ҚАЗАҚ
УНИВЕРСИТЕТ!

ҚАЗАҚСТАН
(ҚАЗАҚ ЕЛІ)
ТАРИХЫ
ТӨРТ КІТАПТАН Т¥РАТЫН ОҚУЛЫҚ

Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық
жүйелер қыспағында
3-кітап

Қазақстан Республикасының
Білім жэне ғылым министрлігі
оқулық ретінде бекіткен

Алматы
«Қазақ университеті»
2016

XIX ҒАСЫРАЫҢ БІРІНШІЖАРТЫСЫНЛАҒЫ

КАЗАХСТАН

§ 1. XIX ғасырдың бірінші жаргысындағы Қазақстанның
ішкі саяси жағдайы
IX ғасырдың бірінші онжылдығы Кіші жүз үшін қиындықтарға толы болды. XVIII ғасырдың соңғы ширегінде Орынбор губернаторы О. Игельстромның Даладағы
шекаралық сот пен жаза туралы реформасын енгізудегі бірінші тәжірибесі ақталған жоқ. Ресей билігі Кіші жүзді басқару кезеңінде хандық
жүйеге қайта оралды. Жиырма жылдың ішінде (1790-1810 ж.) Кіші
жүзде 4 хан ауысты: Ералы (1790-1794 ж.), Есім (1794-1797 ж.),
Айшуақ (1797-1805 ж.), Жантөре (1805-1809 ж.). Осы хандардың
қазақ халқына ешқандай беделі мен ықпалы болған жоқ, сонымен
қатар олар төреші болып, шекара, ішкі-сырткы мэселелерді, халық
арасындағы алауыздықты шешуде кепіл бола алмады. Бүл жағдай
Ералы мен Жантөре хандарының өлімдерінен кейін байқалды. Осыдан кейін хан тағы үшін тартыс пен ел арасындағы араздық күшейе
түсті. Орынбор губернаторы Г.С. Волконский: «Даладағы тәртіпсіздік пен жаппай бүзылу» бүрын-соңды мүндай әбігерлік туғызып, томен дәрежеге түспегенін айта отырып, қазақтар «жаппай
үрлықпен айналысатын болды, сыртта үрлық жасамаса да, өзара
ішкі үрлық жасайтын болды», - деп атап өткен12. Қаруланған қазақ
жасақтары Далада бірін-бірі өзара қырып-жойып, бір-бірлерінің
малдарын айдап жатқаны туралы Орынбор губернаторы Сыртқы
істер министрі К.В. Нессельродеге хабарды жеткізіп отырды13.
Сонымен қатар табиғи жойқын апаттар (1795-1796 жылдар аралығындағы жұт, 1803 жылдан бастап 1808 жылға дейін егіннің шықпауы) қазақ халқының экономикалық жағдайына кері әсерін тнгізді.
Қазақ халқының шекаралық башкүрт қатарына отуі мен казак қыстақтарында жүмысқа жалданулары экономикалық қүлдыраудың айғағы болды. Қазактар кедейшіліктен оз балаларын Хиуаға, шекаралық шектегі орыс түрғындарына сатуға мэжбүр болды.

X

12 И м п ер ато р А л ек са н д р ға О ры н б о р әск ери гу б ер н ато р ы Г.С. В о л ко н ски й т а н ы с т ы р ғ ан п ікір
// М атер иал ы по истори и К азахской С С Р (1785-1828 гг.). - М .-Л .: И зд. А кад ем и и Н а у к СССР,
1940. - Т. 4. - С. 2 1 8-224. - 543 с.
13 Қ Р О М М . - 4 - к о р . - 1-тізбе. - 1810-іс. - 1-5, 7-8 арткы п арақш а.
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Шиеленіскен әлеуметтік-экономикалық мэселе империяның оңтүстікке жылжуындағы ерекше геосаяси жағдайда болған Кіші жүздің сыртқы
саяси дамуына да эсер етті. Біріншіден, Сырдария аумағына қарай жылжыған Қоқан хандығының билеушісіне (1809-1822 ж.) сол жердегі Кіші
жүз қазақ рулары (шекті, төртқара) зекет төлеп отырды. Екіншіден, Кіші
жүз казақтарының Хиуа хандығымен қарым-катынастары ушығып кетті. Билікке келген Хиуа ханы Мухаммед Ракым (1806-1825 ж.) шекараға
жақын қазақ халқына ықпалын күшейту мақсатында қазақ рулары шекті,
төртқара, шөмекей қоныстарына жиі шабуыл жасап отырды. Сонымен қатар
ортаазиялық билеушілер қазақ ақсүйектері мен Ресей экімшілігінің арасын
алшақтатуға тырысты, яғни Ресейден гөрі қазақ хандары мен сүлтандарына
үлкен жеңілдікті уәде етті. Қазақтардың бөлініп кетуі мен қазақ хандарының ортаазиялық өңірге коныс аударуы Ресей билігіне әрдайым қауіп-қатер
төндіріп тұрды.
