностных ориентиров 
приоритетами достижения утилитарных благ. Ощущается дефицит 
норм человечности: сострадания, милосердия, взаимопомощи, доверия,  
терпимости. В условиях плюрализации мировоззрения утрачивается 
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мировоззренческий смысл общей социальности, и цели жизни  
рассматриваются каждым отдельным человеком не с позиций нравственной 
дозволенности, а с точки зрения утилитарной пользы.

Многие соотечественники нуждаются в новых формах коллективной 
деятельности, в поддержке и участии со стороны общества. Не случайно, 
в последние годы в стране появилось немало организаций, которые  
предоставляют нашим согражданам «видимые» условия новой  
коллективности, а по существу не формируют активную личностную  
позицию, подчиняют слабую волю человека требованиям/правилам группы 
– с одной стороны, с другой – растет внешнее влияние на формирование 
протестного гражданского поведения, происходит сознательное и  
планомерное нагнетание негативных социальных эмоций в отношении 
достигнутого за годы суверенитета.

Если с начала 90-х годов прошлого века перед казахстанским 
обществом стояли первоочередные задачи преобразования экономического 
уклада и совершенствования политической системы, то сейчас настало 
время реализовать сильную социальную политику, центром которой  
становится человек, личность, его нравственность и духовность, культура 
менталитета. Казахстанское общество остро нуждается в действенном 
механизме формирования нового мировоззрения, в научно-педагогических 
средствах воздействия на развитие общенационального менталитета, 
воспроизводство нравственного и психически здорового человека, духа 
(сознания, воли, смысла жизнедеятельности).

Посмотрим, как ураганные потоки истории время от времени меняли 
вектор развития сакского народа, который является протопредком казахов.

Периоды расцвета, о которых ярко свидетельствуют археологические 
находки Иссыка – Золотой человек, Береля – сакское захоронение и многие 
другие факты донесли до современного казаха убедительные свидетельства 
развитого ремесленного производства, в т.ч. металлургии, высокоточного 
литья золота, обработки руды, ткачества, медицины и главное, сведения 
об устройстве административной иерархии, верховенства власти, системы 
обороноспособности, место и роль семьи и семейных отношений.

Высокий пик пассионарности саков, к сожалению, сменялся упадком 
энергетики Степи. Горячие потоки крови и энергии саков, достигая в своем 
стремительном кочевье обширные степи и равнины континента, бурно 
перемешивались с местным населением и давали мощный заряд роста  
энергии Запада и Востока. Символом этой неукротимой энергии много веков 
является птица Умай-Самрук, Феникс, Жар-птица, Симург, красующаяся 
на флагах, штандартах и других государственных символах азиатских и 
европейских стран.
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Потоки пассионарности, увлекая энергию возрождения, истощали 
свои корни, ослабляли существующий строй и на месте эпицентра энергии 
наступало затишье, забвение, чем старались воспользоваться немедленно 
ближние соседи. Но Степь постепенно оживала, вновь принося в жизнь  
своих славных сыновей и дочерей, ожидая от них благородства и умения  
жить и творить в ладу с самим собой и соседями.

Китайские и византийские исследователи много сил положили на 
исследование феномена саков, единства их с природой, космосом и учили 
свои народы военному и кочевому искусству саков-казахов.

Вот, например, одно мнение: «Тюрки – народ, которому не известны 
месть, льстивый обман, двуличие, клевета, притворство, сплетни,  
лицемерие, высокомерие по отношению к друзьям и надменность в  
отношении соседей» [1]. 

Последние четыре столетия для развития казахского этноса были также 
полигоном испытаний, а порой и трагическими, когда миллионы ни в чем 
не повинных людей вмиг исчезали из жизни, насильственно стиралась, 
уничтожалась память, язык, культура, обычаи и традиции, границы  
государства были зыбкими и эфемерными.

Конец 90-х годов XX века и начало XXI века по всей вероятности 
Самим Всевышним определен как всплеск пассионарности саков-казахов. 
Географически выгодное месторасположение, возрождение Великого 
шелкового пути, мудрая политика признанного мирового лидера Президента 
Н.А. Назарбаева, толерантное многонациональное общество и иные 
положительные факторы способствуют росту духовного и экономического 
потенциала казахов. Не воспользоваться этим благословенным мигом, не  
понять и, не дай бог, прозевать его, не простительно для всех нас, 
современников.

Что же нужно для поддержки, если хотите разогрева пассионарного духа 
потомков саков?

Во-первых, нужен точный многоаспектный анализ состояния духа, 
ментальности нашего общества и индивидов. Необходимо понять, что нам 
мешает на пути к прорыву энергетики пассионарности?  

Экскурс в ситуацию
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия в казахстанской 

педагогической практике образовался вакуум воспитательных парадигм, 
что было связано с резким отходом социогуманитарного знания и практики 
обучения от прежних канонов и нерасторопности власти и консервативности 
чиновников. Все эти годы в обществе происходил интенсивный 
поиск нового мировоззрения, адекватного условиям новой жизни  
миропонимания, переопределялась система ценностных измерений.
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Казахстанская академическая общественность в условиях 
поляризации интересов разных страт пока не в состоянии сформулировать 
общенациональную идею для поликультурного и многоконфессионального 
общества. Глава государства как признанный пассионарий, предложил  
своему народу идею Патриотического Акта «Мәңгілік Ел», которая была 
широко подхвачена и одобрена казахстанским народом.  

Научной и творческой интеллигенции республики остается только 
воспринять и практически его осуществлять. Нечеткость и недостаточность 
научного понимания и толкования мировоззренческих основ жизни 
современного казахстанского общества в среде интеллектуалов и чиновников 
влечет за собой отсутствие в педагогической практике (обучении,  
воспитании) и в просвещении (СМИ) значимых парадигм, разъясняющих 
на уровне понимания конкретным индивидом смысла совершаемых 
преобразований и помогающих каждому человеку эффективно  
адаптироваться к динамичным условиям времени.

Вместе с тем, анализ существующей воспитательно-образовательной 
практики в учреждениях образования показывает, что в последние два 
десятилетия обучение не синхронизировано с задачами воспитания. Цели 
образования имеют прагматический характер (дать профессиональную 
подготовку) и не учитывают общественно и личностно-значимого фактора 
(«взрастить» нравственного человека и гражданина).

Анализ создаваемых отечественных учебников показывает, что в 
них практически не реализованы требования Закона «Об образовании», 
а именно ст.  8, где указано на такие задачи системы образования, как 
формирование, развитие и профессиональное становление личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки 
и практики; развитие творческих, духовных и физических возможностей 
личности, формирование прочных основ нравственности и здорового 
образа жизни; обогащение интеллекта путем создания условий для развития 
индивидуальности; воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине – Республике Казахстан; формирование потребностей 
участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни  
республики; приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры.

Идея Лидера страны «100 конкретных шагов» вновь определяет 
первоочередные задачи дошкольного и школьного воспитания и обучения, 
которые связываются с формированием основ личностной культуры; 
интеллектуальным и эмоциональным развитием; сохранением и  
укреплением физического и психического здоровья; творческой 
самореализацией; культурой поведения; развитием ученика как личности и 
субъекта деятельности; формирование ценностных жизненных ориентиров, 
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а также воспитанием уважения к национальной культуре и формированием 
открытости по отношению к другим культурным истокам, что является 
констатацией нереализованности фундаментальных задач образовательной 
системы в части воспитания личности нового общества.

Но в стандартах начального и общего образования Министерства науки 
и образования Республики Казахстан мировоззренческие компоненты не 
отражены с позиций современного понимания мира. Никак не отражаются в 
программах способы достижения таких целей, как развитие самостоятельной 
и индивидуальной активности учащихся, их творческих способностей, не 
сделан акцент на компетентностные навыки, приобретаемые в процессе 
обучения, которые, в совокупности на этапе выхода в самостоятельную  
жизнь дают человеку практику жизненных навыков, умение гибко 
адаптироваться к условиям социальной среды и находить свое адекватное 
место в структуре общества.

Очевидно, что образование и воспитание, которые направлены на 
формирование интеллекта, воспитание культуры чувств, эмоций, выработку 
определенной системы жизненных ценностей и ориентиров сегодня  
становятся стратегическими факторами устойчивого развития государства. 
Успехи и будущее Казахстана как никогда связаны с эффективным 
воспроизводством «человеческого капитала», созиданием личности нового 
общества. Поэтому сложившаяся ситуация требует специальных мер 
со стороны политики государства в области образования, воспитания и 
просвещения.

Во-вторых, что делать?
Пути и средства формирования нового менталитета или всплеск 

пассионарности
В своем Послании народу Казахстана еще в 2005 году Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев поставил задачу построить  
общество, где:

• процветает высокая мораль;
• этические стандарты и духовные ценности;
• живут и действуют сильные духом люди;
• приветствуются смелость, энергия, творчество, свобода.
Казахстанскому обществу необходима комплексная научно-практическая 

программа духовно-нравственного совершенствования личности для 
формирования, поддерживания атмосферы высокой духовности и 
взаимопонимания, единства и сплоченности в условиях поликультурности  
и многоконфессиональности.

Как можно осуществить эту задачу? Через массовые и доступные  
каждому гражданину способы и формы социализации. Бесспорно, что 



613

для молодых поколений таким каналом социализации является система  
образования. Необходимо тесное сотрудничество семьи и школы; 
взаимодействие разных образовательных уровней (дошкольного, 
школьного, послешкольного); включение научно-педагогической 
общественности в активную деятельность по претворению принципов 
личностно-ориентированной, гуманной педагогики, в практику 
повседневности. Поддержка и взаимодействие социальных институтов 
общества в этом вопросе.

Основой единства казахстанской нации могут выступить  
общечеловеческие ценности и идеалы. Освоить их смысл, принять как 
руководство и применять в повседневных поступках можно только через 
специальное систематическое обучение и воспитание.

Иными словами, в настоящее время в казахстанском обществе назрела 
настоятельная потребность 

• в разработке и внедрении специальной образовательной программы 
духовно-нравственного образования, направленной на приобщение детей, 
подростков, молодежи к универсальным общечеловеческим ценностям, к 
выработке у них устойчивого поведения на принятие/разделение простых 
норм нравственности и справедливости и исполнение их в каждодневных 
поступках, в формировании особой убежденности служения интересам 
Родины;

• в просветительской работе по пропаганде ценностей семьи, идеалов 
семейного воспитания, взаимоуважения традиций разных поколений;

• в утверждении новой ментальности, здорового духа нации, 
основанного на системе ценностных ориентиров, присущих евразийскому 
типу цивилизации.

По существу, требуется государственная политика в области 
духовно-нравственного образования и просвещения казахстанского  
общества с целью формирования новой казахстанской ментальности, 
укрепления здорового духа нации.

Для воспитания, формирования новой ментальности полагаем что 
необходимо принятие Концепции духовно-нравственного образования и 
просвещения в Республике Казахстан.

Цель и задачи Концепции и программы духовно-нравственного развития 
в Республике Казахстан

Как показывает логика жизни, в казахстанском обществе необходимо 
концептуальное осмысление социальных процессов и разработка  
прикладных программ формирования менталитета – пассионарности этноса.

Цель Концепции – дать стратегию государственной политики в области 
духовно-нравственного развития и образования с учетом общечеловеческих 
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ценностей, и национальных особенностей Казахстана, способствовать 
созданию условий динамичного развития и функционирования личностного 
потенциала граждан.

Задачи Концепции:
• служить элементом единой государственной политики Республики 

Казахстан в осуществлении социальных приоритетов в области  
образования и воспитания молодых поколений;

• способствовать укреплению основ свободного и терпимого общества  
и завершению строительства общества максимальных возможностей;

• теоретически и методологически обеспечивать условия  
формирования здорового духа нации;

• практически воссоздавать и утверждать систему универсальных 
общечеловеческих ценностей, среди которых приоритетными выступают: 
уважение личности и свобода выбора каждого человека в отношении  
обычаев, культуры и религии; забота о пенсионерах и ветеранах; защита 
материнства и детства; ценность труда; честь, достоинство и репутация 
каждого; спокойствие и порядок;

• определять основные тенденции духовно-нравственного развития 
в Республике Казахстан в ближайшем и перспективном будущем,  
разрабатывать направления его стратегии;

• способствовать созданию организационных институтов, призванных 
обеспечивать теоретико-методологические и учебно-методические аспекты 
духовно-нравственного образования, их практическую реализацию.

Приоритетными направлениями Концепции выступают:
• выделение основных тенденций и путей осуществления 

духовно-нравственного образования и просвещения;
• определение структуры, содержания, духовно-нравственного 

образования и просвещения;
• выявление роли государственных и негосударственных структур, 

учебных и научных, просветительских учреждений, других субъектов в 
реализации программ духовно-нравственного образования в стране.

На базе Концепции духовно-нравственного образования, направленной  
на созидание практических программ подготовки успешных граждан 
Казахстана к самостоятельной жизни в соответствии с нормами  
универсальной этики жизни, на основе общечеловеческих 
принципов, целесообразно разработать Государственную программу 
духовно-нравственного развития казахстанского общества.

Астана может и должна стать интеграционным Центром духовности 
(пассионарности) казахов, а значит и казахстанского общества.

Уже сейчас Астана является духовным энергетическим притяжением, 
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как для жителей столицы, так и ее гостей. И это только начало пути по 
формированию подъема пассионарности казахстанцев.

Только на основе комплексного подхода к реализации целевых задач 
духовно-нравственного совершенствования казахстанского общества 
можно достичь эффективных результатов по обеспечению устойчивого 
развития поликультурного и многоконфессионального казахстанского 
общества; утверждению казахстанского патриотизма; формированию нового  
менталитета казахстанского народа; развитию здорового духа нации.

Казахстан располагает достаточным интеллектуальным потенциалом, 
наработанной научно-методической базой, практическим опытом  
реализации программы духовно-нравственного образования детей и 
молодежи только надо слова превращать в конкретные действия. Шанс дан 
нам Всевышним и есть Лидер. 
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Тасболатов А.Б.,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты,

 халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің
 мүшесі, «Нұр Отан» партиясының мүшесі

ОТАН ҚОРҒАУДА ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫНЫҢ ҚАЙТПАС ҚАЙСАР 
ЕРЛІГІ АҚЫЛМАН ХАНДАРДЫҢ, ЖАУЖҮРЕК БАТЫРЛАРДЫҢ 

АРМАНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН ЕЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВ – 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ӘСКЕРИ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ КЕПІЛІ

Сан ғасырлық тарихында қазақ халқы өзінің қауіпсіздігі мен аумақтық 
тұтастығын, ана тілі мен ділін және басқа да құндылықтарын сақтап  
қалу үшін қилы кезеңдерді бастан кешірді. 

Аттары аңызға айналған көшпелілер – сақтар, ғұндар мен көк түркілердің 
ұрпағы ретінде біз басты байлығымыз – қазіргі Қазақстанның ұлан- 
байтақ даласына мұрагер болып қалдық. 

Біздің даңқты бабаларымыз – ұлы хандар мен батырлар терең ақылдың, 
биік намыстың, ержүректіктің арқасында ел мен жердің тәуелсіздігі үшін 
күресті. Бүгінде, өз тарихымызға көз салып, ой екшеген біз Тоныкөк,  
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Күлтегін, Білге Қаған секілді көреген билеуші, ұлы қолбасшылардың  
қадірін түсіне бастадық. «Түркі халқым үшін түнде ұйықтамадым, күндіз 
отырмадым, ащы терімді, қызыл қанымды төктім» деп Күлтегін бабамыз 
айтқандай, олардың тас ескерткіштерге қашап жазып қалдырған сөздері  
түркі халқының талайлы тағдыры мен тәуелсіздік үшін, күресін ұрпақтар 
санасына мәңгіге бекітті.

Халық мүддесін басты мұрат ету үрдісін сарабдал хандар – Қазақ 
хандығының негізін салушы Керей мен Жәнібек, Қасым, Хақназар, Есім, 
Тәуке, Әбілқайыр мен Абылай хандар жалғады. Олардың бастауымен  
біздің еліміз азулы көршілердің тоқтаусыз қысымына қарамастан, тарих 
қойнауында жоғалып кетпей, өзін сақтай білді. Алтай мен Атырау арасында 
кеңінен жазылған Қазақстан жері басқыншы жаулардың шабуылынан аз  
зардап шеккен жоқ. Сонау заманда–ақ ата-бабамыз «Жау жоқ деме, жар 
астында, бөрі жоқ деме, бөрік астында» деп бекер айтпаған еді.  

Осындайда Жалаңтөс Айтқұлұлы, Қарасай Алтынайұлы, Ағынтай, 
Қожаберген Толыбайұлы, Есет Көкіұлы, Бөгенбай Ақшаұлы, Қабанбай 
Қожағұлұлы, Хангелді Сырымбетұлы, Саңырық Тоқтыбайұлы, 
Өтеген Өтеғұлұлы, Қойгелді Сартұлы, Райымбек Түкеұлы, Наурызбай  
Құттымбетұлы, Олжабай Толыбайұлы, Баян Қасаболатұлы, Жанатай Ақанұлы, 
Жауғаш Қырбасұлы, Бұқарбай Естекбайұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы 
және тағы басқа да батырлар ел мен жерді есепсіз жаудан ерлікпен қорғады. 
Олардың халқына деген адалдығы, ерлігі мен батырлығы біздің санамызда 
мәңгілікке сақталып қалды.

Қазақтың ақылман хандары мен жаужүрек батырларының, жалпы  
халықтың тәуелсіздікке, аумақтық тұтастыққа деген сан ғасырлық арманын 
дәріптеу, ерлік істерін саралау біздің заманымызда ғана өткен ғасырдың 
90-жылдарында ғана орындалды. Кеңес Одағының құрамында өткен 70 
жылдық өмірінен кейін Қазақстан егемендігін алды, өз экономикасы, 
жер ресурстары, тілі мен мәдениеті бар, шекарасын айқындап алған және 
халықаралық қатынастар саласында өзіндік саясатын жүргізе алатын  
Тәуелсіз мемлекетке айналды. 

Бұл өзгерістер өздігінен іске аса қалған жоқ. Еліміздің бірінші  
Президенті, кейіннен шынайы Ұлт Көшбасшысы ретінде танылған тұлға 
– Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың барынша батыл және де қажетінше 
ұстамды саясатының нәтижесінде жүзеге асты. Халық оған өз тағдырын, өз 
болашағы мен ұрпақтар болашағын сеніп тапсырды. Нұрсұлтан Әбішұлы 
елдің дамуы мен гүлденуіне теңдессіз күш салды. Тәуелсіздік алғаннан 
бері 24 жыл ішінде Елбасының басқаруымен Қазақстан саясат пен 
экономикада ауқымды жетістіктерге жетіп, әлемнің ірі державалары пікіріне  
құлақ асып, ұсынысын мақұлдайтын беделді мемлекетке айналды. 
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Біздің Президент қоғамдық келісім мен бірлік ұстанымын жас тәуелсіз 
мемлекеттің саясатындағы басты құндылық ретінде санамызға сіңірді. 
Ол мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын айқындады. Жүзден астам 
ұлттан тұратын халық үшін шын мәнінде көшбасшы бола білген Нұрсұлтан  
Назарбаев Қазақстанда «Елбасы» атанса, халықаралық аренада Тұлға  
ретінде танылды. 

Қазақстандағы қорғаныс ісінің дамуына Елбасының сіңірген еңбегі  
көптеп саналады. Бүгінде Елбасы елдің барлық бағытта дамуына күш салып 
келеді. Оның ішінде, тәуелсіз елдің мықты әскері болуын басты назарда  
ұстап отыр. Жоғарғы Бас Қолбасшымыз отандық Қарулы Күштер  
құрылғаннан бергі қысқа уақыт ішінде оларды реформалауға қатысты өзінің 
көптеген бастамаларын жүзеге асыра алды. Бүгінгі күні республиканың  
Қарулы Күштері жақсы жарақталған және сапалы дайындалған. Президент 
еліміздің әскери әлеуетін одан әрі жетілдіру мәселесін ұдайы бақылауда 
ұстайды. 

Әлемдік деңгейде әлі ауыздықтала қоймаған жаһандық дағдарыстың 
сипатына қарамастан, еліміздің әскери құрылымын одан әрі жетілдіріп, 
маңызды шараларды тұрақты өткізіп келеміз. Басқаны айтпағанда, тұңғыш  
рет ұйымдастырылған «Өзара іс-қимыл – 2009» халықаралық командалық- 
штаб жаттығуына 15 мыңнан астам әскер, 1500 бронды техника, жүздей 
әскери ұшақ пен тікұшақ қатысты. Екіншіден, осы құрылым бойынша  
отандық білім беру жүйесін қалыптастырып үлгердік. Ұлттық қорғаныс 
университеті, Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік  
институты, Құрлық әскерлерінің әскери институты, Әуе қорғанысы  
күштерінің әскери институты және Әскери-теңіз институты соның дәлелі.

Елбасы қасында жүріп, біраз нәрсені үйрендім. Өзі басшылыққа 
бекіткен «Ұланда» абыроймен қызмет атқардым деп ойлаймын. Бұл 
құрамда азаматтық борышын өткеру екінің бірінің пешенесіне бұйырмайды.  
Бойы, ойы келіскен, білімді өрендер ғана мемлекеттік маңызы бар  
нысандарды көздің қарашығындай қорғап, әскери жаттығу сынынан өтеді. 
Оларды ел арасынан іріктеп алу ісі де оңай емес. Өйткені, жоғарыда атап 
өткен талап үдесінен көпшілігі табыла бермейді.

Біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыздан танымды ойлар 
туындайды қайтсек жас ұрпақ бойына бабаларымыз салып берген  
батырлықты қалыптастырып, отаншылдық рухты дәріптейміз? Деген 
сұрақ баршамызды толғандырады. Соған дәлел батырларымыз туралы тың 
деректерді жинақтап, кітап қылып шығарып, олардың жүрегінен орын табу 
қалам тартып жүрген әрбір жазушының басты арманы деп білемін.

Осы тарихи тұлғаларды өзіме пір тұтып өскен маған қолына қару  
ұстап ел қорғағанның да, қолына қалам ұстап, халық қалаулысы ретінде 
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ел тағдырын ойлағанның да еш жеңілі жоқ екенін білдім. Өйткені Кеңес  
үкіметі кезінен бастаған әскери саладағы қызметім еліміз тәуелсіздігі  
кезеңінде жалғасын тауып, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері  
енді құрылып жатқан сәттегі ең бір қиын кезеңде жауапты қызметке 
тағайындалдым. 1992 жылдың наурыз айында Мемлекеттік Қорғаныс 
комитетінің төрағасы С. Нұрмағанбетов ағамыздың ұсынумен Қазақстан 
Республикасы Президентінің арнайы Жарлығымен мені Алматы жоғары 
жалпы әскери командалық училищенің бастығы етіп тағайындады. Мойныма 
егеменді еліміздің әскери саласындағы болашақ кадрларын дайындау жүгін 
арқалаған менің аталмыш училищеде қона жатып қызмет еткен күндерім 
көп болатын. Енді ғана қадам басып келе жатқан кішкентай бала секілді 
біздің мемлекетіміз де өте жас, қауіпсіздігіміздің кепілі болатын мемлекеттік 
орган Қорғаныс министрлігі де енді құрылып жатқан уақыт болғандықтан, 
ол кездері біздің училище жарықсыз, сусыз, тіпті кейбір күндері қақаған 
суықта жылусыз да қалып қоятын. Енді әскери сала еліміздің қорғаны ғой. 
Қару ұстағанмен қалам ұстағанның айырмашылығы қарапайым адамға 
анық көрінеді. Көпшіліктің ойында мына депутат деген тек басқаша  
қалыптасқан. Мен сондықтан осы жаңа жұмысыма көбірек тоқталсам деп 
отырмын. 

Мына биыл ғана кіріскен жұмысым көзге оңай болып көрінгенімен, 
өте ауыр және жауапты қызмет. Мұнда ең жоқ дегенде мемлекеттің әрбір 
саласының ең негізгі деген заңдарын жатқа білуің керек. Өйткені заң 
жобаларын қарастыруда, комитеттер отырысында, тіпті халықпен кездесу 
барысында жан-жақты болуың керек, яғни барлық сала заңдарын жетік білуің 
тиіс. Мына депутат деген қызметте ел тағдырын ойлап қана қоймайсың. Сол 
елді аралап, қандай мәсеселер бар, қандай шешілмей жатқан немесе тиісті 
орындарға жетпей қалып жатқан сұрақтар бар екенін халықпен кездесе 
отырып анықтайсың және ол сұрақтарды шешудің жолдарын іздейсің. Яғни 
«ел тағдырын ойлау» деген сөз тіркесінің ішіне сол елдің тұрмыс-тіршілігін 
шешетін заңды қабылдау, сол елді аралап мәселелерді анықтау және  
анықталған сұрақтар бойынша жұмыс жүргізіп, шешіп беру кіреді. Ал бұл 
үдерістердің жолында көзге көріне бермейтін қаншама сұрақтар жатыр. 

Парламент ғимараты сыртынан қарасаңыз мұнда еш нәрсе жүріп 
жатпағандай әсер етеді, ал ішіне еніп, әрбір жұмысшы тобының  
отырыстарына қатысып көрген адам мұндағы заң жобаларын қабылдауда  
жан алысып, жан берісетіндігін көреді. Мұның барлығы Елбасымыздың 
сөзімен айтқанда «қоғамның басты құндылығы – адам өмірін жақсартуға 
бағытталған заңдарды ой елегінен өткізіп, кемшін тұстарын қарап, 
халықаралық тәжірбиедегі озық ойларды заман талабына сай ендіруді  
қолға алдық». 
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Бүгінде өзіңнің тәуелсіз шаңырағың болғанына қуанасың да, жолыңда 
тұрған кедергілерге қарамай алға қарай ұмтыла бересің. Біз еш уақытта 
жетіспеушілік, кемшілік дегенге қарамай өз қызметімізді әбден адал  
атқаруды міндетіміз және парызымыз деп білдік және атқардық. Сол кездері 
бір ғана әскери саланың өзінде 14 мамандық ашып, осы салалар бойынша 
сарбаздар тәрбиеледік. Оған да шүкір дейміз.

Менің бастамаммен жазылған «Қазақстанның әскери тарихы»,  
«Жоғарғы Бас қолбасшы – әскери қауіпсіздік кепілі», «Дауылпаз баба – 
Қожаберген» секілді еңбектеріммен оқырман жақсы таныс.

Бұл еңбектерді жазу барысында ең алдымен осы жастар арасында 
патриоттық тәрбие беруді күшейтудің жолдарын көрсету менің басты 
мақсатым болды. Жалпы елге, жерге деген патриоттық сезім сол елдің 
тілін, дінін, тарихын және салт-дәстүрін білмей және оны өз бойыңда 
ұстанбай болмайды. Осы төрт қасиетті құндылықты мен өз еңбектерімде 
елге жеткізетіндей тілде көрсетуге тырыстым. Мына бұрындары біздерге тек  
қана дүниежүзінің тарихын оқытатын еді. Ал қазір тәуелсіздігімізді  
алғаннан соң ғана біз өз тарихымызды зерттеудеміз. Жалпы еліміздің 
азаматтарының көбі «патриотпыз» дейді де тарихын тіпті білмейді, ал енді 
біреулер ана мектепте оқыған жалпылама тарихты біле тұрып «патриотпын» 
деп шірене шығады. Ал мен басқаша айтар едім. Әрбір адам өз өңірінің  
тарихын, соның ішінде тарихи оқиғаларын, тарихи тұлғаларын танымай 
өз Отанының патриотыман деп айтуы дұрыс емес. Өйткені бұрынғы 
бабаларымыз бұл туралы «Жеті атасын білмеген жетесіз» дейді. Өз ауылың, 
өз өңірің-ол сенің сол аталарың. Егер сен оларды танымасаң, басқаны  
танып қатырмайсың. 

Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында батырлар институтының 
тарихын құру және оларды мәңгі есте сақтау мақсатында Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен «Жас 
Қыран» әскери-патриоттық бірлестіктерінің Республикалық дамыту 
орталығымен бірлесе отырып, Қазақтың атақты батырларының өмірбаяны  
мен ерліктерінен сыр шертетін энциклопедиялық анықтамалыққа  
негізделген патриоттық тәрбие беру бағыттары бойынша арнайы кітап 
етіп баспаға дайындадым, қаржы тапшылығына орай шығару мүмкіндігі  
болмай отыр.

Қазақстан жерінің тұтастығы мен беріктігін сақтап қалуға ерекше 
үлес қосқан, кешегі өткен батыр бабаларымыздың найзаның ұшы, білектің  
күшімен қазақтың дарқан даласын сырттан келген жаулардан қорғаудағы  
ерен ерлік істері бүгінгі ұрпақтың жадында мәңгі сақталуы мақсатында 
мектепке дейінгі ұйымдарда, мектептерде оқушыларға патриоттық тәрбие 
беруде таптырмас тәрбие құралы болғандығына барлығымыз куә болдық. 
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«Жүрегі Елім» деп соққан ұрпақтың рухы мықты болуы керек. Оның дәнін 
бойына егетін өзіміз. Нақты айтқанда, отбасы, балабақша, білім ордасында 
берілетін тәрбие ісіне аса жауапкершілікпен, ұқыптылықпен қарағанымыз 
жөн.

Жас буын Манасты жатқа білетін қырғыз ағайындар секілді өз 
бабаларымыздан қалған «Елім-ай» жыр дастаны мен батырларымыздың  
есімін жадында сақтау мақсатында жазылған кітапты оқып, өзіне керегін  
алса, мен үшін алға қойған мақсатым орындалғаны деп білемін. 

Табулдин Г.Ж.,
научный сотрудник Национального музея РК 

 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ

(НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕАЛОГИИ КАЗАХСКИХ ХАНОВ)

Образование Казахского ханства на территории восточного Дешт-и  
Кипчака знаменовало собой формирование социально-политического 
ландшафта казахского общества на основе престолонаследия и  
преемственности власти правящей династии Чингизидов, восходящей от 
Чингисхана.

Чингизиды сохранили за собой свои особые права и сословные  
привилегии на всем протяжении существования их царского дома в Азии. 
Право быть провозглашенным ханом сохранялось только за представителями 
«золотого рода». Только «золотой род» давал инвеституру новому хану 
и принимал от него присягу. Только для представителей «золотого рода» 
и немногих вельмож был открыт доступ к Великой Ясе Чингисхана, т.е. 
собранию законов и приказов. Творить суд над Чингизидом мог только  
сам хан старший в роде. Свои права и привилегии Чингизиды приобретали 
по праву рождения независимо от экономических обстоятельств, а также 
нравственных, умственных и физических качеств того или иного лица.

Актуальность и новизна научно-исследовательской работы, 
представляющей сведения по генеалогии и репродуктивной части  
Чингизидов, рассматривается нами через призму несущей конструкции 
истории евразийского пространства на протяжении многих веков.

Словом, с позиции политического сознания той эпохи, настоящими 
представителями алтан уруга были только Джучи, Чагатай, Угедей, Тулуй и 
их мужские потомки, рожденные как от законных жен, так и от наложниц или 
служанок. По мере естественного роста числа царевичей, дробления алтан 
уруга и распада империи образовалось несколько параллельных династий 
Чингизидов – династия Джучидов (правила в Золотой Орде), Чагатаидов 
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(правила в Средней Азии и Восточном Туркестане), Хулагуидов (правила в 
Иране) и династия Юань (правила в Монголии и Китае).

После смерти Мунке в конце 1259 г. начинается распад Великой  
империи Чингизхана в связи с отсутствием процесса престолонаследия 
и по своей сути началась междинастийная и внутриклановая война  
(гражданская война, говоря современным языком). 

Фактически же с этого времени Монгольская империя разделилась 
на четыре монархии, а «золотой род» Чингизидов распался на несколько  
династий. Этими независимыми и враждовавшими друг с другом государствами 
были:

Государство в собственно Монголии и Китае с центром в городе  
Ханбалык (современный Пекин), которым правил род Тулуя, четвертого 
сына Чингизхана, а именно Хубилай хан (1260 – 1294) и его потомки. Это 
государство получило китайское официальное имя – империя Юань. 

Государство Хулагуидов, созданное в 1258 г. в Иране Хулаге ханом 
(ум.1265), сыном Тулуя; Хулагу и его преемники на троне носили титул ильхан 
(«хан племени»), поэтому в исследовательской литературе монгольских 
правителей Ирана нередко называли ильханами (Ильханидами). Государство 
Ильханов во время своего основания охватывало все страны от Амударьи 
до Индийского океана и от Инда до Евфрата, а также большую часть  
Малой Азии и кавказских стран.

Чагатайское государство, включавшее Мавераннахр (Среднеазиатское 
междуречье), Семиречье, Восточный Туркестан (Кашгария), получило 
свое название от имени второго сына Чингиз хана – Чагатая. В отдельные  
периоды в Средней Азии правили также потомки Угедея, третьего сына  
Чингиз хана.

Золотая орда, в состав владений которой входила вся Великая степь 
(Дешт и Кипчак – мусульманских источников) от Иртыша на востоке до 
Дуная на западе; этим государством правили потомки Джучи, старшего  
сына Чингизхана.

Историческая судьба этих четырех монгольских государств сложилась 
по-разному. Потомство Тулуя, правившее в Китае (династия Юань), 
китаизировалось. Джучиды, Чагатаиды и Хулагуиды приняли ислам – веру 
своих подданных. Потомки Тулуя сохраняли власть в самой Монголии  
до XVII в., а в Китае они правили только до 1368 г., когда им на смену  
пришла династия Мин. Последний хан из прямых потомков Хулагу, Абу 
Саид, умер в 1335 г., и главная ветвь по мужской линии угасла; правда, 
и потом, до середины XIV в., на престол Ильханов возводилось еще 
несколько, происходивших большой частью из боковых ветвей, царевичей и 
даже одна царевна (Сатибек, сестра Абу Саида: правила в Азербайджане в  
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1338-1340 гг.), однако они не были признаны повсюду; к 754/1353 – 1354 г. 
власть потомков Чингизхана в Иране рухнула окончательно и государство 
Хулагуидов распалось. Чагатайская держава в конце сороковых годов XIV в. 
разделилась на два государства – западное и восточное. В западных владениях 
– Мавераннахре, род Чагатая потерял свое господство, и фактическая власть 
находилась в руках тюрко-монгольских эмиров (беков), среди которых 
затем выделился эмир Тимур (1336 - 1405) из монгольского племени барлас. 
Дальнейшая история западной части Чагатайского государства (название 
чагатай было сохранено только за западным государством, государством 
Тимура, и его кочевым населением) сложилась так, что в Мавераннахре 
возникла династия Тимуридов, правившая страной до начала XVI в. В начале 
XVI в. государство Тимуридов было завоевано кочевыми племенами из  
Дешт - и Кипчака – узбеками, во главе которых стояли Шибаниды –  
потомки царевича Шибана, сына Джучи, старшего сына Чингиз хана. Они 
основали в Средней Азии два государства – Бухарское ханство и Хивинское 
ханство. Государство, возникшее в восточной половине Чагатайского улуса, 
получило название Моголистан; там до конца XVII в. правили потомки 
Чагатая, действительные или мнимые.

Консолидация племен в кипчакскую эпоху была важнейшим этапом в 
сложении казахской народности. На базе развития этнических процессов 
в Восточнокипчакском ханстве XI-XII вв. складывается этническое ядро 
казахского народа (по Кумекову Б.Е.).

В первой половине XIII в. все земли, находившиеся под влиянием 
кипчаков, вошли в состав Монгольской империи. С целью легитимизации 
власти в Дешт-и Кипчаке монголы проводили целенаправленную  
политику на физическое истребление династийного рода кипчаков  
ельборилии сокрушение военного потенциала кипчакского общества. 
Выверенная стратегия привела к присвоению родом Чингизхана всех 
прерогатив политической власти в Дешт-и Кипчаке.

Кардинальные политические изменения, однако, не повлекли за собой 
столь же радикальных трансформаций во всех областях общественной 
жизни. Верховенство монголов не смогло приостановить развернувшегося 
соперничества в духовной и материальной сферах двух сил – пришлой и 
автохтонной. Постепенно монгольская знать и ее окружение поглощались и 
ассимилировались в тюркской кипчакской среде. В борении двух культур, 
монгольской и кипчакской, восторжествовала более развитая кипчакская 
культура. Тем самым, кипчакские культурные и духовные традиции в  
языке, религии, письменности, нравах и обычаях возобладали над 
монгольской.

Таким образом, просматриваются три главные причины гибели 
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Монгольской империи и неадаптивности ее культуры. Это, во-первых, 
техническая отсталость, особенно ее вооружения. Вторая – феодальная 
раздробленность благодаря праву удельного наследования завоеванных 
земель. И, наконец – отсутствие единой веры и религии, что препятствовало 
формированию духовной сплоченности популяции.

Монгольская империя умерла, но монгольская культура сохранилась. 
Она жива до сих пор там, где она родилась, там, где она по- настоящему 
адаптивна.

Монгольское общество, созданное Чингизханом, было достаточно 
монолитным и сплоченным, чтобы побеждать и завоевывать страны и 
народы менее свободные и не объединенные общей идеей. Но оно оказалось 
недостаточно адаптивным, чтобы не только завоевать пространства и 
населяющие их этносы, но обогатить и сплотить их своей культурой, в которой 
не доставало гармонии, красоты и свободы.

Золотая Орда, государство Джучидов, в 30-60 гг. XV в. распалась, и на ее 
развалинах появились ханства: Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское 
и Казахское, а также ряд других самостоятельных владений. Дольше всего 
Чингизиды царствовали в Казахских степях (до середины XIX в.).

На просторах Дешт-и-Кипчака как части постзолотоордынской 
территории Чингизидов и их различных ответвлений развернулось очередное 
междинастийное и межклановое столкновение. Одними из главных 
представителей господствующих династий начала и середины XV века 
являлись потомки Шибана и Орда-Эджена, оба – участники Второй мировой 
монгольской войны. 

Орда-Эджен (Орда, Хорду, Ичен). Согласно Рашид-ад-Дину, Орда – 
первый сын Джучихана от его старшей жены по имени Сартак из рода  
конырат. После смерти отца в 1227 г. главная ставка Джучи, которая 
располагалась в верховьях Иртыша, в районе озера Ала-Куль, и называлась 
Кок Ордой, перешла к Орда-Эджену. Один из спорных вопросов – дата  
смерти Орда-Эджена. В известных справочниках Стэнли Лэн-Пуля 
«Мусульманские династии» (1899 г.), К.Э. Босворта под тем же названием 
(1967 г., на русский язык переведен П.А. Грязневичем в 1971 г.) датой смерти 
Орда-Эджена неверно указан 1280 г., из этих источников ошибка перешла во 
о многие исторические труды. В действительности время смерти Орда- 
Эджена – между 1246 и 1251 гг.: в 1246 г., когда Плано Карпини со своими 
спутниками проезжал через территорию Улуса Джучи, Орда-Эджен был 
еще жив, но уже в 1251 г. его уделом правил его четвертый сын Кункиран. 
Во второй половине XIII в., то есть при первых преемниках Орда-Эджена,  
центр улуса Орды (а заодно и его название Кок-Орда) был перенесен из 
района озера Ала-Куль, где он находился вначале, на берега Сырдарьи.  
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После Кункирана, сына Орды, там правил Куйинчи (Коничи), сын Сартактая, 
сына Орды. После смерти Куйинчи вместо него утвердили его старшего 
сына с поэтическим именем Баян. С этого времени территория по среднему 
и нижнему течению Сырдарьи и прилегающие к ней области Улуса Джучи 
прочно закрепились за потомками Орда-Эджена. Показательный факт: и 
предки Урусхана, и он сам, и его потомки также владычествовали именно  
на этой территории; как раз оттуда, с берегов Сырдарьи, в XIV в. они  
совершали свои походы на Нижнюю Волгу и, разгромив политических 
противников, на время овладели Сараем, столицей Золотой Орды, а затем 
вновь возвращались в свою Кок-Орду, в присырдарьинские владения. 

Говоря об актуальности, стоит отметить, что в рамках программы 
Казахстана «Культурное наследие» уже издавался Парижский список 
«Муизз ал-ансаб» (перевод Ш. Вохидова), но данная работа не дает полной 
информации об изучаемом источнике согласно канонам исторической 
методологии. Судить об этом источнике можно только путем сверки всех 
четырех копий источника, хранящихся в Париже, Лондоне и Индии. Только 
на основе проведенной внешней критики (сверка и печать критического  
текста источника) можно проводить внутреннюю критику и извлекать 
исторические факты из данного первоисточника. Критический текст  
Таварихи Гузидай и Нусрат-наме был издан, но не был переведен на 
современные языки; кроме того, факсимиле данного источника в монографии 
Н.М. Акрамова слишком мелкое и нечитабельное. Поэтому, основываясь  
на работе Н.М. Акрамова, данный источник нужно ввести в исторический 
оборот. Часть Ленинградского списка уже публиковалась в Материалах  
по истории Казахских ханств (1969 г.), но эта работа будет неполной без 
сравнения двух списков Таварихи Гузидай и Нусрат-наме и перевода 
всего источника в целом. Кроме того, на основе данного источника можно 
окончательно разрешить проблему принадлежности казахских Чингизидов  
к ветви Орда-Эджена или Тука-Тимура, так как в Лондонском списке  
имеются сведения XV в. о потомках Орда-Эджена, а в Ленинградском  
списке – отсутствуют. Сочинение Хондемира очень важно, поскольку 
там описываются события XV-XVI вв., происходившие на территории 
современного Казахстана. Из числа историков данная работа использовалось 
только Б.А. Ахмедовым, но она не переведена на европейские языки,  
поэтому не используется современными исследователями, хотя и содержит 
в себе бесценные сведения об истории Казахстана. В связи с научными 
достижениями в области генетики у историков появляется инструмент для 
верификации исторических гипотез.

Шибан, пятый сын Джучи. Согласно «Муизз ал-ансаб», матерью Шибана 
была Несер. Дата рождения Шибана неизвестна. По указанию Бату Шибан 
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и Орда-Эджен были участниками курултая в Монголии, на котором Гуюк 
был провозглашен великим ханом. Потомки Шибана являются основателями 
Сибирского ханства, которое связано с династией и именем Шибанида 
Ибак-хана (Абак, Ибак). Основным ядром Сибирского ханства Шибанидов,  
образование которого относится к началу 70-х г. XVв., вначале были земли, 
расположенные по среднему течению Иртыша и рекам Тары, Тобол, Ишим 
и Тура. Границы ханства то расширялись, то сужались в зависимости от 
политических обстоятельств.

В настоящее время в научном обороте появились средневековые  
источники, ранее незнакомые современным историкам, в частности 
работы известного ученого Т.И. Султанова. Опираясь на его труды, мы 
можем ответить на один из главных вопросов наших оппонентов: «Как вы 
объясняете происхождение казахских ханов от первого сына Джучихана  
Орда-Эджена, а не от тринадцатого – Тука-Тимура?»

Выдающийся востоковед Владимир Густатович Тизенгаузен (1825-1902 
гг.) в 1884 г. опубликовал «Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Том I. Извлечения из сочинений арабских». Второй том, 
«Извлечения из персидских сочинений», собранный В.Г. Тизенгаузеном 
и переработанный А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным, был издан лишь в  
1941 г. В указанных томах собраны наиболее авторитетные летописи 
Средневековья, относящиеся к истории Золотой Орды, в том числе и  
Казахстана. На основании государственной программы «Культурное  
наследие» два тома трудов В.Г. Тизенгаузена переизданы Институтом 
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Министерства образования и науки 
Республики Казахстан: в 2005 г. – первый том («История Казахстана в  
арабских источниках», том I), в 2006 г. – второй том («История Казахстана в 
арабских источниках», том IV).

Во втором томе В.Г. Тизенгаузена приведена родословная Урусхана 
от потомков Тука-Тимура. Этой версии и придерживался известный 
казахстанский востоковед В.П. Юдин. Аналогичная версия происхождения 
Урусхана изложена в третьем томе «История Казахстана в персидских 
источниках» (летопись «Муизз ал-ансаб»).

Другая точка зрения о происхождении Урусхана от потомков Орда- 
Эджена исходит от персидского источника «Аноним Искандера»,  
написанного в 1414 г. Ему вторит историк Гаффари в произведении 
«Список устроителя мира». Такие же сведения дает и Хайдар Рази в своих 
«Историях». Эту точку зрения поддерживали российский историк XIX в.  
В.В. Вильяминов-Зернов – автор исследования о касимовских царевичах, 
академик В.В. Бартольд, немецкий исследователь Ховард, французский 
ориенталист Рене Груссе, английский историк Э.Д. Филлипс, автор 
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фундаментального труда «Распад Золотой Орды» М.Г. Сафаргалиев, 
петербургский профессор Т.И. Султанов – автор десятков книг по истории 
Казахстана и другие ученые-историки. Мы принимаем второй вариант,  
то есть согласны с персидским источником «Аноним Искандера» и 
примыкающими к нему авторами: Урусхан является потомком Орда-Эджена.

В контексте данной статьи не рассматривается детальная историческая 
взаимосвязь между Абулхаир ханом и султанами Керей и Жанибек. Одно 
несомненно: конфликт не мог носить бытовой характер. 

Со времен золотоордынской «великой смуты» свыше ста лет в 
регионе длилась политическая нестабильность, практически непрерывно 
сопровождавшаяся войнами. Конфликтность ситуации подпитывалась и 
укоренившимися традициями династийного противоборства чингизидов. 
Вооруженное противостояние нескольких ветвей чингизидов –  
тукатимуридов, шайбанидов – за обладание властью в Дешт-и-Кыпчаке в  
общей сложности продолжалась 75 лет, с 1428 по 1503 годы. На  
заключительной фазе противоборства в престолонаследии вышли  
потомки Орда-Эджена. 

Бесспорно, для возникновения первого казахского государства – 
Казахского ханства сложились определенные исторические обстоятельства.  
И эти обстоятельства показывают, что падение государства Шибанида 
Абулхайр хана в Восточном Дешт-и-Кипчаке и образование там Казахского 
ханства произошли по обычной для рассматриваемой эпохи схеме, согласно 
которой в Средние века государства возникали и распадались вместе  
с той или другой династией.

«Политическая и общественная значимость этого события заключается 
прежде всего в том, что Казахское ханство, возникшее в 1470-1475 годах, – 
первое по времени в Средней Азии национальное государство, созданное  
ныне существующим народом, а не его предшественниками или  
историческими предками». По другим источникам 1460-1465 годах. 

Значительная часть казахских чингизидов восходят от Жанибек султана 
имевшего девять детей. В последствие поливергентные династические 
ветвии от Жанибек султана образовали три значительных генеалогических 
ветвей от Касыма, от Усек султана и наиболее многочисленные от Джадика 
султана. Паралельная незначительная ветвь чингизидов восходят от  
Шибана (шибаниды) выходцами из Хорезма.

Результаты данного исследования позволяют констатировать, что 
основатели Казахского ханства – Керей и Жанибек султаны восходят от 
Чингисхана через его внука, старшего сына Джучи Орда-Эджена в 14-м и 
13-ом поколениях.
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КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ИСТОКИ И  
СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

В своих многочисленных докладах, выступлениях и интервью Президент 
нашего государства отмечает важную истину: «Тарихын білмеген ұлттың 
болашағы бұлыңғыр». Знание истории своей Отчизны дает незыблемые 
основания для жизнеспособности любой нации. Историческое прошлое 
казахского народа, его государственность уходит в глубины истории. В 
период глобальных перемен и вызовов отечественная историческая наука  
стремится к формированию собственного научного знания на происходившие 
исторические процессы. Отмечаемая в этом году историческая дата – 550- 
летие Казахского ханства подчеркивает в современном обществе осознание 
суверенности и гражданственности народа.

В разные исторические эпохи на современной территории Казахстана 
существовали устойчивые государственные объединения кочевников. 
Именно эти общества осуществили фундаментальное открытие человечества: 
культивацию аридной зоны евразийских степей, использование степных 
пространств степей для ведения скотоводческой экономики. Среди результатов 
этой культивации стало то, что лошадь в результате одомашнивания и 
селекции превратилась в средство передвижения, т.е. появилась возможность 
охвата большего пространства территорий, познания и влияния на народы 
земледельческой культуры, завоевания, миграции, новые тактики военного  
дела, контроль над торговыми путями. Значительным достижением 
скотоводческого общества в материально-техническом плане стало  
изобретение металлургии бронзы, железа, золота, серебра, это дало 
возможности для появления колесниц, седла, лука, стрел, кольчуги, звериного 
стиля в искусстве по золоту и серебру, и т.д. 

Согласно, теории «культурных кругов», разработанной в рамках 
теории диффузионизма, сходные явления в культуре различных народов 
объясняются происхождением их из одного центра, т.е. это возможно в 
результате появления однажды и в одном месте фундаментальных открытий.  
Результатом культивации стало и то, что именно номады стали ключевыми 
носителями системы коммуникаций в континентальных пространствах  
Евразии, когда: «эффект этих открытий таков, что они дают 
народу-первооткрывателю решающее преимущество перед другими 
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народами» [1, с. 110].
Историческая роль кочевников носила мировой характер, отразившийся 

в трансформационных процессах экологических изменений, хозяйствовании, 
организационно-политической системе, культурно-религиозных взглядах и 
лингвистико-этническом состоянии огромного количества людей от Индии 
и Китая до Европы. Вместе с тем, по письменным источникам мы можем 
проследить понимание нашими предками таких важных в современную 
эпоху категорий как «государственность», культурная или национальная 
«идентичность», «патриотизм», значение коммуникаций в системе 
государственного управления.

В эпоху Империи хунну власть верховного правителя – шаньюя 
–  распространялась на огромные степные и земледельческие области 
Центральной Азии. В китайской летописи периода династии Хань, 
повествующей об истории возвышения этой империи примерно в 209 г. до 
н.э., рассказывается, во многом поучительная история, о том понимании 
государства, которое вкладывали в него хунну. «Дунху отправили посланника 
сказать Модэ шаньюю, что лежащая за цепью обоюдных пограничных 
караулов полоса брошенной земли, принадлежащая хуннам, не удобна 
для них, а он (дунху) желает иметь ее. Модэ в чрезвычайном гневе сказал:  
«Земля есть основание государства; как можно отдавать ее?» [2, c. 48].

Спустя века, около 720 г. знаменитый советник тюркских каганов, 
Тоньюкук, как передает летопись династии Тан, учил Бильге кагана тому, что 
тюрки обладают свойственной их государственности экономикой, основанной 
на скотоводстве, тюркские войска мобильные: «когда сильны, идут вперед 
для приобретений», а когда слабы всегда сумеют скрыться в степных 
пространствах своих необъятных земель. В отличие от тюрков, танские  
войска «многочисленны, но негде употреблять их», потому что они живут в 
городах и не обладают быстрыми конями и меткими стрелами, мобильной 
тактикой ведения боя. Также китайцы почитают учение Лао-цзы и Будды, 
которые делают их «слабыми, а не воинственными и сильными» [2, c. 279].

Примерно в эти же годы, в степях, тюрки возводили стелы тюркским 
письмом в честь подвигов каганов и их приближенных. В памятнике 
Тоньюкука сново звучат его мудрые слова, выбитые на «вечном камне» - 
бітік- о служении народу и Отчизне: «Если бы Эльтериш каган не старался 
приобретать, или, если бы его не было бы и, если бы я сам, мудрый  
Тоньюкук, не старался приобретать или, если бы не существовал, то в земле 
Капаган кагана и народа тюрков не было бы ни какой государственной 
организации, ни народа, ни людей, ни правителя» [3, c. 69-70].

Становление казахской государственности строилось в рамках и на  
основе центрально-азиатской системы политической власти кочевнических 
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обществ, и важнейшим этапом в истории региона стала Монгольская  
империя Чингизхана, создавшая систему наследственной власти правителей 
по линии династии Чингизидов. Именно такая политическая власть в 
Казахстане с периода основателей Казахского ханства – Жанибека и Керея 
– султанов-чингизидов просуществовала до времени колонизации [4, c. 
73-76]. Казахское ханство дорожило историко-культурными отношениями, 
исторически сложившимися с центрально-азиатскими народами, в своей 
внешней политике стремилось к удержанию социально-экономического 
равновесия между земледельческими и скотоводческими обществами.  
В системе управления казахские ханы придерживались политики 
сбалансированной системы между институтами политической власти: 
верховной ханской власти, института бийства, института военной  
аристократии султанов-чингизидов, институтов родоплеменной власти и 
других.

Провозглашение суверенитета и независимости Республики Казахстан 
возвратило государственность казахскому народу, который в новых 
исторических условиях во главе с Президентом Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым построил государство, ставшее новым государством-нацией 
в современном мировом сообществе. Казахстан строит суверенную 
государственность на основе богатейшего багажа исторического опыта, 
мудрости народа и целенаправленной политики Президента страны, 
векторы которой обозначаются в виде стратегии казахстанского пути 
развития. Наше государство, постоянно воспринимая новые тенденции 
региональных и глобальных процессов, восприняло требования современной 
системы управления государством, правовые и гражданские аспекты  
жизнеспособности общества, поэтапно решило приграничные проблемы с 
региональными соседними государствами, сумело укрепить свои позиции в 
мировых экономических и политических отношениях.

В условиях перемен в современных международных отношениях, 
расстановки взаимовлияющих факторов внешних сил и противоречий, 
Президент нашего государства ясно сформулировал платформу 
государственного управления и приоритеты внутренней и внешней  
политики. Одним из основных приоритетов Новой Экономической 
Политики Казахстана «Нұрлы Жол» стал План инфраструктурного развития,  
включающий в себя: транспортно-логистическую инфраструктуру, 
логистические хабы на востоке и морскую инфраструктуру на западе 
страны, инфраструктуру в существующих специальных экономических 
зонах, энергетическую инфраструктуру, инфраструктуру жилищно- 
коммунального хозяйства и сети водо- и теплоснабжения страны [5].

На разных этапах истории во всех обществах проблемы развития 



630

коммуникаций – транспортных, воздушных, железнодорожных,  
энергетических, водных и других, – становились постоянными задачами 
государственного управления. 

В просвещенной Европе во время Наполеона I возводилась  
Триумфальная Арка, архитектурное решение которой должно было  
соединить стрельчатыми дорогами к Арке все главные улицы Парижа,  
также, как и сам Париж должен был соединять дороги по разным  
направлениям страны по проектам кардинала Ришелье. В этом смысле  
актуально звучат слова Президента: «Мы обязаны создать такую  
транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились 
автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали. Как от 
сердца – артерии. Как от солнца – лучи» [5]. Сегодня Астана – это столица 
нашего государства, ее стратегическое значение несоизмеримо в системе 
государственного управления.  

В нынешнем экономическом развитии Китай во многом обязан  
постоянному освоению территориального пространства, когда-либо 
оказывавшегося в орбите его государственных границ. С древности это 
строительство каналов, дорог, ирригационных сооружений и пограничных 
постов, а в конце ХХ века – это программа «реализации стратегии 
широкомасштабного освоения западных районов страны», благодаря 
которой через пустыню Такламакан протянулась транспортная дорога [6, 
c. 92-94]. Примерно через каждые 100-150 м по обочине этой дороги стоят 
охранные дома, позволяющие предотвратить засыпание дороги песком 
и другие чрезвычайные ситуации. По древним документам эту пустыню 
называли «Пустыней Белого Дракона», она была природной границей между  
оазисами тюрко-иранского населения и ханьцами-китайцами, в этой  
пустыне было много погребено войск и людей в разные времена, пытавшиеся 
ее пересечь.

В истории Степи стратегическое понимание дорог, путей их охраны 
и особенно создание рынков обмена на границе с Китаем и другими 
земледельческими центрами было необходимым условием контроля 
над территориями и управления внутренней и внешней политикой, как 
могли бы мы сегодня сказать. В период тюркских каганатов была создана 
целая сеть контролируемых кочевниками торговых дорог, соединявших 
степные территории с Ираном, Византией, Китаем и среднеазиатскими  
земледельческими центрами [6]. Функционирование уникальной 
международной торговой артерии – Великого Шелкового пути – в Центральной 
Азии рассматривается в трех основных направлениях: производительность, 
военная сила и власть торговли. В рамках этих направлений развивалась 
стратегия коммуникаций в управлении каганатами, тюркскими правителями. 
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При могуществе Тюркского каганата над китайскими княжествами и Согдом 
по Великому Шелковому пути была организована оживленная торговля 
шелком, основными потребителями которого были Сасанидский Иран и 
Восточно-Римская империя. Организация этой торговли была основана на 
посреднической деятельности: Тюркский каганат получал шелк в качестве 
дани из Китая, благодаря созданной им системе коммуникаций, военному 
превосходству, контролю над Согдом и согдийскими колониями и охраны 
караванной торговли; Согд и согдийские колонии вдоль всего протяжения 
торгового пути обеспечивали посреднический обмен товарами и саму 
караванную торговлю между Тюркским каганатом, Китаем, Ираном и 
Византией [8, c. 134-156]. Такая система управления в Тюркской империи 
позволяла эффективно продвигать внешнеполитические и экономические 
интересы. 

Осознание современным Казахстаном своего уникального регионального 
положения в Центральной Азии позволяет в новых условиях сохранять 
позиции регионального лидера. В послании Президента долгосрочные 
задачи развития транспортных коммуникаций свяжут Казахстан с ведущими 
мировыми центрами глобальной экономики. 

Таким образом, казахская государственность впитала в себя истоки 
вечных истин таких актуальных для наших граждан сегодня. Поэтому  
знание истории, о котором говорит наш Президент, учит нас патриотизму, 
чувству долга и справедливости.
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Тулибаева Ж.М.,
Университет им. С. Демиреля, д.и.н.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧИНГИСХАНЕ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ СОЧИНЕНИИ «УЛУС-И АРБА-ЙИ ЧИНГИЗИ»

На нынешний год, богатый на круглые даты из истории Казахстана, 
приходится еще один юбилей, который остался практически незамеченным. 
Это 860-летие со дня рождения Чингисхана – основателя величайшей  
империи в мировой истории, потомками которого во второй половине XV 
века было создано Казахское ханство. Некоторые оригинальные сведения 
о жизни и смерти «завоевателя мира», содержащиеся в историческом  
сочинении «Улус-и арба‘-йи Чингизи», будут затронуты в этом докладе.

Сочинение «Улус-и арба‘-йи Чингизи», созданное под руководством и 
при непосредственном участии знаменитого тюркского ученого-астронома 
и государственного деятеля Мирза Улугбека в 1425 г., является одним из 
наиболее ценных источников домонгольского и монгольского периода истории 
Центральной Азии. К наиболее значимым сведениям из «Улус-и арба‘-йи 
Чингизи» можно отнести данные источника о белых знаменах Чингисхана 
девяти ступеней, порядок проведения курултая и церемоний приемов, 
структуре тюркских войск, устройство улусов и многое другое.

Следует особо отметить, что в сочинении приводятся оригинальные 
сведения по названиям племен или различных терминов. Например, «что 
туман имеет два значения: первое – 18 тысяч означают один туман, это 
монгольский туман, его на тюркском языке называют «со». Если пятьдесят 
штук [чего-либо] называют одним туманом, то этот туман на тюркском языке 
называют «гарлабай». В «Улус-и арба-йи Чингизи» термины упоминаются  
на монгольском, арабском и тюркском языках.

Третья глава сочинения, посвященная Чингисхану, содержит  
оригинальные сведения о традициях монгольских племен и Яссе Великого 
Сахибкирана. Мирза Улугбек пишет: «Великий Сахибкиран Чингиз-хан 
учредил определенные правила для любых случаев и обстоятельств, и он  
также придумал наказания для всех преступлений. Среди них, штраф за 
убийство мусульманина был установлен в виде сорока кусков золота» [1, л. 
55 б]. 

Согласно утверждению Мирзы Улугбека «Правила или обычаи монголов 
могут содержаться в следующих словах: «Все приказы хана должны  
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быть без колебаний исполнены» [1, л. 56 б]. 
В «Улус-и арба‘-йи Чингизи» подробно описаны правила проведения 

всеобщей охоты в степи. Мирза Улугбек подчеркивает, что «основная цель 
этой охоты, тренировка их воинов в искусстве верховой езды и стрельбе 
из лука. Приучить их быть твердыми и осторожными на поле битвы. Этот  
обычай существует среди монголов и по настоящее время» [1, л.56б]. 

