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территория жэне шекара ұғымдарының қалыптасу ерекшеліктері, ғеоғрафиялық
кеңістік туралы түсініктері, этнотерриторияға қатысты қасиетті үғымдар мен
белгілер талданған. Сонымен қатар, экімшілік басқару ерекшеліктері мен этносаяси үдерістердің барысы, қазақ жүздерінің калыптасуы жэне этношаруашылық
аумақтар мэселелері жаңа көзқарастар түрғысынан талданған.
Жинақ тарихшы ғалымдарға, жалпы гуманитарлық ғылым саласының
өкілдеріне, студенттерге, халқымыздың тарихына кызығушылық білдіретін
көпшілік кауымға арналған.
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ААҒЫСӨЗ
рталық Азия көшпелілерінің
ежелгі жэне ортағасырлардағы этнотерриторияларының
қалыптасу тарихы бүгінгі отанымыздың тарихи аймагында өмір сүрген прототүркілердің жэне түркілердің мемлекеттік құрылымдарының откендерімен,
моңғолдар билігі орныққан түстағы қалыптасқан жэне дамыған үлыстар мен
ордалардың орналасу аймақтарымен,
көшпелі және отырықшы мәдениеттің ерекшеліктерін айқындаумен, қазақ халқының жэне оның хандыгының
қүрылуы мен нығаю тарихымен тығыз
байланысты.
Орталық Азияның этнотерриториялық тарихы рулық-тайпалық қүрылымдармен жэне олардың миграциялық
қозғалыстарымен тығыз байланысты
екендігін ешкім де жоққа шығара алмайды. Қаласақ та, қаламасақ та бүл аталмыттт аймақты мекендеген көшпелілер
тарихына тэн сипат болып табылады.
Белгілі бір этнотерриторияны мекендеген тайпалық-рулық қауымдастықтар
ерекшеліктері біздің заманымызға дейінгі мыңжылдықтардан бастау алып,
XX ғасырдың 30-шы жылдарындагы
кеңестік дэуірдің берік орнығу кезеңіне
дейін көшпелілердің элеуметтік, саяси-
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