Мүндай шиеленіскен жағдайда көптеген мэселелер аймақтық әкімшіліктің көзқарасына байланысты болды. Орынбор губернаторы Г.П. Эссен
(1817-1823 ж.) мен Орынбор шекаралық комиссиясының төрағасы Г. Веселицкий (1817-1820 ж.) бүл жағдайдың себебін Серғазы ханның (1812-1824 ж.)
әлсіз билігімен байланыстырып, Кіші жүз казақтарының экономикалыкэлеуметтік мәселелері беделді сүлтан Арынғазы Абылғазиевтың Кіші жүз
ханы ретінде сайлануымен шешілер еді деп пайымдады. Сонымен қатар
«хан кеңесіне арналған ережені» бүза отырып, олар Арынғазыны хан кеңесінің төрағасы етіп тағайындап, сүлтандар мен старшындарға оған Орын
бор экімшілігінің демеу болуын ашық көрсетіп жариялады.
Бірақ 1820 жылы 19 ақпанда Азиялық комитет отырысында Далаға
қандай да бір реформаларды енгізу «үлкен ретсіздік пен толқуларға» әкеледі деген үреймен П. Эссенің үсынысынан бас тартып, тек заң жүзінде
сайланған ханның күші шекаралық
шеп пен қазақ қоныстарында тыныштық пен бейбітшілікті сақтайды де
ген шешім қабылдайды. Серғазы хан
КАЗАХСКИЕ
ЧИНОВНИКИ НА СЛУЖБЕ
Кіші жүздің ханы ретінде Орынбор
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
шекаралық комиссия мекемесінен
арнайы шенеунікті жанына тағайындауы хандық биліктің күшеюі мақсатында қолданылатын эдістердің бірі болып есептелді. Бұл шенеунік
пристав деп атанып, оның қарамағында «қалмақтарға үқсас», дэлірек айтқанда, «казак жасақтары мен конфиденттер» штаты болған14. Пристав хаиға
карап, оның билігін шекаралық үкімет бекітетін болды15.
Орынбор шекаралық комиссиясының төрағасы приставка арнап шығарған нүсқауға сәйкес Ресей билігінің алдағы жоспарында Кіші жүздің импеСборникдокументов и материалов

14 Конфиденттер - құпия агент, сенімді тұлға. Приставтың танымал конфиденттерінің бірі МухаметРахим Долгоаршинов болды.
ь ҚР ОММ. - 4-қор. - 1-тізбе. - 263-іс. - 4-парақша.
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рияға бойұсынуы мен орыс жасақтарының Оңтүстік Қазақстан мен Орта
Азия аумақтарына жылжу мүмкіндігіне демеу бола алатындығын анықтау
оның міндеті болды. ҚР орталық мемлекеттік мүрағатында сақталған деректерге сәйкес 1820-1822 жылдары Серғазы хан кезінде әскери қатар басқарушы Карсаков пристав болған. 1822 жылы 12 тамызда ханның қонысына
жана пристав Александр Захарьевич Горихвостов кеаді16.
Сонымен қатар Орынбор ш екаралық комиссиясы XIX ғасырдың
20-жылдарын Кіші жүз қазақ руларының арасындағы талас-тартыс пен
қақтығыс уақыты деп бағалап, жеке рулардың ханның қонысына басып кіру
қаупі төніп түрғанын ескерткен.
1811-1822 жылдары Орал, Ілек, Қурайлы жэне Бердянка өзендерінің
арасында Новоилецк шебі пайда болды. Нәтижесінде табын және жағалбайлы рулары кыскы қоныстарынан айырылды (600000 десятинадан астам
жер). Осы жағдай табын старшыны Жоламан Тіленшінің жетекшілігі кезінде наразылықтардан туған қозғалыстарға себеп болды.
Көтерісшілердің басты талабы Ілек пен Оралдың арасындағы жерлерді қайтару еді. Серғазы хан қазақтардың талаптарын корғай алмай, Даладағы орыс жасақтарына қарсы тойтарыс бере алмады. Жоламан Тіленші
Серғазы хан етіп сайланғаннан кейін қазақтар ешқандай «пайда мен береке»
корген жоқ деп бекер айтпады. Жоламан Тіленшінің жасақтары Бердянка
аумағындағы орналасқан хан қоныстарына басып кірді. 1822 ж. 1 желтоқсанда жағалбайлы руының қазақтары ханның табын-табын жылқыларын
айдау кезінде ханның үлы Ышғазыны өлтіреді.