В «Улус-и арба‘-йи Чингизи» приводится красочное описание  
предсказания появления на исторической арене Чингисхана. Вильям Майлс,  
в своём переводе «Улус-и арба‘-йи Чингизи» на английский язык под 
названием «Родословие тюрок, или генеалогическое древо тюрок и 
татар», ошибочно указал разные года в двух возможных датах рождения  
Чингисхана – 9 зу-л-хиджа 540 года хиджры (22 мая 1146 г.) и 20 зу-л-каада 
549 года хиджры (26 января 1155 г.) [2, с. 69]. На самом деле, Мирза Улугбек 
в сочинение указывает только один год рождения Чингисхана, упоминая год 
на персидском и арабском языках: «Рассказывают, что этот ребенок родился 
9 зу-л-хиджа 549 года хиджры (13 февраля 1155 г.), соответствующему 
тюркскому году кабана (хук), а некоторые говорят, что он родился 20 числа 
зу-л-каада, в год кабана (тунгиз), 549 года хиджры (26 января 1155 г.)»  
[1, л. 38а]. 

Дата рождения Чингисхана до сих пор является спорной, хотя 1162 
год в Монголии официально признан датой рождения Чингисхана и три  
года назад там был пышно отпразднован 850-летний юбилей.  

Храпачевский Р.П. детально анализируя данные китайских источников, 
приводит сведения из «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание монголо- 
татар») [3, с. 54]. Этот труд написан в 1220-1221 годах и представляет 
собой отчет-записку китайского посла Чжао Хун своему правительству о 
монголах. Чжао Хун отмечает неточность монголов в датах рождений и их 
приблизительность: «По их обычаю, [они] каждый раз отсчитывают один 
год, когда зеленеют травы. Когда у них люди спрашивают возраст, то [они]  
говорят: «Столько-то трав!». [Я, Хун], также часто спрашивал у них дни и 
месяцы [их] рождений. [Они] смеялись и отвечали мне: «[Мы] никогда 
не знали этого!». [Они] даже не могли вспомнить, было это весной или 
осенью... Нынешний император Чингис родился в [году] цзя-сюй (14.II.1154 –  
3.II.1155)» [3, с. 54].

На основе критического анализа сведений китайских источников и 
сравнительно сопоставительного анализа с данными Рашид ад-Дина, 
Храпачевский Р.П. приходит к выводу, что «надо признать данные расчетов 
Рашид ад-Дина о годе рождения Чингисхана наиболее достоверными.  
Поэтому дата рождения Чингисхана – начало 1155 года, подтвержденная 
к тому же единственным дошедшим до нас прижизненным Чингисхану 
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китайским источником «Мэн-да бэй-лу», причем приведенной в нем прямой 
датой, может считаться вполне установленной» [3, с. 64]. 

Всё вышеизложенное подтверждает достоверность источников, 
использованных Мирза Улугбеком при написании сочинения «Улус-и  
арба‘-йи Чингизи».

В сочинении Мирзы Улугбека содержатся сведения, не встречающиеся 
в других известных источниках. Например, описание обстоятельств смерти 
Чингисхана, его последнее завещание приводятся в иной версии, чем у  
Рашид ад-Дина в «Джами ат-таварих». В «Улус-и арба‘-йи Чингизи»  
приводится объяснение того, почему тангуты были вырезаны с особой 
жестокостью, а уцелевшие были превращены в рабов. Мирза Улугбек в 
стихотворной форме приводит слова Чингисхана:

«Вы должны скрыть мою кончину
Никто не должен рыдать громко
Лучше будет, если все будут молчать.
Как только Шайдаркун покинет город
Его должны убить сразу
Истребите всю его армию
Тогда государство достанется вам…

После кончины Великого Сахибкирана Чингисхана, следуя его завещанию, 
до того момента, пока не совершили процедуру аудиенции Шайдаркуна с 
Великим Сахибкираном Чингисханом, ничего не сообщили о своем траурном 
положении» [1, л. 108б].  

В исторических хрониках упоминаются различные даты и обстоятельства 
смерти Чингисхана. Джамал Карши в сочинении «Мулхакат ас-Сурах» 
(«Прибавления в словарю «ас-Сурах») пишет, что Чингисхан скончался 10 
рамазана 624/24 августа 1227 г. [4, с. 111]. Рашид ад-Дин пишет о болезни 
Чингисхана, которая, по словам Джувейни, была отягощена нездоровым 
климатом [5, с. 119]. Немецкий исследователь Пауль Рачневски в книге 
«Чингисхан, его жизнь и наследие» приводит многочисленные версии 
обстоятельств смерти Чингисхана, ссылаясь на восточные источники [6, с. 
141]. Однако, сведения из «Улус-и арба‘-йи Чингизи» профессором Рачневски 
не были использованы. 

Сообщения историографов о причине смерти Чингисхана противоречивы. 
Некоторые сообщают, что он болел малярией, другие, что он умер от ран, 
полученных в сражениях. Так по сведениям Марко Поло, Чингисхан умер 
из-за ранения стрелой в колено, полученного во время осады замка [7, с. 62].

Сразу после смерти Чингисхана появились и дошли до нас  
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многочисленные легенды о его смерти. Это может служить подтверждением, 
что монголы не знали о действительной причине его смерти. Плано Карпини 
сообщает, что Чингисхан был поражен молнией [8, с.44]. Джузджани 
рассказывает, что правитель тангутов предсказал что, когда его кровь 
станет белым как молоко от его ран, Чингисхан умрет через три дня. Когда 
его пророчество о крови дошло до Чингисхана, это затронуло его сердце, 
его сила убывала. Через три дня после казни Тангутского повелителя,  
он скончался [6, с. 141]. 

Монгольские источники связывают смерть Чингисхана с пророчеством 
тангутов. Они сообщают, что повелитель тангутов сказал Чингисхану: 
«Если ты убьешь меня, твое тело пострадает, если ты не убьешь меня, твои 
подчиненные пострадают». Появились даже сообщения, что Чингисхан 
стал жертвой акта мести красивой Курбелжин, жены правителя тангутов,  
которая нанесла ему рану во время их близости [6, с. 142].

Дата смерти Чингисхана, указанная Мирзой Улугбеком, полностью 
совпадает с датой, приводимой Джувейни в «Тарих-и Джахангуша» [5, с. 
122] – четвертого благословенного рамазана 624 года хиджры/18 августа  
1227 г. При этом описание причины болезни и последующей смерти  
Чингисхана Мирза Улугбеком и Джувейни излагается по-разному. Это  
говорит о том, что Джувейни и Мирза Улугбек пользовались различными 
источниками, а совпадение даты смерти подтверждает его достоверность. 

В «Улус-и арба‘-йи Чингизи» приводятся оригинальные сведения о 
захоронении Чингисхана, не встречающиеся в других источниках. Согласно 
Улугбеку, на место своего будущего захоронения Чингисхан указал однажды 
во время охоты, когда там остановился для отдыха: «Это подходящее 
место для моей могилы. Когда мой час настанет, здесь постройте купол 
(гумбаз) из магнитного камня (санг-и магнатис), а мое тело положите  
в настоящий стальной гроб и поставьте его посередине того купола». 

«Сыновья и родные следовали его завещанию. Железный гроб с шести 
сторон прикрепили к магнитным камням и подтянули. Гроб как будто 
свободно висел посередине купола. Те окрестности стали запретными для 
посторонних. 

Теперь тот купол находится посередине леса, а в окрестностях  
образовался земляной вал. Говорят, сейчас проведена одна очень узкая 
дорога со стороны входа в гумбаз и там живет группа безбожников. Какой-то  
чародей из приверженцев сатаны забрался вовнутрь купола, издаёт звуки и 
произносит какие-то слова. Присутствующие, услышав это, стараются понять 
их смысл. Чародеи, проживающие там, стали неверными и поклоняются 
ему, исходя из его слов и выражений, приказывают и запрещают, стараются 
распространять сатанинские проповеди. Тот купол те неверные считают  
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своим святилищем. Кроме той узкой дороги, с других сторон невозможно 
добраться туда, так как с других сторон дороги покрыты лесом и нет 
возможности человеку добраться. 

Некоторые летописцы говорили, что созвездием Великого Сахибкирана 
Чингисхана при рождении были Весы (Мизан). А созвездие Весы относится 
[к миру] ветра. Поэтому манихейские мудрецы вынесли решение – сущность 
тела Великого Сахибкирана Чингисхана отнести к воздуху. Все шахзаде 
были недовольны тем, что тело их отца подвесят. Поэтому их мудрецы 
постарались [возвести] куполообразное здание, шесть сторон которого 
были из обработанного магнитного камня. Тело Великого Сахибкирана  
Чингисхана положили в железный гроб и поставили посередине купола. 
Это устраивало всех царевичей и нойонов, так как это было что-то новое и  
такое в те времена никому до этого не удавалось создать» [1, л. 109а].

Вышеприведенные примеры из «Улус-и арба‘-йи Чингизи» показывают, 
что в сочинении Мирзы Улугбека содержатся многочисленные сведения,  
не встречающиеся в других известных источниках. 
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Ұлытау ауданының Құрметті азаматы,

ҚР мәдениет қайраткері

БІЗ ОСЫ КІМБІЗ?
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ - 550 ЖЫЛДЫҒЫНА

Қазақта тарихыңды білмесең келешегіңді болжай алмайсың деген  
нақыл сөз бар. Сондықтан тарихты, шыққан тегімізді білген дұрыс болар.

Академик, ғалым - антрополог Оразақ Смағұловтың айтуы бойынша,  
біздің дәуірімізге дейін екі мың жыл бұрын Қазақстан аумағында Каспий  
теңізі мен Қара теңіз далаларын қоса бүгінгі қазақтың рулары мен 
тайпаларының ата тектері өмір сүрген дейді. Тарихтың атасы Геродоттың 
айтуынша, жер бетін түгел бағындырмақ болған Кир патшасы теңізден өтіп, 
далаға Скиф тауларын (Ұлытау) бетке алып жол тартқанда сол кезде осы  
сары даланы мекен еткен Скифтердің ер жүрек батыр қызы Томирис (Тұмар 
қыз) көшпенділердің қалың қолын бастап Кирдің құмырсқадай қалың  
қолымен шайқасқа түсіп, Кирдің басын алды деген. Ал Скиф көшпенділері 
деген атпен Ұлытаудың етегіндегі қазақтың сонау түп тамырына тура тартар 
тіке жол. Скиф көшпенділері б.э.д. X-ХІ ғғ. мал шаруашылығымен қоса  
сол кездің өзінде-ақ мыс қорытуды үйреніп, тарихта тұңғыш  
металлургияны меңгергенін сол Геродоттың жазбаларында ашық та 
айқын айтылған. Бұған қоса дүниеде текті ДНК арқылы анықтау мәселесі 
қазір қолға алынып жатқан кезде осыдан 5 жыл бұрын жапондықтар біз 
қазақпен қандаспыз десе, өткен жылы Америкада дүниежүзілік дәрігерлер  
форумында Американың бұрынғы тұрғылықты халқы да қазақпен қандас 
деп ашып айтты. Тіптен кеше (12 сәуірде) қазақтың белгілі археологы 
Арман Умарходжиев Будда - Сақ тайпасынан шаққан, оны ДНК арқылы  
дәлелдедік деп дүниеге жар салды.

Ақселеу Сейдімбековтың шежіресі бойынша (Балталы Бағаналы ел  
аман бол).

Сақ (Скиф) дәулеті б.э.д. Х-ХІ ғасырлар аралығында өмір сүрген, 
мекені - Орта Азиямен Қазақстан, Шығыс Түркістан өңірі. Алып ер Тұңға  
(Афрасияп). Діндері - тәңірлік.

Ғұн - ұлысы б.э.д. 204 жылдан - біздің эрамыздың 211 жылдарына дейін 
өмір сүрген.

Басшысы - Меде (Боғда) батыр. Діндері-тәңірлік. Мекені - Орта Азия 
ішінде Қазақ даласы.
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Махмут Қашқари – «Түркі тілдерінің сөздігі». 24 - тайпа ел. 24 - баулы ел 
- Ұлы Қытай қорғанын тұрғыздырғандар.

Түркі қағанаты - 552 - 744 жыл. Ғұндардың жұртындағы шашыраған  
елдің басын қосқан - Күлтегін.

Шығысында - қытай қорғаны, батысында - Дербент (темір қақпа). 
30-ға тарта ұлт бір- бірін түсініскен «Басы барды - идірдік, тізесі барды  
бүктірдік» деді.

Ұйғыр қағанаты - исі түркіге кіндік жұрт болған. Селенгі, Орхон, Толы 
өзендерінің бойында тұрған, астанасы -  Орда - Балық (Харбалғас). 745-840 
жылдары болған.

Қырғыз қағанаты - IX ғғ.
Найман хандығы - XI-ХII ғ.
Моңғолдар билігі - XII-ХIII ғ.
Қарахан қағанаты - ғұн заманынан қаңлы тайпасына қара шаңырақ  

болған, қорлық, шігіл, яғма, түрген тайпалар. 840 – 1212 жылдары болған.
«Алтын Орда» - Жошы ұлысы. Еуразияның Ұлы даласы. ХIII ғасыр. 

Мекені шығысы - Балқаш көлі мен Ертіс өзен, батысы - Қара теңіз, Дунай 
өзені. Шығыс Түркістан, Жеті су, Сырдария, Талас, Шу өңірлері, Ордакент 
(Қашғар), Тараз, Үзгін, Баласағұн, Мерке, Құлан қалалары.

Осыған қарағанда, тарихтың қай сатысын алмайық, қазақ рулары  
скифтерді, сақтарды, ғұндарды, қыпшақтарды, түріктерді, моңғолдардың 
бірліктерін шығарып, ал олар әр кезеңдерде жойылғаны мен тұрақты 
орындарында қалып отырған. Осы теорияны ары қарай ғылым докторы  
Қ. Зәкіриянов толықтыра түседі. Ол қазақ рулары 4 мың жылдан әрі пайда болып 
біздің дәуіріміздегі - Түркі қағанаты - 552-744 жыл. Ғұндардың жұртындағы 
шашыраған елдің басын қосқан; Ұйғыр қағанаты - 745-840 жылдары; Қырғыз 
қағанаты - IX ғғ.; Найман хандығы - XI-XII ғғ.; Монғолдар билігі - XII - ХIII 
ғғ.; Қарахан қағанаты - 840 - 1212 жылдары.

«Алтын Орда» - Жошы ұлысы - қазақ руларының басшылығымен 
жүзеге асқанын дәлелдейді. Енді осы салт-дәстүр туралы академик, 
археолог Ә. Марғұлан 1960 жылдары Ұлытаудағы Айбас батыр моласын 
қазып ашқанда батырдың моласының түбінде от жаққанын, айналасына 
оның қызметкерлерімен әйеліне дейін бірге жерлегенін және табыттың 
ішінде көп алтын бұйымдар мен заттар болғанын айтқан және мүрде біздің  
дәуірімізге дейінгі заманда жерленгенін көрсеткен.

Осыған қарағанда Зратустра бұл мәйіттен кейін Ұлытаудың тауының 
басында Алладан осы өңірде тұратын халықтың салт дәстүрін өзгерту  
туралы тапсырма алған деген ой туады ғой.

Дүниені топан су басқанда жер бетінде үш таудың басына су  
шықпағанын, соның бірі Ұлытау екенін, басқа екі тау өте биік ұшар  
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басында қар-мұз жатуына байланысты адам баласы шыға алмайтындықтан, 
Ұлытаудың басында ғана адам қалғандығын, сондықтан да Алла тағала 
Зратустраға тапсырыс бергені дәлел емес пе?!

Тарихта қандай өтпелі кезең болғанда да қазақ халқының тағдыры 
Ұлытауға соқпай өтпейді. Солардың анықтары ретінде ақындардың:

«Ұлытаудан өткен талай ұлылар,
Әр тасында ұлы тарих ізі бар» - деп айтуына сәйкес қарасақ, әр ғасырдан 

тау басындағы Зратрустра тұрған үңгірден, Ақмешіт әулиеден бастап  
барлық жер, су тастарына дейін тарих куәсі екенін түсінгеніміз жөн.

Зыңғыртау, Алаша хан, Жошы хан, Домбауыл бастаған бірнеше тарихи 
кесенелер, Ордабазар, Басқамыр, Аяққамыр бастаған қалалармен, Таңбалы 
тас, Жібек жолы, тіпті біздің дәуірімізге дейін мыс балқытқан, темір 
қорытқан пештері бар 700-ге тарта тарихи орындар әр заманнан қазақ  
тарихынан сыр шертеді.

1218 жылы Шыңғыс хан Домбауыл ақылшысының (біздің арғы 
аталарымыз Кетбұқа мен Келбұқаның әкесі - шежіре бойынша) айтуымен 
үлкен ұлы Жошыны бүкіл қазақтың үш жүзінің жүз руынын басын  
қосып хан етіп тағайындап, содан кейін 1225 жылы ұлы құрылтай өткізіп, 
Ордабазары қаласында Алтын Орданың ханы етіп Жошыны сайлауы  
тарихта жазулы қалған.

Орта ғасырдағы ұлттық дараланулар этностенудің (этнизатсия)  
шыңдалуы жалпы адамзаттың дамуымен байланысты болғандықтан, бұл 
үдеріс қазақ халқының ел болып іргесін айырып, ұлт болып шаңырақ  
көтеруіне тікелей әсер етті. XV ғасырдан жеткен «Түркі шежіресі»  
(«Шаджарат ал-атыраг») атты еңбекте Шыңғыс ханның қазақ тілінде еркін 
сөйлеп, ойын өлеңмен жеткізе алатыны айтылады. Шыңғыс хан қазаққа 
әрі жиен, әрі күйеу болса, дүниеге Жошы, Шағатай, Үгідей, Төле сияқты  
төрт ұл келтірген бәйбішесі Бөрте ханның қоңыраттың қызы болса  
Шыңғыс ханның әулеті қазақ даласына үстемдік құрғаннан кейін бірер  
ұрпақ алмаспай жатып-ақ жергілікті халықтың тілі мен дініне бой ұсынып 
үлгеріп, осы Шыңғыс хан әулетінен тараған төрелер қазақ халқының 
тәуелсіздігі үшін, басқаны былай қойғанда, моңғол-қалмақтармен соғысып, 
сол жолда қанын төгіп, жанын берді.

Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының кіндігінен Орда-Ежен, Бату, 
Тоқай-Темір, Төлен, Шайбани атты бес ұл туған. Осылардың Тоқай-Темірінен 
Өзтемір, одан - Қожа, одан - Бадақұлан, одан - Орыс хан, одан - Құйыршық 
хан, одан - Барақ хан туады. Міне, осы Барақ хан ордасы Ұлытаудың Барақ 
көлінің басында тұрғанда Қазақ елі болу туралы немерелері Жәнібек пен 
Керейге ой тастайды.

Сарыарқа деп аталатын Дешті Қыпшақ жерінің дәл ортасында,  
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Ұлытаудың күнгей жағында, Қаракеңгір өзенінің сол жақ жағасында  
Әбілқайыр ханның Ордасы - Орда базар қаласы тұр [1].

Осы Ордабазарда Әбілқайыр ел арасына іріткі салу мақсатымен аңғал 
Қобыланды батырға Орта жүздің білікті, беделді жас биі Ақжолды өлтіртеді. 
Ол кезде Ақжол би қазақтың көне мәдениетінің кіндігі болған қарт Арғанаты 
тауларының бөктеріндегі бір кезде Барақ хан ордасы тұрған Барақкөл  
маңына саяхатқа шыққан болатын. Бұл іс ел наразылығын туғызады. Осы 
кезеңде ел қамын ойластырған екі сұлтан Керей мен Жәнібек осындай 
ала сапыранда батыл қимылдап,Әбілқайыр ханмен ат қүйрығын кесісіп,  
Шудың солтүстік қапталындағы Қозыбасы деген жерге орда тігеді.

Бұл 1459 жылдың маңайы болатын. Құрамында біраз қазақ рулары 
бар 300 мыңдай үймен көшіп бөлінгендіктен, елдің еңсе көтерсек деген 
ынтасын оятады. Жошы ұрпағы Бодықтан туған Орысханның жеті ұлының 
бірінші ұлы Тоқты-Қиядан Болат, Болаттан - Керей туса, төртінші ұлы  
Құйыршықтан - Барақ хан, Барақ ханнан - Жәнібек туған.

Сөйтіп Жәнібек пен Керей бір атадан шөбере туыс болады. Енді осы  
екеуі оңтүстіктегі - Моғолстан ханы Есен-Бұғаға барып, елді орналастыру 
жайлы келісіп, қазақ руларына бүкіл Шу, Сарысу, Талас, Бадам өзендерінің 
бойы мен Қозыбасы, Қаратаудың Моғолстанға қарайтын, теріскей жағын 
тегіс қонысқа алады. Керей мен Жәнібек елмен ақылдасып жаз жайлау 
етіп Қара Кеңгір, Сары Кеңгір өзендерінен бастап Ұлытау, Арғанаты 
тауларының бойын қуалай, ортадағы Шойынды көл, Ақкөл, Барақ көлді ала  
отырып сонау Есіл, Нұра өзендеріне дейін көшпек болады [1, 200 б.].

Бөлінгендеріне 3-4 жыл болып қалғандықтан жаз жайлауға шыққанда 
ежелгі қазақтардың Ұлытау төңірегіне жиналатын мезгілінде көк  
шалғынның үстінде ақ киізге салып Хан ордасында Керейді үлкені 
болғандықтан ел болып хан сайлайды.

Тағы да үш жыл өткенде 1465 жылы Керей қайтыс болып, Жәнібекті жаз 
жайлауда Ұлытауда Хан ордасында хан көтереді. Хан етіп көтергенде қазақ 
руларының бастары бірігіп Шу, Талас, Сарысу, бүкіл Көкше теңіз бойын, 
Дешті Қыпшақтың солтүстігіндегі Есіл, Нұра, Тобыл өзендеріне дейін тегіс 
алып болған еді [1, 201 б.].

Ол кезде Алтын Орданың сынықтары сияқты Ақ Орда, Көк Орда, Сары 
Орда (Сырлы орда) атанған хандықтардың бәрінде де осы күнге қазақ 
халқының құрамындағы ру тайпалар болды деп жазады Ақселеу Сейдімбек 
шежіре кітабында.

1468 жылы Жәнібек хан Сығанақ пен Созақты алып, Дешті Қыпшақ 
Ордасын Сығанаққа көшіреді. Жәнібек хан осы Сығанақта болған соғыста 
қаза болады.

1472 жылы Қасым хан хан болады. Қасымнан кейін оның баласы  
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Хақназар хан болып қазақ елінде хандық дәстүр жалғаса береді. Қазақ 
тарихындағы ең бір елеулі де дара тұлғаларының бірі де бірегейі - Абылайдың 
хан болу еді. Абылайдың хан тағына отыру рәсімі де бабалар дәстүрімен 
Ұлытаудың етегіндегі «Хан Ордасында» өткен.

Абылайда ақ киізге көтеріп, «Үш жүздің ханы» деп таныған кез 
жоңғарлармен қазақ елінің жан алысып, жан берісіп жатқан соғысы кезінде 
болып, ұлы, қазақ елінің бірлігі мен ел болып танылуымен, Абылай ханның 
қазақ елін айналасындағы мемлекеттермен бітімге келтіріп, дүниеге  
танытумен аяқталғанын жақсы білеміз.

Бұл таққа отырғызу рәсімі қазақтың соңғы ханы Кенесарыға 1841  
жылы - Ұлытауда «Хан Ордасында» жасалғанын көп адам біле бермейді.

Ең соңғы ақ киізге көтеріп, таққа отырғызу рәсімі 1993 жылы  
Елбасымыз – Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевты Ұлытауда «Хан 
Ордасында» «Алаштың ханы» етіп ұлықтауы болатын.

Сол 1993 жылдан бері Қазақ Елінің әлеуметтік, мәдени-эканомикалық 
салалары көз ілеспес жылдамдықпен жедел дамып, мемлекетіміз әлемге 
танылып, Елбасымыз дүниедегі алпауыт елдердің басшылармен теңдескенді 
қойып, ақыл айтатын дәрежеге жеткеніне осы «Алаштың ханы» болуы 
рәсімінің де әсері болса керек деп ұққанымыз жөн болар!

Әдебиеттер:

1. Есенберлин І. «Көшпенділер» тарихи трилогиясы. –1976.

Шайхулов А.,
Башкирский государственный университет,

д.филол.наук, профессор
(г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия)

ДЖАДИДИЗМ В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ И ИСМАИЛ ГАСПРАЛЫ
(АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО АНТРОПОЦЕНТРИЗМА)

Создание и функционирование в 1906-1917 гг. мусульманской фракции 
в Государственной думе царской России стало, как известно, одной из форм 
политической организации мусульманского общественного движения, 
получившего название джадидизм. Это движение  возникло в конце XIX века, 
предложив программу преобразования мусульманских конфессиональных 
школ, но, не осталось при этом, в русле только образовательных реформ 
и культурного просветительства, а приняло более широкие формы, 
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превратившись, по сути, в обшемусульманское движение, ориентированное, 
как известно, на формирование современного общественного самосознания 
российских мусульман. Джадидизм еще в зарождении был не простым по 
своей структуре феноменом. Начало его развитию в русле мусульманского 
религиозного реформаторства было положено выдающимся татарским 
богословом и просветителем Шихабутдином Марджани.

Впоследствии значительный вклад в формирование идеологии этого 
движения внес другой видный мусульманский просветитель и общественный 
деятель Исмаил-бей Гаспринский, «разрабатывавший евразийское  
направление мусульманского просветительства» [1, с. 6]. Данное направление 
в работах некоторых исследователей совершенно бездоказательно  
оценивается, что в более позднее время, [не без влияния младотурецкого 
переворота в Османской империи (1908 г.)], джадидизм эволюционировал 
в сторону пантюркистских идей. Но так или иначе все мусульманские 
просветители России рубежа веков усматривали историческую перспективу 
развития мусульманской уммы в синтезе исламской духовной традиции и 
достижений современной европейской культуры.

Именно лидеры джадидистского движения создали в 1905 году свою 
политическую партию «Иттифак аль-Муслимин» («Союз мусульман») 
и выступили, как известно, инициаторами объединения мусульманских 
депутатов Думы в единую фракцию. На протяжении предреволюционного 
десятилетия фракция, образованная по религиозно-культурному принципу, 
была единственным политическим представительством многомиллионного 
мусульманского населения империи в высших эшелонах власти.

Вторая Государственная дума, выборы в которую состоялись в 
январе-феврале 1907 года, оказалась (вопреки стараниям властей) еще 
более левой, чем первая, зато оформилось правошовинистcкое крыло с  
черносотенцем В.М.Пуришкевичем, что прямо нашло свое отражение в 
Программе самого «Иттифак аль-Муслимин», которая была значительно 
скорректирована в сторону уменьшения радикализма и сосредоточилась, 
в основном, на решении религиозно-культурных вопросов. Либерально 
настроенные мусульманские политики продолжали свою новометодную 
(«джадидитскую») программу введения комплексного  светского образования 
на родном языке как альтернативу системе русско-инородческих школ, 
разработанной в свое время миссионером Н.И. Ильминским и поддерживавшейся 
русским правительством. Они же выдвинули идею культурно-национальной 
автономии мусульманских народов, существовавшую в двух вариантах -  
территориальном и экстерриториальном.

Младотурецкий переворот 1908 г. в Османской империи в известном 
смысле усилил интерес российского правительства к оппозиционному 
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мусульманскому движению. Одним из направлений национальной политики 
стала борьба с так называемым панисламизмом, под которым понималось 
всякое проявление культурно-политического самосознания мусульман. В 
приверженности панисламизму обвинялись, прежде всего, представители 
либеральной мусульманской интеллигенции, политическим рупором  
которой в своем роде была, думская фракция. Мусульманский корпус 
депутатов активно протестовали против этой политики, доказывая, что 
панисламизма не существует и разоблачал провокации шовинистов. 
Подобная политика властей в немалой степени способствовала снижению 
лояльности политически активной части мусульманского сообщества  
России по отношению к государству. Однако, как отмечают некоторые 
историки, что именно после младотурецкого переворота в мусульманском 
политическом сознании наметилась серьезная протурецкая тенденция,  
которая не могла не беспокоить российскую власть.

Основные проблемы, которыми занимались мусульманские депутаты 
четвертого созыва, оставались прежними. Однако панисламистская 
проблематика была осложнена победой России в первой Балканской войне 
1912-1913 гг. Поражение Турции вызвало в русском обществе подъем 
панславянских настроений, появились многочисленные рассуждения 
о «победе» славянства над исламом. Правительство стало усматривать 
в сочувствии мусульман своим единоверцам симптомы развития  
панисламизма и сепаратизма. В этой обстановке положение мусульманской 
фракции значительно осложнилось. Депутат М. Джафаров в марте 1913 г. 
призывал не сводить войну между государствами к противостоянию 
религий. Годом позже он же предлагал более взвешенно подойти к 
политике Турции по отношению к армянам, не акцентируя внимание на 
религиозном факторе. Эти события оказали свое влияние на внутреннюю 
«инородческую политику» Российской империи, что выразилось в гонениях на  
либеральную мусульманскую общественность и сочувствовавшее ей 
духовенство.

Стоит отметить, что несмотря на обвинения в панисламизме и 
пантюркизме, мусульманские депутаты всегда проявляли лояльность 
по отношению к России. Лучше всего об этом свидетельствует  
патриотическая позиция, занятая ими во время Первой мировой войны.  
Стоит также отметить, что либеральные идеи, к которым тяготели и 
мусульманские политики, потерпели в ходе этих событий крушение 
вместе с царизмом, против которого они и были направлены. Однако, как 
справедливо отмечают и другие авторы, они сыграли свою роль в создании 
той самой революционной ситуации, которая определила дальнейшее 
развитие страны почти на целое столетие. Ограниченность политических 
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требований мусульманской фракции, не сумевшей придать своей позиции 
общероссийского звучания, предопределила отстраненность мусульман 
от решения как общегосударственных, так и своих собственных проблем 
и, как справедливо отмечали исследователи, вытеснила их на периферию  
российской политической жизни.

На пути к просвещению тюркских народов России газета «Тарджеман» 
(«Переводчик») была главным детищем Исмаил-бея Гаспринского, самим 
смыслом его жизни. Если первые номера еженедельника выходили  
тиражом всего в 320 экземпляров, то в последующие годы он вырос до 
12-20 тысяч. Газету, освещавшую проблемы культуры и образования, с  
нетерпением ждали во всех уголках необъятной Российской империи, 
мало того, ее получали в Туркестане, Румынии, Китае, Иране, Египте,  
Болгарии и других странах.

Если поначалу «Тарджеман» за отсутствием конкурентов считался 
безусловным лидером в тюркском мире России, то с ростом числа 
татарских изданий после революция 1905 года, ореол бесспорного фаворита  
постепенно начал рассеиваться. Раздаются первые критические  
выступления в прессе. Например, татарский поэт Габдулла Тукай, известный 
своим острым, беспощадным языком, упрекает газету и лично Исмаила 
Гаспринского в том, что он не оправдал надежд тюрко-татарской нации, 
что «Тарджеман» не отвечает требованиям времени, не выступает за  
национальные интересы татар. Тукай полагал, что от турецких газет 
гораздо больше толку, поскольку они, по его мнению, намного острее и 
свободнее. Этим самым «Тукай подметил чрезмерную лояльность Исмаила 
Гаспринского к властям, расцененную им как осторожности и слабоволие» 
[2, с. 6]. Исследователи не раз уже отмечали, что обвинения раздавались и 
с противоположной стороны: сторонники русской государственности и 
монархисты навешивают на Гаспринского ярлык пантюркиста. Примечательна 
оценка указанного автора о том, что если бы тогда в хор голосов влились 
бы и болышевики, то они наверняка назвали бы И. Гаспринского 
интернационалистом... Такое уж, увы, было время. 

Как известно, в 1905 году Исмаил-бей Гаспринский избирается 
Председателем I-го съезда мусульман России, а в 1911-ом – в Центральный 
комитет турецкой партии «Согласие и прогресс». Он много путешествует 
по различным странам мира, пропагандирует свой новый метод. Если,  
например, к 1905 году в Бахчисарае существовало семь заведений,  
работавших на основе нового метода, то в последующем метод  
преподавания языка - «Усуль аль -джадид» (от арабского слова 
«джадид» – новый) – новометодный (джадитской) программы, благодаря 
которой скорость усвоения материала увеличивалась во много раз и  
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распространилась по всему тюрко-татарскому миру и, прежде всего, в 
Поволжье и на Урале. Только в Урало-Поволжском регионе в 1913 году 
было зарегистрировано 694 новометодных учебных заведений. Подобные 
школы открывались не только в России, но и в других странах. Исмаил-бей 
Гаспринский в 1907-1908 годах несколько раз посещает Египет с целью 
организации там международного мусульманского конгресса, в 1911-ом – 
Индию, где изучает состояние школьного образования, дает показательные 
уроки по своему новому методу. Помимо вопросов просвещения, Исмаил-бей 
Гаспринского волнуют также проблемы мусульман в Российской империи. 
Этим вопросам он посвятил две свои книги – «Русское мусульманство» 
(1861) и «Русско-восточное соглашение» (1896), написанные на русском 
языке. В этих трудах он пытается разобраться в причинах отчужденности  
христиан и мусульман: «Русское государство над татарами до сих пор, 
насколько мне известно, выразилось только в следующем: я владею, вы 
платите и живете как хотите. Это очень просто, но крайне бессодержательно... 
Должны ли русские и русские мусульмане жить рядом на одной земле, под 
одним законом как случайные спутники, соседи или между ними следует 
развить более близкие родственные отношения как между детьми великой 
семьи народов нашего обширного великого отечества?». Он отмечает, 
что российские мусульмане такие же полноправные подданные, как и 
все остальные граждане, что они хотят жить и работать вместе, что они 
могут принести много пользы своей родине. Исмаил-бей призывает власти  
обратить взор к мусульманам, прислушаться к их проблемам.

В книге «Русско-восточное соглашение» Исмаил-бей продолжает тему, 
начатую в предыдущей книге. Он отмечает, что по своему менталитету 
мусульмане и русские гораздо ближе друг другу, чем, например, русские 
и европейцы. При этом он полагает, что Западу выгодна конфронтация и 
состояние вражды в России между мусульманами и христианами и потому 
предлагает российским правителям обращать свои взоры не на Европу, 
а на Восток. Он считает, что дружба с Востоком может быть намного  
выгодней России.

Стремясь отметить просветительскую и миротворческую деятельность  
Исмаил-бей Гаспринского, сначала Индия, а потом Франция вносят 
предложения о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию 
мира. Многие журналы и газеты разных стран мира, в том числе и России, 
поддержали эту идею, но, к сожалению, ее не удается претворить в 
жизнь. В советский период великий просветитель тюркского народа был 
обвинен в пантюркизме и панисламизме, имя его было стерто в анналах  
истории. Хотя  стоит ли  обвинять во всем  одно лишь время или историю…

Очевидно, в истории человечества найдется не так много примеров 
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личностей, изменивших историю своего народа и своей эпохи. Исмаил-бей 
Гаспралы относится именно к таковым.

Он не был революционером и бунтарем, и его мысли не могли вдохновить 
молодежь на радикальные действия. Да и как можно было поверить в 
историческую и революционную роль человека, который даже в глазах 
полиции выглядел вполне благонамеренным обывателем.

Впрочем, уже его младшие современники, начиная с 1893 года и особенно 
на рубеже веков (и это отмечали почти все исследователи) достаточно  
адекватно оценивали его, называя «баба» – отцом-создателем тюрко-татарской 
нации, которая объединила мусульман не только Урало-Поволжья, но и всей 
России. Для отечественной историографии многоаспектная деятельность 
Исмаил-бей Гаспринского является отправной точкой политического 
движения мусульман как тюркоязычных народов Урало-Поволжья, так и 
России, направленного на самоопределение. При этом известно. что история 
национал-коммунизма в Туркестане, Азербайджане, Крыму, Татарстане и 
Башкортостане начинались с истории создания Исмаил-бей Гаспринским 
тюркского национального движения как такового. В мировой историографии 
тюркского политического движения он,как уже было отмечено, считается 
основателем общетюркского общественного движения. В теоретических 
работах по национальному вопросу упоминаются всего лишь три элемента 
тюркского политического движения: 1) империализм и ассимиляционная 
политика младотурок; 2) светское авторитарное государство Ататюрка и 
3) политическая нация Гаспринского. При этом указывается, что только 
последняя модель строится на примате прав личности над государством и 
способна к постоянному саморазвитию [3, с. 30].

Изучать творческое и политическое наследие Гаспринского достаточно 
сложно по вполне  понятным причинам. В условиях цензуры он постоянно 
был вынужден скрывать свою истинную позицию, надевал маску 
вернопод-данного, которая, казалось, срослась с его лицом. В его суждениях 
трудно найти гениальный полет мысли; будучи прекрасным педагогом, он 
всегда старался формулировать свои идеи понятно и для простых людей. 
Поражает его оптимизм, вера в свое дело и предназначение, постоянный 
подвижнический труд. Этот человек полагал, что он в состоянии вдохнуть 
жизнь в омертвевший тюркский мир и он, в известном смысле, выполнил 
свою задачу [3, с. 31].

Из философской доктрины славянофилов Исмаил-бей Гаспринский 
заимствовал идеи Фихте, выраженные им в «Речах к германской нации»,  
где он рассматривал идею «национальности как коллективной личности, 
имеющий свое особое призвание». В своей доктрине национального 
бытия Фихте оценивал германскую нацию как единое целое, несмотря 
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на государственные границы; славянофилы также говорили о русской 
нации как о единстве всех православных христиан. Очевидно поэтому 
Исмаил-бей Гаспринский подразумевал под «нацией» не отдельные  
тюркские мусульманские этносы того или иного региона России, а 
всю совокупность мусульман России, объединенных под руководством  
духовенства, буржуазии и интеллигенции.

Позднее Исмаил-бей Гаспринский отправляется, как известно, в Стамбул 
и Париж, где знакомится с общественной жизнью Турции и Европы. 
Исследователи отмечают, что вторым источником вдохновения для Исмаила 
Гаспралы стал период пребывания в Париже времён III-й республики. 
Он изучал опыт французского министерства образования и был сильно  
впечатлен упором министерства на развитие именно начальных светских 
школ. Именно этот принцип, что вполне закономерно, и лег в основу «ысуль 
джадид» – «нового метода».

По утверждению одного из казанских миссионеров Исмаил-бей 
Гаспринский использовал стремление мусульман России и, прежде всего  
татар, к созданию общеобразовательной школы в соответствии с  
потребностями времени, и что именно здесь кроются источник и основная 
причина появления и проникновения новометодного направления в 
конфессиональные магометанские школы», включая, естественно, и 
Урало-Поволжский регион.

Необходимо отметить, что Исмаил-бей Гаспринский, хотя и  
заимствовал в Европе идею эволюции, однако культурная ориентация 
на Европу не означала отказа мусульман от гражданской лояльности  
российскому государству, а только дополняла ее. В отличие, например, 
от ваисовцев и лидеров сопротивления российскому законодательству в 
сфере образования, Исмаил Гапринский стремился к сотрудничеству с 
государством на пути прогресса. В частности, он активно выступал за все 
меры по модернизации российского общества, повышения его благосостояния, 
культурного и образовательного уровня. Исмаил-бей Гаспринский 
рассматривал российскую реформу образования и государственную школу 
для мусульман как неизбежный шаг в эвовлюции государства. Исмаил-бей 
Гаспринский стремился включить джадидский мектеб в российскую систему 
образования.  До 1905 г. его действия, в целом, не встречали жесткого 
сопротивления правительства. Исмаил-бей Гаспринский, как известно, 
никогда не занимал антирусскую идеологическую позицию, всегда старался 
сохранять дружеские отношения с русскими и действовать как лояльный 
подданный царской империи, хотя некоторые русские националисты и не 
верили в его лояльность…

На страницах «Тарджемана» Исмаил-бей Гаспринский не уставал 
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призывать всех граждан России следовать пути европейских народов. 
В частности, в 1904-1905 гг. большое внимание уделялось Японии как  
стране, овладевшей западными технологиями, но сохранившей свои 
кулътурные и моральные устои. Таким образом, Исмаил-бей Гаспринский 
был явным сторонником создания в мусульманском мире европейских 
общественных учреҗдений, науки, образования и техники (в рамках 
позитивистской доктрины), при параллельном сохранении религиозных и 
моральных норм ислама [3, с. 31-32].

Представители средневековой мусульманской духовной элиты в лице  
шейха Зайнуллы Расули, Гильмана Каримова, Галимджана Баруди и 
др. становятся ключевыми фигурами в процессе создания джадидского  
образования как религиозного, так и светского. Эти представители 
духовенства поняли необходимость реагирования тюркоязычного (татарского 
и башкирского) общества на российские реформы Нового времени. Они 
осознанно согласились с утратой своих монопольных позиций в сфере 
образования во имя сохранения целостности татарской и башкирской 
мусульманской общины и недопущения дальнейшей ассимиляции ее 
членов, находившихся вне его экономической и образовательной системы. 
Крупные экономические центры типа Казани, Оренбурга, Уфы, Троицка 
являлись основными пунктами, где создавалась новая национальная элита,  
обладающая реформированным мусульманским и (или) русским  
образованием [3, с. 37].

Таким образом, представители татарской и башкирской буржуазии  
новой волны, интеллигенции, получившие современное европейское 
образование, имамы-интеллектуалы были основной, социальной базой 
джадидизма. В то время как часть мулл-имамов, стремящихся любой ценой 
сохранить без изменений свое привилегированное положение, некоторая 
часть буржуазии старой волны и имамы-интеллектуалы, не признающие 
любые западные ценности, были главной опорой кадимизма [4, с. 139]. 
Татарское, как впрочем и башкирское дворянство (мырзалар), как правило, 
обладавшее европейским образованием, фактически с самого начала 
поддержало джадидидскую школу, рассматривая ее как альтернативу 
министерской школе. Уже в 1870-е г. татарские и башкирские земские деятели 
вели борьбу с миссионерскими школами в Белебеевском уезде и добивались 
земских ассигнований для мусульманских школ. Мурзы и будущие депутаты 
Думы от «Иттифака» Кутлуг-Мухаммед Тевкелев и Шайхайдар Сыртланов 
проявили себя защитниками национального образования и в дальнейшей 
думской деятельности. В Уфе мурзы выступали как члены попечительского 
совета медресе «Галия» и «Усмания». В 1915 г. Гумер Терегулов возглавил 
отдел мусульманского образования при Уфимской губернской земской 
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управе. В Казани Саид-Гирей Алкин был попечителем VI мужского  
русско-татарского училища [3,с. 37].

Как известно, джадидское движение можно условно разделить на два 
этапа: 1) 80-е г. XIXв. – 1905-1907 гг; 2) 1905 – октябрь 1917 гг.

На первом этапе в джадидских школах был популярен язык «тюрки»,  
а после 1905-07 годов преподавание велось уже по новым учебникам, 
составленным на отдельных тюркских языках. Первоначально кадимстские 
школы преобладали в сельской местности, им удавалось противостоять 
новометодным в городах, но после первой русской революции большинство 
школ в крупных городах Поволжья и Приуралья приняли новый метод  
обучения. Среди них особенно выделялись - в Казани медресе «Мухаммадия» 
Апанаева, Марджани, в Уфе - медресе «Галия» и «Усмания», в Оренбурге 
– «Хусаиния» и др. Много новометодных школ появилось и в сельской 
местности.

На втором этапе своего развития термин «джадидизм» стал 
трактоваться шире. Одной из причин такого подхода явилась возросшая 
популярность джадидского образования в России в начале XIX в. и в связи 
с этим стремление«традиционалистов» опорочить новый метод, прибегая 
к религии. Постепенно расширительное толкование термина проникает 
и в печать: джадидизм начали связыватъ с заимствованием технических 
достижений европейской науки, приобщением к общемировым ценностям 
культуры. Джадиды стали восприниматься как сторонники всего нового,  
прогрессивного в культуре и в общественной жизни татарского и  
башкирского народов [4, с. 141-142].

Во многом подобную трактовку джадидизма восприняли и современные 
ученые. В последнее время в джадидизме выделяют два течения – 
реформаторское и просветительское, [1, с. 34-35]. Апологеты же всего  
«нового» в науке связывают джадидизм с «нациестроительством» [5, с. 12]. 
В результате джадидизм (как это отмечают и другие исследователи) как 
движение особенное для татарской, в частности, культуры, ставился в один 
ряд с реформаторством, либерализмом, а реформаторские и просветительские 
и либеральные идеи ошибочно выдаются за джадидские. Таким образом, 
происходила и происходит подмена, смешение историко-философских 
понятий. Во многом такие подходы к оценке джадидизма являются, 
к сожалению, следствием идеологизации науки, восходящей еще к  
сталинской эпохе.

Таким образом, джадидизм как движение за реформу мусульманского 
образования, нельзя отождествлять с реформаторством, просветительством, 
либерализмом и социал-демократизмом. Он является лишь одним из 
элементов этих общественно-философских, идеологических движений. 
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Поэтому джадидами, то есть сторонниками новометодного образования, 
были как реформаторы, либералы, так и просветители и некоторые 
социал-демократы. Джадидизм по праву занимает достойное место 
как в татарской, в башкирской, так и в тюркской идейно-культурной  
и философской мысли конца ХIХ – начала ХХ вв. [4, с. 142].
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Хафизова К.Ш.,
д.и.н. академик КазНАЕН

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КАЗАХСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В XVIII-XIX ВВ.

Казахская степь в XVIII втягивалась в сложные международные 
отношения в Центральной Азии, приобретающие глобальный характер. 
До середины века основная борьба в регионе происходила между  
маньчжурскими, монгольскими и тюркскими племенами, имевшими одну 
прародину – Алтай. Но затем, на международную арену вступили глобальные 
партнеры – Российская, Цинская империи. Исламский мир в лице Персии, 
Османской империи и империи Дуррани. Среднеазиатские страны имели 
собственные интересы, простирающиеся на Восточный и Западный 
Туркестан, основанные на общности религии и этнического родства. Здесь 
шел многовековой диалог кочевой и оседло-земледельческой цивилизации. 
Без объединения этих двух факторов долго не могло существовать ни одно 
государство Центральной Азии. Наряду с древними караванными путями 
возникали новые маршруты с вовлечением Московии и цинского Китая. 

Некоторые народы не могли жить лишь в своих этнических рамках, они 
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ломали их и неудержимо устремлялись завоевывать новые пространства. В 
силу цикличности исторического процесса человечества, все преимущества 
имели европейские страны, обогатившиеся за счет промышленных  
революций и все более увеличивающего, а затем и всеохватывающего 
присвоения богатств восточных стран. Объяснений этому множество: 
среди них космогонические, о закономерности исторической цикличности,  
расовые, экономические. 

Центральная Азия вроде бы прекрасно защищена от волн колонизации,  
как по меридианам, так и параллелям, естественными преградами и 
природными условиями. От Европы – рекой Яик (Урал), текущей с севера 
на юг до Каспийского моря, а далее реками Иртыш, Енисей, Обь, берущими 
начало на юге и впадающими в Северный ледовитый океан.

С юга регион граничит с водами, текущими с запада на восток, прежде  
всего рекой Хуанхэ, а также отрогами неприступных гор. Однако, это не 
остановило поступь китайской цивилизации. Между прочим, Китай считал 
себя хорошо защищенным от кочевников этой же рекой, затем Великой  
стеной, а к северу и западу от нее обширными малообитаемыми 
пространствами. В XIX веке державы при разграничении своих территорий 
руководствовались объектами, так называемых естественных преград, в 
региональном и локальном значениях. Но с преодолением одной их таких 
преград, как правило, шло преодоление следующей. 

Русские осваивали огромную Сибирь, а маньчжуры в это время 
продвигались на юг, захватили Срединную китайскую равнину, значительно 
увеличили народонаселение империи за счет ханьцев и усилились 
экономически. Воспользовавшись ресурсами Китая, они повернули на 
север и северо-запад. В своем продвижении в сторону России, они видели 
в ней единственного достойного политического партнера. В 1731 г. Цины  
отправили свое первое посольство в Санкт-Петербург. 9 февраля 1731 г. 
оно достаточно подробно изложило перед русским Сенатом и министрами 
свою версию состояния цинско-джунгарских противоречий и причины  
применения военных действий против Джунгарского ханства. Члены 
посольства сделали несколько предложений российской стороне, что 
было тщательно запротоколировано и, на что через несколько дней был 
дан официальный ответ. Главными были два: первое – о территории и о 
джунгарских беженцах и пленных. «И приказано им, послам, от богдыхана 
при дворе Российском министрам е.и.в. объявить, что когда их китайские 
войска зенгорской народ атакуют и землю ево овладеют, то, то богдыхан 
ведает, что тот зенгорской народ российской империи соседствен и ежели 
е.и.в. что из земли их потребно, о том бы им объявить, и оное имеет уступлено 
в Российскую сторону». И второе: «Послы говорили, что при том приказано 
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им представить, что когда их войска будут наступать на зенгорской народ, 
а из его народа, которых улусы будут уходить в Россию, то тех принимать, 
толькоб из них выдавать им, китайцам, владельцов и зайсангов, понеже им 
надлежит  ими о противности их изследование чинить. А которые в Россию 
примутся, чтоб тех содержать в страхе и в крепком месте, дабы оные на 
границах никаких задоров и противностей чинить не могли» [1, с. 276-277]. 
В документе Сената сначала шли точные повторения предложений цинской 
стороны, а затем ответы. Сенат высказал пожелания удачи в предприятии, 
но уклончиво отвечал, что сторонам можно по этим пунктам достигнуть 
договоренности (соглашенось быть может) [1, с. 278]. Документ датируется 
24 февраля 1731 г. Однако, российская сторона имела собственные виды на 
все происходящее. У нее были преимущества в отношениях с Казахским 
ханством, а Калмыцкое ханство находилось в ее пределах, хотя хан и получил 
свой патент от Далай-Ламы из Тибета. Годом раньше до прибытия цинского 
посольства, в Санкт-Петербурге было получено письмо от хана Абулхаира 
с просьбой о покровительстве. Россия начала собственную игру, в которой 
придавалось значение превращению казахских ханов в вассалов государыни.

При рассмотрении вопроса о международных отношениях Казахского 
ханства не обойтись без обсуждения набившей оскомину темы о русском 
и китайском (точнее, цинском) и другом подданстве казахских правителей. 
Нет смысла здесь доказывать, что правительства держав вкладывали 
свое значение в слово «подданство», исходя из состояния собственного 
общественно-политического устройства, особенностей государственности 
и политического менталитета. О подданстве Абулхаира и Нурали у нас 
имеется немало изданий. Вопрос о подданстве Абылая осложнялся  
его отношениями с маньчжурской династией.

Обратимся к письмам хана Абылая в последние годы жизни,  
написанным им императрице Екатерине II. Их было несколько вариантов за 
1778 г., мы так и не знаем, который из них был поднесен двору посольством,  
во главе которого впервые прибыл сын хана Тогум султан. Лишь в одном из  
этих писем упомянуто о том, что он единственный живой из принявших 
присягу на верность России вслед за ханом Абулмамбетом и Жаныбеком 
батыром в 1741 году, т.е 38 лет назад. Еще в письмах к и.о. Оренбургского 
губернатора П.Д Мансурову Абылай заверяя, что пребывает в должном 
послушании к России свыше 40 лет, говорит о более ранних событиях 
двусторонних отношений. Хан напоминает, как по просьбе Анны Иоанновны 
(царствовала в 1730-1740 гг.) возвратил 70 дворов башкир и отказался от их 
предложения напасть с ними с двух сторон на российские крепости. Потом 
башкиры уничтожили целый русский полк между Оренбургом и городком 
Сакмарский. Мы здесь видим прозрачный намек на восстание яицких  
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казаков и башкир и на возможность его союза с ними. Он напоминает также,  
что возвратили с сыном Вали при Елизавете Петровне 33 русских пленных  
на 33 лошадях, а при Екатерине несколько плененных русских мужиков 
возвращали порой по 49, 50 и 100 человек. В следующем письме тому же 
адресату хан пишет: «В протчем вашему высокопр-ву извещаю, что я в 
подданстве е.и.в. вступил и нахожусь сорок шесть лет причем в службе е.и.в. 
упражняюсь со всяким усердием, равномерно и впередь по возможности 
служить готов, удален будучи всякого худого намерения». Письмо переведено 
или получено 22 декабря 1777 г., вычитаем 46 лет и получаем 1730/31 год. 
Т.е. Абылай выдает акты добрососедских отношений как проявления его 
послушания почти одновременно с Абулхаиром султаном. К 1737 г. относится 
установление связей Абулмамбета хана с начальником Оренбургской 
экспедиции И.К. Кириловым., а при хане неотлучно находился Абылай султан, 
но он все последующие годы уклонялся от дачи присяги. Отсюда можно 
сделать вывод, что казахи относили к разным категориям международных 
отношений проявление «преданности и послушания» (читай, добрососедства) 
и дачу присяги. Русскую присягу принес хан Нурали в 1749 г.

Абулмамбет хан передал под команду Абылая десять тысяч пятьсот 
человек. Султан отразил нападения башкир, убил 80 человек. И сообщал 
о готовности по указу императрицы «стрелять и рубить неприятеля». 
Военный союз также относился к так называемому подданству. Казахские 
правители неоднократно объявляли: «е..и.в. головы преклоняем; и кто е.и.в. 
будут противники, тем и мы будем противники», «А если хотите вражду,- 
и оное состоит в вашей воле». Но надо отметить, что в степи наиболее 
сильный авторитет был не у того, кто отличался храбростью и возглавлял 
ополчение. Это считалось временным преимуществом. А у того, в чьих руках 
находились международные связи хана, включая и торговые. Абылай стал 
забирать в свои руки всю дипломатическую переписку своего сюзерена хана  
Абулмамбета. Уже с 1737 г. на письмах после печати Абулмамбета 
большей частью ставилась его печать, а некоторые письма составлялись  
совместно от имени хана и султана. 

Гарантией лояльности правителей была отправка родных сыновей, 
рожденных от старшей жены, наложниц и рабынь. Степень моральной 
зависимости от сюзерена была выше, если отправлялся наследник и  
она была формальной, если выезжал в аманаты сын рабыни.

Просьбы о строительстве города, крепости на основе топографических 
и строительных преимуществ русских и китайцев, также были тесно  
связаны с политическими и торговыми интересами. Однако заметим, 
что при джунгарах города, формировавшиеся веками, оставались  
национальными. К примеру, города Восточного Туркестана, среднеазиатские 
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Ташкент, Самарканд, Бухара имели свой неповторимый облик, оставались 
культурными центрами коренных народов. Это относится и к священному  
для казахов Туркестану. Джунгары лишь содержали близ них гарнизоны 
своих войск и назначали своего сборщика налогов и пошлин наряду с 
местными властями. Маньчжуры лишь воздвигали собственные кварталы 
– маньчэнь со ставкой генерал-губернатора и управляющих и военным 
арсеналом в его центре. Но города, которые возникли на границе казахских 
кочевий и построенные по просьбе казахских властителей, не становились  
казахскими. А мечети, построенные на границе России на средства 
мусульманских купцов во вновь построенных городах, рано или поздно, 
разрушались. Казахские ханы очень дорожили тем, чтобы владеть частью 
городов и получать прибыль в виде налогов и пошлин от купцов и горожан.

Ханы и султаны предлагали военные услуги и услуги по обеспечению 
безопасности международных торговых караванов по подвластной им 
территории. Они понимали преимущества транзитной торговли. Они 
брались за обеспечение безопасности торговых караванов, сформированных  
купцами разных стран.

Казахские правители были готовы поступиться частью личного 
суверенитета в обмен на защиту со стороны внешних врагов и устойчивых 
прибылей от международной торговли. Но и здесь их суверенитет  
нарушался, некоторые его институты на время упразднялись, но 
государственность оставалась. Вначале правители стремились выдавать 
собственные ярлыки с разрешением торговать и проезжать через территорию 
ханства в обмен на пошлины или определенное количество вещей с каждого 
вида товаров. Если караваны проходили, минуя их ставку, правители боролись 
за получение своей пошлины с них уже на ярмарках в пограничных городах 
России. Кроме того, они могли поощрить грабеж купца, выехавшего к ним 
без патента (паспорта) от пограничных властей. Это мешало нормальному 
развитию международной торговли. Чтобы предотвратить нежелательные 
инциденты, цинские власти в XVIII – первой половине XIX запрещали  
выезжать китайским купцам в Среднюю Азию и Казахстан. Торговля и 
тесно связанные с нею посольские связи велась в Казахстане, Средней 
Азии и провинции Синьцзян через посредство мусульманских купцов и 
мулл, т.е. грамотных людей. А русско-китайская торговля до заключения 
русско-китайского Кульджинского договора в 1851 г. проводилась с участием 
султанов Старшего и Среднего жузов. Они выдавали ярлыки российским 
торговцам. А над всеми купцами аксакалом, т.е. торговым консулом, 
защищавшим интересы всех мусульманских купцов в Синьцзяне, был 
представитель Кокандского ханства с пребыванием в г. Кашгаре, а в XIX в. – 
еще в Чугучаке и Кульдже.
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Казахские правители ориентировались на ближайших соседей. Хаг 
Абулмамбет выступал за выдачу заложников России Абулхаиром, сам 
же практически более полезным для Казахского ханства и сохранения 
Туркестана, считал целесообразным выдавать заложников Джунгарскому 
ханству. Районирование этого института, в целом, помогал сохранению 
независимости ханства. Толе би, фактический правитель Старшего жуза, 
но всегда поддерживавший формально приоритет ханов в международных 
связях, был феодалом нового типа. У него были наличные средства, дома и 
торговые ряды в Ташкенте. Одновременно, би держал верблюдов, поэтому 
он предлагал державам вести караваны в Оренбург, среднеазиатские ханства 
и Персию. Абылай, возвратившись из джунгарского плена, тотчас начал 
хлопотать о торговле с Оренбургом и сибирскими городами и о том, чтобы  
быть посредником в торговле с Джунгарией. Аблаевичи в Семиречье  
выступали посредниками в русско-китайской торговле. Таким образом, 
Казахстан имел собственную нишу в континентальной международной 
торговле и извлекал выгоды из своего географического положения.

Русские власти выдавали жалованья известным правителям от 600 до 
300 рублей. По существу, это была форма оплаты политических услуг и 
формой обмена товарами. Чаще всего речь о жалованье заходила во время  
направления казахского посольства в Санкт-Петербург. Именно в это время 
казахские ханы просили прислать им продукты земледелия, привезти 
промышленные товары в счет этого жалованья. Жалованьем также 
называлась выдача денежных сумм членам посольств, а для проживания и 
приобретения товаров. А в Китае - в виде «кормления» от сюзерена вассалам. 
Таким образом, ханы уравновешивали отношения с могущественными 
государствами и вызывали постоянные сомнения и неуверенность в их 
действительной лояльности. Такова была специфика международных 
отношений слабых государств с великими державами в целях сохранения 
хрупкой самостоятельности. Державы практически все стороны отношений 
отдавали под управление своих внешнеполитических ведомств, Россия – 
Коллегией иностранных дел, а цинский Китай – Лифаньюанем, Военным 
Советом и Ведомством обрядов (Либу), которые ведали также всеми делами 
с Россией и европейскими государствами до образования Министерства 
иностранных дел мирового типа. 

Международные отношения являлись гарантией суверенитета и 
государственности. Поэтому ханы и султаны стремились поддерживать 
отношения с другими государствами, устанавливать с ними двусторонние 
отношения в полном или усеченном формате. Державам не удавалось 
изолировать Казахское ханство от связей со своим конкурентом, даже когда 
их отношения становились временно враждебными. Казахи не склонялись 
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окончательно на ту или иную сторону и оставались не объектом, а субъектом 
политики. И это обстоятельство является важным индикатором полной  
или частичной независимости. 

Казахские ханства на западе, севере и востоке все больше  
сталкивались с русскими, а потому стремились установить с ними устойчивые 
дипломатические и торговые связи. Простое сравнение количества посольств 
и вооруженных стычек показывает превалирование дипломатических 
маневров по сравнению с вооруженной борьбой. Международные  
отношения носили всеобъемлющий характер вплоть до колониального  
раздела региона в середине XIX в., а затем и всего азиатского континента.