Осы оқиғадан соң Орынбор экімшілігі хан мен оның отбасын эр түрлі
қазақ руларынан немесе Қаратай мен Арынғазы сүлтандарының қолдаушыларынан қорғау мақсатында приставқа табыстайды.
1821-1824 жылдары Новоилецк бойындағы бекіністер мен форпостарына қазақтардың шабуылдары күшейді. Сол шабуылдарда жылқыларды
айдап салумен бірге казактар мен Іле түз өндірісінің жүмысшыларын, орыс
түрғындарын түтқынға алып кетіп отырды.
1823 жылы маусым айында Ресей билігі арнайы комиссия құрып,
хандық билік институтын қайтадан күшіне енгізуге тырысты. Орынбор ге
нерал-губернаторы П. Эссен Кіші жүз ханы Серғазы (төрағасы), сүлтандар,
(элімүлы ру бірлестігі атынан - Темір Ералиев, жетірудан - Медетғали
Түрдалиев) жэне байүлы атынан беделді старшын - Есенгелді Янмурзинмен
бірігіп қүрған «ерекше» комиссияның қүрамына Орынбор аймағының мүсылман дінбасыларының өкілдері болып Сейіт жерінің молдасы Абдрахман
Мүхаммедшарифов, Орынбор айырбас аула мешітінің молдасы Абдусаттар
Сүлейменов пен Орынбор мешітінің ахуны Әбдісәлім Абдрахманов кірді17.
Комиссияның максаты - 1821-1823 жылдарда орын алған қазақтардың мал
айдауы туралы орыстардан да, қазақтардан да түсетін шағымдарды қарау
болды. Комиссия оз жүмысын 1823 жылы қазанда бастады, бірақ ешқандай
16А. Горихвостов -Ж аяу щляхетск кадет корпусының түлегі (СПб.), 1812 ж. Отан соғысына катысқан.
Қараңыз: Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и
адмиралов от Петра I до Николая II. - М., 2009. - Том I. - С. 384-385.
17ҚР ОММ. - 4-қор. - 1-тізбе. - 269-іс. - 91-парақша.
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істі қолға дүрыс ала алмады. Оның себсбі «срскше сснім мен сыйластыққа»
лайық болған Ссит жерінің молдасы Абдрахман Мүхаммедшарифов денсаулығына байланысты келе алмауында болды. Серғазы хан комиссия күрамының шешімі эділетсіз болуы мүмкін деп қауіптенді. Сонымен қатар
хан комиссия жүмысына қатысатын дін қызметкерлерінің барлығы бірдей
эділ бола бермейді, солардың ішінде ахун Әбдісәлім Абдрахманов қазақтарды жақтырмайтындықтан, оларға қатысты мэселелер бойынша «әділетсіз шешім» қабылдай алатынын атап айтқан. Осы күдіктің негізінде шариғат заңдарына жүгініп, шешім қабылдайтын арнайы комиссия қүрамының жартысын қүраған молдаларға шешімдерін «әділетті» шығаруға ант
қабылдатты18. Дегенмен ханның билігін нығайтуға, шскаралық шектегі
руаралық талас-тартыс пен қақтығыстарды тоқтатуга бағытталған комиссия
отырыстары ойдағыдай нәтижс бсрмеді. Комиссия бірдс-бір істі қарастыра
алмай, оз жүмысын желтоқсанда тоқтатты.
1823 жылы тамыз айында А. Горихвостов Серғазы ханның қонысындағы жүмысты тоқтатып, қазақ көшпенді қоғамының басқару қүрылымындағы ханның ролін бақылау нсгізіндс ханның билігі элсіз жэне шектеулі
деген түжырымға келеді. Далада жаңа экімшілік қайта күру қажеттігі приставтың ойымсн дэлме-дэл сэйкес келді.
Бақылау сурактары:
1. Кіші жұз ханы Серғазы (1820-1823 ж.) жанындағы приставтар рөлін түсіңдіріңіз.
2. XIX ғасырдың алғашқы онжылдығындағы Қазақ даласының ішкі саяси
жағдайын ашыңыз.
3. XIX ғасырдың алғашқы ширегінде жаңа шекаралық шептер (Жаңа Илек,
Жаңатроицк): қазақтар мен казактардың қарым-катынасы.

§ 2. Қазақстанда ресейлік әкімшілік-саяси жүйенің енгізілуі.
Орта және Кіші жүзде хандық биліктің жойылуы
XIX гасырдың 20-жылдарына қарай Қазақстанда әлеуметтік-саяси қайта қүруды жүргізуге барлық қажетті жағдайлар жасалды. Бірінші кезекте
Даладағы барлық билік институттарын терең реформалау үрдісі басталды.