Литература:

1. Международные отношения в Центральной Азии XVII-XVIII вв. Том.1
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А. Абдуалы,
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік

 университеті, т.ғ.д., профессор 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ БИЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ  
ҚҰҚЫҚТЫҚ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 
(XV-XVI ҒАСЫРДЫҢ I ШИРЕГІ)

Қазіргі таңда әлемдік қауымдастықта бейбітшілік пен тұрақтылықтың 
мекені ретінде танылған мемлекетіміздің ұлттық тарихын өзіндік даму 
ерекшелігімен әлемдік деңгейде таныту – ел тұтастығын сақтау мен қоғамның 
тұрақты болуына, халқының беделінің артуына ықпал етері анық. Еліміз 
өз алдына дербес ел болғалы осы мақсатта жасалынған жұмыстар аз емес. 
Мемлекеттің тұрақтылығы мен өркенді дамуына серпін беретін жұмыстар 
бүгін де өз жалғасын табуда. Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «2015 жылды ұлттық 
тарихымызды ұлықтау, бүгінгі белестерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі 
белестер жылы деп есептеу керек», – деп биылғы жылдың мемлекет, тарих 
үшін артықшылықтарын атап өткен болатын. Қазақ хандығының 550  
жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы және сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 
20 жылдығы сияқты маңызды оқиғалардың бәрі де тұспа-тұс келген биылғы 
жыл өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезімінің берік орнығуына  
ықпал етері сөзсіз. 

Елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етіп, құқықтарын 
қорғап, тұғырлы тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған қазіргі қолданыстағы 
Ата заң «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке 
ханның «Жеті жарғысы» секілді саяси-құқықтық сипаттағы заңдар  
жүйесінің жалғасы іспеттес. 

Қазақ хандарының алғашқы билік жүргізу және құқықтық басқару 
жүйесі ертеден қалыптасқан дәстүрлі билік жүргізу үрдісі бойынша дала 
заңына негізделіп, бірнеше деңгейде жүзеге асырылды. Көшпелілердің төл 
тума және синкреттік дүниетанымына орай орныққан құқықтық басқару 
жүйесі мен биліктік жүйесі мемлекеттік атрибуттардың барлығын тұтас 
қамтыды. Ең жоғары билік жүргізу құқы Шыңғыс хан ұрпақтарының 
әлеуметтік-корпоративтік тобынан сайланатын ханға тиесілі болды. Хандық 
биліктің негізгі қызметтеріне экономикадан тыс қайшылықтарды реттеу, 
ру-тайпалар арасындағы келіспеушіліктерді шешу, әскери-саяси және 
сот қызметтері жатты. Қазақтарда хан билігінің басты қызметі – халықты  
сыртқы шапқыншылықтардан қорғау, ел мен жердің тұтастығын сақтау 
болды. 
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Қазақ қоғамындағы аға хан институтына қазақ жүздері арасындағы  
бірлікті нығайту, тұтас қазақ жұртына қатысты мәселелерді реттеп отыру 
міндеті жүктелді. Қоғамдық санада хан билігі мемлекеттіліктің, қоғамды 
ұйымдастыру ісіндегі тарихи сабақтастықтың символы, қауіпсіздік пен 
игіліктің нышаны ретінде қабылданды. Бұл Түрік қағанаты заманынан  
бері келе жатқан хан мен халық тұтастығының бір көрінісі болатын. 
Қазақ қоғамында хан бірден-бір билік иесі болған емес. Жоғарғы сюзерен 
ретіндегі оған хандықта билік жүргізуді қарауындағы ұлыстар мен тайпалық 
бірлестіктерді билейтін сұлтандармен және билермен бөлісуге тура 
келді. Жалпы мемлекеттік сипаттағы мәселелерді шешу үшін құрылтай 
(халық жиналысы) шақырылды. Тарихта Қарақұмдағы халық құрылтайы,  
Ордабасы құрылтайы белгілі. Құрылтайда хан сайлау, жау шапқыншылығына 
қарсы күрес, шет елмен бітімге келу, т.б. бүкіл қазақ халқының тағдырына 
қатысты мәселелер талқыланды. М.Х. Дулати «Тарих-и Рашидиде» 
Күлтөбені Моғолстанның әйгілі аймағы деп жазады. Күлтөбе басында ел 
бірлігі мен оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты қиын-қыстау  
кезеңдерде халық жиналысы бірнеше рет өткізілген [1, 91 б.]. 

Дәстүрлі қазақ қоғамының ең ықпалды саяси күшін ханнан кейін  
сұлтандар немесе төрелер құрады. Шыңғыс хан әулетінен тарағандардың 
барлығы сұлтандар аталып, олар, Шыңғыс ханның қай бұтағына жатса да, 
хан тағынан үміткер болды. Қазақтар далалық мемлекеттілік дәстүрлерді 
сақтай отырып, сұлтандардың жеке ұлыстарды басқару құқын да қабылдады. 
Олардың саяси құқықтарына жалпы мемлекеттік басқаруға, жергілікті 
яғни, ұлысты басқаруға қатысу жатты. Ұлысты басқару сұлтандарға оның 
халқының үстінен әскери-саяси билік жүргізуге мүмкіндік тудырды. Ұлыстық 
сұлтандарға соғыс кезінде жасақ құрып, оған қолбасылық ету құқы берілді.

Дәстүрлі қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық 
биліктің маңызды буыны - би халық түсінігінде: сот, төреші, батагөй, шешен, 
бітістіруші дипломат, елші ретінде ұғынылды. Би – «Жеті жарғы» бойынша, 
өзіне бағынышты ру-тайпа шегінде сот және әкімшілік билікті жүргізді. 
Өз қауымының тұрмыс-тіршілігін қадағалап, тәртіп пен тыныштықтың 
бұзылмауына жауапты болды. Осылайша, билер билеуші хандардың 
халық арасындағы сенімді тірегіне айналып, сұлтандармен тең құқылы 
дәрежеде мемлекеттік мәселелерді талқылауға қатысты. Қазақтарда билер, 
атқаратын жұмысына, лауазымына, беделіне орай: ата би, төбе би, қатар би, 
жеке би, төтен би, бала би болып бөлінген. Билер институты мемлекеттің 
саяси және әлеуметтік құрылымын тек қана ғұрыптық құқық емес, сол 
сияқты рухани-мәдени салт-дәстүр негізінде де ұштастыра әрі теңдестіре 
отырып қамтамасыз етуді көздеген бірден-бір құрылым болды. Оның 
үстіне ол мемлекеттік басқару жүйесімен тығыз астаса отырып, халық пен 
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билеуші топтардың белгілі бір әлеуметтік-саяси құндылықтар төңірегінде  
топтасуына ықпал етті [2, 497 б.]. 

Билер институты көшпелілер қоғамында бұрыннан да белгілі болды. 
Қазақ қоғамында ежелгі құқықтық реттеу формаларының бірі ретінде  
билер соты жұмыс істеді. Оны көне замандардағы хандық басқару жүйесінің 
тайпа көсемдеріне сүйену арқылы мемлекет ішіндегі тәртіп пен реттілікті 
нығайтуға бағытталған ұмтылысы нәтижесінде өмірге келген далалық 
демократияның классикалық үлгісі деуге болады. Қазақ қоғамында сот  
төрелігі мемлекеттік басқару иерархиясындағы жоғарғы буын - хандық 
билікпен теңдес, кейде одан биік деңгейде тұрды. Билер соты жергілікті 
мәндегі дау-дамайды, қылмыстық және азаматтық істерді қараған. Билер 
сотының шешімдеріне көңілі толмаған, әділдігіне сенбеген дауласушы  
тарап өзге билерге немесе төбе би төрелігіне жүгінуге құқылы болған. Ал, 
төбе би дәстүрлі қазақ қоғамында арбитр қызметін атқарған [3, 56 б.]. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында Еуропа елдерінің парламентімен деңгейлес 
институт - билер кеңесі болды. Ол жылдың бір мезгілінде, әдетте ел  
жайлауға көшіп болған соң өткізілген. Оған хан, сұлтандар, үш жүздің елге 
сыйлы, «қара қылды қақ жаратын» әділдігімен танылған билері, батырлар 
мен қожалар қатысқан. Билер кеңесінде мемлекеттік маңызы бар мәселелер 
талқыланып, тиісті шешімдер алынған. Билер шешімдерін ешкім бұза  
алмаған, хан да, қара да оны орындауға міндетті болды [3, 23 б.]. 

Сонау ғұндар заманы, Түрік қағанаты кезеңдерінен бері келе жатқан 
мемлекеттік атрибуттар мен басқару институттары Қазақ хандығында сол 
күйінде, өзгерместен қабылданды деу қателік болар еді. Қазақ қоғамы 
мемлекеттілік дәстүр сабақтастығын жалғастыра отырып, оны өзінің өмір 
сүру ерекшеліктеріне орай дамытып, жалғастырды. 

Келесі билік жүйесі батырлар институтымен толықты. Оның дәстүрлі 
қазақ қоғамындағы орны, батырлардың әлеуметтік категория ретінде 
қалыптасуы біршама зерттелген. Батырлардың дәстүрлі қызметі - елді  
сыртқы шапқыншылықтан қорғау болды. Сан ғасырлар тарихы бар  
көшпелілік, өзіндік өркениет ретінде, абсолюттік жүйені, ешқандай шектеу 
қойылмаған билікке ұмтылушылық үрдісін қабылдамады. Хан мен халық 
арасындағы билік тепе-теңдігінің сақталуы көшпелі қоғамның дамуына 
қолайлы жағдайлар тудырды.

Қазақ мемлекеттілігі қызметтерінің жүзеге асырылуы негізінен 
әдеттік ғұрыптар басым түрлі құқықтық нормалар жүйесімен реттеліп 
отырылды. Қазақ құқығы өз бастауын ХІІІ ғасырда өмір сүрген үйсін  
Майқы биден алады. 

Қазақ хандығының этностық негізінің нығаюында ислам діні маңызды 
рөл атқарды. Сыртқы күштерге қарсы күресте діни идеология халықты 
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жұмылдырушы, интеграциялық үрдісті жеделдетуші күш болды. Қазақ 
хандарының бір дінге сенуі және бәрі бірдей ислам дінінің сопылық 
бағытын ұстанып, далалық исламның негізін қалауы қоғам мен мемлекетке 
ерекше ықпалын тигізді, рухани жікшілдікке тосқауыл қойды. Ислам 
діні, Қазақ хандығының мемлекеттік діні ретінде, ішкі және сыртқы 
саясатының доктринасына айналды. Қазақтардың бүкіл қоғамдық-саяси  
және мәдени өмірі шариғаттың басымдық рөлімен сипатталды. Қазақ 
заңдарының құқықтық дереккөздерінің бірін ислам діні құрай бастайды. 
Қазақ хандығы исламдық мемлекет ретінде қалыптаса бастады.

Шариғаттың мемлекет өмірінде берік орын алуымен халықтың 
әдет-ғұрпында, мәдени дамуында елеулі өзгерістер орын алады. Осындай 
сабақтастықпен жаңа құрылған Қазақ хандығында билік жүргізу және 
құқықтық жүйе одан әрі дамыды. Қасым ханның кезінде «Қасым ханның  
қасқа жолы» деп аталатын заңдары тұңғыш қазақ хандығының мемлекеттік 
құқықтық жүйесінің негізін қалады. «Қасым ханның қасқа жолы» заңдар  
жинағы сол кезеңдегі ислам дінін ұстанатын Күн Шығыс пен Орта 
Азияның бірсыпыра елдеріндегі феодалдық мемлекеттер мен хандықтарда 
жаппай қолданылып отырған шариғат заңынан мүлдем басқаша болатын. 
Бұл қазақ хандығының ғасырлар бойы жинақталған ерекше тарихи, 
әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайының туындысы болды.

«Қасым ханның қасқа жолы» негізінен жарғы деп аталды. Ол сол  
дәуірдегі жаңашыл реформа болғанымен, түп тамыры орта ғасырларда  
қыпшақ, шағатай ұлыстарында қолданылған ярғу заңына сүйеніп  
жасалғанды. Қазақша жарғы «әділдік» деген ұғымды білдіреді. Түркілік 
мәні дәл, әділ ұстау дегенді білдіреді. Жарғы заңының негізі – осы. Ішкі 
мазмұны жағынан бұл заңның негізгі идеясы ежелгі әскери демократиядан 
туындаған. Қасым хан алғашқы қазақ заңының түп-төркіні қазақ халқында 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдет-ғұрыптық ережелерінен 
шықты. Ол ежелден ел салтына сіңген, халық бұқарасына түсінікті заң 
болды. Қасым ханның заңдарында саясаты және қоғам мен оның әртүрлі 
топтарына көзқарастары мен қатынастары, оның жоғарғы билеуші ретіндегі 
билігінің соншалықты нақты әрі танымал болғандығы, әрі хандықты  
қалай басқарғандығы көрініс тапты. 

Қазақ хандығының тарихында Қасым хан алғашқы болып «Қасым  
ханның қасқа жолы» деп аталған саяси-құқықтық сипаттағы заңдар  
жүйесінің жазбаша нұсқасы бізге жетпеген. Себебі, сол кезеңдерде хан 
ордасындағы хатшылар (шимайлағыштар) негізінен шайқастардағы ерлік 
істерді, соғыстан түскен байлықтар, ел билеушілердің жеке басына қатысты 
суреттеулерді ғана жазып, ел басқару ұстанымдары мен заң жүйелері 
ел арасында ауызша таралып, сақталатын. Халық арасында «Қасым 
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ханның қасқа жолы» деп аталып кеткен заң жобасының нақты бір нұсқасы  
ешқандай түп деректерде кездеспейді, бізге жеткені – қағазға түскен 
тарихи еңбектерден кем түспейтін көшпелілердің ауызша мәдениетіне сай  
ақпарат негізіндегі нұсқасы. 

Қасым ханның заңдарының ортағасырлық еңбектерде көрініс таппауын 
бірнеше себептермен түсіндіруге болады:

Ортағасырлық тарихи әдебиеттердің көпшілігінің хроникалық  
сипатта жазылуы. Жазбада негізгі мәселе ретінде билеушілер арасындағы 
жүріп жатқан шайқастар мен жаулап алушылар, олардың жорықтары мен 
жеңістері, некелік-туыстық қарым-қатынасы бейнеленеді. Мемлекет пен 
қоғамдық құрылыс, қоғамдық өмір, басқару мәселелері қамтылмай қалған;

Орталық Азия кеңістігіндегі көшпелілердің экономикалық, 
әлеуметтік-мәдени негіздері мен саяси режимі талай ғасырлар бойы өзінің 
алғашқы нысанынан айтарлықтай өзгеріске ұшырамай, тұрақты түрде 
сақталды. Сақ, ғұн, монғол империяларына, кейіннен Қазақ хандығына  
да осы құбылыс тән болатын. Сарай тапсырмаларын орындаудан әрі аса 
алмайтын хатқа түсірушілердің назарына қоғамдағы кішігірім өзгерістер  
мен жаңа құбылыстар ғана ілігіп, өзгесі хатқа түспей қалды;

Орталық Азияға ХІХ ғасырға дейін билік жүргізген Шыңғыс хан 
тұқымдары үшін Шыңғыс ханның «Яссасы» деп аталатын заңдар  
жинағының рөлі жоғары болды. Белгілі бір аумақтың билеушілерінің  
заңдар жинақтарына тиісті көңіл бөлінбей қалды. 

Аталған заң сол кезде мұсылман елдерінде жаппай қолданылып жүрген 
ислам дінінің (шариғат) заңынан өзгеше, көшпелі қазақ өміріне үйлесімді 
байырғы өмірге негізделген заң болды. Сондықтан, ол Қасым ханның  
атымен байланыстырылып: «Қасым ханның қасқа жолы» деп аталады. 
Алғашқы ресми қазақ заңы саналатын бұл заң қазақ арасында бұрыннан 
қалыптасқан әдет-ғұрып ережелері негізінде жасалып, сол кезде мұсылман 
елдерінде жаппай қолданылып жүрген ислам дініндегі шариғат заңынан 
өзгеше, көшпелі қазақ өміріне үйлесімді байырғы өмірге негізделген заң 
болды. Қасым ханның қазақ халқының мүддесіне сай шығарылған заңдар 
жинағы халықты адастырмайтын тура жол, бақытқа жетелейтін сара жол, ақ 
жол деген мағынада «Қасым ханның қасқа жолы» деген атауға ие болған.

Қазақ тілінде «қасқа» көшпенділердің тікелей өмірімен тығыз  
байланысты қасиетті жануар – жылқы малының дәл маңдайына орналасқан  
ақ теңбілді айтады. «Қасқа жол» деген сөз тіркесі ақ жол, халықты 
адастырмайтын тура жол, бақытқа жетелейтін сара жол деген мағына  
білдірсе керек. Қасым ханның қазақ халқының мүддесіне сай шығарылған 
заңдар жинағын тура жолға, ақ жолға балап «Қасым ханның қасқа  
жолы» деген қысқа қайырған мазмұнының терең атау бергенін байқаймыз.
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Ел басқару жүйесінде Қасым хан заман ерекшелігіне орай, жаңа низам 
жүйесін енгізеді. Бұл көне Жарғы сол кездегі қазақ қауымының қоғамдық  
және құқықтық заңдарын қалыптастырып, әдет-ғұрып, тұрмыс-салт  
ережелерін заңдастырып, жеке адамдар арасындағы ру тайпалар мен  
қоғамдық топтар арасындағы қатынас жүйесін реттеді. Қасым хан 
тарихта «Қасым ханның қасқа жолы» деген атпен енгізіп, дайындаған  
конституциялық құжатының көмегімен ел басқарды. Бұл қазақ ұлтында 
жасалған тұңғыш заң еді. Заң бес тараудан тұрды. Заңда Құран талаптарына 
қайшы келмейтін қазақи әдет-ғұрып ерекшеліктер сақталып, сол кездегі 
қазақ жұртының табиғатына сай етіп жасалған болатын. Қазіргі күні кейбір 
мәтелдер сол заңның тармақтарынан алынған. Қасым хан отырықшы  
елдердегі тәртіп-заңға ұқсамайтын көшпенді халықтың күнделікті 
тұрмыс-тіршілігіне, салт-санасына, ой-көзқарасына орай жаңа заң «Қасым 
ханның қасқа жолы» деп аталып кеткен тәртіп орнатты. Қазақ хандығының 
мемлекеттік негіздері де осы заңда көрініс тапты.

«Қасым ханның қасқа жолы» деп аталған, халқының ұлттық,  
әлеуметтік жағдайына сай әдет-ғұрып пен биліктің жаңаша Дала заңының 
негізін қалаған, өз билігі кезінде Қазақ хандығын сол заманғы ең қуатты  
елге айналдырған, атақ-даңқына өз халқымен бірге көрші елдер де қанық 
болған, батырлық пен қайсарлық, кемеңгерлік пен табандылық, мейірім 
мен дарқандық, адам қызығарлық жан жомартығы сияқты ұлтының асыл 
қасиеттерін бойына жиған жұрт осы заңмен тәрбиеленді. Бір сөзбен  
айтқанда, «Қасым ханның қасқа жолы» - қазақ жұртының елдік, ұлттық 
санасын негіздеуде шешуші қызмет атқарған өзгеше құжат болды.

«Қасым ханның қасқа жолы» сол кездегі қазақ қауымының қоғамдық  
және құқықтық заңдарын қалыптастырып, әдет-ғұрып, тұрмыс-салт 
ережелерін заңдастырып, жеке адамдар арасындағы ру тайпалар мен  
қоғамдық топтар арасындағы қатынас жүйесін реттейді және хан өзі 
құрастырған Жарғы негізінде елді басқарып отырады. 

Қазақ қоғамында Қасым ханның «қасқа жолына» дейін қолданылып 
келген «ата-баба жолы», «ақсақалдар ережесі», әдет-ғұрыпқа негізделген 
«жөн-жосықтар» секілді жарғы ережелерін толықтырып, билер кеңесімен 
ақылдаса келе біршама өзгерістер енгізді. 

Ата-бабаның қолданып билік дәстүр, әдет-ғұрыптық «жарғы» негізінде, 
сол кезеңдегі қазақ қоғамына сай жаңа «Жарғы» пайда болды. Қасым хан  
бес ережелер топтамасынан тұратын бұл заңдарды көшіртіп, елге таратты. 
Олар: 

• мүлік заңы (жер дауы, мал-мүлік дауы);
• қылмыс заңы (кісі өлтіру, талау, шапқыншылық жасау, ұрлық қылу); 
• әскери заң (қосын құру, аламан міндеті, қара қазан, тұлпар ат, ердің 
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құны т.б.).
• елшілік жоралары (майталман шешендік, халықаралық 

қарым-қатынастағы сыпайылық, әдептілік, ибалылық);
• жұртшылық заңы (шүлен тарту, ас, той, мереке, думан үстіндегі 

ережелер, ат жарыс, бәйге ережелері, жасауыл, бекеуіл, тұтқауыл міндеттері).
«Қасым ханның қасқа жолы» бір ғасырдай қолданылды, Есім ханның 

(1598-1628 жж.) тұсында оған тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 
оны «Есім ханның ескі жолы» деп атады.

Ел аузында сақталған деректерге қарағанда, Есім хан тұсында «Қасқа  
жолға» қосылған жаңалық «Хан болсын, ханға лайық заң болсын; Батыр  
болсын, абыз сайлау парыз болсын; Би болсын, би түсетін үй болсын» 
деген ережелер екен. Бұл Қазақ хандығы (ережелерінің) құрылысының 
саяси-әкімшілік, әскери, рухани және сот істері жөніндегі негізгі заң 
сипатындағы төрт тұғыр екені байқалды. «Ескі заң» деп аталуына қарағанда, 
сірә бұл ережелер бұрыннан келе жатқан дәстүрлі жүйемен жасалған. 

Қазақ хандығы заңдарының тілі қысқа, тұжырымды, есте сақтауға 
ыңғайлы, қанатты, ұйқасты, шешен сөздермен құрастырылған. Оны мына 
тіркестерден байқауға болады: «Әділ билік – алтын таразы», «қара қылды қақ 
жару», «тура биде туған жоқ», «жетпеген билік жеті рудың есігін ашады», 
«батыр айғақ, балуан куә», «сорғылаған қан, сойдақталған із», «ер өлтіріп, 
өріс бұзу», «ел шауып, мал талау», «табандап ұрып, тап шығу», «бата 
тимесе, қата тию», «семсер астында серт жүрмейді» т.б. Бұлар мақал-мәтел  
түрінде ел ішінде әлі сақталып келеді. 

Қасым ханның «қасқа жолы» жоғарыда атап өткеніміздей, мұсылман 
елдерінде жаппай қолданылып жүрген ислам дініндегі шариғат заңынан 
өзгеше болғанымен, Құран талаптарына қайшы келмейтін, қазақи әдет- 
ғұрып ерекшеліктері сақталынған, сол кездегі қазақ жұртының табиғатына  
сай етіп жасалған болатын. Бұл заңдар топтамасы «Құдай жалғыз, хан  
жалғыз» деген басқару ұстанымын басшылыққа алды. Яғни Қасым ханның 
мақсаты – билік бір орталыққа, бір адамның қолына шоғырланатын  
мемлекеттік басқаруды өмірге енгізу болды. Бұл саяси жүйеде ең жоғарғы 
билеуші болып табылатын хан мемлекетті өзінің уәзірлер кеңесі арқылы  
жүзеге асыруы тиіс болды. Халықтың ұлттық, әлеуметтік жағдайына сай 
әдет-ғұрып пен биліктің жаңаша Дала заңының негізін қалаған, өз билігі 
кезінде Қазақ хандығын сол заманғы ең қуатты елге айналдырған, атақ- 
даңқына өз халқымен бірге көрші елдер де қанық болған, батырлық пен 
қайсарлық, кемеңгерлік пен табандылық, мейірім мен дарқандық, адам 
қызығарлық жан жомарттығы сияқты ұлтының асыл қасиеттерін бойына 
жиған жұрт осы «Қасым ханның қасқа жолы» заңымен тәрбиеленген.

Қазақ қоғамындағы құқықтық басқару жүйесінде маңызды буын иелері 
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билердің беделі зор болды. Олар хан заңының халық арасында орындалуын 
тікелей қадағалап отырды. Қол астындағы руларға сот, әкімшілік, әскери 
билік жүргізу ісі ханнан басқа тек билерде ғана болды. Олар «халықтық  
жиынға» жалпы мемлекеттік істерді шешу үшін жыл сайын шақырылатын 
сұлтандармен қатысты. Ең беделді ру басшылары ханның қол астындағы 
«билер кеңесіне» кірді. Билер хандық басқару жүйесіндегі маңызды 
топты құрағандықтан, олардың кем дегенде мынадай төрт құқы сақталды: 
әскери басшы, әкімшілік адамы, сот және дала үстем табының өкілі. 
Билердің төрелерден айырмашылығы – олар «халықтық» үстем тапты 
құраушылар «қарасүйек» тобының бастаушылары болатын. Осындай негізде 
құқықтық-басқару жүйесін құрған Қазақ хандығы заңдарының атқарылу 
үрдісі халық арасында орасан зор беделге бөледі. 

Қазақ хандығы заңдарының негізі феодалдық базис пен патриархалдық, 
феодалдық өндірістік қатынас болды. Оның міндеті феодалдық меншікті 
қорғау және нығайту, феодалдық қанауға қарсы келгендер қатал жазаланып 
отырды.

Қорыта келгенде, жоғарыдағы қалыптасқан дәстүрлі заңдар бойынша 
қазақтардың тыныс-тіршілігі белгілі бір талаптарына сәйкес қатаң түрде 
реттеліп отырған. Ал, тәртіпті бұзғандар тиісті жазасын тартатын. Қазақ 
хандары негізіндегі заңдарды баяндау тәсілі мен стиліне қарай қазіргі ұғым 
бойынша конституциялық заңдар деуге әбден болады. Өйткені ол заңдарда 
мемлекет құзырындағы азаматтардың құқықтары мен міндеттері, сот  
билігін жүргізудің тәртібі алдын ала айқын атап көрсетілген.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНО -
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ БИЕВ

В 2015 году исполняется 60 лет с момента опубликования монографии 
Таира Мулдагалиевича Культелеева «Уголовное обычное право казахов», 
посвященной исследованию специфических особенностей развития 
казахского уголовного обычного права. Вместе с тем, для реализации в 
судебной практике биев норм уголовного обычного права как материальной 
отрасли были необходимы процессуальные процедуры их применения, что 
обусловливало в свою очередь формирование норм уголовно-процессуального 
права. О достаточно высоком уровне судопроизводства биев писал в 
свое время известный русский востоковед В.В. Григорьев: «У киргизов 
такое превосходное судопроизводство и такие порядки следственного 
и судебного процесса, каким могут позавидовать многие издавна  
цивилизовавшиеся народы» [1, с. 44].

В первую очередь это касается обвинения в суде в частном, 
частно-публичном и в публичном порядке. Так, например, уголовные дела 
частного обвинения могли возбуждаться по инициативе потерпевшего 
или его родственников. Дела, затрагивавшие интересы целой кочевой 
общины (захваты пастбищных территорий, зимовок, угон скота в большом  
количестве, похищение женщины и др.) или личные и имущественные  
интересы более влиятельных и «почетных» лиц, возбуждались по усмотрению 
султанов, биев, аксакалов и т.д. Такой порядок возбуждения уголовных дел 
отмечал Г. Загряжский: «Бий, знающий почему бы то ни было о преступлении, 
может немедленно произвести розыск и потребовать к суду людей 
прикосновенных, хотя бы к нему и не поступило об этом никаких жалоб»  
[2, с. 134].

Во второй половине XIX века наряду с возбуждением уголовных 
дел частного обвинения в нормах обычного права усиливалось начало 
государственности (публичности). В одном из замечаний, представленных 
Главным управлением Западной Сибири по проекту «Временного положения 
об управлении в степных областях» (1867 г.) указывалось: «Бии приступают 
к разбору дел уголовных... в двух случаях: а) по жалобе лиц и б) по 
сообщениям полицейских и других властей о преступлениях и проступках,  
подлежащих преследованию, независимо от жалоб частных лиц» [3].

Суд биев основывался на состязательном процессе. Каждая сторона 
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являлась на суд при необходимости со своим бием, иногда и не с одним, 
которые в качестве своеобразных адвокатов представляли интересы своего 
сородича. Об этой особенности судопроизводства говорил Ч. Валиханов:  
«Суд биев производился словесно, публично и во всех случаях допускал 
адвокатуру. Он был в таком уважении у народа, что не требовал и не требует 
до сих пор никаких дисциплинарных мер» [4, с. 494].

Допускалась возможность прекращения уголовных дел в любой из  
стадий уголовного процесса в связи с примирением сторон. Присяга 
признавалась как основной вид доказательства для установления виновности 
или невиновности обвиняемого. Судебные следствия велись с начала и до 
конца в устной форме без применения каких-либо записей.

Со второй половины XIX века были введены бийские книги, в которые 
записывалось краткое содержание приговоров или решений биев. Приговоры 
суда биев иногда оформлялись отдельно в виде письменного документа. 
Эти материалы, частично сохранившиеся, находятся в различных архивах 
Казахстана и Узбекистана.

«Уставом о сибирских киргизах» 1822 года был установлен порядок 
обжалования приговоров судов биев. Приговоры признавались не 
окончательными, недовольная сторона могла подать жалобу областному 
начальнику, от которого зависело их утверждение или не утверждение. 
Однако этот новый порядок апелляции на решения суда биев привел на  
практике к значительному упадку его роли.

К одной из особенностей обычного судебного процесса относилось 
наделение биев возможностью толкования действовавших общих норм, а также 
формулирования новых норм права «на основе старых норм либо исходя из 
собственного разумения (здравого смысла, добрых нравов, справедливости)... 
Всякий бий при осуществлении правосудия руководствовался множеством 
наличных казуальных (конкретных) или общих норм права, требовавших 
конкретизации в соответствии с обстоятельствами применения» [5, с. 62].

Особенности рассматриваемых споров нередко диктовали необходимость 
применения биями не только норм обычного права, но и знаний не 
общеизвестных, полученных в результате накопленного житейского 
опыта, природной наблюдательности, способности к аналитическому 
мышлению, профессиональному совершенствованию. Примеры подобного 
применения биями таких знаний содержатся, в частности, в книге  
И.И. Крафта «Из киргизской старины» и позволяют сделать вывод, что в 
практике суда биев формировались процессуальные действия, впоследствии 
получившие свое законодательное закрепление в Уголовно-процессуальных 
законах. Это обстоятельство можно проиллюстрировать на следующих  
примерах судебных процессов, приведенных И.И. Крафтом.
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«Много лет тому назад в степи славился своей мудростью и  
справедливостью один бий. К нему стекались издалека тяжущиеся и всегда 
получали суд правый и скорый. Однажды к этому бию являются на суд 
двое мужчин и одна женщина. Мужчины, из которых один мулла, спорят о 
женщине. Один говорит, что женщина – его жена, а другой утверждает, что 
его. Женщина заявляет, что она будто бы состоит в замужестве за соперником 
муллы. Выслушав спорящих, бий сказал: «Оставьте женщину у меня и 
приходите завтра, я объявлю свое решение».

После этого приходят к бию мясник и другой мужчина за разрешением 
спора о червонце. Спор возник из-за того, что к мяснику пришел покупатель 
и при получении сдачи взял вместо медной монеты червонец, утверждая, 
что ему следовало получить червонец. Мясник оспаривал несправедливость 
притязаний покупателя, но свидетелей ни у того, ни у другого не было.

- Отдайте мне червонец, и приходите завтра за решением, – сказал 
спорящим бий.

Затем явились еще двое мужчин, из которых один был бием, спорившие 
о принадлежности лошади. Свидетелей и вообще каких-либо доказательств 
спорившие представить не могли, но каждый из них утверждал,  
что лошадь его.

- Приходите завтра, а лошадь поставьте мне во двор, – был ответ бия  
этим тяжущимся.

Назавтра, в назначенное время предстали перед бием все тяжущиеся. Бий 
объявил свое решение: женщина должна быть взята муллою, как его жена; 
червонец принадлежит мяснику, а несправедливо оспаривающие должны 
уплатить «айып» (штраф). Спорившие, беспрекословно повиновались 
решению и удалились, благодаря бия за его справедливость.

Спорившим о лошади бий предложил каждому в отдельности узнать свою 
лошадь, стоявшую с лошадьми одинаковой масти. Каждый из споривших, 
подойдя к лошади, совершенно правильно указал ту самую лошадь, о 
которой шел спор. Тогда бий объявил, что лошадь принадлежит одному из  
тяжущихся, именно бию, а другого подверг штрафу за несправедливое 
притязание.

Тяжущийся бий, получивший свою лошадь, был очень удивлен 
справедливостью решения и попросил судью сказать, как он узнал правду о 
всех трех спорных делах.

Это нетрудно было сделать. Когда все ушли, я заставил оставшуюся у 
меня женщину вычистить чернильницу и письменные принадлежности. 
Спустя немного времени я увидел, что все было исполнено с большой  
аккуратностью, и чернильный прибор стоял на своем месте, поставленный 
опытной рукой. Я не сомневался уже, что женщина была женою муллы, так 
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как хорошо умела обращаться с письменными принадлежностями, тогда как  
другой претендент был неграмотный и таких вещей у себя не имел.  
Оставленный у меня червонец я опустил в горячую воду и увидел, как на 
поверхности воды всплыли жирные пятна. Очевидно, что червонец долго 
находился в руках, запачканных салом, и стало быть он принадлежит 
мяснику. Трудно было решить дело о лошади, так как спорившие признали ее 
среди других лошадей. Но когда подходил неправильно споривший, лошадь 
вздрогнула и фыркнула, а когда подошел к ней ты, лошадь узнала своего 
хозяина и ласково взглянула. Я узнал поэтому, что лошадь твоя, и отдал ее 
тебе» [6, с. 82].

Приведенные примеры свидетельствуют о применении бием при 
разрешении судебных споров не общеизвестных знаний путём проведения 
различных исследований, экспериментов, что позволило получить 
необходимую доказательственную информацию, способствовавшую 
справедливому разрешению споров. С точки зрения современных 
представлений о регламентации процессуальных действий в судопроизводстве 
в рассмотренных выше примерах бием были проведены:

1) для установления замужества женщины – исследования с целью 
определения возможности совершения ею определенных действий, поскольку 
мулла был грамотен и имел письменные принадлежности, с которыми  
должна уметь обращаться его жена. В действующем Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Казахстан (далее УПК РК) – это следственный или 
судебный эксперимент, закрепленный в ст. 258 [7];

2) для установления принадлежности червонца мяснику – исследования 
с целью диагностирования наличия сальных наслоений на его поверхности, 
которые проявляются при погружении червонца в горячую воду.  
Проводились исследования с целью установления обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения дела – это судебная экспертиза, предусмотренная 
главой 35 УПК РК;

3) при разрешении спора о принадлежности лошади производилось 
такое судебное действие как опознание, когда каждый из споривших опознал 
лошадь, стоявшую с другими лошадьми одинаковой масти. В действующем 
УПК РК это процессуальное действие предусмотрено главой 29.

О проведении биями различного рода исследований, экспериментов при 
разрешении судебных споров свидетельствует и такой исторический пример 
справедливости знаменитого Толе би, жившего в конце XVII – начале XVIII 
века. Одним из уйсюнцев была украдена у другого тренога (шiдер) - конские 
путы, которыми стягивают две передние и одну заднюю ногу. Выслушав 
объяснение сторон по существу дела, Толе би, после продолжительного 
раздумья, велел надеть треноги тремя концами на три лошади, привязав 
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каждую за одну ногу, и погнать их в разные стороны. При этом он сказал: 
«Если треноги от этого порвутся, то не налагать никакого айыпа». Треноги, 
несмотря на усилия лошадей, не порвались и удерживали лошадей на 
месте. Тогда Толе би объявил свой приговор, сказав, что «это не шiдер, а 
«уш ер», т.е. не треноги, а трое мужчин, т.е. в них заключается сила, равная 
силе трех мужчин. Поэтому он определил штраф за треноги три лошади  
по пятому году (үш бестiат) [8, с. 92].

Решение Толе би основывалось на проведенном исследовании 
(экспертизе), наглядно продемонстрировавшем присутствующим качество 
и крепость конских пут и послужившим основанием назначения штрафа в 
целях предупреждения дальнейших краж коней.

Следует заметить, что в казахском обычном праве не различались 
понятия уголовного и гражданского права, а также уголовно-процессуального 
и гражданско-процессуального права. Как отмечал Т.М. Культелеев, в 
казахском обычном праве понятие преступления мало отличалось от 
понятия гражданского правонарушения. Потерпевший назывался истцом, а  
преступник ответчиком. Последствия, явившиеся результатом как 
преступных действий, так и гражданских правонарушений, назывались 
«зыян» (вред). И только со второй половины XIX века в казахском обществе 
стали разграничиваться преступления уголовного характера и гражданские 
правонарушения [8, с. 165].

Л.А. Словохотов считал суд биев «оригинальным» и «народным» в том 
плане, что он был близок, понятен и полезен народу, носит необвинительный, 
состязательный характер. «Народное судопроизводство киргиз гласно, 
публично, несложно, непродолжительное. В течение столетий своей 
жизни народ выработал своеобразную, но вполне ему понятную структуру  
судебных процессов, обойдя столь вредный бюрократический элемент»  
[9, с. 80-81].
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Қорықбаев С.І.,
ҚазГЗУ Гуманитарлық заң колледжінің

 директоры, з.ғ.к.

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ «ЖЕТІ ЖАРҒЫ» ЗАҢЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ТАРИХИ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазақстан тәуелсіз ел болғаннан кейін рухани өркендеуінде бірқатар 
оңды өзгерістерге жетті. Қазіргі кезге дейін отандық тарих сахнасынан  
жоғалтып ала жаздаған асыл мұраларымызбен қайта қауыштық.  
Тарихымыздағы асыл қазыналарымызды қайта жандандырудамыз.

Өркендеуіміздегі келесі оңды өзгерістердің бірі халықтың тұтастай 
ойлау жүйесінің жаңғыруы. Соның нәтижесінде қазақ халқы өзінің ұлттық  
тарихына, елімізде өткен өміріне жаңаша көзқараспен қарай бастады. Сондай 
жаңаша көзқараспен ғылыми талдаудан қазақтың әдет-ғұрып заңы «Жеті 
жарғы» да өтіп, өзінің шынайы бағасын алуда.

«Жеті жарғы» заңына келетін болсақ, Тәуке хан қазақтын белгілі 
би-батырларын жинап, кеңесіп отырған. Осындай бір маңызды кеңесте 
Сырдариядағы Күлтөбенің басында билер мен Тәуке ханның қатысуымен 
бүкіл шығысқа әйгілі болған, бірнеше ғасырлар бойы басшылыққа алып 
келген Ата заң – алты Алашқа Дала Конституциясы ретінде танылған бас  
құжат – «Жеті жарғы» кабылданғаны белгілі. Қабылданған құжаттың 
маңыздылығын академик С. Зиманов былай сипаттайды: «Жеті жарғы 
заңдарына сүйенген қазақ билері қоғам ішіндегі дау-жанжалдарды шешіп 
отырды. Соның нәтижесінде ел іші аздап болса да тынышталып, жұрт  
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бейбіт өмір сүрді, адамдарға береке кірді», – деді [1, 29 б.].
«Жеті жарғы» бірден пайда болған жоқ. Заңның түп негізі туралы 

пікірді кесіп айту қиын. Дегенмен де «Жеті жарғы» «мазмұны жағынан үш 
бөлімнен тұрады деуге болады: біріншіден, қазақтын ежелгі әдет-ғұрып 
заңдарын қамтыған «Қасым ханның қасқа жолына» негізделген, екіншіден, 
одан соңғы өзгерістер, соның ішінде «Есім ханның ескі жолына» негізделсе, 
үшіншіден Тәуке ханның дәуіріне, саясатына сай енгізген жаңалықтар» [2, 
11 б.]. Жоғарыда көрсетілгендермен қатар «Жеті жарғының» мазмұнына  
заман талабына сай шығарылған билердің билік шешімдері кіріп отырған. 

«Жеті жарғы» заңына шариғат ережелерінің әсері де болғанын атап  
айтқан дұрыс. Мұнда «бір еркектің төрт әйел алуына болады», «ұрғашының 
жарым басы кем, екі әйелдің кәлігі бір еркекке тең», «еркекке толық құн, 
әйелге жарты құн» деген кесімді сөздер ислам дінінен ауысқан.

Бұл тарихи құжат мазмұны жағынан ықшам, тілі өте жатық болған. 
Мәселен, «батыр айғақ, балуан куә», «ердің құны екі жүз жылқы», «ат 
тұяғын тай басады», «аға өлсе, жеңге мұра», «ерден кетсе де елден кетпейді», 
«жетпеген билік жеті ұлықтың есігін ашады», «қысасқа қан, оқысқа құн», 
«мойнына қосақ, артына тіркеу», «семсер астында серт жүрмейді», «иілген 
басты қылыш кеспейді», «алдыңа келсе, атаңның құнын кеш», «мал 
ашуы – жан ашуы», «қойманы не көрген алады, не көмген алады», «судың 
түбін шым бөгейді, даудың түбін қыз бөгейді», «бүлінгеннен бүлдіргі 
алма», «әділ билік – алтын таразы» [3, 42 б.]. Осындай есте сақтауға 
оңай қанатты сөздерден құралған «Жеті жарғы» ауыздан-ауызға берліп, 
халықтың жадында сақталып келді. Казіргі заманда «Жеті жарғының» 
ертеректе жазылған бір нұсқасы «Қазақ ханларының рәсимлері» деген атпен  
Стамбулда Сүлеймен Канунидың кітапханасында сақталып тұр деген  
деректер бар.

Қабылданған заңдың деректердің алдындағы қабылданған заңдардан  
үлкен айырмашылығы болды. Мысалы, құн дауының бұрынғы кесім- 
шарттары Қасым хан мен Есім хан хандық құрған заманында өте қатал  
болған. Ол кездегі әдет-ғұрып заңдары бойынша кісі өлтірген айыпкердің 
шаңырағы ортасына түсіріліп, барлық дүние мүлкі түк қалмай түгел 
таланып, өзі өлім жазасына кесілетін. Уақыт өте келе, осындай қатігез 
нормалар билердің айтуымен «Жеті жарғыда» өзгертіліп, оның орнына құн  
төлеу жазасы енгізілді.

Орта ғасырда құн төлеу жазасын енгізуі қоғамды гуманизациялауға 
жасалған қадам ретінде болды. Сонымен бірге, ертеректе қабылданған 
әдет-ғұрып құқықтары болып саналатын «Қасым ханның қасқа жолы» 
мен «Есім ханның ескі жолында» кісі өліміне қан алу, құн төлеу жайлы 
айтылғанымен, «Жеті жарғыдағыдай» мөлшері дәл көрсетілмеген еді  
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[4, 287 б.].
Бұл тарихи құжатта: «Ер адамның құны мың қой, ал әйел адамның 

құны оның жартысы, ал сұлтанды немесе қожаны өлтірген адам жеті 
адам құнын төлеу тиіс», – делінген [5, 367-368 б.]. Бірақ та осы құнның  
мөлшері қазақтың әдет-ғұрып құқығын ертеректе зерттеген Ресей 
зерттеушілерінің жазбаларында әртүрлі мөлшерде кездеседі. Мысалы, 
қазақтың әдет-ғұрып құқығын зерттеуде үлкен еңбек сіңірген Г.И. Спасский 
өз еңбектерінде құн мөлшерін екі жүз жылқыға теңесе, И. Козлов толық  
құн «ер адамға мың қой немесе жүз жылқы, я болмаса елу түйе, ал әйел  
адамға мұның жарымы», – деген, ал А.И. Добросмыслов «ер адамға мың қой 
немесе жүз жылқы, я болмаса елу түйе, ал әйел адамға мұның жартысы», – 
деп И. Козловтың айтқандарын қайталай келе, ал төре тұқымдарына яғни 
«сұлтанға екі еселенген құн мөлшері төленеді, яғни, екі мың қой немесе  
екі жүз жылқы, я болмаса жүз түйе. Ал ханның құны жеті жәй адам  
құнымен тең», - деген тың дерек қалдырған [6, 130 б.]. Осындай деректермен 
қатар ҚР Ұлттық Ғылым академиясының Орталық кітапханасындағы  
сирек қолжазбалар қорындағы деректерде «ер құны жүз жылқы, не оның 
баламасы, әйел құны мұның жарымы», – деген деректер сақталған.

Көрсетілгендей, деректер әртүрлі құн мөлшерін келтіреді. Осы  
жағдайды профессор Т.М. Культелеев былай түсіндіреді: «Тәуке хан 
үшін негізгі мәселе құнның ең төменгі және жоғарғы мөлшерін белгілеу 
болды. Осы аумақта әртүрлі әлеуметтік жіктер үшін құн мөлшерін жаза  
тағайындауға әсер ететін жағдайларды есепке ала отырып сот шешетін. 
Сонымен қатар, осы зерттеуші қарапайым адамға белгіленген мың қой  
немесе сұлтанға белгіленген жеті мың қой құн мөлшері сот практикасында 
сақталған жоқ». Осы жағдайларды мысал келтірсек, XVIII ғасырда Кіші жүз 
ханы Әбілхайырдың өлімі үшін оның баласы Ералы сұлтан өлімге себепті 
болған негізгі кінәлі адамды батыр Сырымбетті өз қолымен өлтіріп және  
де Ұлы жүздің төбе биі болған Төле бидің шешімімен екі құн алды. Ал  
қалған төрт құнды артынан кешірді деген деректер сақталған. Осы бір 
деректен билердің құн дауы бойынша шешім шығарғанда құн мөлшерін 
ең төменгі және жоғарғы құн мөлшерлерін басшылыққа ала отырып, 
сонымен қатар дау бойынша болған әртүрлі жағдайларды есепке ала отырып  
құнның дәл мөлшерін шығарғандығын байқауға болады. Билердің мұндай 
соттық шешімдері зәбір көрген жаққа материалдық көмек (компенсация) 
төлеуге бағытталмаған, бидің шешімі мүмкіндігінше қоғамдық тәртіп 
бұзылғанға дейінгі болған құкықтық гармонияны, құкықтық тәртіпті  
қалпына келтіруге бағытталған еді.

Орта ғасырда пайда болған заңдың құжаттың тағы бір тоқтала кететін 
ерекшелігі бұл қазіргі уақытқа дейін осы әдет-ғұрып заңын зерттеген 
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көптеген ғалымдардың еңбектерінде «Жеті жарғыны» – жеті бидің  
туындысы немесе жеті бидін қатысуымен қабылданған заң жинағы деген  
пікір кеңінен таралғандығы. Мысалы, Гродеков Н.И. «Тәуке ханның  
Күлтөбенің басында жеті биді жинап алып «Қасым ханның қасқа жолы» 
мен «Есім ханның ескі жолын» біріктіріп, жаңа заң жинағы «Жеті 
жарғыны» жасады», – десе, дәл осыған ұқсас пікірді П.Е. Маковецкий мен  
А.А. Словоохотов өз еңбектерінде жазып қалдырған. Ал Г. Спасский болса 
«Тәуке хан Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз билері Төле, Қазыбек, Әйтеке 
билермен ақылдаса отырып, төмендегідей заң жинағын жасады деген пікір 
айтып, жеті жарғыдан үзінді келтірген» [6, 129 б.].

Жоғарыда айтылып кеткен ой-пікірлермен келісу қиындау, өйткені  
осыған дейін қазақтың әдет-ғұрып құкығын зерттеген зерттеушілердің 
еңбектерін оқи отырып, біз «жеті би» деген сөздерді кездестірмедік. 
Қабылданған заңды Тәуке ханның «Жеті жарғысы» деп атайды. «Жеті 
жарғы» заңын арнайы зерттеген профессор С. Өзбекұлы былай дейді: 
«...«Жеті жарғы» негізінде жеті әдеттік құқықтық жүйеден тұратын  
қоғамдық қатынастарды реттейтін салалардың жиынтығы. Бір сөзбен 
айтқанда, Жеті жарлық: жер дауы, жесір дауы, құн дауы, бала тәрбиесі және 
неке, қылмыстық жауапкершілік, рулар арасындағы дау, ұлт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету». Бұл жөнінде қазақтың әдет-ғұрып заңдарымен арнайы 
айналысқан академик С. Зиманов мынадай пікір айтады: «тарихта, соның 
ішінде көшпелі Орта Азия халықтарының тарихында күрделі өзгерістерді  
заң реформаларын қатысқан адам санымен атау тіпті сирек кездесетін  
құбылыс. Егер расында да жеті би «Жеті жарғыны» жүйелеген болса, бұл 
заң солардың санымен аталған болса, олардың есімдері халық жадында 
сақталған болар еді, бірақ адам санымен атау тіпті кездеспейтін жәйт» 
[6, 67 б.]. Ал егер де Тәуке хан тұсында «билер кеңесінің» тұрақты орган 
ретінде қалыптасқанын еске алсақ, бұл мәселенің түйіні өздігінен шешіле  
қалады. Өйткені, ел ішіндегі маңызды оқиға болып табылатын мұндай 
іс-шараға бұл тұрақты органның араласпауы мүмкін емес еді. Ал «Тәуке 
хан тұсындағы «билер кеңесіне» бүкіл қазақ елінен сексен, тіпті жүзге дейін  
билер қатысып отырғанын ескерсек, ондай жағдайда жоғарыда  
келтірілген «жеті би» деген пікір тіпті шындыққа жанаспай қалады».

Қазіргі кезде осы заңды жүйелеуге қатысқан «билер кеңесінің» 
құрамындағы билердің аттары белгісіз қалып отыр, тек бірқатар деректер 
бойынша халық жадында үш жүздің үш арысы, ең беделді, ең ардақты  
үш бидің (Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би) есімдері сақталған. Сонымен 
қатар, профессор С. Өзбеқұлының келтірген кейбір деректері бойынша  
Тәуке ханның кезіндегі билер кеңесі құрамына жоғарыда көрсетілген  
билермен қатар Қабек, Даба, Есейхан, Әнет баба, Досай, Едіге, Сырымбет, 
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Сасық би, Байдалы, Қоқым, Тайкелтір, Жалған, Ескелді сияқты қазақ 
даласының түпкір-түпкірінен дарынды билер мен батырлар кірген.  
Жоғарыда көрсетілген деректер ғылыми тұрғыда бірнеше рет  
талдануға ұсынылып отырған пікірлер болып қалады.

Қорытындылай келе тоқтала кететін жағдай, бұл ұлттық тарихымыздағы 
асыл қазыналарымызды зерттеу, оның шынайы нәтижелерін жарыққа 
шығару қай ұрпақ үшін де әрқашанда жоғары міндет болып саналған. Бірақ 
та, тарих әрқашанда бір сарынмен қозғала бермеген. Осыған байланысты 
бір ғасырда жұлдызы жоғарыдан көрінген асыл қазыналарымыз, екінші  
бір ғасырда сәулесі көмескіленіп белгілі бір объективті факторларға  
байланысты көрінбей қалатыны – өмір шындығы. Сол себептен қазіргі 
ұрпақтың негізгі міндеті ұлттық тарихымыздағы асыл қазыналарымыздың 
шын бет-бейнесін ашып көрсету және оның өзіне лайықты бағасын беру  
болып табылады. Сонымен Қазақстан Республикасында - құкықтық, 
демократиялық, зайырлы мемлекет құрамыз десек, онда біз осыған дейін 
ата-бабаларымыздың ел басқаруда ұрпақтарына деп салып кеткен сара  
жолын ұмытпай, оны әрі қарай жалғастыруымыз керек. 
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 Сотының Төрағасы, з.ғ.д., профессор

ҚАЗАҚ ҚҰҚЫҒЫ МЕН БИЛЕР СОТЫ – ӘЛЕМ 
ӨРКЕНИЕТІНІҢ ФЕНОМЕНІ

Бақ-жұлдызы жарқырай жанған туған халқымыз асқан тағы бір 
тарихи асу – Қазақ хандығының, һәм Қазақ мемлекеттігінің 550 жылдық  
мерейтойы құтты болсын!

Тұңғыш Президентіміз – Елбасымыз Н. Назарбаев өткен жылдың тамыз 
айындағы Ұлытау төріндегі ұлт туралы толғанысында: «Біз өз тарихымызды 
жаңадан игеріп, біліп жатқан елміз. Қазақтың тарихы өте бай. Біздің  
елдігіміз, қазақ жұртының арғы түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан кейін 
көк түріктерге жалғасады. Одан кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп,  
хандық дәуірге ұласып, кейін біртіндеп Тәуелсіздікке келіп тіреледі.  
Осындай үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз мұны білуі керек. Біз кеше  
ғана пайда бола қалған халық емеспіз», – деген болатын. 

Осы мақсатпен Ұлтымыздың Көшбасшысы биылғы жылы Қазақ 
хандығының бес жарым ғасырлық мерейтойын кеңінен атап өту жөнінде 
игі бастама көтеріп, қоғамдық сананы серпілтер сан алуан іс-шараларға 
жол ашып берді. Тәуелсіз еліміздің  шежіресіндегі орны бөлек, 
шоқтығы биік, мән-маңызы зор оқиғаға арналған бүгінгі «Мәңгілік Ел»  
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы да соның бір  
жарқын айғағы.

Осынау алқалы жиында көлемі жағынан әлемде тоғызыншы орын 
алатын Ұлы даламызды ұрпақтарына асыл мұра ретінде аманаттап кеткен 
ата-бабаларымыздың өшпес ерлік істері жай ғана мақтан етіліп қоймай,  
бүгінгі және кейінгі ұрпақтар өнеге алып, ойларын да, бойларын да  
түзейтіндей салиқалы сөздер айтылып, көне шежіреден  тағылымды сырлар 
шертіледі деп сенеміз. Мұның өзі қазіргі жаһандық қауіп-қатерлерге 
толы, алмағайып заманда ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етіп, ата- 
бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен Азаттығымызды баянды ету ісіне 
септігін тигізері хақ.

Осы тұрғыдан алғанда, біз заңгер ретінде еліміздің қазіргі мемлекеттік 
билігінің үш тармағының бірі – сот жүйесінің өткен замандағы және 
қазіргі қоғамдағы орны, мән-маңызы, мақсат-міндеті жайлы сөз қозғауды  
жөн көрдік.       

Қазақ халқының көкейіне сегіз ғасырдан бері қонақтап, құлаққа сіңді  
болған «Түгел сөздің түбі бір, түпкі атасы – Майқы би» деген сөз  
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көшпенділер өркениеті Майқы би өмір сүрген көне дәуірден  
басталатындығын аңғартады. Жалпы «Би» деген сөздің этимологиясына 
алғаш назар аударған ғұлама ғалым Шоқан Уәлиханов оның түбірін көне 
түркінің «Бек» және «Бей» сөздеріне тіреп, оның негізгі мағынасы «сотты» 
білдіретінін атап көрсеткен.

Тарихта Майқы биден қалған жеті түрлі мемлекеттік заң ережесі бар 
екені Моңғол империясының шежіресін талдап жазған әйгілі тарихшы  
Рашид ад-Диннің «Жамиғат-ат-Тауарих» атты құнды еңбегінде атап 
көрсетілген. Аталған ережеде адам құны, жесірлер мен неке, жер иелігі 
мен бөлісі, ұрлық, барымта, дау-шарлар және мал құны туралы нақты  
көрсетілген. Сот шешімдері осы ережелермен айқындалған. Қазақ  
халқының негізін құраған ру-тайпалар Майқы би заманындағы Шыңғысхан 
қағанатының құрамындағы ұлыс болғандықтан, жоғарыда айтылған заң 
ережелері кейінде Керей мен Жәнібек хандар құрған Қазақ хандығының  
ел билеу ісінде кеңінен қолданылғандығы күмән тудырмайды.

Тарих тереңінен мұра болып қалған осы құқықтық қағидалар Керей мен 
Жәнібек хандардан кейінде Қазақ хандығын басқарған Бұрындық, Қасым, 
Тахир, Хақназар, Шығай, Тәуекел, Есім, Жәңгір хандардың тұстарында 
да қолданылып, Тәуке ханның кезінде дүниеге келген «Жеті жарғы» заң 
ережелеріне жалғасты.

Есімдері жоғарыда аталған ел билеушілерінің ішіндегі Қасым және 
Есім хандардың тұсында шығарылған «Қасым ханның қасқа жолы» мен 
«Есім ханның ескі жолы» атты құқықтық жарғылардың да еліміз үшін мән- 
маңызы зор болған. 

Қасым хан дәуірінде хандықтың ішкі-сыртқы саяси жағдайы, халық 
бұқарасы мен билік сотының іс жүргізу мәселелері бойынша ежелден келе 
жатқан әдет-ғұрып, ереже-тәртіпке маңызды өзгерістер енгізген. Олар –  
мүлік заңы (мал, мүлік, жер дауларын шешу ережелері), қылмыс заңы (кісі 
өлтіру, ел шабу, мал талау, ұрлық қылмыстарына белгіленген жазалар),  
әскери заң (қосын құру, аламан міндеті, қара қазан, ердің құны, тұлпар 
ат), елшілік жоралары (төзімділік, шешендік, халықаралық қатынастарда 
сыпайылық, әдептілік) және жұртшылық заңы (ас, той, мерекеден шүлен 
тарату ережелері, жасауыл, бекеуіл, тұтқауылдардың міндеттері). Осындай  
бес қағидадан тұратын жарғыны қазіргі қолданыстағы Қылмыстық,  
Азаматтық кодекстермен және басқа заңдардың қағидаларымен салыстыра 
қарасақ, бір-бірімен мазмұндас екендігіне көз жеткіземіз.

Есім хан тұсында «Хан болсын, ханға лайық заң болсын. Би болсын, 
биге лайық үй болсын. Абыз болсын, абыз сайлау парыз болсын. Батыр 
болсын, жорық жолы мақұл болсын» деген саяси-әкімшілік, әскери және сот  
істеріне қатысты төрт салаға бөлінген жаңа құқықтық қағидалар енді.  
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Аталған «Есім ханның ескі жолы» Тәуке ханның тұсында да аса жоғары 
мемлекеттік маңызға ие болған, кейін Ұлы дала Конституциясына  
теңелген «Жеті жарғы» заңына дейін өзінің құқықтық маңызын жойған емес.

Тәуке өз кезінде белгілі қайраткер, көрнекті қолбасшы болған. Ал 
елге хан сайланған тұсында дәстүрлі құқық жүйесінің реформаторы және 
ұлтының бірлігі мен жерінің тұтастығын сақтауға жан аямай күш салған ірі  
мемлекеттік тұлға, дипломат-мәмілегер, айлакер қолбасшы ретінде 
танылған.

Тәуке хан тұсында хандық билік құрамында үлкен өзгерістер болып, 
Билер кеңесі институты кеңінен енгізілді. Бұл мемлекеттік орган Қазақ  
елінің саяси жүйесінде үлкен құқықтарға ие болуымен қатар, ішкі-сыртқы 
саясатты жүргізуде зор рөл атқарған. 

Билер кеңесі рулар арасындағы шиеленіскен дауларды шешуде ерекше 
еңбек сіңірген. Оның құрамына ақылгөй ақсақалдардың жиынында бата  
алған, яғни сайланған «от ауыз, орақ тілді» шешендер, аймаққа танымал 
болған, беделді адамдар және ұрыстарда ерлік танытқан батырлар енген.

Билер кеңесі Сырдарияның бойындағы Әңгірен, Түркістан мен Сайрам 
жерінде орналасқан Битөбе, Мәртөбе деген жерлерде шақырылып тұрған.

«Жеті жарғыда» сол заманның негізгі мәселелері – сыртқы жаудың  
қандай да болсын шабуылына тойтарыс бере алатын күшті әскер және  
халықты оған жұмылдыра білетін, ішкі саяси билікті мәмілегерлікпен  
жүргізе алатын басқару жүйесінің құқықтық ережелері аталып көрсетілген.

Бір айта кетерлігі: ел ішіне ауызша таралған «Жеті жарғыда» Қазақ 
хандығының мемлекеттік құрылысы, биліктің қалыптасуы, хандарды  
сайлау тәртібі сияқты аса маңызды мәселелер қарастырылмаған. Бірақ, 
бұл сол кездегі саяси биліктің әлсіздігін көрсетпесе керек. Өйткені, 
қауымдық-патриархалдық қатынастардан кіндігін үзбеген қазақ қоғамында 
жеке тұлғаның, яғни ханның беделінің негізінде ел басқару өте тиімді 
болып, ол руаралық шиеленістерді тежеуге, ұлттық қауіпсіздік пен  
аумақтық тұтастықты қамтамасыз етуге қолайлы мүмкіндік берген.