Солардың ішінде қазақ көшпенді қогамын Ресей империясының қүқықтық саласына тарту, аумақтық-экімшілік басқарудың даму жүйесі мен салық салуды енгізу сияқты реформалар көзделді. Қазакстанда мемлекеттік
экімніілік-аумақтық жүйені күру үрдісі арқылы Ресей билігі Далада өз жагдайын нығайтып, оңтүстік-шығысқа, ¥ л ы жүз бен Орта Азияға қарай жылжуда тірск базасын қүруға тырысты. Кіші жүз бен Орта жүздің әлеуметтік-саяси күрылымына аумақтық-экімшілік реформаларды енгізудің өзіндік ерекшеліктері болды жэне ол тек географиялық жағдайға ғана емес,
аумақтық-экімшілік қайта кұруларды іскс асыру бойынша нормативті-қүқықтық актілерді жасайтын аймақтық экімшіліктердің губернаторларының
жеке түлғаларына да байланысты болды.
ls ҚР ОММ. -4-қор. - 1-тізбс. - 269-іс. - 91-176 парақша.
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§ 4. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Ресейдің
Орта Азиядағы саясаты
XIX
ғасырдың бірінші жартысында Ресей мен Хиуа арасындағы қатынастар сауда байланыстарының дамуына карамастан қиын болды. Себебі
қазақ даласындағы ықпал ету аймақтарының шектелуінен сді. Хиуа хандығымен шекаралас қазақ жерлерінің жүз жылдай уақыт Ресей пмпериясының кұрамында болғандығына карамастан Хиуа билеушілері Каспий теңізін бойлай көшіп жүрген қазақ руларына үстемдік орнатуды көздеді. Бүған
қоса Сырдың төменгі ағысы мен Арал тсңізінің солтүстік жағалауы жэне
Ембі өзені мен Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағалауы арасындағы
кең байтақ далалық кеңістік, іс жүзінде Ресейге де, Хиуаға да қараған жоқ.
Бүл аймаққа Ресей бодандығындағы жэне Хиуа билігіндегі қазақтар қажст
жағдайда көшетін болған. Осыдан Хиуа қазақ түрғындарына өз ықпалын
жүргізуге тырысып, қазақ руларын Ресей шекарасынан Хиуа жағына қарай
көшуге үгіттеді. Мүны хиуалык билеушілердің қолдауына сүйенген казак
ақсүйек өкілдері де пайдаланды. Кіші жүз ханы Серғазы (1812-1824 ж.)
Хиуа ханы Аллакүлдың (1826-1842 ж.) көмегімен 1824 жылғы реформадан
кейін жоғалтылған лауазымын қайтаруға тырысты. Орынбор шекара комиссиясының төрағасы Г.Ф. Генс 1831 жылы25 сэуірде Азиялық деиартамснтке
Серғазы ханның баласы Едігенің қазақтарды «шеиті тастаи, діншіл Хиуа
жағына өтуге» үгіттегенін баяндаған. 1836 ж. ақпанда хиуалык хан Аллакүл
Қайыпғали Ишимов сүлтанға батыс қазақтарының ханы титулын анықтайтын хандық фирманды (жарлық) тапсырды. Қайыпғали Иіпимов Хиуадан
қазақ даласына оралған соң хиуалық монархтың креатурасы ретінде сөз сөйлеп, өзіне бағынушы қазақтардан Хиуа қазынасына зекет төлеуді талап етті.
1836 ж. маусымда Қайыпғали Ишимов кете руынан зекет жинап, «олардың
ауылдарын» эрі қарай Ойыл өзеніне көшіртіп, Хиуаға жақындауға көндірді.
Дэл осы сияқты эрекеттер Кіші жүздің ірі руы саналатын шектіге қатысты қолданылды. Орынбор әскери губернаторы В. Перовский 1836 ж. Азиялық департамент директоры К. Родофиникннге хиуалықтардың «оз күштері мен тәсілдерін сынап», қазақтарды бағынушылар деп санап «ордада оз
үйіндегідей» басқарылады жэне «Хиуа шекарасына қарамайтын руларға оз
ықпалын жүргізудс», - деп жазды.
Қатынастардың шиеленісуіне хиуалықтардың Орынбордан Бүхараға жэне
кері өткен еауда керуендеріне шабуьш жасауы да ықпал етті. Хиуа билеушілері
бүп сауда жолдарына бақылау орнатып, керуендерден баж алуға тырысты.
Хиуадагы орыс түтқындары мен олардың босатылуына қатысты мәселе екі ел арасындағы қатынастарды едәуір қиындатты. Хпуа ханынан
түтқындардың босатуына келісім ала алмаған орыс үкіметі 1836 ж. Ресейде болған барлық хиуалық көпестерді үстап, мүліктерін тәркіледі. 18371838 жылдары сәтсіз келісімдердің нэтижесінде патша үкіметі өз талаптарының орындалуын эскери күштің көмегімен іске аеыруды көздеген соң орынборлық эскери губернатор В. Перовский үсынған Хиуаға эскери жорықтың
жобасы қолдау тапты.