«Жеті жарғы» бойынша қазақ елінің барлық ру, тайпа басшыларына  
жылына бір рет күз айларында алдын ала белгіленген жерлерде 
құрылтай-кеңеске жиналу міндеттелген. 

Қорыта айтсақ. хандық дәуірде бір-біріне жалғасқан құқықтық  
реформалар нәтижесінде дүниеге келген «Қасым ханның қасқа жолы»,  
«Есім ханның ескі жолы»,  Тәуке ханның «Жеті жарғысы» және ислам дінінің 
гуманизмге толы қағидалары ел өмірін дала демократиясының арнасына 
түсірген. Адамның өмірі, бостандығы мен бас еркі оның  арқауына айналған. 
Осы жайында Елбасы өзінің «Тарих толқынында» атты кітабында: «Қазақ 
құқығының тарихында сол заманнан жеткен үш заң ескерткіші бар, олар  
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аңыз бойынша Қасым мен Есім хандардың есімдеріне байланысты  
айтылатын «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» 
және Тәукенің «Жеті жарғысы». «Жеті жарғыға» ХVІІ ғасырдағы қазақ 
қоғамының саяси және әлеуметтік өмір қажеттерінен туған қаулылар енді. 
Осынау құқықтық ескерткіштер қазақ халқының дербес мемлекеттік алып, 
бірлесуге құлшынған сан ғасырлық арманын айқын көрсетті», – деп жазған 
болатын. Президентіміздің бұл сөздері Қазақ хандығы тұсындағы елдегі  
құқықтық жүйеге берілген биік те әділ баға деп білеміз.    

Хан тағына отырған сұлтандар мен бектердің ұлысты басқару істерін 
үйлесімді жүргізуіне елге кеңінен танылған билер жәрдемдесіп, орынды 
жерінде өз ақыл-кеңестерін беріп отырған. Бас уәзір қызметін, негізінен, 
халқына аса құрметті Орда биі атқарған. Ал мемлекеттік құрылымның 
үлкен-кішілігіне қарай ханның жанындағы Билер кеңесіне кіретін  
уәзірлердің құрамына 40-тан 90-ға дейін халыққа әділ билігімен танылған  
ұлық билер тағайындалған. Мәселен, Абылай хан үш жүзге билік жүргізген 
кезде Хан кеңесіне 42 уәзір кірген. Бас уәзірі атақты Қанай би болған. Сол 
сияқты, 1845 жылға дейін Бөкей ордасының хандық билігін сақтап келген 
Жәңгір ханның жанындағы Билер кеңесіне 12 би енгені туралы тарихи 
деректер бар. «Басшы біреу болсын, қалғандары оған тіреу болсын» деген 
ұлағатты сөз де сол дәуірден қалған.

«Қолайлы табиғи аяда, ұзақ бейбітшілік дәуірде қалыптасқан көшпелі  
қазақ қоғамы сол замандағы этномәдениеттің өзіндік жоғары деңгейіне 
көтерілді. Орталық Азия кіндігіндегі қазақ жерінде екі құдірет күштің – 
Сөз Құдіреті мен Заң Құдіретінің үстем болуына әкелді. Қазақ құқығы, 
оның қасиеті мен деңгейі осы екі құдіреттің аясында дүниеге келді. Халық  
санасында Ұлы дала әділ соты мен заңдылығының «Алтын ғасыры» деген 
өшпес із қалдырды. Сол кездегі мемлекеттік билік жүйесінде билер соты 
ерекше орын алғандығы анық аңғарылады. Шынайы халықтық үлгіде  
құрылып, ежелден елдік әдет-ғұрыпқа негізделген дәстүрлі құқық  
нормаларын берік ұстанған бұл сот жүйесі ұлттық санамызда әділдік пен 
шындықтың салтанат құруының айқын көрінісі ретінде мызғымай сақталып 
келді. Ұлтымыздың өзіне тән  құқықтық мәдениетін қалыптастыруға  
билердің сіңірген еңбегі өлшеусіз», – деп, көрнекті ғалым-заңгер, академик        
С. Зимановтың қазақ билеріне берген биік бағасына біздің еш алып- 
қосарымыз жоқ. 

Ал ХХ ғасырдың басында қазақ даласында зерттеу жүргізген 
шығыстанушы Л. Словохотов билер сотын «Әділдіктің жоғары соты» деп, 
ал билерді «Шындықтың жаршылары» деп атаған. Зерттеушілер И. Крафт 
билерді – «ақылдылар және шыншылдар» деп, И. Козлов «қатал әділдіктің 
адамдары» деп бағалаған.
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Ел аузынан күні бүгінгі дейін естіп жүрген «Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деген сөз билер ұстанған басты қағидат болғанына  
күмән жоқ. Билер халыққа сот төрелігін турашылдықпен жүзеге асыратын 
әділдігімен танылған. Олар сот төрелігін жүргізгенде қалыптасқан 
тәртіпті қатаң сақтай отырып, істің күрделілігі мен екі тараптың ықылас- 
мүдделеріне баса назар аударған. Сонымен бірге, іске қатысатын 
тараптардың өкілдері мен өзге де қатысушылардың мүмкіндігін шектемей,  
жариялылықты қатаң сақтайтын әділ қазылар бола білген. Соттың дәлелдеу 
қорытындысында кінәласқан екі тарапқа да ақиқат шындықты мойындата 
білген. Бірін жеңгізу, бірін жеңілгізу мақсатын көздемей, қара қылды қақ 
жарған шешімімен тараптарды татуластыра алса ғана әділдігімен даңқы  
асқан. Ондай билердің атақ-абыройы бүкіл елге тарап, мыңдаған шақырым 
жерден даушылар іздеп келіп, алдарына жүгінетін болған. «Адал би –  
әділ би» деген сөз сол кезде айтылған.

Билер сотының бітімгершілік пен бірлікті басты мұрат етуінің сырына 
үңіліп, пайымдап көрсек, «Бас жарылса – бөрік ішінде, қол сынса –  
жең ішінде» деген мақалды бекерден-бекер айтпаған дана халқымыздың 
табиғатына кең пейілділік қана емес, керемет кешірімділік те тән екендігін  
анық зерделейміз. Осы орайда елімізде 2011 жылы қабылданған «Медиация 
туралы» Заң арқылы реттелетін қоғамдық қатынастардың кейбір  
элементтері байырғы қазақ қоғамында да орын алғанын, дауларды 
шешудің кейбір жолдары бізге тарих қойнауынан жеткен дана билеріміздің  
шешімдерімен үндес, мазмұндас екенін аңғару қиын емес. Демек, бүгінгі 
медиация – қоғамымыздағы түрлі дау-дамайды даурықпай шешіп, 
әлеуметтік-адамгершілік ахуалды нығайтудың ғана емес, халқымыздың 
бойындағы кең пейілділік пен кешірімділік сынды асыл қасиеттерді  
жоғалтпай, ұрпақтан-ұрпаққа мирас етудің ата-бабамыздан қалған дәстүрлі 
жолы.  

Шоқан Уәлиханов өзінің 1864 жылы жазған «Сот реформасы туралы» 
еңбегінде: «Қазақтарда құрметті би атағы халық тарапынан қандай да сайлау 
жолымен, немесе халықты билеп отырған өкіметтің бекітуімен емес, тек 
сот рәсімін терең білетін, оған қоса шешендік өнерін меңгерген қазаққа 
ғана берілген. Оған қоса, сайысқа түсіп, өзінің заң-жораны білетіндігін,  
шешендігін танытқан», - деген құнды пікір айтқан. 

Билерді дауласушы жақтар халық ішінен өзі қалап таңдайтыны туралы 
Қазақ елінің тарихын жан-жақты зерттеген орыс зерттеушісі А. Алекторов: 
«Бұрын қырғыздардың (қазақтардың) барлық дау-жанжалдарын өздерімен 
бірдей, өз араларында өмір сүріп, біте қайнасқан, алайда, олардың 
мінез-құлқын, әдет-ғұрпын жетік білетін билер шешіп, билік шешімінде 
мүлде қателеспеген», - деп, билерге жоғары баға берген.        
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Билердің бойынан табылуға тиісті асыл қасиеттерге, ең алдымен, 
имандылық, әділдікке қылау түсірмейтін турашылдық, ұлттың ғасырлар 
бойы қалыптасқан дәстүр-салтын, әдет-ғұрпын, шежірелі тарихын, елдің 
шаруашылық ісін, жер-судың қадір-қасиетін жете білушілік, көкірек 
көзі ояу, өмірден көрген-түйгені көп, майдан қыл суырғандай дәл де әділ 
сөйлейтін шешен болуы жатады. Бойындағы осындай асыл қасиеттерін  
халыққа таныта алған, дауға түскенде топ алдында алмастай жарқылдап, 
қабілет-дарынын көрсете білген адам ғана «Би» деп танылған.        

Қазақ хандығында заң орнына жүрген әдет-ғұрып, салт-сана, жол-жора 
сынды халықтың болмыс-бітіміне қатысты тәртіп пен әдептілікті, кісілік 
пен имандылықты, ар-ұжданды сақтауда және оны жас ұландарға үйретуде 
билердің алдына ешкім түсе алмаған. Оның үстіне, қандай қиын жағдайда 
болсын билердің алдынан кесе-көлденең шығатын басбұзарлар да болмаған. 
Қазақ хандығындағы құқықтық мәдениеттің қандай деңгейге көтерілгенін 
содан-ақ байқауға болады.

Академик С. Зиманов айрықша атап кеткендей, көшпелі қоғамның 
тұрмыс-тіршілігіне негізделген әдет-ғұрыптың алтын діңгегі, яғни ұстанымы 
– аталы сөз еді. Одан ешкім асып түспеген, ауа жайылмаған. «Айтылған сөз 
– атылған оқ», «Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді», деген мақал-мәтелдер 
ұлтымыздың адамзат меңгерген ақыл-ойдың ішінде сөз құдіретіне,  
сөз қадіріне ерекше мәртебе бергенін аңғартады. 

Адамды жақсылыққа жетелейтін қандай нақыл сөзге зер салсаңыз да 
оның тапқырлықпен айтылған ақыл-ойдың жемісі екеніне күмән келтіре 
алмайсыз. Дала данасы атанған Асан Қайғының: «Таза мінсіз асыл сөз ой 
түбінде жатады...» деуі де содан. «Билердің сөзі – ақылдың көзі» деген халық 
даналығы да тегіннен-тегін айтылмаған. Бір мысал:

Белгілі батыр, әрі шешен Шақшақ Жәнібек Төле биге сәлем бере келіп 
ақыл сұрағанда Төле би:

- «Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе 
жетер. Жал-құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салма, жаугершілік болғанда 
жадағайлап мінер ат тумас. Жақыным деп, жаманның малы үшін жақсының 
жағасынан алма, өрісің тарылар. Қару жисаң мылтық жи, жаяу жүрсең –  
таяқ, қарның ашса – тамақ. Ит жүгіртіп, құс салсаң, әуейі боларсың. Әйел 
алсаң, көріктіге қызықпа, тектіні ал. Мақтаншақ жігіт жисаң – ұятқа  
қалдырар. Ұрыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар. Тұмау түбі 
құрт болар, тұман түбі құт болар. Елге бай құт емес, би – құт. Қабырғадан 
қар жауса, атан менен нарға күш, ел шетіне жау келсе, батырлар мен биге 
күш. Қарап отырғанша бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай, нәсіп  
болмас. Менен ақыл сұрасаң, айтарым осы», - деген екен. 

Алты алашқа әділ билігімен аты жайылған Саққұлақ би ел ертеңі – жас 
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өрендерге арнап, мынадай нақыл сөз қалдырған:
«Адамның басшысы – ақыл, жетекшісі – талап, шолушысы – ой, жолдасы 

– кәсіп, қорғаны – сабыр, қорғаушысы – мінез, сыншысы – халық». Аталған 
бабаларымыздың бүкіл философияға арқау боларлық қағидаттарды жеті-ақ 
сөздің аясына сыйғызып айтқанына қайран қаласың. Осындай даналық 
сөздерді жадында сақтап өскен ұрпақ жаман қылықтарға бой ұрмай,  
ақыл-ойын әділдікпен шыңдап ержетері хақ.

Жастардың ой-қиялын, зеректігін бала кезінен шыңдайтын  
талапшылдық қазақтың ежелден қалыптасқан тәрбие-тәлімінде мықтап 
орныққан. Тілі жүйрік, тауып айтатын талғамды сөзімен үлкен кісілердің 
көңілінен шыға білген өрендердің ой зердесін атақты билердің алдында 
зерттеп, сыннан өткізу жақсы үрдіс тапқан. Мысалы, бүкіл шығармасы 
философиялық ойға тұнып тұрған, он үш жасынан сот билігіне араласқан 
Абайдай кемеңгер данышпан кезінде мұндай сынның талайынан сүрінбей 
өткені баршаға мәлім. 

Осы ретте біздің бүгінгі билеріміз, (судьялар) заңды терең білуімен 
ғана емес, философиялық ой тереңдігімен және шешендік өнерімен де  
ерекшеленіп тұруы керек. Осы орайда алдағы уақытта судья лауазымына 
кандидаттарды іріктеу тетіктерін жаңарту және біліктілік талаптарын  
қатайту үшін Сот төрелігі институтын Жоғарғы Сотқа беру – сондай-ақ  
сапалы кадрлар даярлау ісінде ғана емес, судьялардың біліктілігін арттыруда 
да тың серпіліс туғызатындығы сөзсіз. 

Ел басқаруда билер атқарған мемлекеттік қызметтерді санаға салып, 
салмақтасақ, олардың бүгінгі судьяларға ғана емес, сондай-ақ, заң шығарушы 
және орындаушы биліктің мүшелеріне жүктелген міндеттердің қайсысын 
болсын қыңқ етпей, қайыспас қара нарларша көтере білгенін ұғынып, 
азаматтық рухы биік асыл бабаларымыздың алдында тағзым етіп, бас иеміз.    

Билер халықаралық дәрежеде мемлекет атын зор беделге жеткізетін,  
еліне береке-ырыс, жақсылық пен тыныштық әкелетін бітімгер дипломат – 
елшілер де бола білген.

Би бабаларымыз ел шаппай, қылыш көтермей, оқ атпай, ақыл мен 
парасаттылықтың арқасында небір дау-дамайларды бітімгершілікпен  
шешудің амалдарын қарастырып, ел бірлігін сақтауға барлық күш- 
жігерлерін сарп еткен.

Тарихта Шығыс Еуропа, Ресей, Қытай, Орта Азия, Жоңғария 
сынды елдермен қарым-қатынас орнатуда бастарын бәйгеге тігіп, Қазақ  
мемлекетінің беделін өсірген атақты билердің елшілік миссиялары туралы 
деректер аз емес. 

Мәселен, тым әріге бармай-ақ, Керей мен Жәнібек хандардың тұсында  
би де болған  Жиренше шешеннің, Есім хан тұсындағы Жиенбет би мен 
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Марғасқа жыраудың, Әз Тәуке, Әбілмәмбет, Әбілпайыз, Абылай хандардың 
кездеріндегі Төле, Қазыбек, Әйтеке, Ақтайлақ, Құттыбай, Қанай билердің 
көршілес елдермен бірнеше мәрте жүргізген табысты дипломатиялық 
келісімдерінің арқасында Қазақ хандығы өзінің кең-байтақ жерінің  
тұтастығын сақтап қалған.       

Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзіндегі ешбір халықтың, ешқандай 
мемлекеттің даму тарихында кездеспейтін, тек қазақ ұлтының санасында 
сақталып, оның қоғамдық өмірінде мінсіз қызмет еткен билер соты, 
билер ұстанған құқықтық қағидалар – бүгінгі және кейінгі ұрпақтар үлгі- 
өнеге алар асыл мұрамыз, сарқылмас құқықтық байлығымыз. 

Оны ел игілігіне айналдыру мақсатында атқарылған айтулы істердің 
бірегейі ретінде 2004 жылы Елбасының бастамасымен «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында «Қазақтың ата заңдары» атты құжаттар, 
деректер және зерттеулер жинағы 10 том болып қазақ, орыс, түрік және 
ағылшын тілдерінде шығарылғандығын айрықша атап айтқан жөн. 

Ұлт Көшбасшысы үлкен мән беріп отырған осы игі істен судьялар 
қауымдастығы да шет қалмай, біз 2008 жылы «Қазақ билер соты – бірегей 
сот жүйесі» атты халықаралық ғылыми конференцияны ұйымдастыруға 
бастамашы болғанбыз. Сол алқалы жиынның басты мақсаты тарихы 
тереңнен тамыр тартатын билер соты еліміздегі бүгінгі сот билігінің бастау 
көзі, оның берік іргетасы екеніне дүниежүзінің түкпір-түкпірінен келген  
ғалымдардың көзін жеткізу болған еді. 

Ал биыл Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай «Қазақ 
құқығы мен билер сотының төрелігі – қазақ мемлекеттігінің феномені» деген 
тақырып аясында республикамыздың бес облысында аймақтық ғылыми 
конференциялар өткіздік. Оларға белгілі заңгерлер, тарихшылар, филолог, 
этнограф ғалымдар, қоғам қайраткерлері, Жоғарғы Сот пен Судьялар  
одағының және барлық көршілес өңірлердің өкілдері қатыстырылды. 

Аймақтық конференцияларда Қазақстан аумағындағы ежелден  
қалыптасқан мемлекеттік басқару, құқықтық нормалар мен сот билігі 
туралы және Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек хандар, 
Қазақ хандығын нығайтуға сүбелі үлес қосқан басқа да хандар мен әйгілі  
билердің Қазақ елінің мемлекеттік құрылысы мен ел басқаруға дайындаған 
заң-ережелері хақында кеңінен әңгіме өрбітілді. Билер сотының  
мемлекетіміздің  құқықтық жүйесін нығайтудағы рөлі ғылыми тұрғыдан 
жан-жақты ашып көрсетілді. Сондай-ақ, Қазақ елі Ресей мемлекетіне қараған 
уақыттан бергі дәстүрлі құқық пен билер сотына қатысты қабылданған 
заңдар мен ережелер де мұқият зерттеліп, жан-жақты талқыланды. Ғылыми 
конференцияларды өткізуге дайындық барысында еліміздің мемлекеттілігін 
нығайту мақсатында Қазақ хандығы мен оған қызмет көрсеткен 
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билер сотының төрелігі, билердің құқығы мен әділдігі, біліктілігі мен  
мәдениеттілігі және оған қатысты тарихи құжаттар жан-жақты зерделенді.       

Мәселен, Алматыдағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық  
университетінде өткен ғылыми конференцияда «Жеті жарғы» – дала 
демократиясының озық үлгісі, мемлекеттік құқық пен билер сотының алтын 
арқауы» тақырыбы еліміздің көрнекті ғалымдарының қатысуымен жан- 
жақты ашып көрсетілді. Сондай-ақ, көршілес Қырғызстан және Өзбекстанда 
тұратын ғалымдар жіберген стенттік баяндамалар да тыңдалып, ғылыми 
жиынның мазмұнын тереңдете түсті. 

Ұлы Абай елі – Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында  
өткізілген ғылыми конференция «Қазақ даласындағы Ресей мемлекеті  
бекіткен заңдар және Қазақ елінің құқықтық жүйесі мен сот қызметі, билер 
дайындаған ережелер, Абай Құнанбайұлы жазған «Қарамола» ережесі, тағы 
басқа заңдардың Қазақ елінің құқығы мен билер сотын жаңғыртуға қосқан 
үлестері» деген кең ауқымды тақырыпты қамтыды. Әсіресе, ұлы ойшыл, 
көзі тірісінде әділ би атанған Абай Құнанбайұлының жазғанына биыл 
130 жыл толатын, 73 баптан тұратын «Қарамола» ережесі конференцияға 
қатысушылардың үлкен қызығушылығын туғызды.

Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан қасиетті рухани ордамыз 
– Түркістан қаласындағы Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде өткен ғылыми конференцияға қатысушылар «Есім  
ханның ескі жолы – ауызша қағидалар жиынтығының озық үлгілері»  
тақырыбын талқылап, тізіміне енгізілген Қ.А. Ясауи мавзолей ұлттық 
пантеонда болды. Сонда жерленген қаһарман хандарымыздың, данагөй 
билеріміздің, даңқты батырларымыздың қабірлеріне тәу етті.       

Көкшедегі Бурабайда өткен алқалы басқосуда «ХVІІІ-ХІХ  
ғасырлардағы Қазақ елінің құқықтық жүйесі және билер сотының төрелігі» 
хақында жан-жақты әңгіме болды. Конференцияға қатысушылар Абылай  
хан атындағы тарихи-өлкетану музейін аралап, құнды жәдігерлермен 
танысты.       

1468 жылы Қазақ хандығының тұңғыш ордасы болған Сығанақ  
қаласы орналасқан, қасиетті Сыр елінде өткен ғылыми конференцияда  
«Қасқа жолды Қасым хан» тақырыбы тереңінен талқыланды. 

Осындай конференцияны Астана қалалық соты да ұйымдастырып, 
оған қатысушылар «Қазақ хандығын қалыптастыру мен нығайтудағы Қазақ  
елінің құқығы және билер сотының төрелігі» тақырыбында салиқалы  
әңгіме құрды.

Аталмыш конференциялардың жұмысы бұқаралық ақпарат  
құралдарында кеңінен көрсетіліп, оларда сөз сөйлеген ғалымдар мен 
зерттеушілердің ғылыми материалдары жеке жинақтар болып шығарылды  
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және соттардың интернет-сайттарына салынып, көпшілік назарына 
ұсынылды.  

Ғылыми конференцияларда дана халқымыздың сана-сезімінде ықылым 
замандардан бері сақталып келе жатқан құқық мәдениеті мен ежелгі 
қазақ құқығының  қағидаттары еліміздің Тәуелсіздік жылдарындағы заң 
шығарушылық үдерісінде еленіп-ескеріліп, төл заңнамамыздың ұлттық  
діліміз бен қазіргі заман талабына сай қалыптасуына көмегін тигізгендігі 
ерекше атап айтылды. Күні кеше 20 жылдық мерейтойы кеңінен аталып  
өтілген Қазақстан Республикасының Конституциясы  – соның басты 
айғағы. Негізгі авторы Елбасымыз болып табылатын және халықтың 
кеңінен талқылауына ұсынылып, қарапайым азаматтар мен көрнекті 
ғалым-заңгерлеріміздің ақыл-кеңестері ескерілген Ата Заңымыз 1995 
жылғы бүкілхалықтық референдумда барша қазақстандықтардың бір кісідей  
қолдауын тауып, бұлжымас бағыт ұстанар Темірқазығымызға айналды.  

Сол Ата Заңымызға арқа сүйеген, халқымыздың бағына біткен Тұңғыш 
Президентіміз аса қиын саяси-экономикалық дағдарыс кездерінде де  
тірелген тұйықтан шығарар тура жолды тап басып тауып, егемен елімізді 
өркендеу мен өрлеу жолымен алға бастады. Бүгінде біз – биылғы президенттік 
сайлауда көпэтносты халқымыздың бұрын-соңды болмаған, айрықша 
зор қолдауына ие болған Ұлтымыздың Көшбасшысы Н. Назарбаевтың 
басшылығымен әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің ортасынан орын 
алған, бір атаның баласындай ынтымақшыл да бақытты елміз. Ендігі ұлы 
мұратымыз – дүниежүзінің ең мықты отыз мемлекетінің қатарына қосылып, 
Мәңгілік Ел болу. Өз мемлекеттігінің бес жарым ғасырлық тарихында «мың 
өліп, мың тірілген» қазақ халқы дәл бүгінгідей биік дәрежеге ешқашан  
жете алмағандығы – айдай анық ақиқат. 

Мемлекет билігінің сот тармағы бүгінгі таңда құқық үстемдігі негізінде 
әділ де сапалы сот төрелігін қамтамасыз етіп отырған сот жүйесінің  
дамыған моделі болып табылады. Бұған Қазақстан Республикасы Судьялар 
одағының Халықаралық судьялар қауымдастығының толыққұқықты мүшесі 
болып қабылданғандығы айғақ. Бұл Қазақстанның сот жүйесінің ойдағыдай 
дамуына берілген халықаралық жоғары баға болып саналады. Еліміздегі 
соттардың жыл сайын бір миллионға тарта істерді қарауы да халықтың 
соттарға айтарлықтай жоғары сенім білдіруінің көрсеткіші болса керек.

Ал Мемлекет басшысының құқық үстемдігін қамтамасыз ету мен 
судьяларды іріктеу жүйесін жаңғыртуды еліміздің таяу болашақтағы үдемелі 
дамуының негізгі басымдықтарының қатарына енгізгендігі осынау аса 
жауапты, тарихи кезеңде соттар қызметіне зор мән беріліп, судьяларымызға 
бұрынғыдан да жоғары жауапкершілік жүктеліп отырғандығын білдіреді. 
Сондықтан да біз «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында айқын көрсетілген 
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«Заңның үстемдігін қамтамасыз ету» институттық реформасын жүзеге  
асыру жолдары ұлттық сот жүйесін дамытудың «Жол картасы» деп білеміз. 
Осынау ұлы істе бізге кешегі өткен атақты билердің ұмытылмас ұлағаты, 
елдік пен бірлікті ту етіп ұстаған асқақ рухы дем беріп, демеу болары сөзсіз.       

Қилы заманда «Бір жағадан – бас, бір жеңнен қол шығара» білген 
ұлы бабаларымыздың елдік пен ерлік дәстүрлерін қазіргі алмағайып 
кезеңде лайықты жалғастырып, Тәуелсіздігіміздің тұғырын биіктете түсу 
– бүгінгі ұрпақ – сіздер мен біздердің еншімізге тиген ұлы міндет. Ендеше, 
Тұңғыш Президентіміз талмай айтып келе жатқан басты құндылығымыз –  
халқымыздың бірлігін көзіміздің қарашығындай сақтай білейік! 

Муканов О.Н.,
Институт правосудия Академии государственного

 управления при Президенте РК, магистрант

СУД БИЕВ В СИСТЕМЕ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Вопросы независимости судебной власти, служения ее исключительно 
интересам права в современных условиях необходимо рассматривать во 
взаимосвязи с историческим прошлым нашего народа. Тема Казахской 
государственности широко освещается в СМИ, обществе, научных работах 
и как следствие многолетней недосказанности в ряде принципиальных  
моментов. Задачи долгосрочного национального проекта «Мәңгілік 
Ел» по инициативе Елбасы, Лидера нации Н.А. Назарбаева вовлекают в 
потенциальный круг исследований темы обычного права казахов историков и 
правоведов, социологов, филологов, философов и многих других [1].

Актуальность темы будет только возрастать, поскольку знание о 
предшествующих этапах судебной практики на фоне роста национального 
самосознания, является наиболее ценным. Кроме того, по мере продвижения 
имиджа Казахстана в мировом информационном пространстве, в условиях 
глобализации, важно демонстрировать лучшие достижения прошлого.  
Как справедливо отметил Председатель Верховного Суда Республики  
Казахстан К.А. Мами: «Сегодня, когда наша страна становится равноправным 
партнером мирового сообщества, вопросы адекватной реализации 
фундаментальных положений о справедливом и доступном правосудии 
приобрели особую значимость. Это диктует свои требования не только к 
содержанию правовых предписаний, но и к уровню правовой культуры 
общества в целом и каждого гражданина». Главным принципом деятельности 
народных судей был принцип справедливости. Интересы народа были для 
них превыше узких местных интересов. Знаменитому Айтеке би принадлежит 
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высказывание: «Моя жизнь принадлежит народу, а мне принадлежит  
только моя смерть» [2].

С развитием казахского общества и государства в целом тесно 
связана эволюция института биев. К теме обычного права и суда у казахов 
обращалисьзарубежные исследователи: И. Долгополов, А.А. Леонтьев,  
С.С. Гросс. Известный русский исследователь ХIХ века В. Григорьев писал: 
«у них (казахов) возникли такое превосходное судопроизводство и такие 
порядки следственного и судебного процесса, каким могут позавидовать 
многие издавна цивилизовавшиеся народы» [3]. Как справедливо отмечает 
С.Л. Фукс, синтез порядка разрешения внутриродовых и межродовых  
споров, при отсутствии принудительной карательной власти, создавал 
предпосылки для развития судебных органов и судебно-процессуального 
права [4].

Институт суда биев в известной степени позволяет оценить казахское 
общество прошлого. Трудно не согласиться с тем, что в отечественной  
истории правосудие биев сыграло такую же важную роль, как, например, 
римское право для современной юриспруденции. Неоценима роль 
трудов отечественных исследователей в привлечении внимания научной 
общественности к суду биев. Зиманов С.З., Алауханов Е., например, выделяют 
отсутствие смертной казни, мест ограничения личной свободы преступника - 
наземных тюрем, зинданов, долговых ям [5]. В условиях степи специального 
строительства не велось. Дело не только в гуманности биев: наказание 
основывалось на пресечении впредь повторения проступка. Информация 
о наказании распространялась довольно быстро, по системе «ұзын құлақ» 
(изустно). 

Выдающийся ученый-этнограф Шокан Уалиханов настоятельно  
обращал внимание на изучение этого уникального института. Он  
решительно высказывался против внедрения европейского (российского) 
судопроизводства, как не соответствующего культурно-национальной 
идентичности, менталитету казахов. В своих «Записках о судебной реформе» 
Уалиханов отмечает, «чтобы приобрести имя бия, казаху нужно было 
не раз показать перед народом свои юридические знания и ораторскую  
способность, это звание было как бы патентом на судебную и адвокатскую 
практику. В пользу суда биев говорит тот факт, что в большинстве случаев его 
предпочитают русские истцы и ответчик русскому следствию» [6]. Все это 
говорит о том, что суду биев безоговорочно верили.

Исследователи единодушны в том, что еще недостаточно исследованы 
некоторые вопросы, касающиеся суда биев. Поиски документальных 
подтверждений осложняются временным фактором, фактической утерей 
источников. В истории Казахстана имели место изъятия отдельных изданий, 



688

в которых предметом исследования было исторические аспекты правовой 
системы нашего народа. 

В 1932 году Сакен Сейфуллин выпускает вузовский учебник «Қазақ 
әдебиеті». Особое внимание в работе он выделил роль отдельных  
представителей традиционного казахского общества – биев и батыров. 
Подчеркивая их силу и влияние, автор определяет время позднего  
средневековья как целую эпоху – «билер дәуірі» (эпоха биев): «Руға 
бастық болып, би атанған адамдар, сол өздерінің билігімен құрылған ру  
бастықтарының үстем таптың ықпалымен құралған салт санаға мықты 
«күзет» болатын болған»[7]. Как следствие господства коммунистической 
идеологии, доступ к теме ханского периода долгое время был закрыт. Так, 
до сих пор ученые затрудняются дать ясный ответ на вопрос, сколько биев 
могло практиковать единовременно на территории Казахстана? К примеру, 
Токсан би, сына Жабая из рода Керей, уроженца аула Карагаш современного 
Жамбылского района Северо-Казахстанской области, пользовавшегося 
большим авторитетом, приглашали в разные регионы Казахстана для 
разрешения самых острых споров, уважая его за честность, справедливость, 
бескорыстность [8]. Известны имена, ратные дела и справедливые решения 
Майқы би, Құртай би и других [9].

Изучением китайских и российских источников, так называемых 
«международных съездов» занималась профессор К.Ш. Хафизова. 
Исследовательница пришла к выводу, что «обычное право казахов легло 
в основу русско-китайских международных съездов на границе… Съезды 
проводились в урочище Чубар-Агач, между Семипалатинской областью и 
Тарбагатайским округом Илийского генерал-губернаторства. Отличие съезда 
от суда биев заключалось в том, что с годами судящиеся люди предпочитали 
выплату не скотом, а деньгами. Налицо эволюция судопроизводства в  
казахском обществе, после утери государственности, ведь речь идет о  
событиях на рубеже 19-20 веков. [10, с. 45-46].

В целом, как отмечали многие путешественники, казахи уважительно 
относились к закону и праву. Очевидно, что такое правосознание было 
результатом многовековой практики суда биев. Уважительное отношение 
к самим биям передавалось через устные притчи, наиболее красноречивые 
выражения и мудрые решения самых авторитетных из них пересказывались 
из поколения в поколение. В некоторой степени, это служило основой в 
дальнейшем для судопроизводства «по прецеденту». Правовой прецедент - 
судебное или административное решение по конкретному юридическому  
делу, которому придается общеобязательное юридическое значение. 
Исторически, прецедентное право возникло в Древнем Риме. В целом, выбор 
того или иного наказания биями также опирался на многолетнюю практику, 
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показательный пример разбирательства из прошлого. Так судили в древности 
ирландцы: знаменитый роман «Всадник без головы» Майн Рида завершается 
финальной сценой благополучного исхода для персонажа, когда судьи 
оправдывают его, ссылаясь на аналогичный случай в прошлом. 

В традиционном же казахском обществе молодежь получала урок 
упорядоченного общественного поведения, придерживаясь в ежедневной 
организации семейно-родового быта и хозяйства общепринятых норм. 
Получая духовную подзарядку в общечеловеческих ценностях и гуманизме, 
гарантом которых был справедливый (әділ) бий, общинники старались 
соблюдать дисциплину. В противном случае, случаи недовольства судом биев 
быстро становились известны, информация быстро разносилась по степи, а 
острословы-акыны высмеивали мздоимцев.   

Казахские бии нередко входили в состав дипломатических миссий: 
в Китай, Русь, приволжские и среднеазиатские владения. Стабилизация 
пограничных взаимообменов и гарантия мира были прерогативой султанов 
и биев-советчиков, достаточно наблюдательных и сметливых, умевших 
красноречием подвести собеседника к обоюдовыгодному решению. Тот 
факт, что у казахов-кочевников дипломатическая служба была довольно 
развита, подтверждается в публикациях профессора М.Х. Абусеитовой, 
много лет занимающейся дешифровкой китайско-, персо- и арабоязычных  
средневековых источников [11]. 

История Казахской государственности подтверждает аксиому, что 
географическое расположение владения обязывает правящую элиту особенно 
бдительно вести внешние сношения. Исходя из историко-географической 
заданности, кочевники-казахи выработали гибкие системы: дипломатии, 
права, разведки и судопроизводства. Биям приходилось выполнять негласно 
роль разведчиков, попутно изучая систему оборонительных укреплений и 
устройство поселений в стране пребывания. 

Выявление общих и специфических черт с судопроизводством других 
кочевых и оседлых народов: кыргызов, узбеков, таджиков, туркмен, уйгуров, 
монголов, калмыков, дунган способно вывести на интересные открытия. 
Некоторые исследователи приводят ссылку о кыргызских биях, с которыми 
встретилась экспедиция Ш. Уалиханова. Это упоминание, если не является 
одиночным фактом или опечаткой, свидетельствует о том, что суд биев был 
распространен не только среди казахов, но и соседних народов региона. Речь 
может идти о заимствовании или общих исторических корнях социальных 
институтов, формировавшихся в определенных географических условиях 
[12]. Для сравнения: в Китае формой тотального контроля были «пятидворки», 
где на каждые пять дворов порядком управляли «старосты». У узбеков 
традиционной единицей самоуправления  является «махалля». До борьбы с 
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влиянием религии роль модераторов общественного поведения исполняли 
«казии» - мусульманские судьи, в основу своих решений бравшие шариат. 

Что касается инструментария биев, они специфичны. В отличие от  
оседлых народов, применявших как стационарные формы наказаний (тюрьма, 
зиндан), так и смертную казнь и физические наказания, в кочевом социуме 
ведущую регуляторную функцию отводили морально-нравственному 
осуждению. Роль общественного мнения была велика: преступивший нормы 
права изгонялся из рода либо уходил сам. 

Осмелимся сделать вывод, что при наличии ханско-султанской власти, 
достаточно дистанцированной от рядовых подданных, контроль и внутреннее 
правление осуществлялось через доверенных лиц (аксакалы, бии, родители). 
Высокая сознательность обеспечивала стабильность и даже быстрое 
развертывание ополчения при военной угрозе. Отец и старшие браться 
ручались за надлежащую подготовку младших, в моральном и физическом 
плане. Любой проступок: мелкая кража ли, убийство по неосторожности либо 
по умыслу, рано или поздно проявлялись: сокрыть улики было невозможно,  
в силу коллективного контроля и совместной трудовой деятельности. 

Суд биев был крайней инстанцией при неразрешимых спорах. Бии 
с их высоким умением достигать компромисса в сложных ситуациях,  
осуществляли функции современных медиаторов, стараясь придерживаться 
в первую очередь моральных установок, сложившихся в обществе. Так,  
А.А. Касимов пишет: «Судья-бий избирался народным собранием, он  
ежегодно участвовал в съездах. Дела рассматривались им без  
предварительного досудебного производства по иску стороны обвинения. 
Выслушивались доводы стороны защиты, решение принималось на 
основе логики, внутреннего убеждения и совести. Гарантом законности, 
обоснованности и справедливости вынесенного решения служили принцип 
выборности при открытом и прямом волеизъявлении сородичей, гласность 
рассмотрения дела и одобрение решения народным собранием [13].

Бии выделялись в особую социальную категорию, отличаясь от «шаруа» 
(крестьяне, рядовые общинники) и «батыров» (армия, защитники), но 
находились на иерархической лестнице ниже монархов (ханы, султаны, баи), 
хотя имели привилегии. Ни один представитель низшего сословия не мог 
претендовать на должность бия. Быть избранным бием было почетно. Ханы 
прислушивались к мнению биев, а гонения против них считались гонением 
против народа. Это звание не было пожизненным или наследственным: 
потерявши доверие, бий терял и свою «клиентуру», поскольку всегда была 
альтернатива – обучиться навыкам красноречия и толкования, будучи 
психологом, было не сложно. 

Возрастных ограничений не имелось. Некоторые исследователи отмечают 
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случаи, когда претендентом на звание бия становился 13-летний «бала 
би» [14]. Мастерство судьи-бия становилось известно во время сезонных  
ярмарок, когда кочевья пересекались и весть о находчивости бия  
разносилась вширь. 

Любопытно, как же оплачивался труд бия? Ведь он отвлекался на 
судебные тяжбы, в ущерб времени, которое затратил бы, гипотетически, на 
ведение хозяйства. Возможно, бий (и его семья) содержались сородичами 
или всем родом? Мздоимство биев резко осуждалось в народе: достаточно 
красноречивых казахских пословиц на эту тему. Выражение: «Тура биде 
туған жоқ» можно перевести как «судьями не рождаются, ими становятся», 
«Ханда қырық кісінің ақылы бар, биде қырық кісінің білімі мен ары бар» – 
у хана ум сорока людей, у бия – их знание и совесть, «Бай мал сақтайды,  
би ар сақтайды» – бай сохраняет скот, бий хранит совесть. Кропотливую 
работу над записями мудрых изречений вели казахские ученые-филологи 
и этнографы. Ныне бесценные материалы хранятся в Отделе редких  
рукописей и книг Главной научной библиотеки РК в г. Алматы. 

Другой вопрос: подвергали ли иноземцев казахскому суду биев? Среди 
казахов-кочевников нередко проживали представители иных этносов:  
татары, китайцы, калмыки, ногаи, узбеки, башкиры и другие. То были 
захваченные в плен или беглые, примкнувшие к «ру», дети от ранних браков 
вдов, жен и т.д. Их («құрама», «кірме») происхождение, принадлежность к 
иной конфессии могли ли иметь влияние на суд биев? Скорее всего, такие 
случаи были крайне редки, поскольку практически не остались в памяти 
народа. 

В казахской традиции было называть такого рода лиц «келімсектер» 
(прямой перевод от «келу» «приходить», русский аналог «примаки», 
«пришлые»). Прямых фактов судопроизводства с указанием этничности 
не обнаруживается. Скорее в источнике будет упомянуто имя и приставка 
«келімсек», или «шала қазақ» – «полукровка», «метис».

Институт биев пришел к упадку и постепенно исчез к концу XIX века, 
когда биев стала назначать царская администрация или они избирались 
по ее указке из числа султанов. Это и погубило истинно народный суд 
биев, окончательное уничтожение которого произошло уже в 20-ых  
годах прошлого века [14]. 

Высказав гипотезу о том, что суд у казахов-кочевников в прошлом 
опирался на правовой прецедент, мы не уйдем далеко от истины. Разбор 
и анализ текстов ныне опубликованных решений биев, сохранившихся  
в памяти поколений в виде легенд («аңыз»), нарицательных историй-притч 
(«хикая»), иносказательных сказок («ертегі»), в принципе возможен и 
осуществим. Даже с началом Великой Отечественной войны эта работа 
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не прекращалась: организованы были археографические экспедиции в 
отдаленные области республики. Начавшийся было аккумулятивный 
процесс свода источников, к сожалению, был насильственно прерван, когда в  
советском Казахстане поменялась идеологическая составляющая. 
Известно, каким гонениям подверглись тогда исследователи-обществоведы  
А.М. Жиренчин, С.З. Зиманов, публикаций на эту тему достаточно. 

Интересно мнение некоторых ученых о том, что на рассмотрение суда 
биев в современных условиях можно передать дела о незначительных 
правонарушениях, составляющие значительную часть дел в настоящее время. 
К судьям-биям могут предъявляться иные, чем к судьям-профессионалам, 
требования: глубокие знания нравов и обычаев местного населения, 
возрастной ценз, наличие жизненного опыта, ораторское искусство, владение 
в совершенстве государственным языком [13].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЫЧНО-ПРАВОВЫХ НАКАЗАНИЙ КАЗАХОВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: ОТ АККУЛЬТУРАЦИИ  

К АДАПТАЦИИ

«Что это за африканский обычай, где наказание европеизировано? 
Питающие его корни больше не получают духовной пищи. Отменив божьи 
суды как одну из форм представления доказательств, ограничив дачу клятв  
на фетишах или Коране, не принимая во внимание сверхъестественные 
элементы, которые связывали с личностью судей, лишая вождей их 
судебной власти и призывая заседать в судах в качестве асессоров людей, 
которые больше не являются ни посвященными, ни вдохновенными  
представителями Африки, разве с помощью всего этого мы не выпотрошили 
обычай и не лишили его собственной сути?... Когда мы говорим, что судим 
в соответствии с обычаем, мы подразумеваем, что начинаем судить сам  
обычай в соответствии с Кодексом... Если вы ставите обычай в зависимость  
от вашего Кодекса, если вы его подразделяете на категории, вы социально 
убиваете коренное население. Вы воздвигаете красивые абстракции, в 
которых ваши подсудные обезличиваются. Вы поощряете тем самым 
уничтожение корней». Именно такой была реакция французского  
губернатора Р. Делавинетта, в 1931 г. на попытки редактирования обычаев 
Берега Слоновой Кости [1, с. 200].

Какова же была ситуация немного раньше в другой мировой державе 
– Российской империи, как интерпретировались, трансформировались 
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обычно-правовые наказания казахов и самое главное, как они адаптировались 
к российской судебной системе? На эти вопросы мы попытаемся ответить в 
данной статье. 

Для начала необходимо отметить, что, начиная со второй половины 
XIX века происходит процесс внедрения элементов системы наказания  
Российской империи в обычное право казахов. Этот процесс прививки 
чуждых элементов цивилизации традиционным обществам обрел в 
этнологии, а затем и в юридической антропологии название аккультурации. 
Правовая аккультурация, в понимании антропологов права, — это глобальная 
трансформация, которую испытывает одна правовая система от контакта 
с другой правовой системой, этот процесс предполагает использование 
различных по природе и силе воздействия средств принуждения [2, c. 55].

В различных империях правовая аккультурация шла разными путями: 
британцы, верные традициям общего права, стремились привнести в правовой 
быт колонизируемых народов новую судебную практику и приспособить 
местное обычное право к задачам эффективного административного 
управления; французы избрали более радикальный путь ломки старых 
традиций и норм придания правовому статусу аборигенов индивидуального 
характера, сводя к минимуму так называемые коллективные (племенные, 
общинные, клановые) права. Исламизация покоренных Халифатом, а позднее 
Османской империей, народов обеспечивала усвоение этими народами 
шариата [3, c. 246-247].

Российское правительство основным инструментом аккультурации 
выбрало проведение реформ, через которые на жителей степи были 
распространены общие имперские законы. Данная политика началась 
еще в начале XIX века, так, в «Уставе о сибирских киргизах» от 22 июня 
1822 г. уголовные дела решаются на основании общих государственных  
узаконений и по большинству голосов [4, с. 380]. 

Рассматривая историю правовой аккультурации на примере 
обычно-правовых наказаний казахов, следует отметить, что активная 
деятельность в данном направлении происходит во второй половине 
XIX века. Уже в 1845 г. было издано Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных, по которому определялась подсудность киргиз,  
различавшаяся по административному делению территории, которые 
они населяли. Более яркую картину данной политики можно проследить 
по Временным реформам 1867 – 1868 гг. и Положениям об управлении 
Туркестанского края и степных областей.

В Проекте положения об управлении Семиреченской и Сыр- 
Дарьинской областей от 11 июля 1867 г. были определены три рода суда: 
военный суд, суд на основании общих законов империи и народный 
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суд. Для каждого суда были обозначены подсудные им преступления.  
В параграфе 133 были определены преступления, относящиеся к народному 
суду: «Все прочие уголовные дела, не подлежащие суду военному и суду по 
общим законам империи, в том числе баранта и убийство киргизов между 
собою, разбираются судом народным. Все иски и тяжбы туземцев между 
собою ведаются их народным судом» [5, с. 293].

Интересно, проанализировать примечание 2. к параграфу 133, в нем 
сказано: «По народным обычаям, у киргизов за убийство полагается  
уплата убийцей куна, т.е. вознаграждение семейству или родственникам 
убитого, в определенном биями размере. Для предотвращения возможности 
богатым, пользуясь материальным благосостоянием, совершать убийства из 
личной ненависти, предоставляется народному суду право приговаривать 
виновных, сверх куна – если будет признано нужным – к высылке в Сибирь 
на поселение. Приговоры эти приводятся в исполнение не иначе, как с 
утверждения генерал-губернатора» [5, с. 293]. Из этого следует, что вводя 
наказание в виде высылки в Сибирь, законодатели пытались способствовать 
постепенному внедрению форм наказания Российской империи. 

Крупной реформой в судебной жизни казахов, а именно населения 
Туркестанского края, явилось – «Положение об управлении Туркестанского 
края» от 2 июня 1886 г., которое на законодательном уровне определило 
преступления и наказания казахов края [6, с. 352]. Во втором разделе данного 
положения было представлено судебное устройство в Туркестанском крае. 
В общем положении было обозначено, что судебная власть принадлежит: 
мировым судьям, областным судам и Правительственному сенату.  
Серьезными изменениями в компетенции народных судов по реформе 1886 
года было то, что в Туркестанском генерал-губернаторстве убийство и 
барымта теперь перешли под юрисдикцию русского императорского суда, 
и, таким образом, народные суды сузили компетенцию по очень важным  
статьям для казахских чиновников [7, с. 20]. В третьей главе положения 
подробно дана схема работы народного суда: определяются виды  
преступлений, по которым судится оседлое и кочевое население, порядок 
выборов народных судей, организацию чрезвычайных съездов, описываются 
виды наказаний за те или иные проступки. Несомненно, в данном  
положении правительством предпринимается попытка закрепления видов 
наказания по российскому судопроизводству в народном суде, которые были 
определены в реформе 1867 года. Так, по статье 217, данного положения, 
народный суд, в случае не примирения сторон, по делам о преступлениях 
и проступках, независимо определения вознаграждения за вред и убытки 
налагает на виновных следующие наказания: а) денежные взыскания 
не свыше трехсот рублей и б) заключение под стражу не свыше одного 



696

года и шести месяцев. Причем было сделано примечание, что денежные 
взыскания обращаются на устройство мест заключения. Далее, в статье 218 
прописано: «Если, вследствие неисправимого дурного и вредного поведения  
подсудимого, народный суд признает наказание, которое он вправе назначить, 
недостаточным, то, определив оное в пределах своей власти, может 
ходатайствовать через областное правление, о высылке подсудимого из места 
жительства, по отбытии наказания» [6, c. 369-370]. Необходимо отметить, 
что утверждение данных ходатайств зависело от генерал-губернатора, что 
способствовало подчинению народного суда чиновникам.

В положении подробно расписаны варианты, действия народных 
судей в случаях использования наказаний, предложенных правительством.  
Согласно статье 220, назначенное народным судом денежное взыскание, 
как личное наказание, в случае несостоятельности осужденного, заменяется 
арестом не свыше трех месяцев или отдачею, по распоряжению уездного 
начальника в общественные работы на этот же срок. Интересен тот факт, 
что правительство пыталось оказывать помощь в исполнении тех или  
иных видов наказания. К примеру, расходы по высылке осужденных  
народным судом принимались за счет казны [6, c. 369-370].

Положение об управлении Туркестанским краем, можно сказать 
«выровняло» ситуацию в судебной жизни казахов, с принятием данного 
положения во всех генерал-губернаторствах в законодательном плане 
утвердились общие преступления подсудные российскому судопроизводству 
и народному суду. Свидетельством, окончательного распространения  
общих правил на территории казахской степи, является Положение об 
управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской 
и Тургайской областями от 25 марта 1891 г. В статье 101 определялось, 
что судебная, нотариальная и опекунские установления и народный суд в  
областях: Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской 
и Тургайской образуются и действуют на основании правил о судебном  
устройстве в Туркестанском крае с нижеследующими изменениями и 
дополнениями [8, с. 510]. Данные изменения и дополнения, касающиеся 
наказаний казахов, были обозначены в статье 108, где было определено, 
что лица, потерпевшие от преступлений, судимых на основании общих 
законов империи, и не заявившие при производстве уголовного суда иска 
о вознаграждении за вред и убытки, не лишаются права отыскивать такое 
вознаграждение в народном суде, на основании обычаев. Также, в статье 
111, определялся порядок действий народных судей в случае денежного 
взыскания. Так назначенное народным судом денежное взыскание, в 
случае несостоятельности осужденного, заменяется арестом не свыше трех  
месяцев [8, с. 511]. В целом выше обозначенные дополнения и изменения не 
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противоречат Положению 1886 года, в связи с этим можно заключить, что 
данная реформа была следствием унификационной политики Российской 
империи.

Таким образом, с середины XIX века российское правительство  
активно занимается правовой аккультурацией казахского общества, 
что впоследствии приведет к внедрению форм наказания российского 
судопроизводства в обычное право казахов. 

Рассмотрев, на примере наказания, попытки правительства 
сблизить российское судопроизводство с казахским обычным правом, 
на законодательном уровне, необходимо проследить ситуацию, которая 
складывалась на территории степи, после принятия данных положений. 
Для этого обратимся к ереже, которые были приняты в различные годы в 
разных областях генерал-губернаторств и попытаемся проследить изменения,  
которые происходили в обычно-правовых наказаниях казахов. 

Ознакомившись с ереже, в которых были использованы виды  
наказаний, которые более характерны для российского судопроизводства, 
можно сделать вывод, что основными видами наказаний, использующиеся 
в народных судах казахов, являлись денежные взыскания, заключение в  
тюрьму и ссылка. Так, в ереже на Кугалинском съезде, состоявшегося 8 
сентября 1883 года, должностные и почетные лица Верненского, Капальского 
и Джаркентского уездов, посовещавшись, единогласно постановили, что 
если будет присужден по большим кунам скот, то стоимость лошадей 
считать по 10 рублей, так как дела трудные. Присужденный должен уплатить 
скотом или деньгами на этом съезде, но не откладывая на следующее  
время. Причем интересен тот факт, что на съезде определялась цена  
скота в деньгах определяется следующая, а именно: верблюды: пятилетние –  
40 руб., четырехлетние – 35 руб., трехлетние – 30 руб. и по второму году – 25 
руб. Лошади: пятилетние - 15 руб., четырехлетние – 14 руб., трехлетние – 11 руб. 
и по второму году – 10 руб., рогатый скот: пятилетние – 11 руб, четырехлетние 
– 8 руб., двухлетние – 6 руб. Бараны: четырехлетние – 4 руб., трехлетние – 3 
руб., двухлетние – 2 руб. и 1 года – 1 рубль. Данный факт свидетельствует  
о тенденции расплачиваться деньгами за какое-либо преступление [9, с. 179].

 В ереже, составленном на Чарском чрезвычайном съезде в мае 
1885 г. указано: в статье 34 - за ослушание аульного старшины при  
исполнении им служебных обязанностей подвергать виновных штрафу до  
5 руб. или аресту до 7 дней, по решению биев. В статье 33 - за беспорядки 
виновные подвергаются денежному штрафу или аресту по приговору 
управителя или по решению биев. В статье 38 было определено сверх 
имущественной ответственности виновные в воровстве подвергаются 
телесному наказанию до 60 ударов и аресту до 1 месяца, биям обязательно 
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применять эти наказания. В статье 54 – за ложный донос на должностных 
лиц, виновные подвергаются аресту до 28 дней по приговору биев и  
возмещению понесенных и доказанных убытков [10, c. 200-203].

Постановление, принятое на Пишпекском чрезвычайном съезде 
Токмакского уезда, подтверждает о распространении у казахов такого 
наказания как – ссылка. 6 марта 1884 года было решено следующее: по  
кражам должна производиться плата, если будет доказано о краже  
доказчиком или присягой, от одной до пяти скотин, присяга от десяточного  
до пятидесятка, если бы сколько не превышало иску, даже старшине не  
должны превышать: за кражу одной скотины – десять скотин, если у  
ответчика не хватит скота, тогда платят от десятка данного старшинства; 
если в волости за кражу скота не хватит скота и народ пожелает сослать в 
Сибирь, сделав приговор, тогда пострадавший получит только утерянное, и 
штрафа лишается, и также расходу. Если общество, пожелавшее сослать вора 
в Сибирь, выдает вора для ссылки в Сибирь до срока, назначенного биями 
для уплаты скота, то тогда потерпевший может получить только утерянное, 
а если общество таковое пожелает сделать по прошествии срока, то на  
таковое желание не обращаем внимания, владелец копии решения  
имеет право взыскивать присужденное полностью [11, c. 183-185].

Ссылка назначалась не только за воровство, но и за убийства. Так, по 
ереже чрезвычайного съезда Верненского уезда, принятого 24 октября  
1891 г. было постановлено, что кун за убийство мужчин определяется в 200 
лошадей, 4 верблюда, 100 баранов и еще 4 хороших лошади, по уплате сего 
скота ссылать в Сибирь на поселение, если у убийцы скота нет, то за него 
платили родственники [12, с. 233].

Из вышеизложенных примеров видно, как наказания, предложенные 
российским правительством, после активных внедрений в казахскую  
правовую жизнь, начинают использоваться в судебных практиках. Казахи 
адаптируются к сложившейся ситуации, начинают практиковать как 
обычно-правовые наказания, так и наказания, характерные для российского 
судопроизводства.

Говоря о наказаниях – денежном взыскании, тюремном заключении и 
ссылке, необходимо отметить, что данные виды наказаний, не получили 
большего применения в обычно-правовых наказаниях казахов, чем 
традиционные виды обычно-правовых наказаний. Интегрировавшись 
в судебные практики казахов, они не смогли вытеснить привычные  
для казахов меры наказания, а   шли параллельно с другими, «традиционными» 
видами наказания казахов, являясь дополнением в наказании 
провинившихся.

Пример, вышеприведенного ереже, составленном на Чарском 
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чрезвычайном съезде в мае 1885 г. тюремное заключение носит  
альтернативный вариант наказания, в статье 32 указано - за оскорбление 
родителей виновные подвергаются наказанию по усмотрению обиженных, 
но, применяясь к народным обычаям, за оскорбление мулл и почетных лиц 
взыскивается штраф в размере одной лошади с халатом до 1 девятки от  
лошади. Если оскорбление нанесено действием, взыскивается штраф в  
размере от 1 до 3 девяток. Если обиженный не пожелает взять штраф, то 
наказание заменяется арестом до одного месяца [10, с. 200].

Таким образом, несмотря на попытки правительства законодательно 
внедрить виды наказаний, практиковавшиеся в российском судопроизводстве 
и заменить обычно-правовые наказания казахов, начиная со второй половины 
XIX века, казахи адаптируются к сложившимся условиям, начинают 
практиковать как обычно-правовые, так и российские виды наказания. 
Данная ситуация привела к появлению в казахской степи так называемого  
феномена «правового плюрализма». 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ВЛАСТНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСКОМ ХАНСТВЕ

В истории казахской государственности 2015 год стал особенным, 
страна отмечает 550-летие Казахского ханства. В республике проходят 
многочисленные юбилейные мероприятия, научные конференции, 
круглые столы, методические семинары, концерты, патриотические акции.  
Несомненно, эти события послужат сильным импульсом для научных  
поисков и новых свершений. 

Во многих научных трудах история Казахского ханства предстает 
как история его правителей, их военные походы, победы и поражения, 
законодательные реформы, иные достижения. Но все это было бы невозможно 
без соратников и сподвижников хана, биев, батыров, которые вместе с 
правителем создавали казахскую государственность. Это актуально во все 
времена, и сейчас, в третьем тысячелетии, Президент Нурсултан Назарбаев 
озвучил 100 конкретных шагов по осуществлению 5 институциональных 
реформ, среди которых 15 мероприятий направлены на модернизацию  
системы государственной службы [1]. Поэтому необходимо обратиться к 
историческому опыту и рассмотреть генезис системы государственного 
управления в период Казахского ханства, структуру и основные элементы 
(институты) системы государственного управления. 

Вопросы развития государственности на территории Казахстана 
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рассматривались такими историками-востоковедами, как И.Г. Андреев, 
Ч. Валиханов. Одним из фундаментальных трудов дореволюционной 
историографии является работа А. Левшина «Описание киргиз-казачьих 
или киргиз- кайсацких орд и степей», в которой автор попытался дать 
подробное описание возникновения казахского народа и становления 
казахской государственности [4]. Большой вклад в изучение поставленных 
проблем внес академик В. Бартольд, проводивший системные исследования, 
касающиеся генезиса государственной системы в феодальном обществе  
Казахстана в эпоху средневековья [5]. 

В историографии советского периода проблема развития системы 
управления в кочевом обществе исследовалась подробно. Большой вклад 
в изучение государственности внесли И.Г. Апполова, Е.Б. Бекмаханов,  
В. Юдин, Г.Е. Марков и др. [6-9]. 

Новый подъем интереса к истории государственности в 70-80 гг. 
продолжался изучением государственности кочевников Казахстана и 
Средней Азии в работах С.Е. Толыбекова, С.З. Зиманова, Т. Султанова,  
М. Абусеитовой и др. [10-13]. 

С обретением независимости появились специальные исследования 
в области истории казахского государства. Среди них работы Б.Г. Аягана,  
Н.Э. Масанова, И. Ерофеевой, Ж.К. Касымбаева, Ж.О. Артыкбаева,  
Е. Абиль и др. [14-22]. 

Из зарубежной историографии по проблемам социально-политического 
положения кочевников следует отметить работы таких исследователей,  
как Э.Э. Эванс-Причард, А. Хазанов, Л. Кредер, П. Гайсс [23-26]. Тема 
сохраняет свою актуальность в настоящее время, многие ученые продолжают 
ее изучение. 

Распад монгольской империи привел к тому, что на основе ее улусов 
во второй половине XV века образовалось несколько государств, в том 
числе и Казахское ханство. Политическая структура казахского государства 
стала логичной пролонгацией многовековой традиции строительства 
государственности кочевой цивилизации. Государственность казахов, 
по мнению профессора М. Абусеитовой «характеризовалась наличием 
традиционных приемов управления, унаследованных от исторических 
предшественников империи Чингизидов; административных учреждений, 
заимствованных из завоеванных стран, а также военно-административной 
системы» [7].  

Это проявилось в эволюции системы управления Казахского ханства, 
в которой можно выделить два этапа. На первом этапе, в XV – XVI веках, 
структура государственной власти мало отличалась от системы управления 
в ханстве Абулхаир-хана. На втором этапе, в XVII – начале XVIII веках, 
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происходят изменения, значительно расширившие власть родовой знати и 
сократившие полномочия ханов и султанов [12, с. 84-85]. 

Во-первых, в основе ее лежала устойчивая родоплеменная система,  
основу которой составляли родовые группы, осознающие свое родство, 
восходящее к единому первопредку казахов (Алашу). 

Во-вторых, функции верховной власти были, безусловно, делегированы 
одному роду (Чингизидам), господствующее положение которого легитимно 
признавались всеми родами, составляющими казахское общество. 

В-третьих, система властных отношений не была централизована  
жестким образом, несмотря на существование центрального и  
регионального уровня власти. 

В-четвертых, назначение на должности управителей разного рода 
сопровождались демократической процедурой выборов. 

По мнению ученых, высшей законодательной властью в Казахском 
ханстве обладал съезд султанов и представителей кочевых общин. В XVII 
– XVIII веках ежегодное проведение подобных съездов было закреплено в 
нормативно-правовых актах. В «Жеты Жаргы» предписано, «чтобы сам  
хан, равно как и все султаны, старейшины, правители родов собирались 
осенью в одно место, в средине степи, для рассуждения о делах народных»  
[4, с. 370]. В работе съезда могли принимать участие взрослые лично  
свободные мужчины, обладавшие оружием, безоружный мужчина не 
имел голоса и младшие могли не уступать ему места. «Собрание открывал 
почтеннейший, рассуждения продолжались по нескольку дней, по вечерам 
главные ораторы давали отчет в занятиях дня, наконец, после многих  
прений составлялось общее положение» [4, с. 365-370]. 

Исполнительная власть принадлежала хану, который избирался из 
чингизидов династии Орыс-хана (Урус-хана). Выборы хана сопровождались 
острой политической борьбой, приводившей к вооруженным  
столкновениям. В случаях раскола на маслихате, появлялось 2 и более 
ханов, один из которых, тем не менее, считался старшим. Избранного хана 
провозглашали верховным правителем и проводили обряд конфирмации – 
троекратное поднятие на белой кошме. 

Превалирующее значение чингизидов было закреплено как в 
традиции, так и в устном праве. Они приобретали звание султана по праву 
рождения и, вместе с тем, все права, традиционно принадлежащие этой  
социальной группе, независимо от экономических обстоятельств, а также 
нравственных, умственных и физических качеств того или иного лица. 
Монопольное право на ханский престол сохранялось только за чингизидами, 
для которых право на власть в силу происхождения было неотъемлемой 
прерогативой. Политическая по своему содержанию и характеру власть 
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потомков Чингисхана, основанная только лишь на генеалогическом праве,  
не имела национального значения. 

Главными критериями выборов руководителей разного уровня являлись 
следующие: 

• богатый жизненный опыт и способность разбирать тяжбы и совершать 
правосудие; 

• многочисленность семейства, дающая возможность подкреплять волю 
силой родственников; 

• богатство; 
• преклонный возраст, внушающий уважение; 
• подвиги в народных делах или войне. 
Традиционная структура власти не имела вид системы отношений 

подчинения и господства, обычные для кочевого общества. «Правительство 
в тех ордах по большей части походит на демократическое, ибо кто в каком  
роде старее и богаче, того и почитают. Но власти надлежащей не только 
старшины, но и сами владельцы над народом почти не имеют, разве тогда,  
когда для добычи ездят или защищаются от неприятелей своих, ханам и 
старшинам своим повинуются, ибо их приказам собираются и поступают». 
Данное обстоятельство было обусловлено, прежде всего, тем, что Казахское 
ханство, как политическое образование, имело своей главной целью 
урегулирование отношений между относительно самостоятельными  
родами. Консолидация племен трех жузов позволяла им выжить в борьбе 
за жизненное пространство с соседними государствами. Казахская 
государственность была институтом и символом корпоративного интереса 
казахских родов, для которых торе добровольно признавался «высшим  
родом среди равных». 

К правам и функциям представителя ханской власти принадлежали: 
• право распоряжения территорией;
• защита страны подвластного населения от нападения врагов; 
• право объявления войны и заключения мира; 
• внешнеполитические отношения; 
• распоряжение жизнью подчиненных; 
• право издавать законы;
• охрана существующего общественного устройства и порядка. 
В XV – ХVI веках казахские ханы обладали широкими полномочиями, 

исходящими из выполняемых ими функций. Хан был верховным 
главнокомандующим армией, в его обязанности входила организация войск, 
проведение мобилизации, руководство армией во время военных действий. 
Исполняя внешнеполитические функции, хан имел право объявлять войну, 
заключать мир, отравлять и принимать послов, заключать международные 



704

договора. 
Хан обладал высшей судебной властью. Он мог рассматривать апелляции 

на решения суда биев, споры между представителями разных улусов,  
дела с участием чингизидов. 

Для охраны существующего порядка хан мог издавать законы и 
распоряжения, обязательные для всего населения ханства, формировал 
административные единицы и назначал их руководителей, в основном из 
числа ближайших родственников. Султан-правитель улуса осуществлял 
в своих владениях судебную, гражданскую и военную власть и формально 
подчинялся непосредственно хану. 

Власть хана не была полной. Сравнение ханской власти и абсолютной 
королевской власти Западной Европы, неправомерно, так как хан являлся в 
первую очередь хоть и высшим должностным лицом, но в большей степени 
пользовавшимся своими прерогативами обычно только в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Большое значение в системе управления имели бии. Представители 
казахских родовых подразделений, они действительно олицетворяли  
народную власть: из социальной группы кара-суйек особыми правами 
обладали только бии – предводители родов и племен. Бий, являясь важным 
звеном в системе управления ханством, сочетал в себе, по меньшей мере, 
четыре качества: военачальник, административное лицо, судья и представитель 
степной аристократии. Бии, в противоположность чингизидам, составляли, 
так сказать, национальную аристократию, степную элиту. 

Для решения наиболее важных политических и юридических вопросов 
хан собирал совет биев, состоявший из наиболее авторитетных биев и 
представителей общин. Один из биев являлся советником хана. 

При реализации дипломатических функций хан опирался на советников, 
помощников, переводчиков. Султаны и бии были образованными людьми, 
знали арабский, чагатайский, персидский, русский языки, основы обычного 
и мусульманского права, имели военный опыт. Дипломатии они обучались 
опытным путем, сначала участвуя в церемониальных мероприятиях, а 
затем, в форме реализации посольских функций, пребывая в аманатах [28]. 
Одним из послов Тауке-хана можно назвать Бакибека. В библиотеках Ирана  
были найдены письма иранского правителя Аббаз-шаха II к Тауке-хану. 
Как источник, эти письма дали нам важные сведения о том, кто принес 
письмо от Тауке-хана. «Его звали Бакибек, он был отправлен со стороны 
казахского хана и привез ответное письмо иранского шаха» [29]. Как считает 
востоковед-иранист Галия Камбарбекова, «сефевидский Иран дорожил 
дипломатическими отношениями с казахскими ханами и считался с ними». 
Сохранились сведения, что казахские послы были немногословными, 
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но точными в ответах. Кроме того, посланники казахских ханов знали  
несколько наиболее распространенных в те времена языков и владели 
искусством дипломатического общения [30].  

Для ведения делопроизводства при хане была канцелярия – дуан. 
Делопроизводство по дипломатическим вопросам велось на чагатайском, 
позже на русском языках. Аппарат управления не имел постоянного места 
нахождения и перемещался вместе с ханом. При ханах Мурындыке и  
Касыме ставка находилась в городе Сарайшик, в низовьях Урала, а с XVII  
века – в Туркестане. 

В конце XVI века казахским ханам пришлось вести долгую борьбу 
с биями-едегеидами и султанами-чингизидами за верховную власть. 
Одержавший победу Тауекель-хан был вынужден пойти на значительные 
уступки родовой знати. Затем, Есим-хану пришлось выдержать еще более 
серьезную внутриполитическую борьбу, в результате которой, политическая 
система Казахского ханства претерпела коренное реформирование. 
На смену закрытой элите торе пришла элита открытого типа бии и 
старшины. Это привело к значительному сокращению политических 
прав сословия чингизидов. Вместо назначаемых ханом улусных султанов 
появились бии жузов, назначение которых не зависело от хана. По мнению  
Т.И. Султанова, на смену улусной системе организации казахского 
общества пришла система жузов. Этот процесс был связан с переходом в 
руки казахов присырдарьинских городов и крепостей, где султаны стали 
правителями. В результате реформы хан потерял право назначать улусных 
султанов, а значит, потерял контроль над кочевыми общинами. Кроме того, 
заключать мир, объявлять войну, направлять посольства он мог только 
с разрешения съезда знати. Изменилась система выбора хана, казахи  
перешли к наследованию ханского звания вплоть до начала XVIII века  
[12, с. 78-85]. 

Таким образом, в Казахском ханстве сложилась система управления, 
сочетавшая две структуры. В кочевых районах господствовала жузовая 
система, во главе которых стояли бии, а в оседло-земледельческих регионах 
продолжала функционировать улусная система с султанами во главе. 

В степях Казахстана складывается достаточно развитая система органов 
управления и власти, что позволяет говорить о государственном характере 
политико-потестарных объединений. Можно выделить институт верховной 
власти, в лице ханов, функции и полномочия которых на протяжении 
столетий существенно менялись. В XV – XVI веках ханы обладали широкими 
властными полномочиями, однако в XVII – XVIII веках власть казахских  
ханов была значительно ограничена институтом представительной власти 
в форме съездов кочевой знати. Соответственно менялись и принципы 



706

формирования структуры местной власти, от назначения правителей 
административных единиц в период усиления верховной власти, до 
самостоятельного выдвижения местных владетелей в период ее ослабления. 

Особое развитие в кочевом государстве получил принцип меритократии, 
когда рядовой кочевник, проявивший героизм, смелость мог стать 
военачальником войска или управляющим территориями. Несмотря на 
то, что привилегия наследования власти остается за людьми из правящей 
династии и аристократический принцип сохраняется, новый уровень 
развития меритократии был одним из столпов, на котором лежало могущество 
государства. Ни один чингизид-торе не мог стать султаном или ханом, не 
показав личных достоинств, способностей отстоять интересы подвластных  
ему людей. В противном случае, подчиненные ему роды могли просто 
откочевать, примкнуть к другому султану, либо избрать другого хана или 
султана. Ханам и султанам приходилось учитывать влияние и импульсы, 
идущие «снизу» от батыров и биев, руководствовавшимися интересами 
родов. 
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Тайжанов А., 
М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

медицина университеті, ф.ғ.д., профессор, ҚР ӘҒА академигі 

ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ БИЛЕР СОТЫ – ЖАЛПЫ ӘЛЕМДІК  
ӨРКЕНИЕТТІҢ АЖЫРАМАС БӨЛІГІ

Өркениет (лат. сivilis – азаматтық) – қоғамның материалдық және  
рухани жетістіктерінің жиынтығы. Қазіргі отандық мәдениеттану  
ғылымында қазақ өркениеті ұғымы қалыптасты. Ол ежелгі көшпелі 
өркениеттерден бастау алып (сақ, үйсін, қаңлы, ғұн, орта ғасырлық түркілік 
дала империялары, Алтын Орда, Ақ Орда т.б.), кейін қазақ хандығы тұсында 
қалыптасқан, түркі-соғды, түркі-араб синтездері нәтижесінде исламдық 
суперөркениеттің құрамына енетін этномәдени бірлестікті сипаттау үшін 
қолданылады. Кезінде М. Әуезов: «Бүкіл адамзаттың прогресстік жолмен 
дамуына баға жетпес үлес қосқан, әлемдік мәдениеттің негізін қалаған  
Шығыс халықтарының мәдени дамуынсыз әлемдік өркениетті көзге  
елестетудің өзі мүмкін емес» [1, 2-3 б.] екендігін, ал қазақ халқының  
мәдениетін сан ғасырлық мәдени-тарихи даму жолы бар Шығыс  
халықтарының мәдениетінен бөле қарауға болмайтындығын ескерткен 
болатын. Олай болса, қазақ халқы да өзінің сонау арғы дәуірден сақталып 
келген бай қазыналарын, мол мұрасын бүгінгі күннің ғылымымен,  
құқықтық нормаларымен, философиялық ой кешу үрдісімен ұластырғанда 
ғана өзге ұлыстармен және ұлттармен бірлесе отырып жаңа заман 
мәдениетінде де өзіндік қолтаңбасын қалдыра алады. «Қазақстан ұлттық 
энциклопедиясында» қазақ халқының және оның ататектерінің әлемдік 
өркениетке қосқан басты құндылықтары атап айтылған. Солардың ішінде 
біздің тақырыбымызға қатысты екеуін бөліп көрсеткеніміз жөн. Оның бірі 
- түркілердің әмбебап дүниетанымдық жүйесі – тәңіршілдік – адамдық 
ынтамақтастық пен келісімділіктің маңызды формасының болуы; екіншісі, 
қазіргі руханиятымызда ерекше орын алатын «адам бол!» ұстанымы, әлемді 
жарық дүние деп түсіну, адамның көңіл-күйіне мән беру, ғарышпен және 
адамдармен үйлесімділікте болу, жасы үлкендер мен баланы қастерлеу 
сияқты қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінің құндылықтары» [2, 261 б.]. Қазіргі 
қазақ өркениетінің алдында ұлттық архетиптерді сақтай отырып, оларды 
қазіргі әлемдік өркениет құндылықтарымен үйлесімді ету міндеті тұр. Мұны 
біз қазақ халқының рухани-мәдени тарихына ғана тән билер болмысын 
тарихи-танымдық тұрғыдан зерделеп, билердің өз кезіндегі қоғамдық  
сана мен құқықтық сананы дамыта отырып, құқықтық және әдет-ғұрыптық 
заңдарды қалай шендестіре білгені, сол арқылы әлемдік өркениетке рухани 
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тұрғыдан қаншалықты үлес қосқанын көрсете аламыз.
Ортағасырлық қазақ қоғамының бүкіл құқықтық әлемінің негізі «Дала 

заңының» билігі, ал оның қорының сақтаушысы, реформаторы және 
жүзеге асырушы күш — билер болды. Академик С.З. Зимановтың пікіріне 
құлақ ассақ, қазақ құқығы өз бастауын XIII ғ. өмір сүрген, қазақтың көне 
«үйсін» руынан шыққан, Шыңғыс ханның (1155-1227) «Орда биі» атанған, 
Майқы биден алатындығы шүбә келтірмейтін шындық. Сондықтан Қазақ  
құқығында «түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би» деген даналы сөз 
қалған. Қазақ құқығының жүйеленген қайнар көзі болып «Қасым ханның  
қасқа жолы» (Қасым хан билігі -  1511-1532 жж.), «Есім ханның ескі жолы»  
(Есім хан билігі – 1598-1623 жж.) және Тәуке ханның «Жеті жарғы» атты  
Ережелер жинағы есептеледі. Билердің және билер сотының құқықтық – 
байлығына тек дәстүрлі «Хан Жарлықтарын» ғана емес, сонымен қатар  
жалпы жұртқа кеңінен тараған атақты билердің бітім, шешім, жүгіні 
с үлгілерін де жатқызуға болады.

Біз ұлттық тарихымыздың қойнауына енді ғана кіре бастадық. 
Тарихымызды жасаған, мемлекеттігімізді қалыптастыруда ұшан-теңіз 
рөл атқарған данагөйлерімізді де жаңа-жаңа танып келеміз. Байтақ қазақ  
даласы бағзы замандардан-ақ көсем биліктің, дана шешендіктің бір сөзбен 
айтқанда – билер мектебінің – алтын бесігі еді. Бұл дәстүр бабадан-ұрпаққа, 
атадан балаға жалғасып отырған. Амал не, сан ғасырлар бойы біздің 
сол рухани қазынамыз өз халқына жат саналып, азын – аулақ мамандар  
болмаса, қалың елге белгісіз болып келді. 

Сонау тас дәуірінен бері келе жатқан адамзаттың тіршілік түйткілдерін, 
қоғамдық формациялардың болмыс-бітімін сараптай қарасақ, қазақ 
елінің де өзіне тән әдет-ғұрыптары, заң жарғылары қоғам сипатына қарай 
дамып, өркендеп отырған. Тарих қазіргі қазақ мемлекетінің ел болып еңсе  
көтерген дәуірден бері қарайғы табиғи болмыс-бітімімен біте қайнасып 
бойына сіңген әдет-ғұрып, салт-санасынан екшеліп шыққан заңдар үлгісі 
халқымыздың билер үкімін биік парасатқа жеткізгенін айғақтай түседі.

Кеңестік идеология заң орнына жүрген көне әдет-ғұрыптарды кең  
зерттеп, терең талдауға мүмкіндік бермеді. Сондықтан да, тамырын  
тереңнен тартатын қазақ сотының тарихы өзге жұрт үшін көмескі тартқан 
әдет-ғұрыптың өлшеміндей болды, оның қазіргі заманмен үндестігін  
негіздеп, дәлелдеген ғылыми еңбек те жазылмады. Әйтпесе Алтай тауынан 
Қара теңізге дейінгі аралықтағы ұлан-байтақ далада бірнеше мәрте  
мемлекет құрып, бірде күшейіп, бірде әлсіреп сан ғасырға ұласқан Сақ, Ғұн, 
Үйсін, Түрік, Түргеш, Қарлық, Қарахан, Алтын Орда, Дешті Қыпшақ тәрізді 
мемлекеттердің жүйелі заңы болмаса, Еуразияны уысында ұстап, елінің 
тұтастығын сақтап, даңқы әлемге жайылып, тарихта қалмас еді. 
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Ғасырдан ғасырға құқықтық дәстүр-салттың қаймағын бұзбай  
жеткізген билер үлгісі бізге, қазақ халқы үшін зерделі заңның жарғысындай 
жәдігерлік мұраға айналуы керек. Халқымыздың заң-жарғыларын жүзеге 
асыруда, оны өміршең етуде билердің алар орны ерекше. Мыңдаған 
жылдардан бері мызғымай келген ұлтымыздың шешендік сөзі  - шебер тілі өз 
заманындағы сот билігінің өткір құралы ретінде, билер айтқан үкімдер мен 
шешімдерде ерекше орын алған. Сондықтан да, байтақ даланың даналық, 
кемеңгерлік, мәмілегерлік мектебін жасаған, әділеттіліктің ақ туын көтерген 
билер мектебін айшықтау, олардың мұраларын жинап, терең зерттеу,  
зерделеу, аруағын ардақтау, сөйтіп даналықтың байтақ мұрасын келешек 
ұрпақтың санасына ұялатып, қанына сіндіру - барша зиялының,  
зерттеушілердің кезек күттірмейтін міндеті.

Қазіргі Қазақстан территориясын мекендеген халықтар өмірінде  
көптеген ғасырлар бойы астан-кестен оқиғалар және өзгерістер болды. 
Осындай қилы тарих шырмауынан көне дәуірдің мұрасы ретінде  
ұрпақтар үшін қазақтар екі мәңгілік құндылықты сақтап қалды. Ол сөз  
құдіреті мен заң құдіреті. 

Әдеттік – құқықтық жүйенің мәдени және демократиялық  
дәстүрлеріне негізделген Қазақ құқығы өзінің реттеушілік мәнін XIX  
ғасырға дейін, кейбір жағдайларда XX ғасырдың басына дейін жоғалтпай 
сақтап келді. Қазақ құқығының бұлай ұзақ өмір сүруін екі негізгі жағдаймен 
түсіндіруге болады: біріншіден, көшпелі өркениеттің шаруашылық- 
тұрмыстық, дүниетанымдық негіздері қазақтың кең даласында жаңа дәуірге 
дейін сақталды; екіншіден, казақ құқығы халықтың тыныс тіршілігінің 
өзегімен қисындас, халықтың өзіне жақын-тәндес, жалпы адам баласының 
мәңгілік рухани бітім-болмысына, талабына сай болатын.

Ұрпақтардың арманына айналған бұл аңсаудың негізінде әділ төреші, 
ақыл мен арды тең ұстаған, әрі шешен, тарихи тұлға билердің атымен 
байланыстырылатын «әділетті тәртіп» идеясы жатыр. Билер қазақ даласында 
хандыққа таласқан жоқ, бірақ олар өзінің жеке қасиеттерімен, әлеуметтік 
межелер биігімен хандар есептесетіндей деңгейде тұрды. Сондықтан да 
халық арасында: «Ханда қырық кісінің ақылы бар, биде қырық кісінің ары, 
білімі бар» деген түсінік қалыптасқан. 

Билердің өздерінің шығармашылықты-интеллектуалды деңгейлерін 
жан-жақты көрсеткен кезі «билер кеңесі» енгізілген тұста болды. Бұл 
мемлекеттік орган, қазақ мемлекеттілігінің саяси жүйесінде үлкен 
құқықтарға ие болуымен қатар, ішкі, сыртқы саясатты жүргізуде орасан 
зор роль атқарды. «Билер кеңесі» қаралған мәселе бойынша қайта айналып 
қарауды қажет етпейтін шешім қабылдау дәрежесіне дейін көтерілді, өзінің 
мемлекеттік функцияларын тұрақты түрде атқарып отырды, Үш жүз рулары 
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арасындағы шиеленісті дауларды шешуде, сепаратистік қимыл-әрекет  
жасаған сұлтандарды және жалпы трайбализмді тежеуде де өлшеусіз рөл 
атқарды. «Билер кеңесінің» нақтылы мәселе бойынша қаралған істерінің 
шешімдері Заң күшіне еніп, ханның өзі оны жоққа шығара алмағандығын 
айта кеткен жөн. Бұл мемлекеттік органның құрамына негізінде ру, ел 
басшыларының (ақылгөй ақсақалдардың) жиындарында бата алған, яғни, 
сайланған от ауыз, орақ тілді шешендер, аймаққа танымал болған беделді 
адамдар және ұрыстарда ерлік танытқан батырлар енген, оның құрамы 
қажет болған жағдайда кеңейтіліп отырған. Тәуке ханның тұсында «Билер 
кеңесінің» құрамына атақты Төле би, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке, Досай, 
Едіге, Сырымбет, Қабек, Даба, Есейхан, Жалған, Ескелді, Сасық би, Байдалы, 
Тайкелтір, Қоқым, сияқты дарынды қайраткерлер мен батырлар кірген. Бұл 
Кеңестің қазақ қоғамында беделінің артқаны сонша, тіпті Тәуке хан оның 
келісімінсіз, бекітуінсіз мемлекеттік маңызы бар шешімдер қабылдамаған. 
«Билер кеңесі» Тәуке хан құрған мемлекеттілікті нығайтуға өлшеусіз үлес 
қосты. «Билер кеңесі» өзінің мемлекеттік статусы бойынша ханның билігін 
шектеу құқына ие болған, көшпелі қазақ қоғамының тұрмыс-тірлігіне 
сай қалыптасқан Ұлы Даланың сол кездегі Парламент және ең Жоғарғы 
Сот органы ханның ішкі және сыртқы саясат мәселелері бойынша шешім  
қабылдау «Билер кеңесінің» құптауын талап еткен. Хан билік жүргізуде 
мұрагерлік жолды қабылдағанымен мемлекеттік маңызы бар мәселелер 
бойынша «Билер кеңесі» ұйғаруынсыз шешім қабылдамаған. «Билер кеңесі» 
шығарған зандар мен шешімдерді хан іс жүзіне асырып отырған. Тек тығыз 
мәселе бойынша тез арада шешуді талап ететін жағдайда хан өз тарапынан 
батыл қимыл-әрекеттер жасауға құқылы. 

Көшпелі қазақ қоғамындағы құқықтық мәдениет жайлы толық та терең 
түсінік қалыптастыру ондағы құқықтық өмір мен сөз мәдениеті арасындағы 
ара-қатынасты ашып көрсетуді талап етеді. Себебі, қазақ сахарасындағы 
өркениет нәтижелерін құқықтық мәдениетсіз елестету қиын, ол сөз өнерімен 
етене тығыз байланысты. Қазақ қоғамындағы құқықтық өмір арнасы түптеп 
келгенде ауызша сөйлеу мәдениетіне негізделген еді.  

Сөз өнері құқықтық жүйенің негізгі рухани тіректерінің бірі, мәйегі әрі 
құралы болды. Қазақ халқының құқықтық болмысы, құқықтық мәдениеті 
мен сөз өнері көшпелілердің рухани өмірінен бастау алады. Халқымыздың 
рухының, мәдени болмысының барынша терең мейлінше шарықтай өсе  
алған саласы - сөз өнері, ауызша сөйлеу мәдениеті. Ұлттық болмысымызға 
тән осы әлеуметтік құбылыстың құқықтық салаға да әсері зор болды. Әрине, 
сөз өнері мен құқықтық мәдениет арасындағы байланыс бір жақты емес 
болатын. Себебі, көшпелілердің бітім-болмысы қоғамдағы сөз өнерінің 
сипатына да ықпалды әсерін тигізіп отырды. Яғни, қоғамдық өмірдің бұл 
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екі саласы арасындағы қарым-қатынас диалектикалық байланыста және  
рухани бедерлерге толы болатын. 

Қазақ даласында сөз өнері ауызша сөйлеу мәдениеті халықтың рухани 
өмірінің символы іспеттес еді, әрі оның тарихи-мәдени дамуының шыңы 
да болатын. Қазақтың «Өнер алды-қызыл тіл» - деуі де сондықтан. Тілді,  
осылайша бағалаған қазақ қоғамында «бас кеспек болса да тіл кеспек 
жоқ». Ал тіл, сөз еркіндігі бұрынғы қоғамның да, бүгінгі қоғамның да 
басты құндылықтарының бірі болып саналады. Оған тыйым салуға, 
шектеуге болмайды деген ой-сана дәстүрлі қоғамдық пікірдің негізгі  
қорытындыларының бірі еді. Өйткені, сөз оны меңгерген жан (би, шешен) 
халықтың рухани күшінің символы болды, оның бірлігінің үлгісі, тоқтам 
тізгіні болды, «сөз тапқанға қолқа жоқ» деген осыдан қалса керек. 

Көшпелілер қоғамындағы сөз мәдениеті мен құқықтық өмір саласы 
арасында тығыз байланыс бар. Құқықтанушы зерттеушілеріміздің, әсіресе, 
шешендік өнер мен сот билігі, билер соты арасындағы ара-қатынасқа 
баса көңіл бөлулері де осыдан. Оларды зерделеу арқылы билердің жеке  
бастарының қасиетін, олардың сөз мәдениетін игеруі мен қолдану 
ерекшеліктеріне көз жеткіземіз. 

Көшпелілер қоғамына тән «ауызша сөйлеу мәдениеті» ұғымы «ауыз 
әдебиеті» ұғымынан әлдеқайда кең әрі терең түсінік. Өйткені ауыз әдебиеті 
(оның салалары) сөз мәдениетінің өте қомақты, аса қанық және көркем  
көрінісі, бірақ, бір ғана көрінісі. Ал шын мәнінде ауызша сөйлеу мәдениеті  
сахара жұртының дүниені сезініп-қабылдау, қорытып - бағалау, 
бедерлеп-бейнелеу ерекшеліктеріне негізделетін. Олардың дүние - сезімі 
және дүниетанымының ішкі мәніне және сипатына мейлінше сай (адекватты) 
рухани айна және құрал, елдің өмір сүру салтының ажырамас қатары, әрі 
астары болатын. Себебі, құқықтық өмірдің барлық сатылары, ағымдары және 
«өмір сүру» кезеңдері ауызша сөйлеу өнері аумағында және ықпалында өтті.

Құқықтық ұғым-түсініктердің, қағида принциптердің, норма  
жарғылардың туындап пайда болуы, олардың халыққа тарап, құлаққа сіңуі, 
ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, ел жадында сақталуы, іске асып, орындалуы, 
бұзылған жағдайда қалпына келуі, өзгеріп-жаңаруы көшпелілердің құқықтық 
болмыстарында «сөз мәдениеті» орнының ерекше болғандығын көрсетеді. 
Халық ұғымында құқықтық қағида принциптерінің, норма-жарғылардың 
пайда болуы - «үлгілі сөздің», «аталы сөздің», «ңұсқаулы сөздің», туындауы 
деп түсінілді. Яғни, құқықтық принцип-нормалардың өмірге келуі сөз  
өнерімен тікелей байланысты қарастырылды, сөйтіп олар тіршілікте 
бағыт-бағдар берер, өнеге үйретер жаңа сөздің, аталы уәждің келуі  
тұрғысынан бағаланды. Сондықтан да болар әдет-ғұрып құқығы, құқықтық 
принцип, норма ұғымдары қөшпелілер қоғамында «Үлгілі сөз», «Ескіден 
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қалған сөз», «Аталы сөз» деп аталатын және осы түсініктер құқықтық  
өмірде үлкен орын алатын.   

Көшпелілер қоғамында кең тараған ой-сана бойынша құқықтық  
принцип, нормалардың (яғни, үлгілі, аталы сөздің) пайда болуы жәйден-жәй 
кездейсоқ емес, олардың туындауы белгілі бір заңдылыққа бағынады. 
Сондықтан сахара жұрты елге тарайтын сөздің пайда болуын үлкен  
құбылыс және оқиға деп қарап, бағалады. «Би айтқанды құл да айтады, 
бірақ бидің ауызының дуасы бар», - дейді халық нақылы. Соған сай «Аталы 
сөзді», «Үлгілі сөзді», бойына ерекше қасиет дарыған жан ғана айтуы мүмкін  
деп түсінді халық, елге танымал тұлғаларды «дуалы ауыз» деп қадір тұтты.

Қазақтың сана болмысында құқықтық принцип, нормалардың туындауы 
үлгілі сөздің, аталы сөздің өмірге келуімен байланыстыра қарастырылуы 
тегіннен-тегін емес еді, бұл шындықтан да қияс кете қоймайтын түсінік.  
Себебі, қазақ қоғамында билер сотының шешімдері прецеденттік рөл  
атқарды және осы шешімдер халық арасында құқықтық қағида (принцип), 
жарғы (норма) есебінде қабылданып, бағаланды. Яғни, елге кең тараған 
билер сотының шешімдері құқықтық мәнге ие болатын да, кейін құқықтық  
принцип, норма есебінде өзінің жеке-дара өмірін сүре беретін. 

Көне түркі мемлекеті ыдырағаннан кейінгі қазіргі қазақ жерінде құрылып, 
ірілі-ұсақты мемлекеттер құрамына енген халқымыз барынша өзінің 
ата-дәстүр, әдет-ғұрып, заң-жарғыларын сақтай отырып, өзге елдің құқықтық 
заңдарын да қоғамдық мүддеге жарата білді. Ендеше, «мына заман қай заман, 
бағы заман, баяғыдай болар ма тағы заман» деп тұтастық туын көтерген, 
жақсыны, кәдеге жарайтынды жатсынбаған билеріміздің даналығы әлі де 
терең зерттеуді қажет етері сөзсіз. 

Қазақтар, олардың ата-балары бастапқыда жартылай көшпелі 
бірлестіктердің өмір сүру жағдайларына сай, көбінесе табиғи жолмен 
қалыптасқан әдет-құқық жүйесін қабылдап, едәуір дәрежесін көтеріп,  
дамытып жетілдірді. Олардың нормативтік мазмұны мен құрылымында 
негізінен түркі халықтарының және Қазақстан территориясын мекендеген 
түркі текті емес халықтардың одақтары мен мемлекеттік құрылымдары 
өз ізін қалдырды. Олардың бір бөлігі Орталық Азияның көшпелі және 
жартылай көшпелі әлеміне сәйкестігі дәрежесіне қарай «Дала Заңында» 
бекітіліп, бейімделіп, оны байыта түсті. Демек, қазақтың Ата заңдары, бір 
жағынан түп тамырымен байырғы жергілікті, локалды режимдерге келетін 
құқықтық мәдениет ретінде көрінсе, екінші жағынан қазақ елінің өміріне 
сай қоғамдық құрылымдар мен негізінен түркі және өзге де халықтардың 
пайдалы құқықтық үлгілерін өз бойына жинақтаған жүйе ретінде  
қалыптасты. Алайда, XVIII ғасырда қазақ ұлты орыс мемлекетінің боданына 
түсіп, өзінің жеке ел билеу құқығынан айырылды. Ел арасында билер сотымен 
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қоса Ресей мемлекетінің Заңдары да қазақ халқының қоғамдық жүйесіне 
ене бастады. Орыс империясы әуелі қазақтың өзін-өзі билеуіне, заң орнына 
жүрген дәстүр–салтына ықыласпен қарауға ниеттес болды. Сондықтан да 
Ресей қазақ елін басқару жөніндегі жарлық, бұйрықтарында ұлтымызға 
тән ежелгі заң рәсімдерін бұзбай халық дәстүріне сай қолдануды көздеген. 
Ресей отарлаушы мемлекет болғандықтан маңызы зор қылмыс түрлеріне  
берілетін жазаларды ғана империя атынан шыққан заңдар бабымен реттеп 
отырған.

Ал ауыл-аймақ, болыстық басқармалардағы барлық талап арыз істерін 
билер қарап шешім шығарған. Олар халықтың ежелден келе жатқан әдет- 
ғұрып заңдарының қалыптасқан талаптарын сақтай отырып үкім шығарған. 
Кім де кім би шешіміне риза болмаса, нақты дәлелмен облыстық басқармаға 
жазбаша түрде шағымданған. Ал Облыстық басқармадағылар округтік 
бұйрықтың араласуымен тергеу жүргізіп, қазақ даласының әдет-ғұрыптық 
заңдар ережесі негізінде даулы істерді шешіп беретін болған. 

Кейін бидің қазақ қоғамындағы алатын орнының айрықша екенін 
түсінген Ресей империясы өзінің Қазақстанды отарлау саясатының алғашқы 
жылдарында-ақ байқап, қайткенде де олардың рөлін төмендетуді мақсат етті. 
Өйткені, олар осы кезге дейін өздерінің «жаратылыстанушы», «суретші», 
«халық мұрасын жинаушы», «саудагер» деген секілді желеумен қазақ  
даласына жіберген жансыздары, тыңшылары арқылы хан, сұлтан, би, 
батырлардың қазақ жұртын басқару саясатын, халық алдындағы беделдерін 
барынша терең зерттеп үлгерген еді. Сөйтіп ел басқаруда билердің орны  
ханнан кем еместігін, тіпті ханның өзін «Билер кеңесі» сайлайтынын 
біліп алған–ды. Ал қарауындағы бодан елдің күшті хандықтарда тұруы, 
ондағы билердің кей жағдайда хандардан да беделі күшті болуы Ресей  
империясының отарлау саясатын ойдағыдай жүзеге асыруына айрықша 
кедергі еді. Сондықтан, әуелі 1822 жылы «Сібір қырғыздары туралы  
утавын» қабылдап, қазақ жерінде хандық жойылды деп хабарлады. Ресей 
әкімшілігі билердің басшылық рөлін біржолата жоюды көздеп, 1868 жылы 
қабылдаған «Жаңа устав» бойынша қазақ даласында сұлтандық пен билік 
басқарудың бұрынғы жүйесін жойды.  

Енді «бөліп ал да билей бер» деген саясатпен қазақ даласы ұсақ 
болыстықтарға бағынышты болды. Осындай ұсақ болыстарды және бұрын 
көсемдігімен, шешендігімен танылғанда ғана өздігінен би атанатындарды 
енді «көпшілік» атынан сайлатып, Ресей патшасының ерекше құқылы  
өкілдері бекітетін болды. Осының нәтижесінде болыстыққа, би, қазылыққа, 
өзінің дара қасиеттерімен би атанғандар емес, пара беру арқылы, халықтың 
қамын емес, қара басының құлқынын ойлайтын, Ресей патшасы өкілдерінің 
айтқанын істеп, айдағанымен жүретін дарынсыз, можантопай мансапқорлар 
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сайлана бастады. Бұл жөнінде дана Абай өзінің «Үшінші сөзінде» әрбір 
старшина басы бір би сайлау саясатын сынай келіп, былай деген еді. «Бұл 
билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. 
Бұған бұрынғы «Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын», 
Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы күнде Кеңес болғанда «Жеті  
жарғысын» білмек керек, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның  
орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі аз,  
я тіпті жоқ» [3, 92 б.].

Абайдың: «Бас-басына би болған өншең қиқым» деп қынжылуы 
осы кездің көрінісіне айқын куә. Ал Ш. Уәлиханов «Ежелгі халықтық 
үлгідегі билер соты» деген мақаласында: «Би атағын беру қазақта халық  
тарапынан бір сайлау арқылы, немесе, халықты билеп отырған үкімет 
тарапынан бекіту арқылы болған емес, тек сот ғұрыптарына әбден жетік, 
сонымен қатар тілге шешен қазақтар ғана бұл құрметті атаққа өз бетімен 
ие болып отырған. Мұндай би атағын алу үшін би болам деген қазақ өзінің 
ісіне жетіктігі және шешендік қабілеті бар екендігін халық алдында сан 
рет көрсетуге тиіс болған. Ондай адамдардың атағы бүкіл қазақ даласына 
тез жайылып, олардың аты жұрттың бәріне мәлім болып отырған...»  
[4, 135 б.] деп жазды. 

Басқаны былай қойғанда, жат жұрттың өкілдерінің өзі «би үстем 
таптың өкілі, ол тек қана хан-сұлтандардың, бай-манаптардың сойылын 
соғып, халықты қанаушы» деген пікірді бірде-бірі жазбапты. Арғы-бергі 
ауызша тараған, немесе жинақталып қағазға түскен көне шежірелерімізге 
зер салсақ, бидің тек байлардың ғана арасынан емес, жоқ-жітікті кедейлер 
арасынан да талай саңлақтар шығып, «ердің құнын екі ауыз сөзбен 
бітірген» билер болғанын көреміз. Ал жоғарыдағыдай саясат, кемеңгер 
отырар жерге кемпарықты отырғызып, тұтас бір халықтың ғасырлар бойы 
қалыптасқан ел басқару дәстүрінің бәрін түгелдей жойып, елді бытыраңқы  
жағдайда ұстау мақсатынан туған еді.   

Тарихқа үңілсек XX ғасырдың басында империялық саясат тарапынан 
билер сотының аясын тарылтуға бағытталған пікірлер айтқандар аз  
болмаған. Осы тұста көптеген қазақ зиялылары мен заңгерлері қазақ  
халқының ұлттық мүддесіне сай келетін билер сотының өз дәрежесінде іс 
жүргізетін бірден-бір сот инстанциясы екенін дәлелдеп, оны бар ынтасымен 
қорғаған. Белгілі мемлекет, қоғам қайраткерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет 
Байтұрсынұлы, Бақытжан Қаратаев, Жақып Ақбаев, Жанша Сейдалин,  
Барлыбек Сыртанов XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында 
баспасөздерде тұжырымы терең құнды ойлар айтты. Соның ішінде 
халқымыздың біртуар ұлы, белгілі тіл маманы Ахмет Байтұрсынұлының 
билер сотына қатысты айтқан пікірлері мен берген бағаларының  
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тарихи маңызы зор.
А. Байтұрсынұлы өзі басшылық етіп шығарып тұрған «Қазақ»  

газетінде жарияланған «Осы күнгі соттың тәртібіндегі кемшіліктер» деген 
мақаласында ғылыми танымдық тұрғыдан болыстық билер соты мен  
уезаралық өтетін төтенше билер съезінде сот істерінде арыз-шағымдардың 
қаншалықты дәрежеде шешім табатынын сараптап берген. Ол өзінің 
жоғарыдағы аталған еңбегінде Патшалық басқару жүйесіндегі Үкіметтік 
Сенаттағы және Халық Сотынан жоғары тұрған инстанциядағы сот  
басшылары «билер іс қарауда нашар қызмет көрсетеді, жою керек» деген 
пікірлерінің мынандай ішкі себеп–салдардан туындайтынын айтады.

Орыс империясына қараған патшалық дәуір кезінде Қазақстандағы сот 
жүйесі мына негізде құрылған. Бітімші сот (мировой судья), сот палатасы, 
әскери сот комиссиясы. Сонымен қатар халық сотының негізінде үш 
инстанциядағы билер соты да үлкен рөлге ие болған. 1) Жеке билер соты 
(кей жерлерде қазы-кази деп аталған); 2) Болыстық съездің билер соты; 
3) Төтенше съездегі билер соты деп жіктеле келіп, «халық соты» деген 
зор сенімге ие болған. Осындай үрдіспен іс жүргізген билер соты XX 
ғасырдың 1918 жылына дейін өз күшін жоймай, хал-қадерінше ұлттық 
мүддеге сай әдет-ғұрыптағы Заң ережелерін жүзеге асырып келді. 1919 
жылдың 10 шілдесі күні жарияланған «Қазақ өлкесін басқару жөніндегі  
Революциялық Комитет құру туралы» декрет социалистік қоғамға тән сот 
құрылымын бекітті. Жоғарыдағы патшалық дәуірге қатысты ескі сот жүйесі 
реформаланып, оның орнына басқа сот құрылымы жасалды. Жаңа дәуірге  
сай жаңа сот жүйесін құруда Халық Комиссарлар Кеңесі шығарған 1917  
жылғы 24 қарашадағы «Сот декреті туралы» №1 Жарлығы қазақ соты 
тарихында ертеден келе жатқан билер сотын жою туралы бұйрыққа негіз 
болды. 

Жоғарыдағы айтылғандардан дәстүрлі қазақ қоғамында билердің  
ерекше әлеуметтік топ болғандығын көреміз. Алайда кешегі бір халықты 
екіге бөліп, таптық тұрғыдан қарама-қарсы қою заманында жастарымызды 
«Хан дегеніміз – халықтың қанын сорушы, би дегеніміз – хан мен  
байлардың сойылын соғушы, батыр дегенің – бар болғаны барымташы, олар 
өмір сүрген кезде қазақта тарих болған жоқ, қазақтың шынайы тарихы Ұлы 
Октябрь төңкерісі жеңгеннен кейін басталады...» - деп оқытты. Сондықтан, 
қазіргі егемен, тәуелсіз даму барысымызда жоғалғанымызды түгендеп, 
бұрынғы хан, би, батырларымыздың кім болғанын, олардың әрқайсысының 
қоғамдағы, тарихтағы атқарған, тындырған істері мен орны туралы әділет 
көзімен бүгінгі жас ұрпаққа ұғындыру – заман талабы. 

Ендеше, би дегеніміз кім, оның қоғамдағы, тарихтағы орны қандай?  
Қазақ билері, билер соты әлемдік өркениетке не қосты? Әлемдік практикада 
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бұндай жекелеген танымдық сұрақтарға жауапты жазу-сызуы, өнері 
ертерек дамыған халықтардың кейінгі ұрпағына қалдырып кетіп отырған 
рухани мұраларының бірі – энциклопедиялардан табамыз. Мұндай 
энциклопедиялар кешегі кеңес заманында да шығарылды. Соның бірі «Қазақ 
Совет Энциклопедиясы» еді. Ондағы – өзіміз қозғап отырған би жөніндегі  
берілген анықтамаға көз жүгіртсек, «Би – әлеуметтік категория ретінде қазақ 
халқының тарихында ерте заманда шыққан үстем тап өкілі... Әлеуметтік 
қатынастардың дамып шиеленісумен бірге билердің көпшілігі қанаушы 
таптардың уәкіліне айналды... билердің әдет-заң нормаларын талқылауда, 
билік шығаруда, бұл биліктің орындалу әдістерін белгілеуде кең праволары 
болды. Өкілдіктің мұндай өктем болуынан зорлық-зомбылық туып отырды. 
Билер соты октябрь революциясына дейін қылмыстық және азаматтық 
істердің көпшілігін қарайтын ресми орган болып, құн, барымта, қалың 
мал, әмеңгерлік, көп әйел алу т.б. патриархалдық кертартпа қалдықтарды 
қорғап келді» [5, 78 б.]. Әрине, Кеңестік дәуірде биге басқаша баға беру 
мүмкін емес-ті. Қеңес өкіметінің алғашқы жылдарында-ақ би туралы  
көркем шығармаларында баяндалған оқиғаларға байланысты заманымыздың 
заңғар жазушысы М. Әуезовтен бастап көптеген қаламгерлеріміз қуғын- 
сүргінге ұшырағаны баршаға мәлім. 

Ал шын мәнінде би – ел-жұртының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, өтті-кетті 
шежіресін, тарихын, қоғамның даму барысын, айнала қоршаған табиғаттың 
сан-алуан қасиеттері мен құпияларын білетін, адамдардың көкірек 
көмбелеріне ой көзімен қарап көре алатын, қырлы-қырлы мінез-құлықтарды 
айтқызбай-ақ тап басатын, ғылым-білімнен хабардар, кемел пікірлерін 
шешен тілмен жеткізіп беруде дара қасиеті бар, біртума жандар еді. Билер 
бойында: көсемдік, шешендік, ақындық, заңгерлік, елшілік, мәмілегерлік, 
дипломаттық, батырлық, саясаткерлік қайраткерлік, білімпаздық, ойшылдық  
даналық, тәлім-тағылымдық сияқты дара қасиеттер көп болған.

Шешендік – көп халықтарда ертеден ұшырасатын қасиет. Тіпті 
ежелгі Рим империясы мен Грек, Мысыр елдеріндегі оқу орындарында 
«Риторика» деп аталып, негізгі пәндердің бірі болып саналған. Онда болашақ 
ел басшыларын, заң қызметкерлерін, қоғам қайраткерлерін, ешқашан 
қағазға қарамай, шешен сөйлеуге үйреткен. Бұл өнердің соңғы кезде ұмыт  
қалғаны сондай, кейбір ел басшыларының басқа бір елге барғанда не 
жат жұрт өкілін қабылдаған сәттерде екі-үш ауыз құттықтау сөздің өзін 
қағаздан оқуы-қандай қынжыларлық көрініс... Ал біздің билердің шешендік  
мектебі – әуелі халық, сосын өздерінің тума таланты еді. 

Билер арасында да қол бастап, жауға шапқан батырлар аз болмаган. 
Мысалы, Жәнібек, Малайсары, Наурызбай, Райымбек, Сырым, Мұнасап 
секілді батыр — билеріміз. Алайда бидің батырлығы — қолына қару алып, 
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жауға шабуында емес, қылышынан қан тамған қаһарлы хан-сұлтан, немесе, 
етектен кесіп жең болмайтыны секілді елдесуден кеткен ежелгі дұшпан 
алдында тұр екем деп именбей керекті жерінде әділет сөзін айтуында. Бидің 
әділ де өткір сөзі қанша еттен өтіп, сүйекке жетсе де даңғой, қанқұйлы біреу 
болмаса, ата жаудың өзі де оған қарсы қылыш көтермеген.

Би — жекелеген адамдар, ру мен ру, тайпа мен тайпа арасындағы 
дау-жанжалды шешумен ғана шектелмеген. Олар ел мен ел арасындағы 
қоғамдық мәні зор саяси мәселелерді шешуде хан-сұлтандардың негізгі 
тірегі, кеңесшісі болған. Би — халық тарихын, әдет-ғүрпын, салт-санасын 
жете меңгерумен қатар терең ой түйе білген философ, ғылымның әр 
саласынан жақсы хабардар, білімпаз болған. Олар күн, ай, жұлдыз, жер, 
су, тау, көк аспанмен бірге жер бетінде қыбырлаған қоңыздан бастап барша 
аң, құстың сан-алуан қасиеттерін жіті көре білген. Шешімді пікір айтатын  
жерде соларды салыстырмалы түрде мысалға келтіріп, сом-сом ой түйіп, 
өлмес қағидаға бергісіз қанатты сөздер қалдырған. Тек өткенді немесе көз 
алдарындағы көргенді ғана пайымдап, ой түйіп қана қоймай, болашаққа 
көріпкелдікпен болжау жасау да көбіне осы билердің еншісіне тиген. Би 
— адам жан-дүниесін, мінез-құлқын бір көргеннен-ақ тап басып танитын, 
өте қағылез, әдепті психолог та болған. Сондай-ақ әділет сөзінің өзін 
қарсы пікір таластырушының арына, намысына тиіп өршелендіріп немесе 
шешендік, ақындық айтыстарда ұшыраса беретіндей, қарсыластың жеті  
атасының бірінде кезіккен кемшілікті, не қара басының жеті мүшесіндегі 
бір кемтарлықты кекетіп, мошқап, мұқатып, шамдандырып алмай, байыпты 
сөйлегенде ғана діттегендеріне жететіндерін білген. «Тура биде туған 
жоқ» дейді халық. «Жақыным едің» деп жалтақтамай, «жатым едің»  
деп ту сыртын бермей, тура сөйлеген биді ғана халық пір тұтқан.

Би атанып халыққа танылғандар — өзім болдым, өзім толдым, 
«кейінгілер өздері білсін» деп келте пішіп, кем ойламағандар. Өйткені  
олар — хал-қадірлерінше жоқ-жітіктің, әлдіден зәбір көрген әлсіздің жоғын 
жоқтап, ел мүддесін көздеген жандар. Таудың аласармауын, бұлақтың 
сарқылмауын мұрат тұтқан әрбір би өзінен кейінгі ұрпақтың да ел ұйытқысы 
боларлықтай азамат болып жетілуін ешқашан қаперлерінен шығармаған. 
Мүмкіндігінше өз балаларының бірін, болмаса, көзінде оты бар жастарды 
танып, тәрбиелеп, баулып баққан. Болашақта ұқсап, ел мүддесін көздесем-ау 
деген талапты жастар ондай атақты билерді өздері іздеп барып бата алған. 
Билер ой түйіп, сөз ұстап, әділ төрелік айтуымен бірге бүкіл халықтың  
болашақ ұрпағын тәрбиелеуде де теңдессіз қызмет атқаруымен қадірменді 
саналған. 

Биылғы жылы тәуелсіз еліміз Қазақ хандығының 550 жылдығын атап 
өткелі отырғанда хандық дәуірдегі өзіндік ерекше рөлі бар әлеуметтік 
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топ – қазақ билері туралы айту парыз. Негізгі қайнар көзі Ұлы Даланың  
әдет-ғұрып жүйесі, мәдени дәстүрлері болып табылатын билер даналығының 
туындысы - қазақтың Ата Заңдары - қаншама ғасырлар бойы тікелей және 
жанама түрде әртүрлі мемлекеттер тарапынан қысым көріп, олардың 
идеологиясының әсерін сезінсе де өзінің таңқаларлық өміршеңдігін  
көрсетіп, жалпы әлемдік өркениеттің ажырамас бөлігі ретінде ескірмес  
рухани құндылықтарымыз болып қала бермек.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ, УРОКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В истории любой страны есть такие переломные периоды, которые 
характеризуют собой начало нового эволюционного этапа в развитии нации. 
Не исключением является и Казахстан, который смог в начале 90-х годов  
ХХ века в период распада Советского Союза поменять свой вектор развития 
на 180 градусов и встать на путь либеральных ценностей и демократии.

В исторической литературе многие историки склоняются к тому, что 
в истории казахстанской государственности декабрь месяц 1991 года стоит 
особняком в череде дальнейших событий новейшей истории страны. Он 
определяет вектор дальнейших преобразований в стране берущих свое начало 
с Конституционного Закона «О государственной независимости Республики 
Казахстан» (16 декабря 1991 г.). Фактически начиная с этого времени, 
законодательно был закреплен новый этап в политико-конституционном 
развитии республики.

Конституционный Закон стал базовым документом, заявившим 
о начале крупных изменений системы социально-экономических, 
общественно-политических отношений в республике. Заявленный курс 
позволил Казахстану начать новый этап в истории своей государственности, 
который постоянно эволюционирует в ходе исторического развития нации.

Начиная с этого момента, происходящие события буквально через 
несколько лет приводят к кардинальному повороту в экономике страны. 
Прежняя система, основанная на отрицании частной собственности, уходит 
в небытие. Частная собственность постепенно изменяет экономическую 
составляющую общества, создавая прочную основу для современного рынка, 
положительно влияя на стабильность, безопасность и процветание страны. 

С этого времени началась трансформация советской политической 
системы, которая позволила отказаться от монопольной власти КПСС и 
открыть путь политическому плюрализму и многопартийности. В Казахстане 
наступает интеллектуальная свобода.

И, наконец, наступившие перемены привели к коренным изменениям 
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в духовной жизни человека, в сознании нации. Вместо прежних  
коммунистических догм и стереотипов в обществе закрепляются 
парадигмы гражданского общества. Гражданин на деле получает свободы, 
провозглашенные в Конституции.

Все вышеперечисленные перемены и определяют новый этап в 
развитии казахстанской государственности, который уже через два десятка 
лет демонстрирует свою состоятельность, надежность, устойчивость к 
выбранному курсу, доказывающий конкурентоспособность на рынке труда.

За небольшой срок страна изменилась до неузнаваемости. События 
последних десятилетий демонстрируют, как стремительно ускоряется 
историческое время, а вместе с ними и развитие Казахстана. Ускорение 
всемирного исторического времени открыло перед Казахстаном новые 
горизонты возможностей, чем страна не преминула воспользоваться,  
извлекая выгоду из создавшейся ситуации для развития частного 
предпринимательства, бизнеса и политической системы. Модернизация  
стала импульсом, задавшим вектор ускорения развитию Казахстана.

В результате проведенных мероприятий только за 15 лет (1997-2012) 
объем национальной экономики вырос с 1,7 триллиона тенге в 1997 году 
до 28 триллионов тенге в 2011 году. ВВП страны возрос более чем в 16 раз. 
С 1999 года ежегодный прирост ВВП Казахстана составил 7,6% и обогнал  
передовые развивающиеся страны. ВВП на душу населения вырос более 
чем в 7 раз – с 1500 долларов США в 1998 году до 12 тысяч долларов  
США в 2012 году.

Казахстан с самого начала стал лидером в СНГ по объему привлеченных 
прямых иностранных инвестиций на душу населения. К концу 2012 года 
это уже составило 9200 долларов США. Казахстан добился роста внешней 
торговли в 12 раз, а объемов производства промышленной продукции –  
в 20 раз. Добыча нефти увеличилась в 3 раза, природного газа – в 5 раз.  
Доходы от сырьевых ресурсов были направлены в Национальный фонд. 

В рамках программы форсированной индустриализации с 2010 года 
было реализовано 397 инвестиционных проектов общей стоимостью 1797 
млрд. тенге и создано более 44 тысяч рабочих мест. За два года (2010-2012)  
реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» одобрено 225 
проектов общим объемом кредитов на сумму 101,2 миллиарда тенге. 

Казахстан добился создания современной эффективной нефтегазовой 
и горнодобывающей отрасли экономики. К концу 2012 года наблюдается 
устойчивая динамика роста доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, 
которая выросла с 3,7% в 1997 году до 14,7% в 2006 году и 25,8% в 2011 
году. Диверсификация рынка сбыта прочно закрепила казахстанские позиции, 
снизив зависимость от одного направления реализации казахстанской 
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продукции.
Поставленная задача в области развития инфраструктуры была  

реализована. За прошедшие годы было введено в строй множество крупных 
стратегических объектов промышленной, транспортной инфраструктуры 
и инфраструктуры жизнедеятельности. Это – автомобильные и  
железнодорожные магистрали, трубопроводы, логистические центры, 
терминалы, аэропорты, вокзалы, порты и так далее. Все это дало работу  
многим казахстанцам, встроило Казахстан в систему региональных и 
глобальных хозяйственных связей.

В 2001-2012 годы на развитие автодорожной отрасли было выделено 
1263,1 миллиарда тенге. За эти годы было построено и реконструировано 
более 48 тысяч километров дорог общего пользования, а также  
1100 километров железных дорог. 

С созданием в 2012 году магистрального транспортного коридора  
Западная Европа – Западный Китай начинается возрождение Нового  
Шелкового пути. Построена железнодорожная линия Узень – граница 
Туркменистана, которая открыла доступ к странам Персидского залива и 
Ближнего Востока. Построенная дорога Коргас – Жетыген проложила путь 
на рынки Китая и всего Азиатского субконтинента. В 2012 году началось 
строительство железной дороги Жезказган – Бейнеу.

Реализация задачи по улучшению условий жизни людей показала 
следующие результаты. К концу 2012 года среднемесячная заработная 
плата возросла в 9,3 раза. Средний размер пенсионных выплат увеличился  
в 10 раз. В 16 раз возросли номинальные денежные доходы населения.

В 1997-2014 годы численность населения увеличилась с 14 почти до  
17 млн. человек. Продолжительность жизни выросла до 70 лет.

Перед системой государственного управления была поставлена задача 
окончательно отказаться, от управленческих традиций административно-
командной системы и создать современный и эффективный корпус 
управленцев. К 2012 году она была решена.

Созданная система отбора и продвижения кадров, в которой все 
граждане обладают равными правами и шансами, обеспечила достаточно 
высокий уровень профессионализма и прозрачность деятельности  
государственного аппарата [1].

ХХI век с первого дня демонстрирует события и такие ситуации, 
которые заставляют Казахстан вносить коррективы, в свои стратегические 
планы, направляя потенциал страны для движения в заданном направлении.  
Учитывая угрозы современности: демографический дисбаланс, 
продовольственную безопасность, острый дефицит воды, энергетическую 
безопасность, исчерпаемость природных ресурсов, третью индустриальную 
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революцию, нарастающую социальную нестабильность, кризис ценностей 
цивилизации, угрозу новой мировой дестабилизации, стране удается 
оперативно, профессионально реагировать на изменения ситуации в мире, 
предлагая очередной проект с учетом всех рисков в будущем. Только такой 
подход может позволить Казахстану оставаться конкурентоспособным 
игроком в клубе успешных стран мира. 

Эту сложную миссию берет на себя Лидер Нации – Н.А. Назарбаев. Он 
определяет парадигму задач, стоящих перед страной, сроки реализации с 
учетом возможностей нации. В декабре 2012 года очередным документом 
становится Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс 
состоявшегося государства», где сформулированные стратегические и 
тактические цели, способствуют достижению новой намеченной миссии – 
вхождению Казахстана в 30-ку конкурентоспособных государств мира.

Определение такой амбициозной задачи для общества нашло отклик 
и поддержку в сердцах миллионов казахстанцев. Она мобилизовала  
нацию на ее реализацию сразу же после опубликования в печати и  
выступления Главы государства перед казахстанским обществом.

Уже первые результаты Казахстана за 2012-2014 годы оказались 
впечатляющими. Страна вошла в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира. Объем ВВП вырос в 20 раз, составив в 2014 году 13 тыс.  
долларов США на душу населения, то есть объем ВВП в среднем ежегодно 
увеличивался на 5,7%.

Завершился Первый пятилетний план форсированного 
индустриально-инновационного развития. За четыре года введено в строй 
порядка 630 индустриальных проектов во всех регионах страны, создано 
почти 55 тыс. новых постоянных рабочих мест. Произведено товаров 
на сумму более 4 трлн. тенге. Освоен выпуск более 400 новых видов  
продукции, которую ранее Казахстан ввозил из-за рубежа. 

Возникли и успешно развиваются совершенно новые для страны 
отрасли – IT-технологии, авиа- и автомобилестроение, нефтехимическая 
промышленность, производство локомотивов, вагонов и ряд других. 
За 4 года доходы от экспорта продукции новых производств составили  
628 млрд. тенге.

Заметный импульс развития получил аграрный сектор. Объем валовой 
продукции сельского хозяйства вырос на 10%, до 2,5 трлн. тенге. Рост 
продукции животноводства составил 26%. Производство продуктов  
питания увеличилось более чем на 25%.

Большие перемены произошли в инфраструктурных отраслях. В сфере 
энергетики прирост генерирующих мощностей составил 13%. Построено 
и модернизировано 67 подстанций и распределительных узлов, 900 км  
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новых линий электропередач.
В транспортной отрасли за 4 года построено почти 1700 км новых 

железнодорожных линий: Жезказган – Бейнеу, Узень – граница с 
Туркменистаном, Жетыген – Коргас, Аркалык – Шубарколь. 

Улучшено состояние 70% автомобильных дорог. Открыто движение 
на участке Шымкент – граница с Российской Федерацией проекта  
трансевразийской магистрали Западная Европа – Западный Китай. 
Реконструированы автодороги Астана – Костанай – Челябинск и Уральск – 
Актобе.

Завершается строительство 3 сухогрузных терминалов в порту 
Актау, что увеличит ежегодный объем перевозки грузов почти в 2 раза. В  
китайском порту Ляньюньган создан казахстанский терминальный комплекс.

Казахстан стал лидером в СНГ по благоприятному инвестиционному 
климату и привлек более 200 млрд. долларов США прямых иностранных 
инвестиций. 

Государством приняты меры по развитию малого и среднего бизнеса.  
За 4 года число активных субъектов предпринимательства выросло на 
20%, до 900 тыс. единиц. Численность занятых в них работников достигла  
почти 3 млн. человек, что на 14% больше, чем в 2011 году.