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1839
ж. 16 ақпанда Хиуаға эскери экспедицияның дайындығы мен
ұйымдастырылуы туралы жоспар бекітілді.
Орынбор экімшілігі экспедицияның жүру маршрутын, әскери отрядтың
жүру жолы бойынша азық-түлік, жем, отынның қорлары мен аралық пунктсрді дайындау, экспедиция үшін ат-арба жалдау шараларын жасады.
Жеке орынборлық корпустың командирі, генерал-губернатор В.А. Перовскийдің басқаруымен Хиуа экспедициясы 1839 жылы қарашада басталды. Эскери отряд (жаяу әскердің 3 батальоны жэне 20 құралды Орал жоне
Орынбор казактарының 3 полкі, барлығы 4 мыңға жуық адам) Орынбордан
Ембі мен Үстірт арқылы Кунградқа дейін өтуі керек еді. Мықты аяз, омбы қардың салдарынан отряд Ембі бекінісіне дейін бір айға жуық уакыт
жүріп, 3 мыңнан астам түйе жоғалтты. Бүған қоса, жанармай мен жылы
киімнің жетіспеушілігінен отряд Ембі бекінісінде қор толыққанша екі жұма
аялдады. Алдағы жолда азық-түліктің жетіспеушілігі мен отрядтың жартысының қаза болуы салдарынан Перовский 1840 жылы Хиуа экспедициясын
тоқтатуға мэжбүр болды27.
1853
жылы орынборлық губернатор В. Перовский 1839 жылғы Хиуа
жорығы барысында жасалған барлық қателікті ескеріп, жаңа жорықты
үйымдастырды. Оның түпкі мақсаты Ақмешіт бекінісін алу болды. Перовс
кий отрядында 12 қүралмен қаруланган 2170 адам болды. 2 шілдедс Ақмешіт орыс әскерлерімен қоршалып, жақын арада қүлады. Оның орнында Пе
ровский өзінің атымен «Перовский форты» деп аталган бекіністің негізін
қалап, Сырдария бекініс шебінің қалыптасуын аяқтады.
Бөкей хандыгы: қүрылу жэне басқарылу ерекшеліктері. Бөкей
хандығы (Ішкі орда): қүрылуы жэне мәселенің тарихнамасы. 1801 жылдың 11 наурызында I Павел Кіші жүздің Хан кеңесінде төрагалық еткен Бөкей сүлтанына «Орал жэне Еділ өзендері аралыгындагы далаларда» көшіпқонуына рұқсат берген. 1801 жылы желтоқсанның соңында Орал менЕділ
өзендері аралыгына қол астындағы 183 түтін үй немесе 740 адаммен Бөкей
сүлтанның өзі қоныстанган. 1802 жылга қарай Астрахань казак эскерінің
командирі П.С. Попов мәліметтері бойынша, Бөкей сүлтанның қол астында
8331 адам көшіп-қонып жүрді. Осыдан бастап Астрахань далаларын Кіші
жүз рулары мекендей бастаған, мүны негізінен, байұлы (беріш, шеркеш,
алаша, байбақты, тана, жаппас, ыссық, қызылқүрт, таз, масқар, есентемір),
жетіру (тама, кердері, табын) жэне элімүлы руының кете рулары құрады.
Тарих ғылымында қазак руларының қоныстануы мен Ішкі орда немесе
Бөкей хандыгының (алғашқы ханы Бөкей есімімен аталган) қүрылу себептері туралы ортақ пікір элі қалыптаспаған. Революцияға дейінгі авторлардьщ
едэуір бөлігі Ішкі орданың қалыптасуын Бөкейдің жеке түлгасымен жэне
XVIII ғасырдың соңында Арқадағы әлеуметтік-саяси жагдаймен байланыстырады. А. Евреиновтың пікірінше, қазақтардың Оралдың оң жағына
көшуінің себебін сүлтан Бөкейдің «толық тыныштықты тек орыс мемлекс27 Гиршфельд К-н. Военно-статистичсское описание Хивинского оазиса // История Средней Азии:
сборник исторических произведений / сост.: А.И. Булдаков, С.А. Шумов, А.Р. Андреев. - М., 2003.
- С . 111-113.
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тінің қамқорлығы астында болатындығынан» іздесе, Т. Медведский сұлтан
Бөкей «қандай да бір тәсіл арқылы хандық атаққа қол жеткізуге» тырысты
деп санады. JL Мейер Бөкей хандығының пайда болуын Кіші жүздегі әлеуметтік-саяси оқиғалармен байланыстырды (С. Датұлының 1783-1979 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалысы, жайылымдар үшін руаралық күрестің күшеюі, халықтың кедейленуі жэне т.б).
Ішкіорданыңпайдаболуыныңсебептерінтүсіндірудекеңестікзерттеушілердің арасында да ортақ пікір жоқ. А. Рязановтың түжырымдауынша, Ішкі
орданың пайда болуы - байүлы мен жетіру үрпақтарының арасындағы көп
жылдарға созылған күрестің нәтижесі, нақты айтқанда, «байүлы қазақтарының бір бөлігінің жетірулықтармен ығыстырылуы салдарынан сүлтан Бөкеймен ішкі жаққа қоныс аударып, сонда Бөкей ордасын қүрған». XX ғасырдың
20-жылдарынан бастап кеңестік тарихнамада адамзат қоғамы жэне таптық
күрес идеологиясын таптық көзқарас түрғысынан зерттеуде қазақ халқының феодалдық езгіге, бодандыққа қарсы күресіне, соның ішінде сүлтан
Қайыпғали Ишимовтың наразылық қозғалысы мен Ішкі ордадағы Исатай
Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы жетекшілік еткен үлт-азаттық қозғалысына көп көңіл бөлінді. Осыған байланысты В.Ф. Шахматовтың «Ішкі орда
жэне Исатай Таймановтың көтерілісі» атты монографиясы қызығушылық тудырады. Автор Ішкі орданың қүрылу себебін XVIII-XIX ғасырлар
басындағы Кіші жүздегі шаруашылық-саяси дағдарыспен байланыстырды.
1947 жылы қазақстандық зерттеуші Б. Аспандияров Қазақ КСР Орталық мемлекеттік мүрағатының деректі материалдары негізінде Бөкей хандығының қүрылу себептері мен ондағы элеуметтік-экономикалық, саяси
жағдайдың дамуын баяндауда өз пікірін үстанып, «Бөкей ордасының күрылуы жэне оның жойылуы» тақырыбы бойынша Алматыда кандидаттық
диссертациясын қорғады.
Бөкей хандығына тікелей арналған ірі зерттеу танымал қазақ ғалымы
С. Зимановтың монографиясы болды. Ол Ішкі ордадағы қазақтардың әлеуметтік-экономикалық қатынастары шаруашылығының эволюциясына, сол
секілді Бөкей хандығындағы саяси-қүқықтық жүйеге қатысты ғылымда
қалыптасқан козқарасты сынға ұшыратты. Салық Зиманов Сырымның жетекшілігімен болған халық котерілісінен кейін Кіші жүзде туындаған қиын
элеуметтік-саяси жағдай Бөкей ордасы қүрылуының шешуші факторы болып табылды деп көрсетті.
1811 жылы 11 қарашада I Александр өзінің жарғысымен сүлтан Бөкейді «Кіші орданың ұлы дала жэне үлы мәртебелі ханы» атағымен бекітті.
1812 жылы 1 мамырда оған аса маңызды грамота тартылды эрі Бөкей хан
«Оралдың арғы даласындағы, сол секілді Оралдың төменгі ағысындағы
жэне далалық Астраханьдағы көшіп-қонушы» қазақтардың ханы аталды.
1812 жылы 7 маусымда орынборлық экімшілік Бөкейді хан мәртебесіне
салтанатты түрде отырғызды. Бөкейдің хандық басқару кезеңі ұзаққа созылған жоқ, бекіткеннен кейін үш жыл өткен соң Бөкей қайтыс болады
(1815 ж.). Хандық биліктің заңды мүрагері болып, оның туған үлы Жэңгір
сайланды. Ал ол кәмелет жасына жеткенге дейін орданы басқаруды Бөкейдің кіші інісі сүлтан Шығай Нұралиев атқарды.
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Жәңгір хан түсындағы Ішкі орданы басқару (1823-1845 ж.). 1823 жылы 22 маусымда император I Александр Ішкі орданың ханы етіп Жэңгірді
сайлау туралы Сыртқы істер министрлігінің ұсынысын бекітті. 1824 жылы
24 маусымда Орал қаласында Орынбордың шскара басқармасының жоғары
шенділерінің катысуымен Жэңгір хан болып жарияланды.
Жэңгір ханның билеу дэуірі тарих ғылымында революцияға дейінгі
(М. Киттары, Н. Троицкий, А. Евреинов, А. Терещенко, П. Небольсин, П. Медвежский, М. Иванин, М.С. Бабаджанов, А. Харузин, А. Алекторов жэне т.б.),
кеңестік (А. Рязанов, М. Вяткин, В. Шахматов, Б. Аспандияров, С. Зиманов
жэне т.б.) авторлармен жеткілікті деңгейде зерттелген.