По «Дорожной карте бизнеса» мерами поддержки охвачено более 230 
тыс. предпринимателей. Профинансировано более 5 тыс. проектов на сумму 
свыше 1 трлн. тенге.

Казахстан встал на путь решительной социальной модернизации,  
ведущей к Обществу Всеобщего Труда.

Обеспечен рост благосостояния народа. Численность занятого населения 
возросла до 8,6 млн. человек. С 2010 года доходы населения увеличились 
на 43%, а среднемесячная заработная плата – на 64% (до 127 тыс. тенге). 
Размеры государственных социальных пособий выросли в 1,4 раза (до 20302 
тенге), минимальной пенсии – в 1,8 раза (до 21736 тенге). То есть в 27 раз 
увеличился размер среднемесячной заработной платы, в 12 раз выросли 
доходы казахстанцев.

За 4 года объем финансирования образования увеличен в 1,9 раза,  
науки – в 2,3 раза, здравоохранения – в 1,6 раза.

По программе «Балапан» открыто более 2 тыс. детских садов.  
Дошкольным воспитанием и обучением охвачено уже 78,6% детей от 3 до 6 
лет.

Построено 428 общеобразовательных школ. В 280 колледжах внедряется 
дуальное обучение с участием более 3 тыс. предприятий.

В 2015 году первых специалистов выпустил из своих стен Назарбаев 
Университет – флагман казахстанской системы высшего образования. 
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За четырехлетний период построено более 600 объектов  
здравоохранения. До 70,4 года выросла продолжительность жизни 
казахстанцев, в разы снижена материнская и младенческая смертность.

Стремительно меняется в лучшую сторону облик наших городов,  
районных центров, аулов и сел. Построено более 30 млн. кв. м нового жилья.

С 2012 по 2014 годы подготовлена и осуществлена масштабная 
административная реформа. Реформирован государственный аппарат, 60% 
функций Правительства передано на уровень министерств и акиматов. 
В результате Правительство стало компактным, за ним закреплены  
стратегические управленческие функции. Введена выборность акимов  
городов районного значения, а также сельских акимов.

Продолжается реформа правоохранительных органов и судебной 
системы. Ведется последовательная и жесткая борьба с коррупцией, успех 
соответствующей работы отмечает большинство международных экспертов.

Укреплен светский характер государства как базовая основа 
межконфессионального согласия и мира в казахстанском обществе. 
Принимаются меры по пресечению религиозного и прочего экстремизма.

Последовательно укрепляется международный авторитет Казахстана. 
Страна добилась права проведения Международной выставки «ЭКСПО- 
2017». Это глобальное признание успехов Казахстана и Астаны. 

В мае 2015 году в Казахстане прошел очередной V Съезд лидеров  
мировых и традиционных религий.

Вместе с Россией, Беларусью – партнерами Казахстана создан  
Евразийский экономический союз. Подготовлено к подписанию новое 
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским 
союзом.

27 июля 2015 года Казахстан официально признан членом ВТО. Все 
крупные экономики мира признали Казахстан страной с благоприятным 
инвестиционным климатом, которая ведет политику в соответствии  
с нормами международного права.

Казахстан вошел в ХХI век достойной и уважаемой страной,  
надежным и стабильным партнером для всего мира [2]. Во многом, 
это произошло благодаря Главе государства, который взял на себя  
ответственность за безопасность страны и процветание граждан. 

Казахстанский электорат, признавая за Н.А. Назарбаевым политическое 
лидерство на протяжении четверти века, в апреле 2015 года в очередной  
раз отдал свои голоса (большинство) за предвыборную программу  
Президента Казахстана, которая продолжит на следующий 5-ти летний 
президентский срок проведение последовательной модернизации общества. 

Очередным доказательством признания политического лидерства  
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Главы государства является План Нации, состоящий из пяти  
конституциональных реформ, поделенных между собой на крупные блоки: 
1. Формирование профессионального государственного аппарата; 2. 
Обеспечение верховенства закона; 3. Индустриализация и экономический 
рост; 4. Идентичность и единство; 5. Формирование подотчетного  
государства. Содержание пяти блоков взаимосвязано и взаимообусловлено 
между собой, и представлено в виде 100 конкретных шагов – по 100  
конкретным поручениям Главы государства казахстанскому обществу [3].

План Нации представляет собой детализированную версию более  
широкого программного документа, демонстрирует преемственность 
государственного курса [4].

Пять институциональных реформ являются составной частью 
долгосрочной стратегии развития и практической программой по  
вхождению Казахстана в 30-ку развитых государств в новых  
исторических условиях. 

План Нации имеет колоссальный созидательный потенциал, обладает 
необходимой устойчивостью и адаптивными практиками (программа 
Нурлы-жол), что крайне важно в условиях стремительно меняющегося  
мира. Целеполагание «100 шагов» открывает горизонты новых  
возможностей, как для государства, так и для каждого казахстанца.

Последовательность в осуществлении пяти институциональных  
реформ, озвученных казахстанским Лидером во многом позволит  
говорить об эффективности Плана Нации уже в ближайшее время. Но уже 
сейчас ясно, что «100 шагов» позволят упрочить конкурентоспособность 
устойчивой экономики; создать новое пространство качества жизни;  
укрепить человеческий капитал; совершенствовать ответственное и 
эффективное государственное управление; совершенствовать открытое и 
правовое общество более высокого порядка, где незыблемость верховенства 
закона станет главной сутью инициируемых реформ; укрепить стабильность 
в обществе поддержавшего идею «Мәңгілік Ел» [4].

Таким образом, начиная с декабря 1991 года, было сделано главное 
– сформирована казахстанская государственность, заложены основы 
новой модели рыночных отношений и политической системы, которые  
углубляются, расширяя потенциал новых масштабных действий для 
модернизации страны. План Нации позволит придать запас прочности в 
укреплении казахстанской государственности, для того чтобы уверенно 
пройти сложный период испытаний, не сбиваясь с пути реализации Стратегии 
«Казахстан-2050» подтверждая в очередной раз свою заявку на закрепление 
либеральных ценностей и демократии в стране.

Сегодня задача современного историка заключается в том, чтобы в 
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ходе изучения современного периода казахстанской государственности 
использовать комплексный подход, который позволит упрочить  
доказательную базу становления и развития казахстанской  
государственности, а полученные практические рекомендации сделает 
востребованными. Использование междисциплинарных связей и методов 
исследования в изучении истории современного состояния государственности, 
дает возможность выявлять причины успехов и просчетов в области 
реформирования, прогнозировать будущие риски, давать практические 
рекомендации основным отраслям и государственным структурам. 
Практические выводы исследователей в области изучения истории 
государственности станут тем шансом для Казахстана, который позволит 
оставаться ему востребованным на рынке труда, конкурентоспособным в 
мировом пространстве. 

Через призму смежных с историей науками: экономики, логистики, 
правоведения, госуправления, политологии, социологии, биологии, 
географии и др. можно воссоздать полную картину исторического процесса  
современного состояния казахстанской государственности как объекта 
исследования.

Это многоплановая работа нацеливает научное сообщество на  
всестороннее изучение успехов и ошибок в истории современного периода 
казахстанской государственности. И от того, как научная кооперация сможет 
реализовать эту задачу, будет зависеть полноценное видение и объективная 
оценка глобальных параметров развития казахской государственности в 
условиях независимости и суверенитета. 

Сейчас ясно одно, что научно обоснованные результаты достижений 
современного периода государственности станут прерогативой для 
последующих поколений исследователей. Изучение современного состояния 
и развития казахстанской государственности позволит четко формулировать 
тематику исследований, очертить круг вопросов доказывающих свою 
состоятельность и востребованность в практической плоскости. Изучение 
современного состояния казахстанской государственности определит 
перспективы роста на десятилетия вперед, а вынесенные уроки позволят 
укрепить основы модернизационных процессов в республике.
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Arnau Muro.,
Antropologa Cultural Presidenta de la Fundacion para el Estudio 
y Difusion de la Cultura de los Pueblos de Siberia y Asia Central 

Directora del Museo Etnografico de Siberia y Asia Central 
(Toledo, Espana) 

UNA SOCIEDAD EN TRANSFORMACION, DIVERSA Y PLURAL.
COINCIDENCIAS HISTORICAS ENTRE KAZASTAN Y ESPANA

Permitanme que en primer lugar me presente. Soy antropologa cultural, 
etnografa espanola y me he especializado en pueblos autoctonos de Siberia. 
Soy presidenta de la fundacion que lleva mi nombre y directora de los 2 museos 
sobre Siberia. Que a partir del 2015 amplian el ambito y se ocuparan tambien  
de Asia Central. 

Hemos hecho 18 expediciones etnograficas y trabajo de campo entre los 
buriatos, los jacasios, los tuvinos, los altainos, los yakutos, los janti-mansi, los 
evenkos y sobre todo entre los chorses de la taiga que habitan en las montanas 
de Gornia Choria al sur de la region de Kemerovo. Es concretamente sobre  
este pueblo que realizamos la tesis doctoral bajo el titulo «Chamanismo versus 
cristianismo entre los chorses de Siberia». Estamos sumamente interesados 
en los sistemas de creencias y las religiones que han conferido a los pueblos  
un ambito trascendente y unas reglas de convivencia. 

Tuvimos que crear una Fundacion para el Estudio y Difusion de los pueblos de 
Siberia, para dar un marco juridico a las investigaciones y publicaciones que a lo 
largo de los anos venimos realizando. www.fundacioncarmenarnuamuro.org 

Tambien se hizo necesario la creacion de 2 museos: Un Etnomuseo de 
los Pueblos de Siberia (de 40.000m2 a cielo abierto), www.etnomuseosiberia.
org y el Museo Etnografico de Siberia, una sala de 100m2 con exposiciones  
diversas, colecciones de objetos etnicos, materiales audiovisuales, mapas, etc. [1].

Al recibir la amable invitacion del Ministerio de Educacion y Ciencia de la 
Republica de Kazastan a participar en Astana en esta conferencia con el motivo  
de los 550 anos de la fundacion de kanato, no pudimos menos que sentir 
agradecimiento, ya que desde hace algun tiempo tenemos la intencion de incorporar 
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a Asia Central, a nuestro campo de estudio, de investigacion y de difusion, en 
nuestra fundacion, asi como en los 2 museos que sobre Siberia y sus pueblos  
originarios tenemos en Toledo, (Espana). 

Precisamente habiamos pensado iniciar nuestro trabajo de campo en Asia 
central empezando en Kazajstan, por ser el pais lider en la zona. Y por esta razon 
hicimos, hace unos meses, el primer contacto con la Embajada de Kazajstan 
en Madrid, explicandoles nuestros proyectos relativos a incluir este gran  
territorio con su diversidad etnica y cultural en nuestro ambito de estudio y 
difusion. 

Por otro lado pensamos: .que podemos aportar a una conferencia de especialistas 
sobre la historia y la cultura cazaja? Contamos con 20 anos de estudio y de 
trabajo de campo realizado en Siberia, pero no conocemos a fondo el contenido  
de este pais multirracial y multicultural, aunque no cabe duda, que comparte ciertos 
elementos y rasgos con los pueblos del sur de Siberia, que tan bien conocemos. 

Sin embargo, los ultimos meses y al preparar este articulo, hemos leido mucho 
sobre la historia, el arte, el folklore, las costumbres tradicionales de los kazajos y 
hemos llegado a conocer la nueva realidad a traves de reportajes, articulos, etc. y 
creo que podemos centrarnos en dos ideas: 

- La primera es que Kazajstan es una sociedad en transformacion, diversa, 
plural y tolerante. 

- Y la segunda es que se dan unas interesantes coincidencias historicas y 
culturales entre Kazastan y Espana. 

Kazajstan es una sociedad en transformacion, diversa, plural y tolerante. 
Resulta admirable que se haya logrado una integracion armoniosa de 

los diferentes grupos etnicos, una tolerancia entre las diferentes confesiones  
religiosas, y que se haya apostado por la paz y la cultura del dialogo en lo que es 
un ejemplo para los paises de su entorno y de todas las naciones. Se puede convivir 
siendo diferente, teniendo diferentes creencias, y hablando diferentes lenguas. Lo 
que es una idea reconocida y apreciada por muchos, pero puesta en practica por 
muy pocos dirigentes. 

El bienestar economico alcanzado por la republica de Kazajstan, cuyo mejor 
ejemplo es la capital, la ciudad de Astana, escaparate que muestra el vertiginoso 
crecimiento de este pais. Su apuesta por el diseno, la innovacion y la calidad en 
los edificios y las infraestructuras, no esta renido con las referencias simbolicas 
a los elementos tradicionales de la cosmovision kazaja: la piramide, los caballos, 
las aguilas, la yurta y otros. La antropologia, la etnografia, nos muestra como, el 
simbolismo esta presente, consciente o inconscientemente en la obra humana y 
asigna valores de orden simbolico a objetos cotidianos. 

En los simbolos oficiales de la republica de Kazastan, como la bandera o el 
emblema, son reconocibles los elementos representativos de su cultura, los cuales 
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muestran la esencia de un pueblo. En la bandera un sol radiante y un aguila 
con las alas desplegadas. Nada puede reflejar mejor el sentir de unas gentes de 
tradicion nomada. En el emblema, la forma redonda, evocando a la vivienda 
tradicional, la yurta, flanqueada por dos caballos, consigue concentrar en una  
imagen todo el sentir del pueblo nomada. 

El lograr una sociedad moderna, plural, tecnificada y culta, no muestra  
ninguna contradiccion con que tenga presente y valore los elementos consustanciales 
de sus tradiciones milenarias. Es una simbiosis sabiamente combinada que 
proporciona al individuo un marco de identificacion con lo suyo y con los suyos. 

La antropologia nos ha ido mostrando a lo largo de sucesivos trabajos, que 
el ser humano necesita sentirse parte de un grupo, identificarse con un colectivo, 
con unas ideas, con un sentir, con un territorio. Especialmente los nomadas,  
cuyos nexos de union basicamente son el parentesco, la lengua, las creencias y los 
simbolos, ya que el territorio es cambiante. 

Ese minusculo universo que representa la yurta, o una pequena agrupacion de 
yurtas que estan asentadas en algun lugar remoto de la estepa, hace que perciban 
estar conectados. Se sienten identificados con otros asentamientos similares,  
aunque esten muy alejados unos de otros, gracias a que comparten el  
lenguaje de una cosmovision, comparten la simbologia de los signos. Incluso aunque 
no hablaran la misma lengua, ni tuvieran lazos de parentesco sabrian percibir el 
lenguaje de los simbolos. 

El gran corredor de Asia Central, por donde transitaba la Ruta de la Seda, las 
caravanas y los nomadas con sus manadas de animales, ha sido el enorme pasillo por 
donde pasaban, no solo personas, y mercancias, sino otras muchas cosas, de las cuales 
las que mas han perdurado son los simbolos, comprensibles e interpretables para un 
gran conjunto de pueblos que han transitado por las estepas. Ademas, naturalmente, 
de las lenguas, las religiones, las costumbre, y sobre todo la hospitalidad. Que 
es un valor muy tenido en cuenta entre las comunidades nomadas, y desde luego  
una estrategia necesaria de supervivencia y una practica muy util de relacion 
social. 

Todo lo relativo al mundo de caballo, la cetreria, los espacios abiertos, 
la sensacion de libertad forma parte y sostiene puntos de encuentro entre los  
pueblos de la estepa. 

Vemos que en la actual sociedad kazaja, hay huellas de esa herencia ancestral 
recibida de sus antepasados, pero no como una reliquia, sino como un sentimiento 
vivo que han logrado alimentar con la esencia de la filosofia y la etica de su 
pueblo impregnada de respeto por la naturaleza y los seres vivos. Este sedimento 
cultural e ideologico resulta ser en estos tiempos de gran actualidad ya que  
entronca con las preocupaciones e intereses de las sociedades llamadas  
occidentales, y nos referimos a las reivindicaciones mas vanguardistas como son: 
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- La tolerancia ideologica y religiosa. 
- Los colectivos que defienden los derechos humanos y las libertades 

individuales. 
- El respeto por la Naturaleza y los animales. 
- Los movimientos pacifistas. 
La recuperacion de la tradicion incorporada a las nuevas tecnologias y forma 

de vida, vemos que es posible y Kazajtan es un ejemplo de ello. En este su 550 
aniversario de la creacion de kanato, les felicitamos y deseamos que puedan 
continuar en el camino de la concordia y la convivencia por muchos anos. 

Interesantes coincidencias historicas y culturales entre Kazastan y Espana. 
Ocurren varias coincidencias en el devenir de nuestros dos paises Kazajstan 

y Espana, ambos hemos sido un “corredor” por el que han pasado infinidad de 
pueblos a lo largo de los tiempos. 

Otra coincidencia es que las dos naciones han sido fundadas hace poco mas de 
cinco siglos. Tambien coincidimos en que hemos tenido una pareja de fundadores: 
ustedes a Kerey y Janibek y nosotros a Isabel y Fernando. 

Representamos dos puentes entre mundos diferentes, dos puentes que 
han servido para unir. Por donde han pasado, no solo mercaderes, guerreros, 
tribus nomadas, sino culturas diversas, idiomas diferentes, religiones varias, 
sabiduria, poesia, ciencia y muchas cosas mas que han servido para enriquecer a  
los habitantes de estos inmensos territorios. 

Ustedes han tenido los movimientos de poblacion, las invasiones, el transito 
de comerciantes en sus caravanas de Este a Oeste y viceversa y nosotros,  
principalmente de Sur a Norte, aunque tambien hemos sido receptores de visitantes  
del norte y llegados por mar, desde el Atlantico y sobre todo desde el 
Mediterraneo. 

En la segunda mitad del siglo XV, en esta zona, donde esta ubicada la Republica 
de Kazajtan, empezo un proceso de aglutinamiento de las diferentes tribus  
nomadas, que compartian, ademas de rasgos culturales y de habitos parecidos, unos 
lazos de parentesco o un ancestro comun. 

Se formaron los primeros janatos kazajos, con muchas dificultades y luchas 
acabando el proceso a mediados del siglo XVI, cuando se crea el concepto de nacion 
kazaja. “Kazajo” en turco antiguo “libre, independiente” y en su totalidad refleja 
el caracter de la gente, en todos los tiempos propenso a la libre e independiente 
existencia. 

En La Peninsula Iberica, en 1469 con el matrimonio de Isabel y Fernando, 
principe heredero de Aragon se consuma la union dinastica de los reinos  
de Castilla y Aragon. 

En 1474, a la muerte de su padre, Isabel I de Castilla se convierte en reina 
y propietaria de dicho reino, nombrando a su marido rey consorte y otorgandole  
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plenos poderes. Fernando II de Aragon asumio el trono en 1479, y nombro a 
su mujer reina consorte con plenos derechos. Asi, desde ese mismo momento, 
los llamados Reyes Catolicos gobernaron conjuntamente Castilla y Aragon. 
Aunque nunca llego una unificacion total entre ambos reinos, si que se consiguio  
consolidar la burocracia y la corte, ambos territorios mantuvieron sus leyes e 
instituciones propias, eso si, bajo el mandato del mismo monarca. 

Unos y otros hemos conseguido convivir en una sociedad multicultural en 
donde, interactuan las influencias de las diversas tendencias. Nuestros dos paises 
cuentan con una interesante variedad linguistica, folklorica, culinaria, condicionada 
por su entorno natural. Compartimos la mayoria de los elementos que componen 
la convivencia, y las diferencias no son grandes, lo que permite una convivencia 
pacifica y lo que ha facilitado que nuestros paises prosperen. 

Conclusion: 
Estamos seguros de que sera muy bien recibido por los espanoles todas las 

muestras de la cultura del pueblo kazajo que reflejen su sensibilidad artistica, 
su tolerancia religiosa, su apuesta por la paz, su respeto por los seres vivos y la 
naturaleza, su sentido de la hospitalidad cualidades que no nos son ajenas. 

Esperemos poder hacer real la presencia de todos estos valores a traves de 
nuestros ambitos: 

La Fundacion para el estudio y difusion de la cultura de los pueblos de Siberia 
y Asia Central y del 

Etnomuseo de los pueblos de Siberia y Asia central. (ambos museos en la 
provincia de Toledo y son de entrada gratuita). 

Hemos publicado libros, realizado documentales, conferencias, exposiciones 
fotograficas, concurso de documentales, etc. todo sobre Siberia y sus pueblos 
indigenas, y es ahora en el 2015, cuando hemos tomado la decision de ampliar 
el campo de estudio y de difusion e incorporar los pueblos de Asia Central  
empezando por la republica de Kazajstan. 

Lo mas inmediato a llevar a cabo es: 
- Crear una biblioteca con libros sobre Kazajstan tradicional y actual. 
- Poner una “Yurta” kazaja en el ETNOMUSEO 
- Crear una exposicion permanente de objetos, trajes, instrumentos kazajos en 

los 2 museos. 
- Realizar exposiciones y muestras de folklore kazajos. 
- Incorporar un apartado dedicado a Kazajstan en el concurso de mini 

documentales que venimos realizando MINIDOC. 
- Llevar a cabo en el ETNOMUSEO un “DIA DE KAZAJSTAN” que en el 

2016 sera en abril. 
Creemos que nuestros paises y nuestros pueblos estan condenados a conocerse, 

relacionarse y entenderse. Hay demasiadas coincidencias, muchas experiencias 
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historicas similares nos dan el bagaje necesario para que podamos ser complices 
en esta nueva era del siglo XXI, por eso creo firmemente, que ademas de la 
buenas relaciones diplomaticas entres nuestros estados, que se establecieron el 11  
de febrero de 1992. Hay que ir mas alla y brindar a los espanoles en Espana, 
la posibilidad de conocer de primera mano los elementos culturales kazajos  
como son: la vivienda, los ajuares domesticos, los instrumentos musicales, los 
trajes, las obras artisticas, y todos los demas elementos de la rica cultura kazaja. 
Por eso apostamos por crear un espacio kazajo en el MUSEO ETNOGRAFICO 
DE SIBERIA y ASIA CENTRAL, en donde Kazajstan tendra un lugar  
privilegiado. Estamos seguros, que muchos espanoles, despues de visitar nuestro 
museo y conocer de cerca los principales elementos de la cultura y tradiciones  
kazajas, se animara a visitar este interesante pais, con el que tantas cosas 
compartimos. 

Bibliography:
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Александрович Е.А.,
Научный сотрудник Института истории НАН Беларуси

(г. Минск, Беларусь)

РОЛЬ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

Несколько столетий прошло со времени образования Казахского 
ханства. Благодаря талантливым руководителям Казахское ханство стало 
известным и имело политический вес на международной арене. В нем 
проводились серьезные внутренние реформы, большое внимание уделялось 
армии. В настоящее время Казахстан достиг серьезных успехов в области 
государственного строительства, экономической и социальной сфере, науке, 
культуре, занимает лидирующие позиции в центральноазиатском регионе. 
Казахстан воспринимается во всем мире как высокообразованная страна, 
население которой пользуется тремя языками — казахским, русским и 
английским. Кроме того, весьма ценным является то, что Астана выступает 
в качестве международного посредника в урегулировании конфликтных 
ситуаций. Однако высшей ценностью казахстанского общества всегда 
был и остается полиэтничный состав населения, сплоченный на идеях 
межнационального согласия, равенства всех наций и народностей.

Связи и контакты между народами Беларуси и Казахстана существовали 
с давних времен. Их формы и содержание изменялись в зависимости от 
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конкретных исторических условий развития наших стран. Так сложилось, 
что белорусский народ не всегда прибывал в Казахстан по своей доброй 
воле. И в этом, конечно, не было вины ни казахстанской земли, ни тем 
более - ее народа. Во второй половине XIX в. в географически отдаленные 
казахские земли были высланы некоторые участники национально- 
освободительного восстания в Польше, Беларуси и Литве 1863-1864 гг., в 
1870-е гг. – осужденные белорусские народники, позже – социал-демократы.

В конце XIX – начале XX вв. на «свободные» земли Казахстана (в 
особенности в его северные районы) переселялись белорусские крестьяне, 
которые потеряли надежды на получение помещичьей земли у себя на 
родине. С началом столыпинской аграрной реформы 1906-1917 гг. такие 
переселения стали свободными. В 1920-1930-е гг. во время так называемого 
раскулачивания крупных крестьянских хозяйств в Казахстан были высланы 
многие белорусские крестьяне. В результате в 1926 г. в Казахской АССР 
проживало 25,5 тыс. белорусов [1]. В 1920-1950-е гг. на территории  
Казахстана было создано несколько лагерей и спецпоселений ГУЛАГа. 
Согласно по далеко не полным сведениям, в этот период около 1200  
уроженцев Беларуси были высланы в Казахстан. Среди них были  
политические деятели, представители науки и культуры, священнослужители 
и монахи, судьбы многих из них до настоящего времени не известны.

Во второй половине 1920-х - начале 1930-х гг. в Казахстан во 
время строительства Магнитогорского металлургического комбината 
и Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб) Белорусская ССР  
направила значительное количество квалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадров. Из Беларуси также поступали 
металлообрабатывающие станки, сельскохозяйственные машины, цемент, 
фанера, стекло. Казахстан в свою очередь поставлял в БССР цветные 
металлы, овечью шерсть, кожевенное и другое сырье для предприятий  
легкой промышленности.

В годы Великой Отечественной войны в Казахскую ССР с  
оккупированных территорий Беларуси было эвакуировано 10,7 тыс. человек 
[2, с. 9]. В Уральск первые беженцы из Могилевской и Витебской областей 
прибыли в августе 1941 г. [3, с. 70]. С большой самоотдачей трудились  
белорусы в условиях эвакуации на казахстанских фабриках и заводах, 
выпускавших оборонную продукцию. В Казахстан также были 
эвакуированы Белорусский театр оперы и балета и витебский областной 
драмматический театр имени Я.Коласа. Артисты этих театров гастроливали 
по районам Уральской области, выступали в местных госпиталях. Здесь 
же был похоронен белорусский писатель З.Бядуля, который умер в 1943 г.  
по дороге в эвакуацию.
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А в это время на белорусской земле развернулось оборонительное 
сражение войск Западного фронта, которые были многонациональными. В 
их составе находились выходцы из Казахстана, проходившие срочную или 
кадровую службу. К сожалению, точное их количество неизвестно. Можно 
лишь утверждать, что оно было значительным и измерялось десятками  
тысяч человек. Многие из них героически погибли в первые часы войны в 
Брестской крепости. В 65 партизанских отрядах, действовавших в разных 
районах Беларуси, сражались более 1,5 тыс. уроженцев Казахстана. 
Многие из них за проявленные в боях за освобождение Беларуси мужество  
и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза [4, с. 37].

Значительную помощь Беларуси оказал казахстанский народ в  
послевоенное время. Во второй половине 1940-х гг. для восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства, помощи населению Казахская  
ССР направила  тысячи голов овец, зерно, одежду и обувь. 
Казахстанские строители участвовали в строительстве Новополоцкого 
нефтеперерабатывающего завода, Солигорских калийных комбинатов, 
Могилевского комбината синтетического волокна и др.

В свою очередь, кадровую помощь оказала Беларусь казахстанскому 
народному хозяйству во время освоения целинных и залежных земель. В 
период с 1956 по 1969-и гг. Белорусская сельскохозяйственная академия 
подготовила и направила 227 высококвалифицированных специалиста. 
Кадры для сельского хозяйства Казахстана готовил Белорусский институт 
механизации сельского хозяйства, а также сельскохозяйственные техникумы 
республики. В 1958-1959 гг. Белорусская сельскохозяйственная академия 
направила почти 50% своих выпускников на работу в Казахстан. Всего 
за 1954-1969 гг. из Беларуси на освоение целинных и залежных земель  
выехало более 100 тыс. человек [5, с. 9]. Специалисты из Беларуси  
участвовали в строительстве Карагандинского металлургического 
комбината, работали на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате, 
Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате, Мангышлаке.

В это же время белорусские промышленные предприятия помогали 
укрепить материально-техническую базу Казахской ССР, что в значительной 
степени содействовало углублению экономических и производственных 
взаимоотношений между республиками. БССР почти полностью 
обеспечивала потребности Казахстана в тракторах, грузовых автомобилях, 
сельскохозяйственных машинах, зерносушилках, электродвигателях,  
запасных частях и других необходимых материалах. 75 белорусских 
промышленных предприятия поставляли в Казахстан свою продукцию.

16 сентября 1992 г. будучи политически и экономически независимыми 
государствами Беларусь и Казахстан установили дипломатические  
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отношения. В январе 1993 г. в Минске было открыто посольство Казахстана, 
в 1997 г. начало свою работу Посольство Республики Беларусь в Казахстане. 
С этого времени отношения между нашими государствами развиваются 
не только в двухстороннем формате, но и в рамках таких международных 
организаций, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Таможенный союз (ТС), 
Единое экономическое пространство (ЕЭП), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС). Успешно развиваются торгово-экономические связи. Казахстан 
вместе с Россией, Украиной и Молдовой является основным торговым 
партнером Беларуси среди стран СНГ. За годы независимости ассортимент 
экспортируемой белорусской продукции значительно расширился. Беларусь 
поставляет тракторы, дорожную технику, шины, лекарственные средства, 
холодильники, мебель, керамическую плитку, ковры, посуду, одежду, 
молочные изделия и др. Из Казахстана в нашу страну поступает пшеница, 
ячмень, хлопчатобумажное волокно, овечья шерсть, изделия черной и  
цветной металлургии и др.

Руководство Республики Казахстан уделяет большое внимание 
национальной политике, в 1995 г. была создана Ассамблея народов  
Казахстана. В укреплении связей между белорусским и казахским народами 
значительная роль принадлежит национальным диаспорам. По состоянию 
на 1 января 2014 г.  в Республике Казахстан проживает 60295 белорусов. 
Национально-культурные объединения белорусов в Казахстане начали 
появляться в начале 1990-х гг. Первая белорусская община была создана в 
Алматы в 1992 г. Позднее белорусские национальные центры появились в 
Костанае (1999), Павлодаре, Атбасаре и Усть-Каменогорске (2000), Астане 
(2001), Караганде (2002), Петропавловске (2003).

Значительное количество белорусов проживает в Костанайской области 
(13976), Карагандинской (11982), Акмолинской (10835), Северно-Казахстанской 
(6042), Павлодарской (4878), Астане (3913), Западно-Казахстанской (1942), 
Алма-Ата (1643), Восточно-Казахстанской (1526), Актюбинской (1257), 
Алма-Атинской (732), Южно-Казахстанской (525), Жамбылской (491), 
Мангистауской (248), Атырауской (3210), Кызылординской (95 человек) [6].

Главной задачей белорусских культурных объединений в Казахстане 
является сохранение традиций, культуры, языка своей исторической 
родины. Белорусы Казахстана отмечают юбилеи известных белорусских 
деятелей, наиболее значительные события в истории и культуре Беларуси,  
государственные и народные праздники. Налажено тесное сотрудничество 
с Ассамблеей народов Казахстана. Белорусские объединения в ассамблее 
представляют известные в Казахстане люди: депутат Мажилиса, член 
комитета по вопросам экологии и природопользования Леонид Питаленко 
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и его заместитель доктор технических наук, профессор Алексей 
Цеховой. Павел Александрович Атрушкевич – уроженец Беларуси – был 
членом-корреспондентом Национальной Академии наук Казахстана, 
заместителем председателя Ассамблеи народов Казахстана, депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан. Представители белорусских  
объединений активно участвуют в проведении межэтнических фестивалей,  
дней славянской письменности и культуры, которые проводятся в 
Казахстане.

В настоящее время белорусские ученые совместно со своими  
казахстанскими коллегами приступили к осуществлению совместных  
проектов, призванных решить стратегическую задачу по вхождению  
Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира с развитой 
экономикой, ориентированной на производство высокотехнологической 
продукции. Так, в частности, ученые Белорусского государственного 
университета и Казахстанского университета Аль-Фараби работают над 
совместным проектом по использованию СВЧ-энергетики. Представители 
Белорусского национального технического университета разработали 
несколько новых видов продукции с газоплазменным напылением для 
Павлодарского сталелитейного завода.

В 2007 г. при «Научно-технологическом парке» Белорусского  
национального технического университета был создан 
Белорусско-Казахстанский Центр научно-технического сотрудничества 
с целью содействия развитию взаимовыгодного сотрудничества между 
Беларусью и Казахстаном, поиска партнеров для реализации совместных 
проектов, продвижению совместных технологий и товаров и развития 
иновационной деятельности.

Ученые Института тепло- и масообмена им. Лыкова НАН Беларуси  
совместно с коллегами Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета им. Жангир хана занимаются разработкой энергосберегающих 
технологий. Среди направлений, по которым также проводится 
сотрудничество, необходимо выделить – источники обновляемой энергии, 
глубокая переработка нефтяных остатков, использование торфа для химии  
и фильтров, разнообразные светодиодные технологии [7, с. 1].

Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси 
установлены и развиваются контакты с Казахстанской Ассоциацией 
IT-компаний, а также с Казахским агротехническим университетом им. 
С.Сейфуллина в области разработки программных средств для точного 
земледелия. 

Особую актуальность в современных условиях приобретает 
развитие такой важной сферы, как образование. В рамках практики 
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профессорско-преподавательских и студенческих обменов по разным 
программам проходили обучение белорусские граждане в высших 
учебных заведениях Казахстана, а граждане Казахстана в высших учебных  
заведениях Беларуси. Большой популярностью среди казахстанцев  
пользуется Военная академия Республики Беларусь и военные факультеты 
государственных университетов, где с 2007 г. обучаются казахстанские 
военнослужащие [8]. Кроме того, в ГНУ «Институте переподготовки и 
повышения квалификации» Министерства по Чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь проходят обучение казахстанские специалисты из  
числа сотрудников соответствующей организации Республики Казахстан.

Как отмечалось ранее, период Великой Отечественной войны важный в 
истории двух государств, а 9 Мая - особенный день. День Победы в Беларуси 
и в Казахстане отмечается как один из самых светлых, почитаемых и  
дорогих праздников. Ведь в этот день вспоминают всех фронтовиков  
живых и павших на войне, всех, кто своим трудом в тылу, делал  
невозможное, отдавая все силы, чтобы этот день пришел как можно раньше. 
Поэтому большое внимание сторонами уделяется увековечиванию памяти о 
Великой Отечественной войне. Органы власти и общественность Беларуси 
бережно сохраняют могилы воинов-казахстанцев на многочисленных 
братских кладбищах, которые есть во многих местах Беларуси. Им  
возводятся памятники, устанавливаются мемориальные доски, посвящаются 
отдельные экспозиции в музеях, в их честь названы улицы. Так, в 2005 
г. и в 2008 г. в Минске были установлены два памятных знака, которые  
напоминают нам о беспримерном мужестве и героизме воинов из Казахстана.  
В 2011 г. в Белорусском государственном музее истории Великой  
Отечественной войны состоялась презентация книги «Незабытые имена». 
Данное издание стало результатом поисковой работы посольства Республики 
Казахстан в Республике Беларусь с 2009 по 2011 гг. В книге рассказывается 
о подвигах воинов-казахстанцев, принимавших участие в защите Беларуси 
от вражеского вторжения летом 1941 г., в партизанском движении, а также 
в освобождении Беларуси от немецко-фашистской оккупации. Кроме того, в 
издание включены около двух тысяч имен казахстанцев, ранее считавшихся 
пропавшими без вести, воспоминания участников боев и родственников 
погибших, а также подвиги 81 казахстанца, удостоенного звания Героя 
Советского Союза за освобождение Беларуси [10]. В честь казаха,  
партизанского командира в Беларуси Ади Шарипова названа улица в  
г. Гродно. В этом же белорусском городе установлена мемориальная доска 
рядовому Агадилу Сухамбаеву, который, будучи раненым, пожертвовал 
собой во имя выполнения боевой задачи. В военном городке Уручье в 
Минске установлен памятник героям 120-й дивизии, отличившимся в боях 
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за освобождение Беларуси. Среди 8 бюстов — бюст казаху пулеметчику 
ефрейтору Х. Мамутову.

Таким образом, история взаимоотношений Беларуси и Казахстана 
многогранна. Судьбы наших народов переплелись как в необъятных  
казахских степях, так в лесах и полях Беларуси. Роль белорусского и 
казахстанского народов велика. Наши народы вместе участвовали в 
преобразованиях общества на различных этапах его развития, вместе  
боролись против фашизма, вместе осваивали целину и теперь вместе  
создают основы отношений уровня XXI в.
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О НАСЛЕДИИ СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ В УКРАИНЕ,
ИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНСКИХ И 

КАЗАХСКИХ ГУМАНИТАРИЕВ

Юбилей казахской государственности, которому посвящена данная 
конференция, имеет для Украины в нынешних обстоятельствах важное 
политическое значение. Осмысление казахским обществом культурной 
самобытности и собственной государственной традиции отражает 
рост самосознания независимой нации и её естественное стремление  
противостоять идеологической агрессии России на пост-советском 
пространстве. Украина, которая, как и Казахстан, является пост-колониальным 
государством, и к тому же противостоит вооруженной агрессии России, 
разделяет это стремление.

Однако, целью моего обращения к данному научному форуму является 
демонстрация общности научных интересов украинских и казахских  
историков в исследовании цивилизации степной Евразии, в частности ее 
политической культуры.

Дело в том, что Украина, как и Казахстан, относится к  
цивилизационному ареалу Евразийских степей. Степи занимают около 
половины территории страны. Кочевые скотоводы известны здесь с 
доисторических времен и находились здесь до начала ХIX в. Здесь известны 
десятки народов степного происхождения и созданных ими государств, 
начиная от скифов и заканчивая Крымским ханством и Османской империей. 
Степи Украины и Казахстана порой даже входили в состав одних и тех же 
сообществ – Тюркского каганата в VI в., половецкой конфедерации XI-XIII 
вв., Монгольской империи и улуса Джучи в XIII-XV вв. Осведомленные 
историки и купцы из мамлюкского Египта относили улус Джучи или  
Золотую Орду к одному степному массиву, получившему название Дешт-и 
Кыпчак, и называли это государство Кыпчакским ханством. Более чем 
уместно также обратить внимание и на очевидную общность национального 
названия казахов и названия военной корпорации украинских казаков,  
которое фактически служило этнонимом украинцев в XVI-XVIII вв.

Тем не менее южная часть страны, которую как раз и занимают степи, 
систематически исключалась из истории Украины. К воображаемой Украине 
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относились исключительно территории, населенные славянами, тогда как 
степи, населенные поначалу иранскими народами (скифами, сарматами, 
аланами), а после нашествия гуннов в конце IV в. преимущественно  
тюрками, вообще оставались за пределами объекта украинской  
историографии. И это при том, что именно степные народы киммерийцев и 
скифов открыли Украину для мировой истории уже в VIII в. до н. э., когда 
вследствие нашествия за Кавказ они попали в поле зрения ассирийских 
источников. Украинскими степи стали считаться только по мере их 
земледельческой колонизации и развития украинского казачества в XIV- 
XVIII вв., а с конца XVIII в. – в силу завоевания их Российской империей.

Игнорирование истории степного юга в истории Украины  
укладывалось в национальную парадигму, господствовавшую в  
исторической науке в XIX-XX вв. Правда, попытки исправить ситуацию 
были. Так, выдающийся украинский историк М.С. Грушевский (1866-1934) 
попытался представить степи исконной территорией славян, а колонизацию 
и казачество – своеобразной реконкистой. Стоит вспомнить и тот факт, что 
основатели евразийства, которое изначально ставило своей целью изучение 
симбиоза славянской культуры с культурой степной Евразии, также были 
связаны происхождением с Украиной, и украинские историки, находившиеся 
за пределами СССР, в частности Вячеслав Липинский (1882-1931), 
интересовались работами евразийцев.

Однако в Украинской ССР советская академическая политика пресекла 
интерес украинской историографии и гуманитарной науки вообще к  
степной цивилизации. Отношения украинцев со степняками были сведены 
к борьбе, которую объявили вопросом национального выживания, при  
этом роль спасителя была приписана российскому народу, пусть и в лице 
Российской империи. Именно так историю Украины формулировали тезисы 
ЦК КПСС по случаю 300-летия так называемого воссоединения Украины с 
Россией (1954). Еще раньше, в 1930-х гг. репрессии уничтожили тюркологов 
как в Украине, так и в тогдашнем Крыму. Выдающийся ориенталист и 
в частности тюрколог Агафангел Крымский (1871-1942) скончался в  
заключении в казахском Кустанае. А в 1944 г. депортация крымских 
татар удалила и живой реликт тюркского прошлого степей Северного  
Причерноморья. Вопрос о взаимодействии культур был закрыт, так что 
присоединение Крыма к Украинской ССР никак не могло отразиться 
на украинистике и не отразилось. Поэтому украинских историков, 
даже знатоков казачества, и не было видно на часто устраиваемых  
конференциях об исторических связях, которые проводились в  
тюркоязычных республиках бывшего Советского Союза. Впрочем, 
изучение казачества в советской Украине тоже дозировалось, находясь под  
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подозрением в буржуазном национализме. 
За время независимости украинская историография обогатила 

осмысление прошлого Украины исследованиями Киевской Руси,  
украинского казачества, открытиями советского периода. Однако, это 
не касается истории Степной Украины для эпохи, предшествовавшей  
российскому завоеванию конца XVIII в. Среди украинских историков 
единицы способны читать источники на восточных языках, которые  
являются важнейшими носителями информации для данной темы. Так  
что для населения степной/южной части страны прошлое сводится  
только к российско-советской эпохе. Более чем убедительным  
свидетельством этого пробела, а с ним и поражения украинской 
историографии, стал устроенный российской пропагандой и вооруженной 
интервенцией антиукраинский сепаратизм в Крыму и на Донбассе. 
Так что освоение украинской историографией непознанного степного  
пространства представляется важнейшей научной задачей.

Разумеется, ответ на этот вызов должны найти прежде всего  
украинские историки. Но наука по природе интернациональна, а научная 
кооперация умножает усилия всех исследователей. Для исследований 
Евразийской степи кооперация тем более необходима ввиду известной 
скудости и рассредоточения исторических источников.

Украинские степи как раз часто оказывались в поле зрения письменных 
источников, в частности, у античных греческих и римских авторов, начиная 
с самого Геродота, византийцев VI-XIV вв., хронистов из мамлюкского  
Египта XIII-XV вв. и в генуэзских источниках того же времени.

Особое место принадлежит золотоордынским, османским и 
крымским источникам, причем последние два массива представлены как  
документами, так и нарративами. Они не только содержат значительный 
по объему материал, но и имеют особую ценность как аутентичные  
свидетельства, происходящие из среды самих степняков или их прямых 
наследников. Влияние исламской культуры, безусловно, усложняет 
идентификацию в них элементов культуры степняков, но это неизмеримо 
более богатый и надежный материал, нежели фрагментарные и  
тенденциозные посторонние свидетельства. К тому же он надежно 
датирован. Для примера могу сослаться на собственные наблюдения о том, 
что насыщенный антиалкогольный дискурс в очень известной османской  
хронике Мевляны Нешри (самый ранний манускрипт датирован 1498 г.) 
на самом деле позволяет в деталях реконструировать хмельные обычаи 
ранних османцев, а, следовательно, и степняков Евразии. Некоторые из 
обычаев, отмеченных Нешри, надежно согласуются с данными и «Тайной 
истории монголов», и даже «Истории» Геродота (хотя сходство и не лежит 
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на поверхности). Уверен, историкам степной Евразии еще предстоит  
открыть для себя богатство этого массива источников.

Но есть еще один источник, пока невостребованный исследователями 
степной Евразии. Это – современная Украина, в которой до сих пор живы и 
распознаются степные традиции. Возьму на себя риск указать на некоторые, 
по моему мнению, важнейшие из них.

Пожалуй, именование политических партий именами их лидеров, 
установившаяся с начала 2000-х гг., является одной из наиболее наглядных 
традиций степной Евразии. У степняков этот обычай объясняется тем, 
что степняки признавали ведущую роль персонального лидерства в  
общественной, а тем более государственной организации. Потому 
названия племен, уделов (улусов) и государств часто содержали имена их  
основателей или правителей. Достаточно вспомнить известные случаи 
империи Сельджукидов и Османской империю, которые находились по 
соседству с Украиной. Но важно не упускать из виду, что впервые эту  
практику засвидетельствовал еще Геродот и как раз на территории  
современной Украины – описанные им скифы Северного Причерноморья 
назывались именем своего царя Сколота. Можно было бы предположить, 
что в перенасыщенном партиями украинском политикуме скифская  
практика выручает, когда трудно найти нужный идеал для названия. 
Характерный, казалось бы, пример – Блок Петра Порошенко, носящий имя 
нынешнего президента. Однако суть не в этом, потому что любое название 
все равно условно и неполно. Это доказывают примеры партий, в которых 
выразительные названия все равно сопровождаются именами их лидеров, 
например, «Сильная Украина» – партия Сергея Тигипко или УДАР – партия 
Виталия Кличко. Правда состоит в том, что как лидерам импонирует 
видеть свое имя в названии своего детища, так и общество принимает это 
как обыденность, что и выдает укоренившуюся традицию. Разумеется, 
популярность большинства украинских партий тоже быстротечна, как 
и история тысяч степных племен и улусов, которые исчезли, не создав 
государства или оставив другого следа в истории. 

Украинский парламент «Верховна Рада», вопреки регламенту, 
пережил немало блокад, драк, нарушений процедуры голосования, чем 
он не раз был больше похож на степной курултай или казацкую раду.  
Демонстративные неявки на голосования и перенесения заседаний частью 
депутатов за стены парламента – имеют прецеденты в истории монгольских 
курултаев. Все это признаки отсутствия традиции толерантности к 
политической оппозиции, ведь в действительности оппозиция на степном 
курултае была сопряжена с риском расправы, так что диалога не получалось.

К счастью, однако, украинский парламент преодолел, может быть,  
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самую трудную черту наследия степных курултаев – обязательность 
или желательность единогласного голосования, ведь такое формальное  
голосование является не реализацией права на выбор, как это принято 
в парламенте демократического общества, а коллективной присягой на  
верность лидеру или обязательством подчиниться принятому решению 
(пресловутый принцип «демократического централизма» из устава  
КПСС – это чисто евразийское наследие). Впрочем, нельзя исключать 
того, что эта черта в политической культуре украинцев опирается на 
традицию самоорганизации в условиях слабости верховной власти, 
которая требовала сознательного выбора и ротации власти. Применение 
жребия, отмеченное в украинском казачестве, также относится к реликтам  
простейших практик самоорганизации, имевших место у степняков.

Примечательно, что для некоторых политических сил более характерны 
проявления степных традиций. В частности, правление пророссийского 
президента В. Януковича и «его» Партии регионов в 2010-2014 гг. было 
отмечено многими выразительными чертами степной политики.  Эпическим 
было преследование оппозиции, причем не только репрессии, но главным 
образом публичное унижение оппозиционеров. Такое обращение с 
побежденными предельно откровенно рекомендовал, по свидетельству 
историка Рашидаддина (1247-1318), сам Чингисхан:

«[Величайшее] наслаждение и удовольствие мужа состоит в том, 
чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с корнем и  
захватить все, что тот имеет; заставить его замужних женщин рыдать 
и обливаться слезами, [в том, чтобы] сесть на его хороших с гладкими 
крупами меринов, [в том, чтобы] превратить животы его прекрасноликих 
супруг в ночное платье для сна и подстилку, смотреть на их розовоцветные  
ланиты и целовать их, а их сладкие губы цвета грудной ягоды [унаб] сосать!»  

Другой заметной чертой было использование лжи в качестве  
политического средства, в данном случае для подчинения населения и 
сохранения власти. Лгал как сам президент, его окружение, так и вся его 
политическая сила. Нет смысла утомлять аудиторию примерами лжи, так 
как главным доказательством ее стала утрата власти президентом и распад 
поддерживавшей его партии в результате протеста нации. Причем протест 
был признан защитой достоинства, ведь ложь унизительна. В доказательство 
же использования лжи в качестве политического средства в степной среде 
можно привести отношения Крымского ханства и Османской империи. 
Османцы к концу XVI в. сосредоточили полную власть над Крымским 
ханством, контролируя назначение и (главное) смещение ханов, судебную 
и религиозную власть, не говоря уже о военном и экономическом контроле. 
Ханы, по сути, превратились в высокопоставленных чиновников, иные из 
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которых по нескольку раз вступали в должность и смещались. Некоторые 
из них погибли, сражаясь с османцами, или были казнены. Однако османцы 
надежно маскировали рабское подчинение ханов и ханской династии  
почестями и материальным содержанием, которое они представляли  
достойными наследников Чингисхана. Ханство таким образом  
просуществовало без малого три столетия.

Непотизм или кумовство, то есть продвижение на государственные 
должности родственников, к сожалению, стало довольно распространенным 
явлением, свойственным разным политическим силам, в том числе и 
провозглашавшим европейские идеалы. В этой связи показателен пример 
В. Ющенко, который привел в парламент своего брата еще до того, как 
его главный политические оппонент В. Янукович привел своего сына.  И  
непотизм, конечно же, присущ не только степной традиции. Однако трудно 
удержаться от параллелей именно с ней в случаях, когда местные олигархи 
приводили в парламент депутатами своих бывших водителей, охранников 
и массажистов. Эти даже своими функциями отвечали тем слугам степных 
правителей, которые становились резервом высших государственных  
кадров – начальник конюшен, разного рода охранники (гвардия), лекари. 

Законно задать вопрос, каким образом степные нормы оказывались в 
славянской среде, да еще были настолько живучи?

Каналов заимствования было много, учитывая тесные и длительные 
взаимоотношения. Прежде всего, длительное подчинение славян  
государствам степняков открывало простор для заимствований.  
Собственно, само появление славян в мировой истории, а следовательно 
возникновение идентичности и самого этнонима, связано с образованием 
Аварского каганата с центром в Паннонии, и первые государства славян 
возникли на его руинах. Само название славян, по теории профессора 
Омельяна Прицака (1919-2006), имеет тюркское происхождение (от глагола 
сакламак – сохранять). В подобных обстоятельствах, но уже в Монгольской 
империи, возникло и казачество (первое датированное употребление  
термина относится к 1307 г.). Как и для аварских склавинов/саклабов, военная 
служба была повинностью для славянского населения в Золотой Орде.  
Именно эта ордынская практика объясняет наличие на степных окраинах 
славянского населения, несшего военные и натуральные повинности  
в пользу Золотой Орды, а затем и Великого княжества Литовского, в  
документах которого оно и нашло отражение.

Показательны прямые совпадения некоторых обычаев украинского 
казачества с монгольскими. Например, избрание гетмана у украинских 
казаков, как и избрание монгольского кагана, сопровождалось троекратной 
ритуальной просьбой делегации знати вступить в должность, после чего 
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казацкий круг приносил присягу на верность новому гетману. Так же, 
как и крымские татары, считавшие себя наследниками монголов, не раз 
называли свое государство войском, украинское казачество называло свое  
государство Войском Запорожским.

Разумеется, открытое военное соперничество между украинцами и 
степняками во времена казачества также стимулировало заимствования.  
Иначе и не могло быть, ведь кочевые скотоводы тысячелетиями  
господствовали в степи. Сами степняки тоже присоединялись к казакам, 
неважно добровольно или насильно. До сих пор память об этом надежно 
хранит украинская антропонимия. В ней не только полно тюркизмов –  
можно вспомнить второго президента Л. Кучму. А ещё есть сотни фамилий 
(Ганжа, Курдюм, Отаманенко). Фамилия Галайда и вовсе происходит от 
татарского военного клича «Аллах-Аллах», который украинские казаки 
копировали, когда, бывало, сами притворялись татарами. Заимствовался 
также степной обычай переименования воинов в признание их подвигов  
почетными мужскими именами: именно благодаря ему обязаны появлением 
насмешливые фамилии украинцев – достаточно обратить внимание на 
относительно безобидные Нетудыхата, Костогрыз, Свербигуз, да и упомянутый 
Галайда означает суетливого человека. Славяне перенимали тактику 
степняков; наиболее очевидный пример – это таборы из телег, которыми 
те же османцы пользовались еще в XVII в. Перенимали казаки и оружие  
степняков, причем сохраняя и его символику, демонстрируя его  
престижность для себя – потому казаки на портретах не раз изображены 
с луками, а на трофейных саблях они хранили (как, к слову, и московские  
цари хранили на подарочном оружии) арабские надписи, не обращая 
внимание на их религиозный смысл. Украинское казачество училось  
правилам выживания в степных условиях, причем не только в быту  
(например, в одежде), но и в политической самоорганизации (ежегодные 
созывы рад, наподобие ежегодных собраниям династии чингизидов в 
Монгольской империи во времена её единства в XIII в.).

Казачество, правда, для самоорганизации шире использовало 
коллективные органы власти, так что гетманы до Хмельниччины 1648-1654 
гг. переизбирались ежегодно. Заимствовали они также европейские идеи, 
в частности идею привилегированности военной службы, которая и  
привела их к притязаниям на права военного сословия (шляхты) и  
восстаниям против Речи Посполитой. Однако в основе принципов  
политической организации украинского казачества лежат политические 
традиции, заимствованные от степняков. Именно в результате их усвоения 
уже к началу XVII в. украинское казачество превратилось в силу, которая 
бросила военный вызов и степнякам в их собственной природной среде, и  
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даже османцам на Черном море. В конечном итоге эту силу использовала 
Российская империя для экспансии на Украине, а в дальнейшем и на Кавказе.

Евразийские традиции советского режима также обеспечивали 
преемственность, как свидетельствует уже упоминавшийся принцип 
«демократического централизма» в уставе правившей коммунистической 
партии. Правда, советское руководство следовало моделям, присущим 
культуре правящих верхушек степных империй, тогда как в провинциях, как 
на Украине, более естественным был выбор культуры низов. Тема социальной 
стратификации культуры степняков, впрочем, заслуживает отдельного  
разговора (как еще и изучения). Поэтому ограничусь лишь ссылкой на 
упомянутую выше приверженность украинцев к праву на выбор, которая 
противоречила имитациям выборов, которые были нормой в советском 
государстве. Интуитивно ученые XIX в. выделяли в украинцах черты, 
унаследованные от степной вольницы, но характеризовали их как 
демократические.

Фольклор и память традиционно играют важную роль в поддержании 
заимствований. В частности, традицию мести политическим оппонентам 
засвидетельствовал один советский анекдот о Ленине. В нем Ленин  
шутливо был назван образцом мужчины, дескать, «отомстил за брата». Соль 
состояла в намеке на Российскую революцию, представленную местью за 
брата Александра, казненного за покушение на царя Александра II.

Полагаю, приведенные примеры достаточно демонстрируют не 
только обилие и разнообразие, но также системность заимствований 
украинцами степной культуры, ведь многие из них прочно ассоциируются с  
украинской культурой.

Иное дело, что не весь заимствованный от степняков культурный 
багаж отвечает современным идеалам социального прогресса, а именно 
цели построения демократического общества. В конце концов, степная 
цивилизация исчерпала свою всемирно-историческую миссию, уступив 
место более эффективным экономически и более привлекательным в  
смысле социального устройства сообществам. Поэтому моим выводом из 
данного обзора не будет призыв оживить наследие прошлого, историческое 
время которого истекло. Напротив, речь идет о том, что сознательный  
выбор в пользу прогресса требует такого же осознанного отношения к 
оставляемому прошлому, ведь наша идентичность опирается на него. 
Более того, непознанное прошлое оставляет в памяти нации опасные 
бреши, которые могут заменить пропагандистские манипуляции, например, 
о спасительной миссии России, которая была завоеванием, о единстве  
культур (все равно славянском или евразийском), которое маскирует и 
оправдывает русификацию, или, на худой конец, о верности историческим 
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связям, которые на самом деле оказываются подчинением. Поэтому 
вывод состоит в том, что познание своего еще живого степного наследия  
является залогом прогресса украинской нации, и в этом состоит прочный 
фундамент для академического сотрудничества между Казахстаном и 
Украиной.

Калиева М.Ш.,
Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева, д.полит.н., профессор 

КАЗАХСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В АСПЕКТАХ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Казахстанская государственность является основой демократического 
развития общества. Данный процесс имеет всеобъемлющий характер 
и охватывает все сферы общественной жизнедеятельности. В теории 
политической мысли различают либеральные и консервативные  
модели демократических процессов. 

Либеральные, или последовательно-демократические модели 
представляют собой разновидности переходного периода, в которых 
реализуются либеральные или классические западные ценности. Демократия 
в данном контексте характеризуется как одна из форм политического режима, 
для которого характерны политический плюрализм и конкуренция факторов 
политического процесса. Либеральное направление, представленное 
исследованиями Г. Алмонда, Р. Даля, уделяет большое внимание 
функциональности постоянного диалога между теми, кто располагает 
властью, и обществом в целом. Организация такого диалога означает движение 
в сторону открытых социально-политических систем. Оно предполагает 
укрепление отношений между социальными слоями и рост социальной 
мобильности, а в политической области – более оптимальное соотношение 
межу административными и политическими группами и институтами 
[1, с. 2]. Этот аспект продиктован тем, что развитие демократических  
процедур определяет развитие законодательных институтов, политических 
партий, общественных организаций. Большой вклад в исследование 
либеральной демократии внес Л. Даймонд. Согласно его воззрениям, 
либеральная направленность демократии определяется следующим 
положением: «Исполнительная власть ограничена конституционно, 
а ее подотчетность обеспечивается другими правительственными  
институтами (независимой судебной властью, парламентом, омбудсменами, 
генеральными аудиторами)» [3, c. 13-14].



750

В консервативных или частично-демократических моделях акцент 
делается на обеспеченности порядка, легитимности власти и формировании 
основ самостоятельности личности.

Современные демократические процессы тесно связаны с 
государственностью, которая охватывает такие основополагающие 
направления развития общества, как политическая модернизация, рыночная 
экономика, гражданское общество. Средний класс – продукт успешного 
экономического развития и главная продемократическая сила.

Демократия предполагает согласие большинства населения с главными 
принципами устройства общества. Общие принципы демократии – 
конституционализм, легитимность, свободные выборы. Демократия – это 
система, обеспечивающая продвижение общих интересов и коллективных 
целей, трансформированных в Стратегию развития государства.

Демократия представляет собой довольно прочно сложившуюся 
политическую концепцию. Среди множества ее моделей, исследованных 
политической наукой, самое широкое признание в политической практике 
получила либеральная демократия. Она основана на проведении регулярных 
выборов, межпартийной конкуренции, укреплении социально-электоральной 
базы общественного развития. Либеральная демократия предполагает 
функциональное развитие государства и гражданского общества, 
незыблемость и приоритетность частной собственности, создание и 
действенность независимых общественных организаций. Она поощряет и 
поддерживает политическую активность и политическое участие граждан 
в процессе принятия политических решений, а также углубление фактора 
ответственности политических деятелей перед обществом.

Значимой стороной казахстанской государственности является 
либеральное направление демократического развития общества. В целом, 
идеология либерализма, основоположниками которой стали английские 
мыслители Дж. Локк, Т. Гоббс и А. Смит, обосновала естественные права 
и свободы личности - права на жизнь, свободу и частную собственность, 
терпимость к инакомыслию в рамках законодательства. Либерализм  
выступает за обеспечение свободы действий человека во всех областях 
общественной жизнедеятельности в соответствии с нормами правового 
государства. В системе либеральных ценностей имеют место такие 
положения, как равенство всех членов общества перед законом, каждый 
человек располагает основными политическими правами и свободами, сам 
определяет свои жизненные целевые установки, несет ответственность 
за свое собственное благополучие. Условиями самореализации человека 
либерализм считает зрелое гражданское общество, правовое равенство 
граждан, политический плюрализм как принцип организации жизни  
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общества на началах многообразия.
Казахстанская государственность в аспектах современных 

демократических процессов неотделима от таких базовых основ развития 
общества, как толерантность, межэтническое согласие и мир. Одним из 
значимых инструментов осуществления такой политики стала Ассамблея 
народа Казахстана. В 2015 году отмечается 20-летие деятельности 
АНК. АНК является активной консолидирующей силой общества, 
одним из основополагающих факторов стабильного функционирования  
полиэтнического казахстанского общества, создает условия для углубления 
взаимопонимания между различными этносами и реально наполняет 
суверенитет Казахстана долгосрочным и прогрессивным приоритетом 
демократического развития. Деятельность АНК ориентирована на 
формирование культуры межэтнического общения и согласия. Широкое  
участие АНК в общественно-политической жизнедеятельности 
страны представляет собой существенный компонент действенности 
консолидационного процесса. Создан прочный фундамент по углублению 
демократических процессов и дальнейшему развитию гражданского  
общества. В своем выступлении на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана 
«Стратегия «Казахстан - 2050»: один народ – одна страна – одна судьба» 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает: «Общественное 
согласие должно стать главным принципом жизни всего народа» [4].