Жэңгір хан Ішкі орданы басқарудың бірыңғай күкығын иеленіп, басқарудың ерекше аппаратын, яғни сүлтандардан 10 хандық депутатты қүрып,
олар хан атымсн барлык ірі руларда басқару құзыретіне ис болды. Сол секілді хан жанында эрбір рулық басшылықтан бір биден сайланатын кеңес
органы - 12 биден түратын хандық кеңес шақырылып отырды. Кеңес хан
ордасында орналасты жэне одан басқа түрлі тапсырмаларды орындау үшін
12 старшын жасауыл ретінде болды. Олардың барлығын, тіп гі, молдаларды
хан өзі тағайындады жэне олар тек ханға ғана бағынды. Жэңгір хан түсында Бөкей ордасында басқарудың бюрократиялық аппараты қүрылып,
биліктің хан қолында орталықтандырылуымен ру билеушілері - сүлтандар
мен старшындардың атқаратын міндеттері айқындалды. Сот билігі, негізінде, ханның, хан кеңесі мүшелері - билердің жэне хандық депутаттар сүлтандардың қолында шоғырланды. Хан өзінің билігімен рулардьщ көшіпқонысын бекітті, жерді жеке меншікке таратты.
Ішкі ордадағы басқару жүйесіне енгізілген озгерістердің арқасында
Жэңгір хан хандық билікті күшейтіп, қазақ көшпенді қогамының элеуметтік-экономикалық оміріне түрлі инновациялық іс-шараларды ендіре білді.
Алдымен, бүл Ішкі ордадағы түрақты елді мекендерді кұру болды: 1827 жылы Жасқуыс мекенінде Хандық орда негізі қаланды. Алғашында, Жэңгір
хан император тарапынан сыйға берілген қаржыга бүйірлерінде флигелдері бар ағаштан хандық сарай салғызды. Осы қүрылыс маңына ханның
туыстары, саудагерлер, орал казактары қоныстанды. 1841 жылдың өзінде
Хандык ордада 41, ал 1846 жылы 89 үй салынды.
Колемі бойынша екінші елді мекен болып Хандық орданың солтүстік
шығысына қарай Торғын өзені бойында орналасқан Торгын қаласы (жазғы
орда) болды. 1846 жылы Торғын қаласында 9-10 үй болды, солардың ішінде
12 бөлмеден тұратын екі қабатты хан үйі түрды.
Үйлердің салынуы, жартылай отырықшы өмір салтына кошу шаруашылық түрінің өзгеруіне ықпал етті, атап айтқанда, шөп шабу, малға арналған
қысқы қоралардың салынуы көшпенділердің шаруашылыгында маңызды орын ала бастады. Бір мезетте Жэңгір хан жерге жекеменшік институтын енгізді, яғни хандық билік тарапынан ең шүрайлы жайылым жерлерді
ықпалды сүлтандардың, билердің, старшындардың қолдарына бөліп беру
тәжірибесі енгізілді. Олар хандық кеңседе 1830 жылдан 1844 жылға дейінгі аралықта формальды түрде ханның арнайы актілерімен заңдастырылган
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барлығы 1517 акті жинақтаған. Жэңгір хан ресми түрде өзіне ең күнарлы
400 мың десятина жерді иеленіп, сүлтапдар Мүсаі али мен Шыңғали орманды жсрлерде 700 мың десятина, ханның ағасы сүлтап Меңлігерей Бөкейханүлында жэне атасы Қарауылқожа Бабажанда 400 мың десятина жер
иеліктері болды.
Нотижесінде жске жер иелену жүйесі қазақтардың жерді қауымдық
қағидаты негізінде пайдалануына зардабын тигізді, көптеген шаруалар өздерінің рулық жайылымдарыиан айырылып, олардың материалдық жағдайы
қиындады. Бүл Ішкі ордадағы наразылық қозгалыстарының туындауына
экелді. Сонымен, Ішкі ордада жер иеленушілер жүйесі қалыптасты, жер
сауда, теріс пайдаланушылық жэне т.б. объектісіне айналды.
Қысқа мерзім аралығында Хандық орда Ішкі орданың экімшілік, сауда
жэне мәдени орталығына айналды. Осының барлығына себепкер болған
Нарын жеріндегі Хандық ордадағы 1832 жылы 29 тамызда ұйымдастырылған жәрмеңке болды. Жыл сайын оларды өткізу мерзімі 9-25 мамырға
дейінгі жэнс 14-25 қыркүйекке дейінгі аралықта белгіленді. Жәрмеңке Ішкі орданың Хан ордасы жанында өткізіліп, ол қазақ халқының отырықшы
өмір салтының үлгісі болуы тиіс еді. Жэрмеңкенің енгізілуі Жэңгір ханға
қазақтарды басқарудың ыңғайлы тәсілі болды. Барлығы бір орында шоғырлануы көпестср тарапынан алдаулар мен жалғандықтар жасауда қиындықтар тудыратындығы сынды тиімді жақтарды көре білді. Ішкі орда
орталығында жәрмеңке қүрудың рүқсат етілуімен аймақтық жэне орталық
билік далада сауданың ғана дамуын көздеген жоқ, сол секілді қазақ халқына
саяси билікті тарату міндеті де маңызды орында түрды.