В системе демократических ценностей развития современного 
казахстанского общества особое место занимает понятие «единый народ». 
В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана 17 января 
2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы,  
единое будущее» подчеркивается: «Мы, казахстанцы, единый народ! И  
общая для нас судьба – это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и 
великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это национальная идея нашего  
общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 22 года суверенного 
развития созданы главные ценности, которые объединяют всех  
казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны» [5].

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» определен план вхождения в  
число 30-ти развитых стран мира: «К цели 2050-го года мы будем двигаться 
в непростой глобальной конкуренции. Предстоящие десятилетия таят  
немало вызовов, о которых мы уже знаем, и много непредвиденных ситуаций, 
новые кризисы на глобальных рынках и в мировой политике. «Лёгкой 
прогулки» по ХХI веку не будет. Середина века уже близко. Развитые страны 
мира примеряют к ней свои конкретные стратегии. Вторая треть ХХI века 
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будет однозначно сложнее, а число претендентов в глобальный список  
Топ-30 – весьма ограниченным» [5].

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана 11 ноября 2014 года «Нұрлы Жол – Путь в будущее»  
подчеркнуто: «Новая Экономическая политика «Нұрлы Жол» станет  
двигателем роста нашей экономики на ближайшие годы. Только за счёт 
строительства дорог будут созданы новые 200 тысяч рабочих мест. А это 
означает занятость и рост доходов населения. «Нұрлы Жол» произведёт 
мультипликативный эффект и на другие отрасли экономики: производство 
цемента, металла, техники, битума, оборудования и сопутствующих услуг. 
Дороги – это линии жизни для Казахстана. В наших необъятных просторах 
вокруг дорог всегда возникала и развивалась жизнь. Мы обязаны создать 
такую транспортную сеть, чтобы от Астаны во все стороны расходились 
автомобильные, железнодорожные и авиационные магистрали» [6].

Казахстанская государственность предусматривает в качестве важнейшего 
положения сочетание преимуществ современной рыночной экономики 
с неуклонным осуществлением принципа социальной справедливости. 
Современные демократические процессы в обществе направлены на  
сохранение и обогащение национального своеобразия, традиций, 
исторического опыта народа Казахстана. Пять институциональных реформ, 
представленных Главой государства в ходе своего выступления в марте 2015 
года на ХVІ съезде НДП «Нур Отан», подчеркивают роль демократических 
процессов в жизни современного казахстанского общества:

Первое – Формирование современного, профессионального и  
автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную 
реализацию экономических программ и предоставление государственных 
услуг.

Второе – Обеспечение верховенства закона, гарантирующего 
права собственности, создающего условия для предпринимательской  
деятельности, охраны договорных обязательств, который в конечном  
итоге станет основой для экономического роста.

Третье – Индустриализация и экономический рост, основанный на 
диверсификации.

Четвертое – Нация единого будущего.
Пятое – Транспарентное и подотчетное государство [7].
Казахстанская государственность в аспектах современных  

демократических процессов определяет перспективное развитие страны в 
контексте Стратегии «Казахстан - 2050».
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Синология (қытайтану) бөлімінің профессоры, т.ғ.д. 

ҚЫТАЙДЫҢ КӨНЕ КАРТАЛАРЫНДАҒЫ ОРТА  
АЗИЯ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

Қытай деректемелеріне сүйенсек, ежелгі Қытайда мемлекеттік, дүние 
жүзілік карталардың болғаны анық, алайда Тан дәуірінің және одан бұрынғы 
дәуірлердің карталары  біздің заманымызға жетпеді. 

Картада астрономия және география ұштастырылған, белгілі бір жерге 
аспандағы белгілі жұлдыз сәйкес келеді деген идея бейнеленген. Онанда 
маңыздысы, аталмыш картада Тан дәуіріндегі Қытайдың шекаралық  
аумағы сызылған. Батыс шекарасы Тұрфанмен шектелген. Карта Пекин 
кітапханасында сақтаулы.
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1-бояулы сурет. «Тан Исин шаньхэ фэнь-е ту»  
(Тан Исинның тау-өзен аумағы картасы) картасы.

Қолымызға жеткен ең ежелгі мемлекеттік картаның бірі 1121 жылы Сун 
патшалығы дәуірінде тасқа қашалған «Цзю юй шоу лин ту» картасы» («九域守
令圖»), аталмыш картаны 1964 жылы қытай археологтары Сычуань өлкесінің 
Инчжоу (荥州) қаласынан тапқан. Енді бірі, Оңтүстік Сун патшалығы дәуірінде 
(1127-1279) сызылған Тан империясының әкімшілік картасы – «Тан Исин 
шаньхэ фэнь-е ту» картасы (1-бояулы сурет). Мин дәуіріндегі мемлекеттік 
карта деп 1512-1513 жж. сызылған, «Ян Цзычи ба юй диту» (扬子器跋舆地图, 
Ян Цзычи түсінік жазған карта) картасын атауға болады (2-бояулы сурет).

Аталмыш карта «Ян Цзычи ба юй диту мухуэй бэн» (扬子器跋舆地图
摹绘本, Ян Цзычи түсінік жазған картаның көшірме нұсқасы) деп аталады, 
1512-1513 жж. сызылған. Картаның жоғары жағындағы қара сызық 
Қытай қорғаны, батыс жағындағы қызыл сызық батыс шекара сызығы. 
Қызыл сызықтың батысынан Моғолстан жері басталады. Карта Қытайдың  
Люшунь мұражайында сақтаулы. 
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2-бояулы сурет. Мин патшалығының әкімшілік картасы

Сол кездегі мемлекеттік әрі дүниежүзілік карта деп 1136 жылы бір 
құлпытастың екі бетіне қашалған «Хуа-и ту» («华夷圖» «Қытай мен шетел 
картасы») картасы мен «Юй цзи ту» («禹迹圖») картасы (3-бояулы сурет ). 

Қытай ғалымдары «Хуа-и ту» картасы Тан дәуіріндегі уәзір Цзя  
Даньның картасы негізінде сызылған деген пікір ұсынады. Өйткені  
аталмыш карта қашалған құлпытастың оң жақ шетінде «Тан дәуіріндегі 
Цзя Вэйгун (Цзя Даньның құрмет аты – Н. К.) картасында неше жүз ел 
сызылған, қазір осы елдердің атақтылары іріктеліп сызылды» деген сөз 
бар. Цзя Дань Қытайдың географиялық шеңберінен озып шығып, қытайлық 
және шетелдік саяхатшылардың жеткізген мәліметтері негізінде бірсыпыра 
еңбектер жазған. Солардың бірі «Цзя Дань сы дао цзи» («Цзя Даньның төрт 
төңіректегі елдер туралы естеліктері»), оның «Син Таншудың» география 
тарауына қысқартылып енгізілген нұсқасы біздің дәуірімізге жетті. Цзя 
Даньның дүние картасын сызуына сол кезде Еуразия құрылығында бой 
көтерген Түрік империясының ықпалы болғандығын жоққа шығармаймыз. 
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Өйткені Цзя Даньның географиялық еңбегіндегі шетел топонимдері сол 
халықтың тілдік дыбысталуы бойынша біршама дұрыс хатталған. «Хоу  
Хань шу» кітабында жаңа эраның 46 жылы Оңтүстік Ғұндардың  
қытайлық Хань патшалығы ордасына өздерінің картасын силағаны  
туралы дерек кезігеді. Қытай ғалымдары Хань патшалығы тұсында сызылған 
«Юйди ту» картасы (Жер картасы, аталмыш карта дәуірімізге жетпей  
жоғалған) Ғұн картасы негізінде сызылған деген пікір айтады.

3-бояулы сурет. «Хуа-и ту» картасы  
( Қытай мен Шетел картасы )

Карта 1136 жылы құлпытасқа қашалған, Си-аньдағы Бэйлинь  
мұражайында сақтаулы

1185 жылы сызылған «Гуцзин хуа и цю юй цзун яо ту» («古今华夷区
域總要圖», Ертеден қазірге дейінгі Қытай мен шетел аумағының жалпы  
картасы) картасы да сол дәуірдің дүние картасы саналады, картада ежелгі 
Усунь елі мен Оңтүстік Ғұндардың территориясы да көрсетілген. Ежелгі 
карталардан пайдаланып сызылғандығы байқалады (4-бояулы сурет). 

1260-1264 жж. сызылған «Хань Сиюй чжуго ту» картасында («漢西域諸
國圖», «Хань патшалығы тұсындағы батыс елдері картасы») Усунь, Қаңлы, 
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Ғұн, Ферғана елдерінің территориясы және олардың ордалары тұрған 
жер анық сызылды. Аталмыш карта сол кездегі Қазақстан территориясы 
мен оған шектес аумақтардың тарихын және географиясын зерттеудің аса  
құнды материал болып табылады (5-бояулы сурет).

4-бояулы сурет. «Гуцзин хуа и цю юй цзун яо ту» картасы  
(Ертеден қазірге дейінгі Қытай мен Шетел аумағының жалпы картасы)

Карта 1185 жылы сызылған, Пекин кітапханасында сақтаулы
Карта 1260-1264 жж. сызылған, Пекин кітапханасында сақтаулы.
Монғол империясы құрылған соң, Қытайда сызылған карталар дүние  

жүзілік сипат ала бастады. Өкінішке орай, монғол дәуірінде сызылған 
карталардың дені жоғалды, тек 1331 жылы сызылған «Юань цзинши  
дадянь ту» «元經世大典圖», Юань патшалығының ел басқару салтанаты 
картасы）атты карта ғана заманымызға жетті (6-бояулы сурет). Аталмыш 
карта сол кездегі дүниежүзі картасы саналады. Монғол империясынан  
бұрын қытайдағы дүние жүзі карталары «Хуа-и картасы» (华夷圖) деп  
аталса, монғол империясы құрылған соң осы атау өзгертіліп, дүниежүзі 
картасы шартты түрде «Хунь-и ту» (混–圖) деп аталды.
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5-бояулы сурет. «Хань Сиюй чжуго ту» картасы  
(Хань патшалығы тұсындағы батыс елдері картасы)

Өйткені, қытайды бағындырып, Қытай ұлы қорғанын 
шекаралық функциясын жойған көшпелілер «и» (夷, жабайылар 
деген мағынада – Н.К.) сөзінің  көшпелілерге қаратылған 
бұрынғы ұғымын біржолата қолданыстан қалдырып, «ұлы  
бірлік» деген жаңа ұғым беретін «хун-и» сөзін қолдануды жөн көрді. 
«Юань цзинши дадяньту» картасы Қытайдың Батыс елдері жөніндегі ең 
ежелгі картасы болып табылады, ең алғаш «Цзинши дадянь» («Ел басқару 
салтанаты») кітабына енгізілген. Мин патшалығы тұсында «Юань ши» 
кітабын құрастырғанда, кітапқа аталмыш картаның «Солтүстік-батыс  
жерлері туралы қосымшалар» тарауы деген түсіндірме бөлігі ғана енгізіліп, 
карта бөлігі енгізілмеген. 1841 жылы Чжан Му деген оқымысты «Юнлэ 
дадянь» (Юунлэ жылнамасындағы салтанат) кітабынан аталмыш картаны 
тауып, қайтадан жаңғыртып сызады.
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6-бояулы сурет. «Юан цзинши дадяньту»  
(Юань патшалығының ел басқару салтанаты картасы) картасы.

Карта Цао Вань, т.б. құрастырған «Чжунго гудай дитуцзи: Чжаньго – 
Юаньдай» кітабынан алынды.

Қытайдың Мин патшалығының патшасы Тайзу (1368-1398 жж. тақта 
отырған) Монғолдар құрған Юань династиясын тақтан тайдырған соң, 
монғолдардан немесе батыстағы түркі елінен келетін Қауіптен сақтану  
үшін, шетел географиясына қатысты мәліметтерді жинауға ерекше мән 
берді. Мин патшалығының билігі батыстағы Цзяюйгуань қамалынан 
аса алмағандықтан, Орталық Азиядағы ықпалы мардымсыз болды. Мин 
патшалығы Тибет, Корея, Аньнань (оңтүстік Қытайда), Орталық Азия  
қатарлы жерлерге адам жіберіп, сол елдердің карталық, географиялық 
мәліметтерін жиғызды, монғолдың Юань патшалығы тұсында сызылған 
карталар негізінде карта сыздырды. Солардың бірі 1389 жылы жібекке 
сызылған бояулы карта «Да Мин хунь-и ту» («大明混一圖», «Ұлы Мин 
патшалығы дәуіріндегі дүние картасы») (7-бояулы сурет).
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7-бояулы сурет «Да Мин хунь-и ту» картасы  
(Ұлы Мин патшалығы дәуіріндегі дүние картасы)

Карта 1389 жылы сызылған, Пекиндегі Қытайдың бірінші тарихи 
мұрағатында сақтаулы. 1402 жылы Қытай карталары негізінде Кореяда 
«Хун и цзяньли лидай году чжи ту»（«混–疆理歴代國都之圖», Дүние жүзі 
аумағындағы тарихтағы елдер картасы） атты дүние картасы сызылды, 
картаны сызушы Кореяның әйгілі уәзірі Цуань Цзинь, карта Киотодағы  
Риоку университеті кітапханасында сақтаулы, тағы бір көшірме нұсқасы 
Киото университеті Гуманитарлық институты География кафедрасында 
сақтаулы, батыс ғалымдары аталмыш картаны Каңнидо (Kangnido) деп 
атайды. Ғалымдар мұны 1330 жылы сызылған «Шэнцзяо гуанбэйту» («
聲教廣被圖») картасы (аталмыш карта дәуірімізге жетпеді) негізінде 
сызылды деген пікір айтады. Өйткені «Хун и цзяньли лидай году чжи ту» 
картасының кіріспесінде Цуань Цзинь «Шэнцзяо гуанбэйту» картасын тілге  
тиек етеді (8- бояулы сурет).
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8-бояулы сурет. «Хун и цзяньли лидай году чжи ту»  
(Дүние жүзі аумағындағы тарихтағы елдер картасы)

Аталмыш карта «Kangnido» деп те аталады, 1402 жылы Кореяның 
әйгілі уәзірі Цуань Цзинь сызған, көшірме нұсқасы Жапонияның Шимабара 
қаласындағы Хонкожи бұтханасында сақтаулы.

Енді бір дүние жүзілік карта 1555 жылы сызылған «Гуцзинь синшэн 
ту» картасы (Ертеден қазірге дейінгі жағдай бейнеленген қолайлы карта). 
Карта белгілі себептермен Филиппин еліне жеткен. Аталмыш картаны 1874  
жылы Филиппин губернаторы Испанияға тарту еткен (9-бояулы сурет).
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9-бояулы сурет. «Гуцзинь синшэн чжиту»  
(古今形勝之圖, Ертеден қазірге дейінгі жағдай бейнеленген  

қолайлы карта) картасы

Карта 1555 жылы сызылған, картада батыста Самарқандтан шығыста 
Жапонияға дейінгі, солтүстікте Сібірден оңтүстікте Суматра, Ява 
аралдарына дейінгі жерлер сызылған (Карта Юй Динго жазған, Цзян 
Даочжан аударған «Чжунго дитусюе ши (Қытайдың картография тарихы)»  
кітабынан алынды, Пекин, 2006: 1-бояулы сурет.).

Қытайдың дәстүрлі картасы екі түрлі стилмен сызылды: бірінші түрлісі, 
«цзили хуа фан»（计里画方）стилі, яғни «қашықтығын өлшеп, шаршылап 
сызу» формасы, мұның типтік мысалы, «Юань цзинши дадяньту» (Юань 
патшалығының ел басқару салтанаты картасы) картасы; екінші түрлісі, 
«тау-өзен суреті» формасы, мұның типтік мысалы, «Да Мин хунь-и ту», т.б. 
карталар. 

Қытайдың көне карталарының басым бөлігі соңғы формамен сызылды. 
Қытайдың дәстүрлі картографиясы «аспан дөңгелек, жер шаршы» деген 
принципті ұстанды. СЮТДЖУТ картасының стилі өзгешелеу, карта «тау- 
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өзен суреті» формасымен сызылғанымен, оған адам суреттері қосылған. 
Адам суретін салу Европа карталарына тән ерекшелік, мысалы, 1375 жылы  
сызылған «Каталан картасы». Сондықтан, СЮТДЖУТ картасы шығыс  
картасы мен батыс картасының ерекшеліктерін бойына тоғытқан карта 
есептеледі.

2002 жылы Пекиндегі аукционды ұйымдастыру компаниясы  
Жапонияның Киото қаласынан «Мэнгу шаньшуй диту» («Монғолдың жер-су 
картасы») атты бояулы шиыршықтамалы картаны қомақты қаржыға сатып  
алды. Аталмыш карта XX ғасырдың 30-жылдары Қытайдан шетел асып, 
содан бері Киотодағы әйгілі жеке мұражай - Фуцзи Юринкан мұражайында 
(The Museum of Fuji Yurinkan, Kioto) сақталып келген. Пекин университетінің 
профессоры Линь Мэйцун мырзаның пікірі бойынша, карта Мин 
патшалығының Цзяцзин жылдары, яғни 1524-1539 жж. сызылған. Картадағы 
жер аттары СЮТДЖУТ картасындағы жер аттарына ұқсас, картаға Рұмға 
(қазіргі Стамбұл) дейінгі жерлер сызылған ( 10-бояулы сурет).

10-бояулы сурет. «Мэнгу шаньшуй диту»  
(蒙古山水地圖, Монғолдың жер-су картасы) картасының бас бөлігі

Карта Линь Мэйцуньның «Сунмо чжицзянь» кітабынан алынды.

1644 жылы Маньжурлар Қытайлық Мин патшалығын аударып, 
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маньчжур мемлекеті - Цин патшалығын құрды. Маньчжурлар осы алып 
елді билеу үшін, бір жағынан, қытайлардың географиялық ғылымындағы  
информациялардан пайдаланып, қытайдың дәстүрлі картографиясын 
дамытты; енді бір жағынан, қытайға келген католик миссионерлеріне батыс 
дәстүрі бойынша карта сыздырды. Еуропадан келген тұңғыш миссионер 
Маттео Риччи еді, ол 1601 жылы Пекинге барып миссионерлік және ғылыми 
жұмыспен айналысты. Канси патша иезуит қоғамындағы (The Society of  
Jesus) католик миссионерлеріне Қытай атласын сызуға жарлық береді. 
1708-1717 жж. иезуит қоғамы бүкіл Қытайдың және онымен іргелес елдердің 
картасын сызу жұмысын жүргізеді. 1718 жылы католик миссионерлері өздері 
сызған қытай атласын Канси патшаға силайды, аталмыш атлас «Канси Хуан 
юй цуань лань ту» картасы（康熙皇舆全览圖, Канси патшаның толық атласы） 
деп аталды. Осы ғылыми жұмыстардың арқасында, француз географы 
д'Анвиль (1697-1782) 1737 жылы Гаагада Цин патшалығының толық 
атласын баспадан шығарды (J. B. B. d'Anville. Nouvel atlas de la Chine, de la 
Tartarie Chinoise et du Tibet: contenat les cartes generals et particulieres de ces 
pays. La Haye, 1737). д'Анвильдің осы картасы XIX ғасырдағы орыс және 
ағылшын географиялық зерттеулеріне дейінгі Азия картасының негізі болды. 
«Канси Хуан юй цуань лань ту» картасына сол кездегі Цин патшалығының  
батыста Құмылдың шығысымен шектелген территориясы сызылды.

Қазақ хандығымен бірлесіп жоңғарларды бағындырған соң, 1755 жылы 
Цяньлун патша Шынжаңға иезуит қоғамынынң мүшелерінен құралған 
өлшеу-сызу отрядын жіберді. 1769 жылы Michel Benoist (1715-1774, қытайша 
аты Цзян Юйжэнь 将有仁) Цин патшалығының жаңа атласын құрастырады,  
атлас «Цяньлун нэйфу юйту» （乾隆内府舆圖, Цяньлун патшаның 
орда картасы）деп аталды. Жоғарыда аталған екі атласта сол кездегі 
Цин патшалығының ішкі-сыртқы саясаты өз көрінісін табумен бірге, өз 
территориясын батысқа қарай кеңейткен экспанциялық тарих белең берді.  
1773 жылы Қытайдағы иезуит қоғамы (The Society of Jesus in China)  
таратылды. Иезуит қоғамының картографиялық ықпалы тек қана 
патша ордасымен ғана шектелді де, қытайдың жер-жеріндегі дәстүрлі 
қытай картографиясына елеулі ықпал жасамады. Цин дәуіріндегі карта,  
атластардың көбі дәстүрлі қытай стилімен сызылды. 

Қазір дүние жүзінде Еуразия даласына қатысты, жүйеден Қазақстанға 
және Орта Азия мен Батыс Азия елдеріне қатысты карталардың саны  
20 дан асады (Кесте I). 



765

Кесте I Қазақстанға және Орта Азия мен Батыс Азия елдеріне қатысты 
қытай карталары мен атластар

Картаның аты Сызылған 
уақыты Сақталған орны Көлемі（см）

Хуа-и ту华夷圖, (Қытай мен шетел 
картасы»)

1117-
1125 жж. 
сызылған, 

1136 ж. 
тасқа 

қашалған

Си-ань: Бэйлинь 
мұражайы. 
Құлпытасқа 
қашалған

79×78

Гуцзин хуа и цю юй цзун яо ту古
今华夷區域總要圖(Ертеден қазірге 
дейінгі Қытай мен шетелдің 
аумақтық картасы)

1185 Пекин кітапханасы 30×23.7

Хань Сиюй чжуго ту 漢西域諸國
圖(Хань династиясы тұсындағы 
батыс елдері картасы )

1260-1264 Пекин кітапханасы

Юань цзинши дадянь ту元經世
大典圖 (Юань патшалығының ел 
басқару салтанаты картасы)

1331 Пекин кітапханасы
Кітаптағы 
қыстырма 
карта

Цидань дили ту 契丹地理之图
(Кидан географиялық картасы) 1344 Пекин кітапханасы

«Да Мин хунь-и ту» картасы大
明混一圖(Ұлы Мин патшалығы 
дәуіріндегі дүние картасы）

1392
Пекин: Қытайдың 
Бірінші тарихи 
мұражайы

386×456

Хун и цзяньли лидай году чжи ту» 
картасы混一疆理歴代國都之圖
(Kangnido, Дүниежүзі аумағындағы 
ежелгі елдер картасы)

1402

Киото университеті 
гуманитарлық 
институты география 
кафедрасы

180×205

Сиюй туди жэнь-у ту西域土地人
物圖(Батыс елдерінің жер-суы мен 
ел-жұрты жайлы сызба карта)

XV ғ. 
30–40 

жылдары

«Шэньси тунчжи» 
(«Шэньси 
провинциясы жер-
суының жалпы 
сипаттамасы») 
кітабы

карта 
ұласпалы он 
бөлік (парақ)

Мэңгу шаньшуй диту 蒙古山水地
圖 (Монғолдың жер-су картасы)

XVI ғ. бас 
шені

Пекиндегі аукционды 
ұйымдастыру 
компаниясы

59×301,2
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Ганьсу чжэнь чжаньшоу тулюе
甘肃镇战守圖略(Ганьсу 
қалашықтарының қорғаныс 
картасы ) 

1544-45 
жж.

Тайбыйдағы Гугун 
мұражайы, Тайвань

ұласпалы он 
бөлік (парақ)

Гуцзинь синшэн чжи ту古今形勝之
圖 (Ертеден қазірге дейінгі жағдай 
бейнеленген қолайлы карта)

1555 Испания 115×100

Тянься дацзун и-лань чжиту
天下大總一覧之圖(Дүние жүзінің 
жалпы картасы)

Корея мемлекетік 
орталық кітіпханасы, 
Сеул

128×156

Сиюй тулюе西域圖略 (Батыс 
өлкенің ықшам картасы)

1524 ж. 
немесе 
1526 ж.

«Шэньси сычжэнь 
тушо»陕西四镇圖
说 (Шэньси төрт 
кентіның карталық 
түсіндірмесі) кітабы

Карта бес 
бөлік (парақ)

Канси хуанюй цуаньланьту 
康熙皇舆全览圖(Канси патшаның 
толық атласы)

1718 ж

Цяньлун нэйфу юйту乾隆内府舆圖
(Цяньлун патшаның орда картасы) 1769 ж

«Цянлун 
шисан пай 
ту» (Цяньлун 
патшаның 
13 бағам 
картасы) 
картасы деп те 
аталады

Цзою Хасакэ бу ту左右哈萨克部圖
(Оң, сол бөлік қазақтары картасы)

1756-
1762- жж.

Сиюй тучжи西域圖
志(Батыс елдерінің 
карталары мен 
сипаттамалары) 
кітабы

Кітапқа 
енгізілген 
қыстырма 
карта

Шуй си ту水系, (Өзен арналары 
картасы) 1811-1821 

жж.

Сиюй шуйдаоцзи　(
西域水道記, Батыс 
елдерінің өзен-су 
арналары) кітабы

Мұнда 
Балқаш, 
Алакөл, 
Зайсан 
көлдеріне 
құятын өзен 
арналарының 
картасы 
сызылған

Хуанчао итун юйди цуаньту皇
朝一统舆地全图(Патшалықтың 
біртұтас атласы)

1832 Пекин кітапханасы
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 деятель науки РФ, лауреат премии Правительства
 РФ в области образования

(г.Москва, Россия)

КАЗАХСТАН – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

События мировой истории за последние 24 года, после распада СССР, 
еще ждут скрупулезного анализа и научного осмысления, но уже сегодня 
можно констатировать, что мир в целом за этот период находился в  
громадной экономической и социально-политической трансформации. 1991 
год стал годом появления новых независимых государств на территории 
постсоветского пространства. За эти годы новые государства прошли свой 
исторический путь, сделав выбор модели развития, либо ориентированный 
на европейский путь с сильной парламентской системой государственной 
власти, либо на путь сильной президентской власти. В конечном счете, можно 
сказать, что каждое государство сделало свой цивилизационный выбор, то 
есть определило свою стратегию развития. Такой выбор сделал и Казахстан.  

По проблемам развития суверенного Казахстана в современном мире 
написаны десятки монографий и сотни научных и научно-популярных статей. 
Официальная статистика и история независимости Казахстана не может 
передать или отразить всего многообразия трудностей и противоречий, 
конфликта интересов на мировом и локальном уровне, формирования новых 
ценностей, порой драматических перипетий становления государства и 
развития гражданского общества. Казахстан прошел этот трудный путь.  
Многие ученые и политики признают успешным опыт реформ в Казахстане. 
Сегодня успешное развитие государства и международное признание 
Казахстана основывается на признании «казахстанского пути» развития. 
При этом, безусловно, успехи Казахстана – это и успехи его Лидера, 
первого Президента Назарбаева Н.А. Его роль в становлении, развитии 
и укреплении Казахстана трудно переоценить. Именно Лидер с большой 
буквы, созидательных преобразований он четко сформулировал ряд очень 
важных постулатов, среди которых – «В начале экономика, затем политика», 
а также – международное признание зависит от того, насколько успешно и 
динамично развивается Казахстан. Не случайно и политики, и экономисты, и 
деятели культура и искусства говорят о «Казахстанской модели». По мнению 
ряда исследователей, казахстанская модель – это глубоко продуманный 
и трезвый взгляд на стратегию развития страны. Казахстанский путь 
развития – это цивилизационный выбор, который был основан на глубоком  
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понимании того «кто ты есть, где ты есть и куда же потом?». 
Среди многочисленных работ о феномене Казахстана следует особо 

отметить концептуальные работы самого Президента Казахстана Назарбаева 
Н.А. – и теоретика и практика, выдающегося организатора, и искусного 
дипломата, знатока истории и культуры народа Казахстана. Он не просто 
причастен к истории, но и является во многом ее творцом.     Его работы, 
«Казахстанский путь» (2006 г.), «В потоке истории» (1999 г.), «Эпицентр 
мира» (2001 г.), «Критическое десятилетие» (2003 г.), «Вехи жизни» (2015 
г.) и ряд других, отличают логика стратегического видения и умение трезво  
оценивать ситуацию как в целом, так и в нюансах, а также огромная 
политическая воля, терпения и терпимость, масштабность мышления и как 
руководителя государства, и как глубокого ученого. 

Книги Президента – разноплановы, в них рассматриваются все аспекты 
становления и развития Казахстана, а также в них дается его понимание и 
оценка международных событий и процессов. Эта разноплановость очень 
интересна, выдержана в своих рамках. В них видна и мудрость политика, и 
аналитичность ученого, и эмоциональное отношение казаха к своему языку, 
культуре, истории. Мне хотелось затронуть и аспект, свидетельствующий о 
глубоком понимании цивилизационного выбора Казахстана. Этот аспект 
связан с его пониманием исторического времени.

Нурсултан Абишевич пишет: «Время имеет коварное свойство: просто 
приходить без предупреждения. Это время надвигается, и не видеть его 
вызовов нельзя. Здесь неуместны и бессильны проклятья и беспочвенный 
оптимизм. Национальное сознание должно адекватно отреагировать на 
буквальный обвал старого типа социальности и при этом не потерять себя» 
(«В потоке истории»).

По вопросам, которые подняты в этих книгах, в мировой литературе 
дискуссии ведутся давно, но хотелось бы обратить внимание на выход в 90-ых 
годах прошлого столетия двух очень важных работ: Ф. Фукуямы «Конец 
истории» и С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Работы Президента 
Казахстана являются прямым ответом на многие вопросы, поднятые этими 
американскими учеными. Мне хотелось бы посмотреть на эти книги с 
точки зрения ряда проблем. Первая – это цивилизационная характеристика,  
которая определяет место и способы взаимодействия с другими  
цивилизациями. В частности, в его работе «В потоке истории» хорошо 
показано, что можно выделить четыре основные характеристики. Первые три 
– это номадическая составляющая, тюркская и религиозная.

Хотелось бы обратить внимание на слова Президента о том, что XX 
столетие вообще время парадоксов. Один из них состоит в том, что в 
современном мире нация, не имеющая религии в качестве дополнительного 
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компонента духовной модернизации, отчасти становится жертвой чужих 
государственных систем, использующих сознательно или бессознательно 
свои религиозные ценности в качестве образцов для других. Дана взвешенная 
и точная характеристика этой религиозной составляющей, в данном случае 
ислама. И четвертая составляющая – это евразийская составляющая. Она 
соответствует истории становления казахской нации и показывает способы 
взаимодействия с другими цивилизациями. Цивилизационная характеристика 
определяет, словами известного немецкого философа К. Юнга, глубокие 
архетипы, которые находятся в каждом из нас и роднят нас с соседями.

Особое внимание он уделяет такой ключевой проблеме как «национальная 
идея», через которую показывается национально-культурная специфика 
казахов. Здесь дана точная ее оценка, блестящие страницы посвящены истории 
Казахстана, ставятся злободневные вопросы. Без этой составляющей сказать, 
кто мы в этом мире, невозможно. Здесь есть замечательные слова Президента 
о том, что ни включенность в тюркский историко-культурный контекст, ни 
евразийский компонент не составляют главного содержания культурной 
идентичности. Главное содержание культурной идентичности связано с 
судьбами Родины – Казахстана с его уникальной историей и культурой.

Современная история ставит еще одну важную проблему. Это проблема 
модернизации или «реиндустриализации», которая проходит «красной 
нитью» через все его книги. Способны ли мы к модернизации, что 
есть модернизация, что мы теряем в результате модернизации и что мы  
приобретаем? На эти вопросы даются точные и лаконичные ответы. 

Особо хотелось бы отметить его отношение к тоталитаризму. После 
классической работы Ханны Арендт, в книгах Назарбаева Н.А. можно найти 
много теоретических находок, в частности, он отмечает, что тоталитаризм 
это не только проблема харизматического лидера, а в понимании этого 
феномена лежит логика истории. Его книги во многом объясняют положения 
Послания Президента Республики Казахстан «Казахстан-2050». Сжатие 
времени невозможно. Вызовы истории должны получать адекватные ответы. 
Традиционный вопрос Арнольда Тойнби – «уход и приход», «вызов и ответ» 
– получил достойное продолжение с точки зрения проблем теоретического 
порядка. Его концептуальное понимание стратегии развития Казахстана  
имеет большое значение не только для гражданина Казахстана, но и 
международное значение. Это хороший пример высшего официального 
руководства Казахстана, показывающий, что существует огромное  
проблемное поле. Это проблемное поле есть предмет изучения экономистов и 
политиков, ученых, деятелей культуры и искусства. 

Говоря о независимом Казахстане в современном мире необходимо 
еще раз отметить, что для Казахстана внешняя политика есть продолжение 
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внутренней, т.е.  «казахстанский путь развития». «Мы добились значительных 
успехов в развитии собственной модели стабильности и согласия. Но 
необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. Она  
должна основываться на принципе гражданства. Консолидирующие  
ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел» – это гражданское равенство; 
трудолюбие; честность; культ учености и образования; светская страна – 
страна толерантности. В этом случае гражданство будет самым надежным 
фундаментом устойчивого и успешного государства» - подчеркнул  
Нурсултан Назарбаев.

Современный мир можно воспринимать как данность, а можно  
участвовать в его формировании. Именно стратегическая программа 
«Казахстан 2050» является ответом на новые вызовы современности страны, 
вносящей свой вклад в формирование нового облика мирового развития. 

Муканова Г.К.,
Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби, к.и.н., доцент

ОБЩНОСТЬ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРГИНАЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ

Введение в научный оборот публикаций, восполняющих историю 
идентификации народов Евразии, необходимо. Они – слепок той эпохи и 
закономерной фрустрации национальной интеллигенции. Общность истории 
и культуры Центральной Азии, как методологическая тема, рассматривалась 
отечественными мыслителями задолго до 1917 г. В ряду единых сквозных 
тем, разрабатывались вопросы национально-культурной идентификации 
и эмансипации женщин. Магжан Жумабаев (1893 – 1938) известен как 
редактор, поэт, автор исторических поэм, учебников, переводов с русского. 
В меньшей степени, в историографии ХХ столетия упоминается его  
аналитика. М. Жумабаев четко выражал свое мнение, во благо  
идентификации нации. По сути, он пришел к пониманию темы 
самоопределения. 

В статье отражены результаты текстологического сопоставительного 
разбора публикаций в периодической печати ЦА периода Казахской 
автономии. 

Печатные казахскоязычные СМИ, выходившие в гг. Омск, Петропавловск, 
Ташкент, в историографии в качестве источников охарактеризованы еще не 
в полной мере. Причинами этого являются как объективные (отдаленность 



771

региона от центральных НИИ), так и субъективные моменты (гражданская 
и Вторая мировая войны, репрессии среди журналистов, госслужащих, 
наиболее вероятно выписывавших указанные издания). Негативную 
роль сыграла смена алфавита; печальным результатом стало известное 
избегание текстов на арабской вязи, поскольку они ассоциировались с 
репрессиями. Независимость Казахстана открыла возможность обратиться к  
«арестованным» печатным изданиям и по-новому прочесть статьи, определив 
их историческую значимость. Мы обнаружили и фактически вводим в  
научный оборот публикации, восполняющие интеллектуальную историю 
Евразии. 

Материалами для написания статьи послужили раритетные архивные 
документы, первоисточники, изданные в периодической печати в 1920- 
1921 гг., публицистика «Алаш». Методы научного анализа и синтеза, 
используемые в работе, относимы к традиционной области диалектики и 
логики, методу аналогов, компаративному, на основе принципов историзма и 
объективности.  

Исследование периода Казахской автономии как этапа эволюции 
государственности, на основе архивов и современных ей СМИ, наводит 
на твердое убеждение, что аналитические публикации в первой трети 
ХХ в. были (относительно) редки. Дело не в отсутствии желания или  
способностей: углубившись в хозяйственные вопросы, определение внешних 
границ, решение водно-земельной реформы, кооперации и т.п., руководящие 
и рядовые члены ЦИКа, СНК, губернских советских и партийных органов, 
оказались заложниками громоздкого объема рутинной работы. Эпоха 
нигилизма и максимализма в известной мере отрицала философию, взамен 
быту и лозунгам. 

Тогда как в пределах Центральной Азии вызревало осмысление 
национального вопроса, в смысле определения государственной  
идентичности. Тот самый национальный вопрос, который позже скосил 
абсолютное большинство коммунистов, затем – сочувствующих, потом и  
вовсе «чуждых элементов». В итоге, загнанные в тупиковые козни 
«голощекинцев» и иже с ними, национальные кадры оказывались бессильны 
противопоставить «логике» НКВД нечто вразумительно оформленное. 
Проникавшие на страницы СМИ размышления на тему культурно- 
национальной идентичности, должны были вылиться в организованную 
форму массового протеста. То было лишь вопросом времени. 

Периодическая печать автономии тяготела к трем центрам: Оренбург, 
Омск и Ташкент. В этих городах имелись типографии, обученные кадры. 
Можно утверждать, что мнение читательской аудитории Западной Сибири 
и Казахстана формировалось благодаря этим газетам, находившимся на  
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балансе большевиков: «Бостандық туы» до перевода в Петропавловск  
имела статус «Орган Кирпредставительства КССР при Сибревкоме 
Киртатсиббюро РКП/б/ и татменьшинств при Омгубисполкоме». Газета 
«Кедей сөзі» была органом мусульманского оргбюро РКП(б) и Омского 
губревкома [1].

В маргинальных городах сосредоточено было казахское население, 
в том числе студенты. В разгар национально-территориального 
размежевания, в апреле 1924 г. в Госплане КазССР состоялось заседание 
Президиума, на которое были приглашены: «тт. Тайменов, Рожанец, Захаров 
(Губстатбюро), Шонанов, Токтабаев, Дулатов, Кадырбаев, Байтурсынов, 
Орумбаев, Илигин, Искаков, Весман (ЦСНХ), Крутилин (ЦСУ) и Кенжин.  
Председательствовал – зампред Госплана т. С. Садвокасов. Слушался один 
вопрос: «Рассмотрение проекта областного и окружного деления КССР» [2].

В ходе доклада о районировании, с которым выступил т. Потоцкий, 
доказывался проект деления Кирреспублики на три области: 
Восточно-Киргизскую, Западно-Киргизскую и Южно-Киргизскую. 
«Восточно-Киргизская область /предполагалась. – Г.М./ с центром в г. Омске 
с присоединением к Кирреспублике г. Омска и Омского уезда. Докладчиком 
приводились довольно красноречивые цифры. «Цифровая характеристика 
Восточной области: население - 2.300.364 чел., из них казахов - 49,7%, 
русских и проч. - 50,3% [3, л. 57]  «Западно-Киргизская область с центром в г. 
Оренбурге. Население - 2.480.771 чел., из них казахов - 49,2%, русских и проч. 
- 50,8 %». «Южно-Киргизская область с центром в г. Ташкенте.  Население - 
2.384.824 чел., из них казахов - 55,7%, русских и проч. - 44,3%» [2, л. 57 об.].

Имеет смысл обратить внимание на статданные о процентном  
соотношении казахского населения, в составе намеченных зон. В  
маргинальных областях активно функционировали СМИ. «Образованных» 
специалистов в Казахской республике официально допустили в 
советско-партийные органы лишь в 1924 году, поскольку для ведения 
делопроизводства на казахском языке потребовались знающие люди. Гораздо 
раньше Магжан Жумабаев и его единомышленники смогли влиять на 
аудиторию, через печатные издания. 

Образованная часть казахской интеллигенции, выпускники учебных 
заведений Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, упреждая этот «пробел», 
уже с началом революций 1905-1907 гг., Февральских, Октябрьских событий 
и гражданской войны привычно анализировали ситуацию. То не обязательно 
были профессиональные историки; Магжан Жумабаев был эрудирован 
и обладал философским мышлением, знаком с произведениями русских 
писателей-мыслителей, знатоков человеческой психологии Л. Толстого и  
Ф. Достоевского, хорошо знал морально-этические установки Востока.   
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К середине 1930-х годов скрытый протест против удушения  
национальной идентичности достиг апогея. В этом, несомненно, заслуга 
передовой интеллигенции. Не случайно, в вину Магжану ставилось создание 
организации «Алка», инакомыслие инкриминировалось другим патриотам. 
Система не справлялась с растущими и пробивавшими в ней брешь идеями; 
потребовались физические расправы и изоляция «еретиков» от общества…

 Из анализа контекста публикаций М. Жумабаева на социальные темы 
1921 года следует, что, в его лице, передовая национальная интеллигенция 
уверенно ориентировалась в политических амбициях: эсеров, меньшевиков, 
черносотенцев, Директории, Сибирского правительства Колчака и др. Автор 
предупреждал читателей об опасности сепаратизма («шаруа бөліншілігі») и 
звал к национальному единению. Для убедительности, Магжан обращался 
к притчам из всемирной истории религии. Не обремененный партийным 
билетом, М. Жумабаев мог позволить себе экскурсы в историю ислама. 
Так, характеризуя ошибочность выбора эсеров, он пишет: «Тамық үстінен 
тартылған қылдан жіңішке, қылшықтан өткір көпір бар дейді ислам ертегісі. 
Төменде - тамұқ, алда - ұжмақ. Бұл көпірден кімнің имаңы берік болса, сол 
өтпек. Таймай, табаның тілдірмей тамұқ, ұжмақ арасында жарқын жүзбен, 
еркімен шың иманды  пенде ғана сайран құрмақ» [1].

Казахская аналитика в виде малоизвестного наследия Магжана может 
обогатить школу журналистского мастерства. Его стиль узнаваем, письменный 
язык насыщен метафорами и сарказмом и способен высекать слезы из 
глаз и искры из воображения. Зная прошлое казахского народа и предвидя 
место казахов во всемирной истории, Жумабаев перечисляет культурные 
бренды (Абай, «Айқап», «Оян, қазақ!»). Кругозор автора заставляет 
вчитываться в текст; этот удачный прием расширения темы характерен для  
публицистики М. Жумабаева. К примеру, в статье об освобождении  
казахской женщины, Магжан сознательно приводит исторические факты 
о «трудовой» мобилизации казахов в 1916 году: «…Келейік қазақтан әскер 
алуға. Советтен басқа үкімет болмас па еді? 1916-нші жылы Николай  
үкіметі қылыштың күшімен қазақ қаның судай төғіп отырып, жастарды  
түгелімен фронт помощына айдап, әскерлік есігінең сығалатқан жоқ па 
еді?» [4]. Эти и другие примеры он сопровождает образными зарисовками, 
вызывающими четкие ассоциации у читателей (царь-кровопийца, 
казахи-рекруты, хомут на шее у женщин и т.п.). 

Мастерство художника, вкупе с гражданским пафосом Магжана  
безусловно делало газету интересной, востребованной, обеспечивало тираж; 
не случайно, из Омска редакция вскоре переместилась в Петропавловск.

Одна из статей Магжана заканчивается, в духе времени, обращением 
к нации: «Біз, қазақ елі, төңкеріс жасаушы һәм төңкеріске өз бетімен жол  
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салушы емеспіз. Бұл басқышқа жеткеміз жоқ. Сондықтан, біздің алдымызда 
/да/ екі жаңа жол бар: не азаттық, не - құлдық.  Не Совет бостандығы, не 
- Николай, Колчактың құлдық қамыты. Міне - қазаққа осыны анық ұғатын 
мезгіл жетті. Іреліктің мүмкін емес екенінін талай тәжірібелер еткендей 
болды. Қазақ енді қөругетиіс: алдымызда екі жийн қара тұр. Біреуі - ел 
болам деген, қазақты шетінен бауыздау керек деп, қылышың даярлап тұрған  
Дутов, Иванов - Ринов сықылды қара жүздер. Екінші - құлдықтаезілген сорлы 
ел, қатарға кір, ел бол деп, құшағын жайып тұрған Ленин, Сталинсықылды 
адал ерлер. Енді, ойла, ұқ, қазақ, не - монарщина, не - Совет, не - азаттық, не 
- құлдық.  Екеуден бір» [2].

Упоминание Сталина оказалось для автора пророческим. В остальном 
же, аналитический обзор ситуации М. Жумабаевым сделан блестяще. Как 
чувствует он момент, выбирает нужные краски и акценты! Приписываемый 
ему при жизни образ некоего сибарита и летающего в облаках, денди, 
абсолютно чужд Магжану, – его публицистика аутентична. В ней присутствует 
гражданский стержень и глубина, аргументация и железная логика.   

Магжан не был одинок в интеллектуальном поиске. Также к теме 
национального самоопределения обращались коллеги по перу. Национальный 
вопрос был и остается темой, способной упрочить или взорвать ситуацию. 
Устойчивость балансу межкультурного общения придавали научно- 
популярные публикации, позволявшие читателю самому разобраться в корне 
того или иного спора. Лучше обратиться к мнению эксперта, таковым оказался 
некто, публиковавшийся в 1920-е годы под псевдонимом «Кара-киргиз». В 
Ташкенте к середине 1920-х годов выходило несколько газет, в том числе 
большевистская «Туркестанская правда», (позже она выходила как «Правда 
Востока»), тираж издания был солидный и достигал 7 тысяч экз. 

Газета была рупором Туркестанского ЦИКа, на ее страницах печатались  
как агитационные материалы, доклады руководства, так и информации 
бытового характера. Найти и прочесть номера газеты за 1923 – 1924 
гг. можно лишь в архивах. Грамотная структура издания, тематические 
колонки, рисунки, анонсы культурных мероприятий, новинки музейных 
и археологических исследований… газета читается легко. Редактором ее 
был уроженец Кировограда, прозаик, критик А.И. Зонин (настоящее имя –  
Э.И. Бриль). В составе редакции трудился будущий известный писатель  
Борис Лавренев. Оба увлечены были революцией, морем, литературой.

В канун национально-территориального размежевания 1924 года  
редакции газет получили указание шире освещать мнения по спорным 
моментам, в связи с чем печатались анкеты, заполненные лидерами 
общественного мнения (Мендешев, Ескараев, Асфендияров, Ходжанов, 
Тохтыбаев, др.). Вопросы анкеты касались этнокультурной специфики края 
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и иных тем (о будущих столицах национальных автономий, распределении 
инфраструктуры, территориальных границах и проч.). 

История расселения народностей в пределах Центральной Азии 
и Казахстана богата событиями взлета и падений империй, насыщена  
массовыми этническими миграциями. Востоковедческие исследования  
велись не всегда системно, недостаточно было специалистов. Знатоков 
этногенеза привлекали к процессу теоретического обоснования  
размежевания, в качестве экспертов. Ряд из них проявляли инициативу и 
размещали собственное мнение в печати.

В  № 228 газеты, от 13 октября 1924 года, вышла статья, разъясняющая 
по сути право кыргызского народа на самоопределение. В руководстве 
края находились люди, не знавшие глубоко этногенез народов, что порой 
вызывало неверные суждения и могло привести к ошибочным решениям 
при размежевании. Автор заметки на тему «Историческая справка (из 
истории кара-киргиз)» описал, со знанием дела, историко-этнографическую 
картину региона. [4] Начинается заметка так: «В № 200 «Туркправды» от 9  
октября в ответе Туркменского нацбюро тов. Паскуцкому и Сахат-Муратову, 
авторы этого ответа, указывая на племенные различия туркменского 
народа, между прочим, в качестве примера отрицательных последствий  
неправильного ведения родовой политики, приводят кара-киргизскую 
народность, которая, якобы, по мысли авторов статьи, отделилась от 
киргиз-кайсаков. Такая постановка вопроса в корне неверна и иллюстрирует 
только слабую осведомленность авторов в истории происхождения  
народов Средней Азии».

Автор под псевдонимом «Кара-киргиз» обращается к происхождению 
кыргызов: перечислены этапы этногенеза, от глубокой древности до  
гуннского нашествия и метисации с динлинами, приведшей к обретению 
другого имени «хагас» [1]. Автор сообщает о миграции киргизов. Описание 
схемы этногенеза киргизов автор завершает так: «Подчинение киргиз 
Чжунгарии длилось до ХVIII века. После падения Чжунгарии киргизы 
перешли в подчинение Китая». Основные даты и этнонимы приведены 
им корректно. «Теперь, - пишет Кара-киргиз, - переходим к кайсак- 
киргизам. В истории, как в самом народе, названия «кайсак-киргизы» нет», 
а есть «казаки». Казаков европейцы назвали кайсак-киргизами». В заметке 
приведена дата - 1465 год: «Как отдельная народность, кайсак-киргизы 
известны с ХV века. В 1465 г. кайсак-киргизы расширили свои владения, 
приняли в свой состав поколение Найманов, Джалаиров, Дулатов и др. 
(народности монгольского происхождения)».

Автор заметки, «Кара-киргиз», демонстрирует профессиональную 
компетентность, упоминая вспомогательную историческую дисциплину, 
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этнологию: «Как исторические данные, так и этнологические исследования 
устанавливают, что кайсак-киргизы составились из разных народностей 
– из обломков Ченгизова царства, с заметным преобладанием тюркских  
племен, с яркими оттенками очертаний лица калмыка, монгола, кавказских 
племен».

Далее он переходит к авторитетным исследователям этногенеза народов 
Центральной Азии: «Определение Валиханова: «Эти два народа (киргизы 
– казаки) отличаются по языку, по происхождению, по обычаю. Даже в 
физиономиях киргизов есть что-то своеобразное, не казацкое». 

Текстовый анализ этой заметки выявил, что автор знаком с  
историографией вопроса, ссылается на мнение Ш. Уалиханова. Анализ 
текста статьи позволяет выявить оригинальную авторскую концепцию:  
использование этнонима «кайсак-киргизы» в отношении казахов;  
упоминание «кавказских племен» – достаточно смелое суждение в связи с 
этногенезом казахов, до сих пор слабо разработанное.

Редакция и «объединенная контора» ташкентских газет «Туркправда», 
«Ак жол» и «Туркестан» размещались в одном здании. При спорных 
моментах, по специфике межкультурных отношений, журналисты 
получали у коллег консультации. Магжан Жумабаев одним из первых в 
1920 году поднял на страницах «Кедей сөзі» тему равенства женщины. Его 
заключительные слова обращены были к судьбам женщин всего региона: 
«Әрине, әйел мәселесің шешуде ауыр салмақ қазақтың ел азаматына 
түспек. Бірақ бұл іске қазақ әйелінің өзің де қатынастыратын уақыт жетті…  
Еліміздің жайын еске алып, біраз батырлық қылып, осы екі жолға түссек,  
әйел мәселесің шешуі оншама ауыр болмас енді деп ойлаймын» [3].

Большинство из патриотов Центральной Азии стали жертвами 
репрессий 1930-х годов. Достоверность исторических сведений в газетах 
периода автономии и размежевания сыграла важную роль в процессе  
самоопределения, почти 90 лет назад. Редакции находили нужным этично 
просвещать читателей, давая возможность высказаться заинтересованным 
сторонам.

Сведения из истории региона цитируются ныне, в год 550-летия 
Казахского государства. Интерес к теме государственности в пределах 
региона, неисчерпаем. Рассекреченные архивные материалы, казахские 
газеты 1920-1921 годов «Кедей сөзі» и «Бостандық туы», русскоязычная 
«Туркестанская правда» позволяют оценить глубину познаний, уровень 
мастерства интеллигенции в разборе сложных этно-  и социально- 
политических процессов. Есть смысл обобщить все публикации в 
«Жас азамат», «Ак жол», «Өртең» и многих других периодических 
изданиях, объединенных этапом автономии, не только хронологически, 
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но и по содержанию. Тогда выявится сквозная мощная интеллектуальная  
парадигма; изучение ее содержания предстоит новому поколению историков, 
в контексте социальной истории Востока ХХ века.

Обобщение интеллектуального наследия национальной интеллигенции 
Центральной Азии станет методологической опорой в продвижении 
национального проекта «Мәңгілік Ел», поскольку посылы «Алаш» на  
поверку оказываются логической предтечей масштабного проекта ХХI века. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ –  
ОСНОВА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Особенность евразийской идеологии, представленная в трудах 
Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого и развитая позже Г.В. Вернадским, 
открыла возможность для научного осмысления национального 
культурно-исторического процесса. В основе этой концепции лежала 
получившая ныне признание в современной западной философии и  
социологии культуры теория множественности и разнокачественности 
человеческих культур. В ряду ее создателей Данилевский, О. Шпенглер, 
А. Тойнби, П.А. Сорокин и др., которые критически относились к 
европоцентристской, однолинейной схеме общественного прогресса.  
Мысль о безусловной множественности, уникальности жизненного 
пути цивилизаций с самого начала была одной из основных и в раннем 
евразийстве. Евразийская цивилизация понималась классическими 
евразийцами, как совокупность народов, существующих в месторазвитии 
Евразия и объединенных общим местоположением, историей, культурными  
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тенденциями, хотя и разных по происхождению, языкам, религиям. 
Месторазвитием Евразия (Россия-Евразия) евразийцы называли  
территорию, приблизительно совпадающую с землями Российской империи  
и СССР. Евразийцы отмечали, что разделение этой территории на  
европейскую и азиатскую части по Уральским горам не оправдано 
географически: и до Уральских гор, и после мы наблюдаем сходные 
ландшафты, климат, флору и фауну. Европоцентристкий подход в изучении 
исторического процесса в России объясняет недостаточное внимание 
к изучению восточных компонентов государственного строительства.  
А. Тойнби отмечал, что российский цивилизационный тип оформился в  
ответ на давление кочевнической степи [1, с. 140].

В действительности, славяне участвовали не только в походах  
тюркоязычных болгар и варяжской Руси: согласно византийским  
источникам, с момента появления славян на дунайской границе империи в 
VI в. они действовали совместно с кочевниками. Славяне и степные номады, 
по-преимуществу тюрки, были «обречены» на соседство и взаимодействие 
самим ходом истории. Их появление во всемирной истории, точнее – 
вторжение в нее, было практически одновременным, произошло в эпоху 
Великого переселения народов, в V-VI вв. н.э. Начиная с ХIII в. Русское 
государство демонстрирует специфику своего цивилизационного статуса. 
Своеобразие общественного развития выражалось в усилении противоречий 
между обществом и природой. Если на Востоке климатические условия 
способствовали экстенсивному развитию хозяйства, то на Руси было все 
иначе. Однако положение компенсировалось большой территориальной 
протяженностью и непрерывным расширением среды обитания. Специфика 
Руси проявляется и в характере иерархической системы феодальной  
зависимости. Происходит унификация всех отношений: исчезли все 
промежуточные звенья, которые дробили и ограничивали прерогативы 
верховной власти. Исчез и территориальный партикуляризм, то есть 
стремление отдельных частей государства к возможно большей  
независимости от центра.

Общим для кочевников и славян воплощением мировой цивилизации 
и объектом вожделения была Римская империя и ее наследница 
Византия: прорвав границы империи, те и другие попали на страницы 
средневековых хроник. Не только богатства, накопленные в империи (в 
«евразийской» перспективе – также в Китае, Иране и Халифате), но и блага 
цивилизации – римской (христианской), иранской, арабо-мусульманской, 
– были даны славянам и тюркам как бы в готовом виде, это обусловило  
сложение общих черт в системе культурных ценностей.

Евразийцы уделили большое внимание переосмыслению роли Востока,  
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а также специфику взаимоотношений русского государства с  
представителями восточного типа цивилизаций. Если ориентализм ранних 
евразийцев фокусировался на тюрко-монгольском мире, на номадизме 
как олицетворении движения и обновления, то современным российским 
евразийцам больше импонирует современный мир тюркских и монгольских 
народов, как российских, так и центральноазиатских.

История славяно-тюркских отношений в течение веков определялись 
не только драматическими коллизиями, но и исполненными жизненной 
силы симбиотическими процессами. Последняя тенденция сохраняется 
и поныне. Ее преобладание остается одним из условий сохранения 
гражданского мира и политической стабильности на Евразийском континенте. 
Пренебрежение исторически сложившимся богатым наследием народов 
Евразии, ради сиюминутных экономических и политических выгод чревато  
трагическими последствиями.

Итак, историческое наследие народов Евразии является основной 
потенциальной движущей силой для формирования единой евразийской 
цивилизации. Многое зависит и от интенсивности шагов интеграционистски 
ориентированной элиты, как славянских, так и тюркских государств  
Евразии, и в первую очередь речь идет о России и Казахстане.

Россия исторически сопряжена с тюркскими народами в трёх 
геополитических измерениях: а) тюркские народы составляют вторую 
по численности группу населения Российской Федерации и являются  
«титульными нациями» многих субъектов Федерации; б) пять бывших 
республик СССР (до того – владений Российской империи) с тюркским 
населением – Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Азербайджан 
– ныне являются членами СНГ, «ближайшим зарубежьем» Российской 
Федерации; в) Россия соседствует с Турцией (бывшей Османской 
империей). Это соседство, в течение многих столетий носившее характер 
военно-политического соперничества, сначала на территориях Приазовья, 
Украины и Молдавии, а затем на Кавказе, в Придунавье и на Балканах, имеет 
самые многообразные последствия и отголоски не только в исторической 
памяти народов и политической реальности, но и в современной  
жизни обеих стран.

Итак, на этнографической карте Евразии четко прослеживается  
соседство и прорастание друг в друга двух мощных этнических массивов 
прежде всего славянского и тюркского. Именно это соседство и сращение в 
немалой степени определяют и диктуют реалии федеративного устройства 
современной России и ее политику в отношении крупнейших тюркских 
государств Центральной Азии и Южного Кавказа. 

Евразийцы критиковали предшествующую историографическую 
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традицию, они указывали, что по удельному весу монгольское влияние  
на Руси было более значимым, чем византийское. Настаивали на том, что, 
нельзя считать это влияние сплошь деструктивным: благодаря ему у нас 
появилось фискальная система и ямская служба, перепись населения и 
южнорусское хлебопашество, валенки и пельмени и даже … колокола 
и кофе [2, с. 26]. К монголам восходят особенности русского костюма и 
русского военного искусства, но главное то, что, именно благодаря монголам 
прекратились княжеские междоусобицы и были созданы предпосылки для 
формирования централизованного государства. Русь усвоила «технику 
монгольской государственности» (термин Н.С. Трубецкого). С точки зрения 
евразийской теории, золотым веком русской истории было Московское 
царство. Однако евразийцы в отличие от славянофилов видели в этом 
периоде не столько максимальное проявление славянского духа, сколько 
идеальный русско-татарский симбиоз: по словам Н.С. Трубецкого, произошло 
«перенесение ханской ставки в Москву». Именно за умаление «туранских» 
начал русской жизни осуждали евразийцы Петра Великого с его реформами.

Итак, концепция евразийства включает в себя ряд исходных позиций: 
о существовании особого континента Евразии с особыми природными 
условиями, климатом и ландшафтом; о месте, где развивается народ, как 
категории, отражающей синтез социально-исторической среды и территории, 
которую он заселяет; об определенном типе менталитета и нравственности 
народа, обусловленного местом, где он развивается; об особых условиях 
жизни и мировоззрении, порождающих и особую социально-политическую 
организацию общества на территории Евразии – евразийскую цивилизацию.

Последователи российской концепции евразийства выделяли туранский 
(тюркский) тип как оказывающий определяющее влияние на евразийскую 
культуру. Главная черта психологии тюркских степных народов, по их 
мнению, стремление к экстенсивности, что обеспечивало относительную 
культурную устойчивость данному типу, создававшую условия  
для сбережения национального потенциала. 

Политическое и культурное развитие евразийских народов, в первую 
очередь славянских и тюркских, сроднившихся в течение веков совместного 
проживания, при всех противоречиях в их непростых взаимоотношениях, 
обеспечивало им существование в рамках единого евразийского государства. 
Поэтому «национальным субстратом «Российского государства»  
может быть только вся совокупность народов, населяющих государство, 
рассматриваемая как особая многонародная нация» [3, с. 95; 4, с. 4-7; 5,  
с. 8; 6, с.35].

Новое евразийство предполагает существование между «Западом» и 
«Востоком» третьего континента – Евразийского. Имеется в виду органичное 
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единство культур, рожденных в этой зоне встречи и синтеза русского и 
тюрко-мусульманского миров, олицетворением которых в Евразии, в первую 
очередь, является Россия, а также Казахстан и в определенной степени  
другие тюркские страны Центрально-Азиатского региона.

Идеи евразийства, практически забытые ко второй половине XX в., 
были во многом воскрешены историком и географом Л.Н. Гумилевым и  
получили широкое распространение к началу XXI в.

Большой вклад в становление и развитие идеи евразийства внес 
выдающийся поэт, публицист и общественный деятель Олжас Омарович 
Сулейменов. В середине 1970-х гг. вышла в свет его книга «Аз и Я» [7, с. 
78-81]. В ней подняты «евразийские» вопросы, связанные со значимостью 
тюркского влияния на русскую культуру, историю, язык. Одной из 
центральных тем является общность тюрко-славянского этно-исторического 
пространства, единство культурно-эстетических систем Степи и Руси 
и в целом огромного субконтинента Евразии.  Важно отметить, что его 
взгляды оказали определенное влияние на формирование евразийского  
мировоззрения Н.А. Назарбаева, который отмечает: «Не скрою, во 
многом, именно творчество О. Сулейменова подвигло меня на изучение и  
развитие идей евразийства…» [8, с. 55-57].

Для новых российских евразийцев существуют, прежде всего, две  
великие религии, два универсализма, способные объединить Евразию 
и дать ей идеологическое обоснование – русский православный и 
тюрко-мусульманский. Именно так: будущая идеология евразийского 
государства не может ограничиваться православием, она должна 
соединить православие и ислам. Тюрко-мусульманская версия евразийства  
фокусируется на тюркских мусульманских народах. По мнению  
выразителей этого течения (в основном представляющих гуманитарную 
интеллигенцию тюркских народов РФ), Россия может быть евразийской 
державой лишь при условии признания и должной оценки тюркского 
мусульманского мира в себе самой.

Таким образом, народы Евразии имеют долгий непрерывный 
опыт взаимодействия. В том числе между славянскими и тюркскими 
народами, следовательно, и между православием и исламом. При этом, 
по мнению современных российских евразийцев, религия должна быть  
секуляризована и служить залогом истинности идеологии евразийского 
государства. Евразийцы высоко оценивают роль ислама, видя в нем гарант 
социальной стабильности. В международном плане, по их мнению, Россия 
должна сблизиться с мусульманскими странами, в частности с Турцией, 
наследницей евразийской Османской империи.

Евразийство демонстрирует потребность в обобщающих и объясняющих 
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идеях, в легитимации империй в свое время объявивших два континента, 
к числу прямых наследников которых принадлежит современная 
Россия. Данная концепция евразийства созидательна и основывается на  
культурном и экономическом сотрудничестве, без противопоставления 
народов и религий, без разделения их на «свои» и «чужие. Она призвана 
обеспечивать каждому субъекту системы евразийского взаимодействия  
мирное независимое развитие, рост благосостояния и, в конечном итоге, 
приобщение к вершинам мировой цивилизации. Относительно России и стран 
тюркского мира, русского и тюркского этносов, их сближение в экономике, 
политике, культуре, духовной жизни и даже интеграция вытекают из общей 
истории этих стран и народов. Таким образом, именно наследие народов 
Евразии и является основой формирования евразийской цивилизации.

Евразийство показывает, в какой степени тема Востока была и остается 
основополагающей для российского сознания XIX-XXI вв. Современное 
евразийство возвращает к истокам – к исканиям ранних евразийцев. Вероятно, 
ему предстоит новое толкование и распространение среди тюркских и 
монгольских элит России и стран Центральной Азии, возможно Турции, а 
обращение к евразийству и собственная его интерпретация лидером Казахстана 
Н.А. Назарбаевым, наглядное подтверждение сказанному [9].

Н.А. Назарбаев в проекте «О формировании Евразийского союза  
государств» (1994 г.) по существу инициировал новый этап в развитии 
евразийства как интеллектуальной концепции, как политического 
мировоззрения и интеграционной практики [9].

Создание Таможенного союза (ТС), Единого экономического  
пространства (ЕЭП) стали важнейшими этапами интеграционного  
проекта, которые привели к созданию Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), с 1 января 2015 г. 

Создание Евразийского союза, эффективная интеграция, пишет  
В.В. Путин, «это тот путь, который позволит его участникам занять  
достойное место в сложном мире XXI-го века», «войти в число лидеров 
глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться успеха 
и процветания» [10]. Проект ЕАЭС стал значимой вехой для всего  
постсоветского пространства. Но в то же время данный проект не попытка 
реставрации Советского Союза, а новая интеграция, которая строится на  
новой ценностной, политической и экономической основе, соответствующее 
велению времени. Сложение природных ресурсов, капиталов, сильного 
человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть 
конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в 
соревновании за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых 
производств. И наряду с другими ключевыми игроками и региональными 
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структурами - такими как ЕС, США, Китай, АТЭС -  обеспечивать  
устойчивость глобального развития.

Возможны разработки и запуск программ в сфере энергетики,  
транспорта, высоких технологий, социального развития. Имеются 
большие перспективы у гуманитарного сотрудничества в науке, культуре, 
образовании, у взаимодействия в сфере регулирования рынков труда, 
создания цивилизованной среды для трудовой миграции. В сложившихся 
условиях необходимо использовать весь накопленный опыт взаимодействия 
различных народов и этносов на евразийском пространстве. В частности, 
и то, что досталось и от СССР - это и инфраструктура, и сложившаяся 
производственная специализация, и общее языковое, научно-культурное 
пространство. Совместно использовать этот ресурс для развития — в наших 
общих интересах.

По словам В.В. Путина: «… создание Евразийского союза, эффективная 
интеграция - это тот путь, который позволит его участникам занять  
достойное место в сложном мире XXI века. Только вместе наши страны 
способны войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного 
прогресса, добиться успеха и процветания» [10].

Олжас Сулейменов предложил создать дисциплину тюркославистика 
для более глубокого изучения славянских и тюркских языков. «Тюркские 
и славянские словари и грамматика, если поместить их в единое 
поле зрения, взаимно дополняют друг друга - пишет он - должная 
появится новая дисциплина тюркославистика, которая может устранить 
противоречия раздельного изучения. И главным ее итогом может стать 
усовершенствование общего языкознания, на достижение которого, как на  
фундамент опираются общественные науки» [11, с.319].

Таким образом, будущее Евразийского проекта в долгосрочной  
перспективе будет зависеть не только от тех концепций и доктрин, на 
базе которых возник проект, но и то того насколько тесно складываются 
взаимоотношения государств Центральной Евразии, то есть России и 
Казахстана, России и всех стран Центральной Азии в целом.

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев возглавляет самое результативное 
направление евразийской концепции, которое оформилось в речи, 
произнесенной Назарбаевым о «Евразийском Союзе» в марте 1994 г. в 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Президент РК обозначил три направления  
интеграции: экономическое, военно-политическое, культурно-гуманитарное. 
Он отмечает, что нельзя забывать о формировании единой евразийской 
идентичности на основе общих ценностей культурного и языкового 
многообразия [12].

Современная глобализация предполагает соответствующее увеличение 
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объема европейских инвестиций, взаимный обмен информацией, опытом 
и технологиями, и взаимное облегчение визовых процедур, решение 
многих других вопросов сотрудничества. Вместе с тем оборотной 
негативной стороной глобализации является культурная унификация, 
ведущая к стиранию самобытной идентичности и потере исторических 
корней. Однако, не самоизоляция, а сохранение и преумножение богатого 
социокультурного наследия евразийских народов является одним из 
базовых принципов евразийской доктрины Президента Назарбаева. 
Миротворческий, созидательный потенциал евразийской идеи в полной 
мере реализуется в деятельности созданных по инициативе Президента 
страны таких общественных структур, как Ассамблея народов Казахстана 
и Форум мировых религий. Налаживая различные формы межкультурного, 
межконфессионального диалога, они способствуют духовному единению 
евразийских народов, развитию гармоничной полифонии языков,  
культур и религий.

В казахстанской литературе современная цивилизация рассматривается 
как «широкая и устойчивая социокультурная общность человеческого 
общежития…В современном Казахстане складывается новая цивилизация, 
принявшая форму евразийства» [13, с.4].

Географическая целостность Евразии предопределила целостность 
этно-историческую и способствовала единении на ее территории двух 
культурных миров: разных, непохожих, часто противоборствующих, 
но обреченных природой и судьбой на взаимодействие. Цивилизация 
характеризуется не только особой технологией производства, но и 
соответствующим типом культуры. Цивилизационный подход к развитию 
человеческого общества предполагает изучение, в первую очередь, 
самобытности истории и культуры народов. Казахстанский философ  
А. Нысанбаев, подчеркивает, что именно евразийство в идеале есть  
средоточие этих двух полюсов человеческой культуры, евразийство в своей 
сущности есть особый тип мироотношения, пронизанный нравственным 
началом и способный благодаря своему практически-гуманистическому 
потенциалу, стать также и интегральным, т.е. преодолеть крайности Запада 
и Востока и синтезировать их лучшие черты. «Евразийство как «метафора 
большого явления» – это прообраз совершенно нового отношения человека 
к миру, новой формы жизни, единственно достойно отвечающей вызовам 
третьего тысячелетия» [14].

Л.Н. Гумилев утверждал наличие суперэтнической целостности народов 
евразийского пространства. По его мнению, их объединяет взаимная 
комплементарность, то есть взаимодополнение культур, существующая 
несмотря на некоторые различия в их быте и поведении. На основе 
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исторических и биосферных предпосылок у наших народов сложились 
общее мировоззрение, общности идеалов в обустройстве социальной 
жизни, особое и неповторимое единство в чувстве духовности. Из этого 
вытекает их естественная тяга к политической интеграции и к созданию 
крупных государственных образований, повторяющих естественные рамки 
евразийского пространства [15, с. 611].

Таким образом, в качестве культурных полюсов евразийской  
цивилизации выступают ее славянский и туранский элементы. «Евразийская 
цивилизация – исторически изменчивая целостность. Это единство  
образовалось в результате многовековых взаимосвязей, совместной 
жизнедеятельности разных народов, сформировав многие черты их 
хозяйственной и культурной жизни, а также ментальности». 

 Евразийская цивилизация – исторически изменчивая целостность, 
имеющая индоевропейские истоки и в настоящее время представляющая  
собой единство славянской, тюрко-монгольской и арктической  
субцивилизаций. Это единство образовалось в результате многовековых 
взаимосвязей, совместной жизнедеятельности разных народов, сформировав 
многие общие черты их хозяйственной и культурной жизни, а также 
ментальности [13].  Противопоставление типа киплинговского о том, 
что Западу и Востоку никогда не сойтись представляет собой не просто  
безобидную литературную метафору, а чревато весьма опасными 
последствиями.
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KAZAKHSTAN’S EVOLVING FOREIGN POLICY

Soviet Republic to Independent Statehood
On 2 March 1991, the Kazakh Republic was a constituent member of 

the Soviet Union. On 2 March 1992, now an independent, sovereign state, 
Kazakhstan was formally accepted as a member of the United Nations. Looking 
back, it is hard to appreciate fully the extent of the rupture that separated these 
dates. During the Soviet era, Kazakhstan was almost entirely cut off from the 
world beyond the Soviet borders. There were no direct international flights to 
the Kazakh capital; there were not even direct telephone lines or postal services. 
All foreign relations were handled through Moscow. Few Kazakhstanis had 
experience of the world outside the Soviet orbit. Equally, few foreigners from the 
‘far abroad’ had first-hand knowledge of Kazakhstan. Direct cooperation between  
the Central Asian republics was also limited, since the planning and organization 
of regional projects was directed from Moscow. Thus, when the Soviet Union 
collapsed – unexpectedly, with no transitional period – not only did the Kazakh 
government have very little expertise in the field of foreign affairs, but it was a 
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virtually unknown entity in the international arena. 
First Steps
The first stage in the formation of external relations was the basic process 

of establishing the necessary physical infrastructure for the conduct of direct 
communications. Remarkably, this was accomplished very quickly. Within 
a few months of independence, there was a growing volume of international 
traffic to and from Kazakhstan. Airline companies such as Lufthansa,  
Pakistan International Airlines, Air India, Iran Air and Turkish Airlines introduced 
direct flights, while new satellite links facilitated telephone communications. 
Concurrently, there was an urgent need to create the organizational and 
analytical apparatus to support the development of a robust foreign policy. This, 
too, was achieved in record time. Ministries with responsibility for foreign 
affairs and foreign economic relations were formed, a diplomatic service  
was created and Kazakh embassies were opened in the USA, major European 
and Asian centres, and in the member states of the Commonwealth of 
Independent States (CIS). By the mid-1990s, Kazakhstan had established  
reciprocal trade and diplomatic links with over one hundred foreign countries. 

It also acceded to the main international organizations. Membership of 
such bodies was a critical gauge of external recognition and acceptance. After 
being admitted to the United Nations in 1992, Kazakhstan joined UN funds, 
programmes and special agencies, such as UNDP, UNHCR, UNESCO, the 
International Civil Aviation Organization and International Labour Organization. 
Similarly, it joined the International Monetary Fund and World Bank, and  
applied for membership of the World Trade Organization (WTO).

Also during these first years, Kazakhstan acceded to several non-UN  
international governmental organizations, such as the Commonwealth of  
Independent States (CIS); the Organization for the Islamic Conference (OIC); 
the North Atlantic Cooperation Council (NACC); the NATO Partnership for 
Peace programme (PfP); and the Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE). Likewise, it joined the Asian Development Bank; the European 
Bank for Reconstruction and Development; and the Islamic Development Bank. 
Thus, within a very short period, the young state was firmly tied into major 
international bodies. This gave it international standing, and at the same time  
provided a valuable training ground for its senior civil servants, giving them the 
experience and the exposure to high-level negotiations that would enable them to 
act with confidence in the global arena.    

Role of President Nazarbayev
The speed and scope of these developments was in large part due to the 

professional competence of Kazakhstani officials. However, it was the vision, 
energy and determination of President Nazarbayev that shaped the policy and 
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gave it momentum. In particular, it was his intensive schedule of official visits 
to foreign countries that raised Kazakhstan’s profile internationally. A brief 
survey of his programme in the first five years of independence reveals the truly 
extraordinary degree of outreach. In 1992, he visited the USA, one of his very 
first trips outside the Soviet space. In February 1993, he went to Belgium, Austria 
and Egypt, to Thailand in August, to China and Mongolia in October and to the 
Netherlands in November. In 1995, the same heavy schedule was maintained,  
as his travels took him to France, South Korea, India, Indonesia and China. 
The following year he went to Iran, Malaysia, Singapore, Switzerland, 
Portugal, India and Australia. In 1997, he visited Turkey, Kuwait, Abu 
Dhabi, Bahrain, Oman, Germany and the USA (where he had meetings with  
President Clinton and Vice-President Gore).

Meanwhile, during this same period (1992-1997), high-ranking delegations 
from around the world came to Kazakhstan. They included French President 
Mitterrand, Iranian President Rafsanjani, Turkish President Demirel,  
Indonesian President Suharto, Malaysian Premier Mahathir Mohammed, Italian 
President Scalfaro, Chinese Premier Li Peng and Spanish Prime Minister Aznar 
– an impressive roll call of foreign dignitaries visiting a very recent addition 
to the international community.  These meetings were not merely ceremonial 
occasions. Each visit resulted in the signature of protocols and agreements that 
provided formal frameworks within which to develop public and private sector  
cooperation between Kazakhstan and the various states. Thus, in a very real 
sense they served as an engine for pushing forward the country’s foreign 
policy objectives. This pattern of personal contacts was maintained in the 
ensuing years, though the programme of visits became more selective and  
was often linked to specific projects.

Bilateral Relations 
Strong bilateral relations lie at the heart of Kazakhstan’s foreign policy. 

The country espoused an «open door» approach to the international community 
and has established friendly working ties with a broad range of partners 
around the world, based on principles of national interest and mutual respect.  
Inevitably, though, there is a degree of prioritization. One of Kazakhstan’s 
principal relationships is with the Russian Federation (hereafter ‘Russia’). 
This is not surprising, given that Kazakhstan shares a border of some 7,500 
km with its northern neighbour, as well as having a large Slav population.  
The two countries have mutual interests in many areas, including trade, 
investment, transport, defence and security. In 1998 Kazakhstan and Russia 
concluded a Treaty of Eternal Friendship and Co-operation. In May 2008,  
newly-elected Russian President Medvedev made Kazakhstan the destination  
of his first official visit abroad, an acknowledgement of the country’s key role in 
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regional affairs.  
In November 2013 the two states signed an additional treaty on «Good 

Neighbourly Relations and Alliance in the 21st Century», enhancing their 
strategic partnership by agreeing to co-operate on a wide range of social, 
security and foreign policy issues. They also pledged not to take part in any 
blocs or alliances directed against each other. Kazakhstani-Russian military  
co-operation continued to deepen. 

Border issues between the two states have been amicably resolved. In 1998, 
agreement was reached on the bilateral demarcation of their sectors of the 
Caspian seabed; in May 2002 a protocol (somewhat amended in 2006) set out  
the geographical co-ordinates of the modified median line. This provided the 
basis for the joint development and exploitation of the oilfields that straddle the 
Kazakhstani-Russian sectors. These include the Kurmangazy field, reckoned 
to be the fourth largest deposit in Kazakhstan. In 2005 the two states ratified  
the treaty on the demarcation of their common land border. 

Kazakhstani-Russian military co-operation has also continued to deepen.  
Accords signed in 2006 included an agreement on the renting of four military  
training and testing grounds to Russia. Joint military exercises are held on the 
territories of both states; furthermore, they are developing a single system of 
observation satellites. An issue that has caused friction at times concerns the terms 
and conditions for use of the Soviet-era Baikonur space centre, which is located 
in southern Kazakhstan but is operated by Russia. However, in June 2005, during 
President Putin’s visit to Kazakhstan to celebrate the 50th anniversary of the 
founding of the centre, it was agreed that the Russian lease would be extended 
until 2050. Accords signed in 2006 included an agreement on the renting of 
four military training and testing grounds to Russia. They were also developing 
a single system of observation satellites. Other areas of joint collaboration in 
space were the use of the Global Navigation Satellite System (GLONASS).  
In January 2013 the two states signed an agreement on the formation of joint  
regional air defences, with command headquarters to be based in Almaty.

The second vital relationship for Kazakhstan is with the People’s Republic 
of China. Not only do they share a border of 1,500 km, but at least 1 million 
Kazakhs live on the Chinese side of the border, in the Xinjiang Uigur Autonomous 
Region. Bilateral agreement to develop «long-term neighbourly and stable 
relations» was signed by the Kazakh and Chinese leaders in 1995, and in  
July 1996 China announced that it had conducted its last nuclear test – a decision 
that was especially welcome to the people of Kazakhstan who for decades had 
suffered from the fall-out of these explosions. 

The final demarcation of the China-Kazakhstan border was settled in 
1999. However, in 2008, when Beijing proposed that Chinese farmers be 
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allowed to rent one million hectares of Kazakh land for crop cultivation, there 
was a public outcry in Kazakhstan, triggered by the spectre of mass Chinese 
immigration. Another contentious issue was the utilization of trans-boundary 
water resources. A joint commission was established in 2000 to monitor the  
situation, but experts are concerned that the Cherny Irtysh–Karamay canal, 
under construction as part of a plan to develop western China, might have a  
harmful effect on adjacent areas of Kazakhstan. 

Significant Chinese investment in the Kazakhstani energy sector  
began in 1997 and has increased steadily with the construction of oil and 
gas pipelines. A strategic energy partnership agreement was signed in July  
2005. In 2009, the two countries agreed a «loans-for-oil» deal, whereby China made 
available a loan of $10,000 million in return for oil agreements that give Chinese 
companies access to several Kazakhstani oilfields. The two states plan a major 
expansion of bilateral trade and to this end, the China Gateway Project, a major 
transport complex, has been launched. It includes the construction of some 300 
km of railway across southern Kazakhstan to Khorgos on the Kazakhstan-Chinese 
border. In 2003, and again in 2010, China and Kazakhstan jointly hosted  
co-ordinated military exercises of member states of the Shanghai Cooperation 
Organisation.

In 2009, during President Nazarbaev’s visit to Beijing, a «loans-for-oil» 
deal was signed, whereby China provided a loan of US $10,000 m. In return, 
Chinese companies gained access to a number of Kazakhstani oilfields. On his  
visit to China in April 2013, President Nazarbaev met with the new Chinese 
President Xi Jinping, and with the head of the China National Petroleum  
Corporation; this paved the way for greater Chinese involvement in Kazakhstan’s 
mining sector. In September 2013, during President Xi’s visit to Kazakhstan, 
some 20 bilateral agreements were signed; they included China’s acquisition 
of shares in the giant Kashagan offshore oilfield. President Nazarbaev  
made a state visit to China in May 2014; one of the outcomes of the visit was 
a preferential loan of $1,000 m. from the Export-Import Bank of China to the 
Development Bank of Kazakhstan for the modernization and reconstruction of 
the Shymkent refinery. The timing of these deals, shortly before the signing of the 
Eurasian Economic Treaty (see below) prompted speculation that China aimed to 
counter Russian influence in Kazakhstan.

Nuclear co-operation was strengthened in June 2011, when an 
agreement was signed on strategic interaction between Kazatomprom and 
the Chinese State Corporation of Nuclear Industry. In addition, Kazakhstan  
agreed to supply fuel pellets to China. Agreements such as these prompted 
Nazarbaev’s description of China as the `leading investment partner of  
Kazakhstan’. Bilateral trade in 2010 had exceeded US $27,000 m. and both 
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sides aimed to increase this to $40,000 m. by 2015. Nevertheless, there were 
occasional strains in the relationship between the two countries. One concerned 
the utilization of trans-boundary water resources. In Kazakhstan there were  
fears that the Cherny Irtysh–Karamay canal, under construction as part of a 
plan to develop western China, might have a harmful effect on adjacent areas  
of Kazakhstan. In 2010 China proposed that Chinese farmers be allowed to 
rent 1m. ha of land in Kazakhstan for the cultivation of crops such as soya and 
rapeseed. President Nazarbaev seemed to favour this request, since the land was  
underused, but public opinion was deeply hostile, particularly as opposition 
parties presented the prospect of mass Chinese immigration. Consequently,  
the project was suspended.

Kazakhstan’s third strategic relationship is with the United States of America. 
In May 1992 President Nazarbayev made an official visit to Washington, DC, 
where he signed agreements that laid the foundations for the development of 
economic, technical, and cultural ties between the two countries. Over the years, 
despite US concerns about Kazakhstan’s sometimes faltering progress towards  
democracy, the relationship has remained strong. US companies are among 
the largest investors in Kazakhstan, particularly in the oil and gas sector. In the 
autumn of 2001, Kazakhstan demonstrated its support for the US-led ‘war 
on terror’ by opening its airspace to US military aircraft engaged in operations 
in the region and allowing emergency landings to be made on its territory. 
Subsequently, it permitted the transit of non-lethal cargoes across its territory (as 
part of the Northern Distribution Network) to support the NATO-ISAF mission in  
Afghanistan.  High-level US-Kazakhstan contacts were supported by links  
in energy, trade and investment, education, scientific, military and technical 
co-operation, and a range of cultural-humanitarian initiatives. In June 2014 senior 
officials on both sides confirmed their intention to strengthen the comprehensive 
strategic partnership.

Despite its strong links with the West, Kazakhstan also has friendly relations 
with Iran. During the Soviet period a few thousand Kazakhs fled to Iran and 
subsequently settled there. When Kazakhstan became an independent state, both 
sides were eager to establish good, and mutually beneficial, relations. Plans 
to build a cross-border pipeline were not feasible while the US Government 
maintained a hostile attitude towards Tehran, but swap exchange agreements with 
Iran provided a useful additional conduit for Kazakhstani petroleum exports. The 
Iranian side, meanwhile, was eager to purchase ‘unlimited’ amounts of Kazakhstani 
steel and grain. In 2007, during President Nazarbayev’s official visit to Tehran, 
several important agreements were signed, including one on the construction of 
a railway line from Kazakhstan via Turkmenistan and Iran to the Gulf States, to 
form part of the North–South transport corridor. Another notable development 
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was the joint proposal to establish a ‘fuel bank' for nuclear energy on Kazakh 
territory – an idea which had originally been proposed by the International Atomic 
Energy Agency in 2005, and was supported by Russia and the USA. (In 2007 
the US Administration had allocated US $50m. to the project, which, if realized,  
would provide a safe source of enriched uranium for use in Iranian nuclear power 
plants.) The proposal is still on the table, but has not as yet been carried forward. 

Relations with Turkey began well after Kazakhstani independence, but 
languished in the late 1990s. In the 2000s, however, there was an upsurge 
of co-operation in the energy, transportation, construction and ship-building 
industries. President Nazarbaev’s visit to Ankara, the Turkish capital, in 
October 2012 boosted the relationship still further, as demonstrated by the 
adoption of the ‘New Synergies’ joint Action Plan for 2012–15. In 2012 
Kazakhstan's investments in Turkey amounted to US $978.1 m., and Turkey's  
investments in Kazakhstan to $859.8 m. Links with Arab countries, notably 
Qatar, were also developing well, with co-operation in trade, investment and joint 
projects.

A relationship that is assuming growing importance is with India. 
This was given political impetus by Vice-President Hamid Ansari’s visit to 
Kazakhstan in 2008. Discussions focused on bilateral trade and economic 
co-operation, particularly in the hydrocarbons sector – a priority concern 
for India. Co-operation in higher education is also being promoted. In 2009 
President Nazarbayev made a four-day visit to India. One of the outcomes was a  
memorandum of understanding on joint co-operation on nuclear energy-related 
projects. These were further elaborated the following year during Indian 
Foreign Minister Krishna’s visit to Kazakhstan. Cooperation was intensified  
following the successful visit of  Prime Minster Modi to Kazakhstan in July 2015.

Central Asian Neighbours 
In the early post-Soviet years, relations between the Central Asian 

states were complicated by economic rivalry and competition for foreign 
aid. However, Kazakhstan has taken care to build up cordial bilateral ties 
and is engaged in various joint projects with these states; there is also  
substantial Kazakh investment in Kyrgyzstan and Tajikistan. Joint bilateral 
investment funds have been established with both these countries, with Kazakhstan 
contributing the lion’s share of capital. Yet attempts to form an intra-regional 
Central Asian organisation have been unsuccessful. In July 1994 Kazakhstan, 
Uzbekistan and Kyrgyzstan, later joined by Tajikistan, created an embryonic 
economic and defence union. This alliance, later renamed the Central Asian  
Economic Union, aimed to foster regional co-operation but made little real 
progress. In 2001 it underwent another transformation, now becoming the 
Central Asia Co-operation Organization (CACO). Russia joined it in mid-2004.  
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This merely hastened its demise: shortly after, CACO merged with the Eurasian 
Economic Community (see below) and ceased to exist as a separate entity. 

It was a disappointing but not surprising outcome. In 1993, President 
Nazarbayev had himself commented, ‘Everyone wants to live in his own 
apartment, not in a communal flat. The same goes for sovereign states’. It is  
never easy to create multilateral organizations. Even when conditions are 
favourable, progress can be slow – as the history of the European Union has 
shown. There must be a genuine convergence of aims, as well as stability, 
comparable levels of development and a critical mass of human and material 
resources. These pre-conditions do not yet exist in Central Asia. However,  
the need for a forum to discuss common regional issues and to coordinate 
policies has not disappeared. In an encouraging show of unity, the heads of the 
five Central Asian states assembled in Semey (Semipalatinsk) on 8 September 
2006 to sign a treaty creating a Nuclear-Weapons-Free Zone (NWFZ) in  
Central Asia; the treaty, negotiated over some 10 years under the aegis of the 
UN, came into force in March 2009. It is in the context of such joint actions 
that President Nazarbayev has revived the idea of a Central Asian forum. 
It is unlikely that this will be achieved in the near future, but in the longer  
term some type of cooperative partnership could well be established.  

Other important foreign policy developments include Kazakhstan’s 
Partnership and Cooperation Agreement with the European Union, which was  
signedin 1995 and came into force in 1999. Links with the Middle East 
have also been developed, underpinned by agreements on co-operation in 
trade, investment and joint projects, notably with Egypt, Qatar and Syria.  
Trade with Turkey, after a slow start, began to pick up in the 2000s, with 
an emphasis on cooperation in energy, transportation, construction and 
ship building industries. South Korea is steadily strengthening its ties with  
Kazakhstan. During President Lee Myung-bak’s visit in May 2009, a 
long-term agreement worth US $5,000 million was concluded in the 
energy and technology sectors. Brazilian President Lula da Silva’s visit to  
Kazakhstan in June 2009, following on from President Nazarbayev’s successful 
trip to Brazil in 2007, marked the emergence of another up-and-coming 
relationship. The two countries share common positions on such issues as 
non-proliferation of weapons of mass destruction, and the strengthening of  
inter-religious and inter-ethnic tolerance. There are also opportunities for 
strengthening co-operation in agriculture, mining and energy.

Regional Organizations
In parallel to its policy of developing strong bilateral relations, Kazakhstan 

has also embraced multilateralism, particularly at the regional level. It has  
pursued this goal not only as an active member of existing structures, but  
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increasingly has put forward its own initiatives to promote regional cooperation. 
Again, however, it has consistently maintained equilibrium by creating  
a network of counterpoises. 

This was evident in the deft manner in which it balanced its membership 
of the Tehran-based Economic Cooperation Organization (ECO) with the  
Ankara-led Turkic Summits. Kazakhstan joined both bodies in 1992. ECO was 
the outcome of a series of previous alliances between Iran, Pakistan and Turkey. 
After several years of relative inactivity, it grasped the opportunity provided 
by the collapse of the Soviet Union to expand its membership to include  
all the Central Asian states, also Azerbaijan and Afghanistan. A non-political 
intergovernmental organization, it seeks to promote economic, technical 
and cultural cooperation within the region. Kazakhstan has played a leading 
role in ECO, heading the Organization twice (2003-2004, 2004-2006).  The 
Turkic Summits were also initiated in response to the Soviet disintegration.  
Conceived as an annual high-level event, they were intended to strengthen 
relations between Turkey and the ex-Soviet Turkic states. As with ECO, the 
emphasis was on economic cooperation, particularly in the transport and 
energy sectors. By 2001, however, the Turkic Summits had lost momentum and 
were suspended. Yet in 2006, understanding the potential of this framework, 
President Nazarbayev was instrumental in reviving the Summits and  
setting in motion a process of institutionalization. In 2010, this resulted in an 
agreement to establish the Cooperation Council of Turkic-Speaking Countries 
(CCTC), with the inaugural meeting to be held in Kazakhstan in 2011.  The 
membership of the CCTC is almost the same as that of ECO, as are the objectives. 
However, by actively supporting both organizations Kazakhstan is able  
to play a pivotal role in a managing the relationship between Tehran and Ankara.   

The Eurasian Economic Community (EURASEC) developed out of an 
idea for a «Eurasian Union» that was first proposed by President Nazarbayev 
in 1994. The underlying rationale was the need for closer, more effective  
economic integration among an inner core of CIS member states. In 1996, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus and Russia concluded an agreement on 
«The Regulation of Economic and Humanitarian Integration»; Tajikistan 
acceded to the treaty in 1998. This formed the basis for the Eurasian Economic  
Community, which was formally launched in April 2001. The longer-term 
goal was to establish a single economic space, underpinned by a Customs 
Union. The immediate task, however, was to create viable decision-making  
institutions. The highest policy-making organ was the Inter-State Council; 
President Nazarbayev was elected as its first chairman at the inaugural meeting 
later that year. Critics of the new organization saw it as a vehicle for reasserting  
Russian influence. However, the voting system was weighted to ensure that 
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major policy decisions could only be obtained by a coalition of at least three 
states. In 2005 Uzbekistan joined EURASEC (coinciding with the merger of 
CACO and EURASEC), but withdrew three years later. Meanwhile, work  
proceeded on preparations for the Customs Union, overseen by Tair Mansurov, 
a Kazakh career diplomat who has held the post of Secretary General since 
October 2007. The Customs Union was inaugurated in 2010. In Astana, on  
29 May 2014, Belarus, Kazakhstan and Russia signed a treaty formally 
establishing the Eurasian Economic Union. It entered into force on 1 January 
2015, pending ratification by the respective legislatures (a process which  
was competed during that year).

Kazakhstan has also played a major role in the development of the 
Shanghai Co-operation Organization (SCO). It was one of the founder members  
of the summit meetings of the so-called «Shanghai Five». This informal 
structure, which, besides Kazakhstan, comprised China, Kyrgyzstan, Russia and 
Tajikistan, sought to resolve border issues and to promote confidence-building. 
In 2001 Uzbekistan joined the group, which was simultaneously transformed 
into an international organization, entitled the Shanghai Co-operation 
Organization. One of the benefits of the SCO is the boost it has given to 
regional trade. Secure intra-regional supplies of energy are also a priority. In 
January 2007 Bolat Nurgaliev, a senior Kazakh official, succeeded the Chinese  
representative Zhang Deguang as Secretary-General of the SCO.

A unique feature of the SCO is the layered membership structure, which 
gives flexibility and greater geographic outreach.  It has full Members (originally 
China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia Tajikistan and Uzbekistan, and since 
2015, India and Pakistan); ‘Observers’ (Mongolia, Iran and since 2012, 
Afghanistan), also ‘Dialogue Partners’ (first accorded to Belarus and Sri Lanka in 
2009, and from 2012, Turkey). The SCO acquired observer status in the United 
Nations General Assembly in December 2004. Agreements on cooperation  
and partnership have also been concluded with other regional groupings 
such as ASEAN (Association of South East Asian Nation), CIS, CSTO and 
EURASEC. The growing prestige of SCO was further emphasized in April 
2010 with the signing of the Joint Declaration on Cooperation between UN and  
SCO Secretariats.  Kazakhstan headed the SCO in 2004-2005, and in 2010-2011. 

Regional Security Organizations
Located in a volatile region, security was an early priority for Kazakhstan. 

It was one of the founder members of the CIS Collective Security Treaty 
Organization (CSTO), originally established by the Tashkent Declaration  
of 1992, then further institutionalised in 2002. Kazakhstan’s commitment to the 
CSTO and to the development of military partnership with its member states 
has remained a fundamental part of its national security strategy. This was  
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emphasized by the then Minister of Defence (and former Prime Minister) 
Akhmetov in April 2007, who stated that ‘a priority for the country is 
participation in the CSTO’. Kazakhstan has remained an active participant  
in CSTO administration, command and control structures, likewise in manoeuvres.  

Kazakhstan joined the NATO «Partnership for Peace» (PfP) programme 
in 1995. It regularly participates in various training operations and is the 
lead partner for NATO in the Central Asian region. Within this framework,  
a NATO information centre was established in Astana in 2004, and in February 
2005 a major NATO forum was held in Almaty. Moreover, NATO’s special 
representative for Central Asian communications and co-operation is based  
in Kazakhstan. In January 2006 the relationship with NATO was strengthened 
by the adoption of an Individual Partnership Action Plan (IPAP). Joint activities 
include regular ‘Steppe Eagle’ military manoeuvres between ‘Kazbrig’  
(Kazakhstan Brigade) and NATO member states, with the aim of promoting 
interoperability. 

Nevertheless, despite these close ties, Kazakhstan refused to participate 
in NATO exercises in Georgia in May 2009. This was generally regarded as 
a show of solidarity with Russia and an implicit criticism of the Western stance  
in the 2008 Russo-Georgian conflict. A similar show of Kazakhstan’s independent 
policy was apparent in June 2009, when the NATO Euro-Atlantic Security  
Forum was held in Astana. The conference, opened by the Secretary General of 
NATO, was the first such meeting to be held in a former «Eastern bloc» country. 
Yet to the surprise of many, President Nazarbayev did not attend in person.  
Overall, the Kazakhstani leadership appeared to downplay the event so as to 
emphasize that the relationship with NATO, while important, was only one of a 
range of relationships.

Kazakhstan is a member of yet a third security body, the SCO Regional 
Anti-Terrorist Structure (RATS). In 2001, the Shanghai Convention on 
Combating Terrorism, Separatism and Extremism was signed, thereby creating a  
legal framework for regional co-operation in police operations and intelligence 
information gathering. The SCO Anti-Terrorism Centre was inaugurated 
in June 2004, with headquarters in Tashkent. In July 2005, at an SCO 
heads of state summit meeting held in Astana, a counter-terrorism strategy  
was approved, together with an agreement on mutual assistance in emergency 
situations. The concluding declaration included a statement noting that combat 
operations in Afghanistan were over; therefore, in the light of the declared 
‘success’ of the US-led coalition in achieving its stated objectives, SCO 
members jointly requested that it indicate a timetable for the withdrawal of  
its personnel from bases in Uzbekistan and Kyrgyzstan, since permission to use 
these bases had only been granted as a temporary measure. This was widely 
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interpreted in the West as a provocative action, designed to show that the SCO  
would not tolerate the presence of a rival security organization in the 
region. However, a more sober reading of the statement suggests that it was 
a legitimate call for clarification of the situation. Far from attempting to 
establish itself as an alternative to NATO, the SCO did not even have a joint  
military command. The first official meeting of SCO defence ministers did not 
take place until April 2006. The annual ‘Peace Mission’ operations that have been 
conducted by member states in recent years form part of the SCO anti-terrorist 
campaign and are of very limited duration. 

Kazakhstan has initiated two regional security projects which deserve 
attention. One of these is the Conference on Interaction and Confidence 
Building Measures in Asia (CICA).  Launched by President Nazarbayev in  
1992, it was envisaged as a trans-Asian counterpart to the OSCE (see below).  
It seeks to promote regional security by using the ‘soft power’ of cooperation, 
peace, confidence and friendship.  After a lengthy period of gestation, 
the inaugural summit meeting of CICA was held in Almaty in June 2002;  
participants included senior representatives from Iran, Israel, India and 
Pakistan. The agenda focused on regional security threats. However, equally 
important was the opportunity to hold informal meetings in the margins of the 
main sessions. This provided opportunities to discuss sensitive issues in an 
amicable, confidential atmosphere. CICA has now been fully institutionalised,  
with a secretariat based in Almaty and a number of bodies dedicated to the 
implementation of specific activities. These include four-yearly summit meetings, 
also regular meetings of Foreign Ministers and Special Working Groups.  

The second Kazakh initiative in this field is the tri-annual Congress 
of the Leaders of World and Traditional Religions. Inaugurated in 2003, it 
brings together representatives of all the major faith communities. It is another  
imaginative use of ‘soft power’ to strengthen security by fostering tolerance 
and dialogue between the different faiths.  The second meeting, in 2006, took 
place in the newly erected ‘Peace Pyramid’ in Astana. In his opening speech 
President Nazarbayev emphasised the role of religious leaders in enhancing 
international security, pointing out that ‘Political conflicts can no longer be  
solved exclusively on the political level’.  The congress joint statement called 
for dialogue to seek ‘what is common rather than what divides us’. Thus, 
inter-faith dialogue is integrated into a broader security-building framework. 
This event has become an important meeting place for religious and political  
leaders, as well as for a wide range of interested governmental and 
non-governmental organisations. In 2015, Kazakhstan hosted the Fifth Congress  
of World Religions; participants included the United Nations Secretary-General 
Ban Ki-moon.
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Chairmanship of the OSCE
In 2010 Kazakhstan assumed the chairmanship of the Organization for 

Security and Co-operation in Europe (OSCE). The organization comprises 
56 member states that together span the northern hemisphere. It concerns itself  
with a wide range of political, social, economic and security issues. Thus, 
although it is by definition a regional organization, yet in size and scope it is in 
effect an international body. Consequently, to secure the chairmanship of this 
body represented a significant step change in the level of Kazakhstan’s influence  
and standing on the world stage. Kazakhstan, like several other former Soviet 
states, had joined the OSCE in January 1992. However, although all members 
were supposedly equal, there was an implicit two-tier division, whereby  
some states – the ‘Western bloc’ – occupied a more privileged position than CIS 
members. 

Perhaps not surprisingly, there was strong opposition from several Western 
states to Kazakhstan’s candidacy. The professed reason was Kazakhstan’s 
poor human rights record. Yet behind the arguments and counterarguments  
on this issue, there was also a perceptible hint of outrage that an ex-Soviet, 
Eurasian, predominantly Muslim country should aspire to lead this 
Western-dominated organization. Nevertheless, Kazakhstan persisted in its 
efforts and in November 2007 succeeded in gaining a unanimous vote in favour 
of its chairmanship in 2010.  In preparation for this, it joined the OSCE ‘Troika’ 
of past, present and future chairmen in January 2009, and in this capacity,  
chaired the OSCE Mediterranean Contact Group on Co-operation (comprising 
OSCE participants, also Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco and Tunisia). 

The following year, shortly after Kazakhstan took over the OSCE 
chairmanship, it was confronted with a major crisis in neighbouring Kyrgyzstan.  
In early April, the Kyrgyz capital was engulfed by civil unrest. Government 
troops opened fire on the crowd, killing 89 people (official estimate) and 
injuring more than 1,500. Incumbent President Bakiev fled to the south of the  
county and subsequently resigned; an interim government under Roza 
Otunbayeva was installed. Kazakhstan, in its capacity as OSCE chairman, 
joined with Russia and the US to facilitate his evacuation to Belarus. A few 
weeks later there was more violence in southern Kyrgyzstan and in June, the  
situation escalated into a brutal conflict between the Kyrgyz and the ethnic 
Uzbek population. Some 100,000 refugees fled across the border to Uzbekistan 
and another 300,000 people were internally displaced in Kyrgyzstan. The death  
toll was officially set at around 400, but unofficial estimates suggested a figure 
of at least 2,000. Many people suffered serious injuries and the devastation 
of homes and infrastructure was colossal. The great majority of the victims  
were ethnic Uzbeks.
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The OSCE singularly failed to live up to its stated objectives of conflict 
prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation.  This was 
not Kazakhstan’s fault, but a painful illustration of the gulf that lay between 
institutional declarations and real capabilities. In July, after the violence  
had begun to subside, Kazakhstan hosted an informal meeting of OSCE Foreign 
Ministers, during which it was decided to offer the deployment of an unarmed 
police force in the south of Kyrgyzstan. However, there was strong opposition 
to this proposal within the country, especially in the area where the police 
force was to be deployed. It was not till the end of December that a modest 
advisory police group finally began to arrive. The idea of an independent OSCE 
investigation into the violence also received a hostile reception. A compromise 
solution was proposed, whereby representatives of OSCE member states  
would conduct an investigation, but it would not be officially classified  
as an OSCE project.  

Kazakhstan could not single-handedly remedy the weaknesses and  
shortcomings of the OSCE. It did, however, try to move beyond ‘double 
standards’ and internal divisions so as to focus more effectively on constructive 
co-operation in the face of real and urgent threats to security. In particular, it 
recognised the need for a new, comprehensive vision of security, encompassing 
the entire Euro-Atlantic and Eur-Asian space. It was largely in order to  
highlight these challenges that Kazakhstan sought to convene a summit of 
OSCE members – the first such meeting since the 1999 Istanbul Summit. The 
final document, the ‘Astana Commemorative Declaration towards a Security 
Community’, was an anodyne statement of intent.  Yet although Kazakhstan did 
not succeed in accomplishing what it had hoped to achieve, its term of office 
was by no means insignificant. It brought new energy and a new perspective to  
the OSCE. Crucially, it had mapped out a vision of what needed to be done if the 
organization was to be relevant to the needs of the twenty-first century.

Organization of the Islamic Conference
Following on from its role in the OSCE, Kazakhstan assumed chairmanship 

of the Organization of the Islamic Conference (OIC) in mid-2011.  
This is in many ways an even more complex task. The OIC was established in 
September 1969.  An international organization with a permanent delegation to the 
United Nations, its 57 member states have a total population of some 1.6 billion. 
They are predominantly drawn from Africa and Asia, but there are also several 
observer states and observer organizations which extend its reach to Europe.  
The main purpose of the OIC is to protect the interests and well-being of 
Muslims worldwide. This includes such aims as preserving Islamic social and 
economic values; promoting solidarity amongst member states; increasing 
cooperation in social, economic, cultural, scientific, and political fields; and  
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upholding international peace and security. Kazakhstan, which has a 
predominantly Muslim population, joined the OIC in 1995. It takes the helm 
at a time when there are major challenges in many parts of the Islamic world.   
These include deep-seated systemic problems, as well as current political 
uprisings, violent conflicts, religious extremism and terrorism, all exacerbated 
by poverty, unemployment and rising food and fuel prices. There are calls 
for the OIC to undertake a proactive peace-making role in some of these  
situations, notably in Afghanistan. Whether or not the OIC will be able to 
make a meaningful contribution is unclear. What is clear, however, is that it 
will require all Kazakhstan’s diplomatic skills and experience in international  
negotiations to steer the OIC through this difficult period.

Conclusions
Kazakhstan’s foreign policy has three salient features. Firstly, it is 

characterised by a broad and balanced range of relationships; despite the  
pressures and blandishments that have been proffered from all sides, it has refused 
to be drawn into any exclusive ideological bloc and instead, has maintained good 
relations with states that have rival or even mutually hostile interests and goals. 
Secondly, it has followed a policy of constructive engagement, making effective 
use of bilateral and multilateral instruments. Thirdly, it has shown remarkable 
persistence in implementing policy objectives, pursuing its goals over long periods 
and if necessary, overcoming the apathy and even opposition of potential partners. 

With regard to the planning and decision-making process, President 
Nazarbayev has personally made a very considerable contribution to the 
development of Kazakhstan’s foreign policy. His formulation of the ‘Eurasian 
Doctrine’, with its emphasis on East-West Dialogue, has provided the  
conceptual basis for a policy of constructive, peaceful engagement. It envisions 
a complex, integral approach to global issues, cutting across political, 
economic, military and cultural divisions, thereby achieving greater mutual  
understanding and reducing tension in the international arena. 

The leadership exercised by President Nazarbayev has been crucial.  It 
was especially important in the early years, when the newly independent 
state was still establishing its international profile. The fact that he  
was able to draw on the support of a well-educated, professional and extremely 
competent team of civil servants made it possible to implement his vision. 
Now, a more diversified foreign policy apparatus is emerging and increasingly, 
senior diplomats are taking a more prominent role in the international  
arena. Thus, there is a solid foundation on which to move forward.

The combination of these factors has made it possible for Kazakhstan  
to progress with unusual speed and assurance from being a fledgling 
independent state in 1991, to a significant regional player in 2011. It is now set 
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to broaden its sphere of activity at the international level. The chairmanship 
of the OSCE in 2010 was the first step in this direction. Its role in the OIC is a  
continuation of this process. Kazakhstan’s proven ability to engage with many 
different, competing constituencies gives it a unique opportunity to play a 
key role in international affairs at the highest level. Its track record suggests  
that it could fulfil such a role with distinction. 
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Тiкелей сухбат 
Прямая речь
Direct speech

Рафис АБАЗОВ, профессор Колумбийского 
университета PhD, Нью-Йорк, США

«Сегодняшнее торжество, с научной точки 
зрения, – очень важное событие, поскольку 
ученые разных стран получили возможность 
выработать общие рекомендации для  
дальнейших исследований по истории 
Центрально-Азиатского региона. 

В Астане мы встретились с исследователями  
из Италии, Франции, Испании и готовы  
предложить казахстанским коллегам на 
рассмотрение наши разработки по этому 
направлению. Мы должны понять друг друга, 

чтобы двигаться вперед. Надо сказать, что сейчас интерес к региону возрос, 
поскольку появилось много новых источников, есть дискуссионные вопросы.

В последнее время казахстанские ученые стали более активно работать 
с иностранной общественностью, значительно увеличилось число научных 
публикаций на английском, немецком и других языках. Для участия в 
конференции мы привезли карту региона, которая была составлена более 
500 лет назад. И по ней явно видно, что территория нынешнего Казахстана 
занимала важное место в торгово-экономических отношениях в мире».

Шайыркул БАТЫРБАЕВА, доктор 
исторических наук, профессор, заведующая 
кафедрой источниковедения, историографии и 
исторической информатики, профессор Кыргызского  
национального университета им. Ж.Баласагына, 
Кыргызстан

«Значимость идеи «Мәңгілік Ел». 550-летие Казахского 
ханства, которое в эти дни отмечает Казахстан, дата 
значительная не только для вашей страны. Ключевая 
национальная идея «Мәңгілік Ел», которую выдвинул 
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Президент Казахстана, – основное понятие тюркской цивилизации. И я  
рада, что участвовала в конференции «Мәңгілік Ел» в Назарбаев 
Университете.

Создание Казахского ханства стало переломным моментом в истории 
вашей страны. Общественно-политическая значимость этого события в 
том, что Казахское ханство – первое объединение казахов в Центральной 
Азии. Его становление связано со славными именами Жанибека и Керея. 

История – наука сложная и многогранная, но она помогает осознавать 
истинные причины произошедших событий. Деяния ханов Жанибека 
и Керея стали важнейшей вехой в истории Казахстана. Они сделали  
первый шаг к независимости казахов.

Конференция интересна еще и обсуждением источниковедческих 
аспектов казахско-кыргызских отношений в XVIII–XIX веках. Как известно, 
мы – родственные народы, и с образованием Казахского ханства произошли 
крупные изменения и в Кыргызстане. В этот период завершилось  
формирование кыргызского этноса. Объединила наши народы и совместная 
борьба против общих врагов. Это лишь некоторые моменты. В нашей 
совместной истории еще немало страниц, которые требуют объективного 
анализа.

Уверена, что празднование 550-летия Казахского ханства будет 
способствовать укреплению патриотизма и еще большему интересу 
казахстанцев к отечественной истории. Ваш народ по праву может 
гордиться своей страной, которая получила заслуженное признание в 
мире. Независимость и государственность лежат в основе героического  
прошлого казахского народа, его славного настоящего и светлого 
будущего».

Наиля БЕКМАХАНОВА, академик РАЕН, 
главный научный сотрудник Института истории 
Российской академии наук, доктор исторических 
наук, Москва, Россия

«550-летие Казахского ханства – новая страница 
в истории казахской степи. Сейчас она дает 
неослабевающий стимул к поиску новых документов, 
проведению археологических раскопок, сбору 
этнографического материала. Все эти находки делают 
историю Казахстана еще более яркой и убедительной. 
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Юбилейная дата, которую отмечают казахстанцы, символизирует 
единение народа, гордость за свою Родину, расширяет исторические рамки 
и самосознание.

Как ведущий научный сотрудник Института российской истории 
РАН, хочу отметить, что эта дата вызывает большой интерес, и по ней 
работают как минимум в двух академиях. 550-летием Казахского ханства 
заинтересовались многие крупные университеты в Москве, Санкт- 
Петербурге и других крупных городах России.

Роль Казахского ханства в первую очередь нашла отражение в учебниках. 
Говорилось в них и о значимых датах. С того времени прошли десятилетия. 
Сейчас эта важная для государства тема глубоко изучается не только 
в научных кругах. Еще нет капитальных классических монографий, но, я  
думаю, они скоро появятся. Хорошо поработали археологи, этнографы 
и историки, открывшие много ценнейших документов. Уверена, что 
открывшиеся факты будут интересны и академикам, и школьникам. Главное 
– не ослаблять внимания». 

Леонид БОБРОВ, доцент 
кафедры «Археологии и этнографии» 
Новосибирского государственного 
университета, старший научный 
сотрудник Лаборатории гуманитарных 
исследований научно-исследовательской 
части Новосибирского государственного 
университета доктор исторических наук, 
Новосибирск, Россия

«Каждый раз приезжая в Казахстан, 
убеждаюсь, что казахстанцы - прекрасные 
хозяева, которые принимают гостей на высоком 
уровне, а сегодняшнее мероприятие выше  
всяких похвал. Мне очень приятно, что высок 
не только организационный уровень - это 
стандартная ситуация для Казахстана, но и очень научный уровень. 
Собрались наши коллеги из Европы и США, мы смогли пообщаться, 
обсудить многие интересные задачи и даже договориться о совместных 
статьях и монографиях. Данная конференция дала толчок развитию  
науки в сфере изучения истории Казахстана».
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Александр ВАСИЛЬЕВ, старший 
научный сотрудник Института 
востоковедения Российской академии наук, 
кандидат исторических наук, Москва, 
Россия 

«Мы серьезно изучаем исторические 
вехи развития Казахстана. И теория о том, 
что в Азии не было ранее цивилизации, не  
имеет никаких на то оснований. 

Цивилизация в Казахстане и Центральной 
Азии имела место быть, но она была иного 

типа, чем в той же Европе. У кочевой цивилизации есть свои особенности, 
и это целый пласт для работы ученых историков, востоковедов. Мы  
рады, что попали на празднование 550-летия Казахского ханства. Участие в 
этих мероприятиях, я уверен, даст толчок к развитию наших исследований  
в этой области. Желаю всем казахстанцам благополучия и процветания!».

Ирина КОНОВАЛОВА, заместитель директора 
института Всеобщей истории Российской  
академии наук, Москва, Россия

«Понятно, что 550-летие, как любой другой юбилей 
государственности, - это в той или иной степени 
условная дата. Государство не возникало вдруг: вчера 
не было, сегодня оно есть. Государствообразование 
- это не одномоментное явление. Это длительный 
процесс, опирающейся на уже существующие 
традиции. Вчера на круглом столе, уже справедливо 
говорилось о мощности традиции Тюркского 
Каганата и Золотой Орды. Но в этом ряду Казахское 
ханство не просто преемник этих государственных 
образований, у них принципиальное отличие от предшествующих ему 
государств - это появление термина «казах», нового этнонима знаменующего  
формование нового этнополитической общности казахского народа.
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Мы хорошо понимаем, каким особым смыслом наполнены для вас 
торжества, посвященные празднованию 550-летия Казахского ханства. 
Ведь в исторической памяти любого народа в период становления 
его государственности это занимает ключевое место, потому что с  
образованием собственного государства народ получает инструмент, с 
помощью которого он возвышает свое существование и входит в мировую 
симфонию государств в качестве уникального исторического субъекта.

Наверняка по конкретным вопросам истории образования Казахского 
ханства есть и будут расхождения и дискуссии. Наверняка, это будет 
обсуждаться и в последующих заседаниях. Наверняка, историческое 
событие будет рассматриваться, и анализироваться с разных точек зрения: 
не только историками, но и этнологами, культурологами, геополитиками 
и историко-географами. Но, несомненно, одно, что образование 
Казахского ханства и присутствие его на политической арене Средней  
Азии коренным образом преобразило этот регион».

Кармен МУРО, этнограф, президент 
международного Фонда по изучению 
и распространению культуры народов 
Сибири и Центральной Азии, Испания

«Меня давно привлекает Казахстан 
– страна с уникальной культурой, о 
которой далеко не все европейцы имеют 
объективное представление. Как этнограф и  
руководитель одного из крупных музеев в 
Испании, я также не перестаю восхищаться 
казахской юртой. В ее конструкции заложен 

космологический принцип строения мироздания. Мне бы очень хотелось, 
чтобы казахская юрта была представлена в качестве экспоната в 
нашем музее. Уверена, что юрта могла бы поведать нашим посетителям  
уникальные грани самобытной культуры казахов».
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Катрин Пужоль профессор французского 
Национального института восточных языков 
и цивилизаций, Франция

«Орталық Азияны 33 жылдан бері 
зерттеп келе жатқан тарихшы ретінде 
Қазақстанда шын мәнінде ұрпақтан ұрпаққа 
беріліп келе жатқан мәдениеті, дәстүрі 
қатты сезіледі. Мен Өзбекстанда тұрдым, 
онда мүлдем бөлек, ондағы мәдениет 
отырықшылдық және мемлекеттілікте  
өзгеше. Мұндағы адамдар – шын мәнінде дала 
перзенттері.

Не себепті Қазақстан Кеңес одағы елдері ішінен соншалықты 
жоғарыға көтерілді? Себебі ол бай немесе мұнайы көп болғандықтан ба? 
Бұл мемлекетте көшпенділер ұрпағына тән қасиет бар. Жақсылыққа 
ұмтылу және өміршеңдік. Бұл қасиет әлемде жоғары деңгейде көрінгісі  
келетін жастарда сезіледі.

Мүмкін мен қателесіп отырған шығармын, алайда менің ойымша 
жаһандану, бәсекелестік жағдайында дамып жатқан тәуелсіз мемлекетте 
қандайда бір мықты тараптар керек.  Тарихтан қалыптасқандай  
мемлекет аумағында ешкімде жекеменшік жер болмады, табиғатқа 
деген ерекше көзқарастың арқасында қазақ халқын заманауи жаһандану  
процесіне бейім етеді».

-/-
«Как историк, который занимается исследованиями Центральной 

Азии уже больше 33 лет, могу сказать, что, действительно, культура, 
традиции и то, что передается из поколения в поколение, очень 
чувствуется, а в Казахстане в особенности. Я жила в Узбекистане, 
там совершенно по-другому, несмотря на некоторые сходства, у них 
все-таки более оседлая культура, другая государственность. Здесь люди -  
это действительно дети степей.

Почему именно Казахстан из стран Советского Союза так высоко 
взлетел? Потому что он богатый и потому что у него есть нефть? 
Нет. Я думаю, здесь кроется другое. В этой стране есть качества, 
которые существуют именно у потомков кочевников. Энергия 
выживания, стремление к лучшему. Это есть в молодежи, которая очень  
хочет занять хорошие позиции в мире.
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Возможно, я ошибаюсь, но с моей точки зрения, это так. В новом 
независимом государстве, которое развивается в условиях глобализации, 
соперничества, нужны какие-то сильные стороны, и здесь я чувствую 
тот факт, что из истории сложилось так: на территории ни у 
кого не было частной земли, особый подход к природе - это делает  
казахский народ приспособленным к современной глобализации».

Уильям ФИЕРМАН, профессор Университета 
штата Индиана, США

«В Казахстане я не первый раз. И если сравнить 
с тем, что мне приходилось наблюдать здесь в 
середине 90-х годов, то страна преобразилась. 
Невероятно преобразилась. При этом радует, 
что казахстанцы стали больше заботиться об 
истории и имидже своей страны, выводя историю 
государственности из узких рамок прежней 
идеологии. Через процессы возрождения культуры 
и истории проходили многие страны мира, и 
Казахстан в этом плане, к счастью, находится 
не на перепутье. Но культура и история народа 
тесно связаны с его языком, развитие которого 

также не должно стоять на месте. И поскольку я занимаюсь именно 
вопросами этой сферы, то хотелось бы в будущем видеть расцвет языковой  
политики в Казахстане. Ведь Великая степь – это прежде всего великий 
язык!».

Фирдаус ХИСАМИТДИНОВА, директор 
Института истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра РАН, доктор 
филосовских наук, Уфа, Россия

«Глубоко уважаемый Буркитбай Гельманович, 
уважаемые коллеги! Позвольте поблагодарить 
Вас за конференцию и предоставленную Вами 
возможность увидеть торжества, связанные с 
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550-летием Казахского ханства. Желаю Казахстану, казахскому народу, а 
также Институту процветания и благополучия. Вам, коллеги, желаю новых. 
научных открытий во имя родного народа и здоровья».



Басып шығаруға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі 
Ғылым комитеті Мемлекет тарихы институты Ғылыми кеңесі ұсынған

 Қазақ хандығының құрылуның 550-жылдығына арналған 
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» халықаралық ғылыми-практикалық конференция  
материалдары

 Материалы международной научно-практической конференции  
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» посвященной 550-летию Казахского ханства

 Source book of the inernational scientific and practical conference  
«MANGILIK EL» dedicated to the 550th anniversary of the Kazakh Khanate

Бас редактор:
Главный редактор:

Editor–in–Chief:
Б.Ғ.Аяған

Жауапты редактор;
Отвественный редактор;

Managinig editor:
Лапин Н.С.

Құрастырушылар:
Составители:

Redactors:
Ауельбекова А.У., Бағдатова С.А., Дүйсен С.Ж., Енсенов К.А.,  

Жуманбаев Д.Н., Калиев Ж.Н., Қарасаев Ғ.М., Лапин Н.С.,  
Нурбергенова Ж.Б., Сейпилова А.К., Серубаева А.Т., Томанова М.С.

Дизайн және компьютерде беттеу:
Дизайн и верстка:
Design and lead out:

Сейпилова А.К., Мангин М.М., Ысқақ С.М., Маусымбаев Ж.У.

Көркемдік редактор:
Художественный редактор:

Art editor: 
Сейпилова А.К.