Хандьщ орда жанындағы жәрмеңке тек орыс-казақ арасындағы ғана
емес, сол секілді орыс, Ортальщ Азиялық сауда орталығына айналыи,
айналымы XIX ғасырдың 30-жылдарының ортасына қарай 2 млн сомды
күрады.
Сатып алушылар Мәскеу, Ярослав, Қазан, Саратов, Самара, Астрахань,
Орынбор, Сібір, Тамбов, Воронеж, Нижегородск, Кострома жэне басқа
да губерниялардан ағылып жатты, сондай-ақ Хиуа, Самарқан, Бүхарадан
көпестер ксліп жатты. С. Зимановтың атап корсеткеніндей, 40-жылдарға
қарай Хандық орда толық мағынасыида коиестік ауылдық мекснге айналды,
1846 жылы 89 үйдің 31-і саудагсрлсрге қарады, 46 сауда орны, тауарлар
үшін 19 қоймалық жай да олардың қарамағында болды.
Жэңгір хан қазақ хандарының алғашқыларының бірі болып Ішкі ордада
қазақтардың мәдени өмірінің жаңаруына бастамашы жэне жүзеге асырушы
болды. Еуропалық білімі болған Жэңгір хан қазақтар орыс тілін, мэдениетін
білмей әздерінің мүдделерін қорғай алмайтындығын жэне орыс саудагерлерімен, аймақтық экімшілік шенеуніктерімен келіссөздер жүргізе алмайтындығын жақсы түсінді. Сондықтан да Ішкі орданың басқарма жүйесінде
сауатты қазақтарды дайындау ханның білім беру саясатына енді. Бірінші кезекте Ішкі ордада мектеп үйымдастыру басталды (бастапқы мүсылмандық
мектептер), сонымен бірге бағдарламаға рухани пэндермен қатар жаратылыстану жэне орыс грамматикасы енгізілді. 1835 жылы Хандық ордада
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басында ахун болып табылатын мешіт салынды, оның міндетіне мектептердегі молдалардың жүмысын қадағалау кірді.
1841 жылы 6 желтоқсанда Хандық ордада қазақ балалары үшін мектеп ашылды, онда «Мүхаммедтің діни ілімін оқудан басқа басты пәндер
санатында міндетті түрде орыс тілі, арифметика, география, тарих жэне
басқа да ғылымдар болды». 1841 жылы мектепте 30-40 бос орында 12 үл
бала оқыды, ал 50-жылдары 30 адам оқыды. Оның шақыртуымен мектептің меңгерушісі жэне бірінші мүғалімі Константин Ольдекоп болды.
1841 жылғы 6 желтоқсандағы №1848 нүсқаулығында Жэңгір былай деп
ж азды:«... Сізге оқушылардың жүріс-түрысы мен эр қылықтарына қадағалау
орнатуыңызды, олардың міндеттерді орындатқызуда орыс оқу мекемелерінде орын алатын іс-шараларды қолдануға рүқсат етіп тапсырамын...»28.
Жэңгір хан қүрған мектеп қазақ интеллигенциясының алғашқы шогырының қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Көбінесе осы мектеп түлектерінің Орынбор кадет корпусына түсуге мүмкіндіктері болды жэне Островскийдің пікірі бойынша: «Білімді жэне өте пайдалы шенеуніктер мен
азаматтар тобын» қүрады. Сонымен, 1825-1866 ж. Орынбор кадет корпусын
37 қазақ оқып бітірді, соның ішінде қазақ балаларының басым көпшілігі 1шкі ордадан болды (14 адам).
Ең бір жарқын түлектердің бірі Мұхаммед-Салық Бабажанов болды
(1832-1898 ж.). Ол Ықтиярлы орыс экономикалық қоғамының мүшесі, ОГҚның мүше-қызметкері болды, осы қогамдардың «Известия», «Жазбалар»,
«Этнографиялық» жинақтарында бірқатар ғылыми еңбектерін жариялады.
М.-С. Бабажанов «Этнография бөлімі» еңбектеріне бастапқы қолгабыс
жэне қырғыздардың тұрмысы мен түрлі этнографиялық қүралдар жайлы
мақалаларды жеткізгендігі» үшін ОГҚ күміс медалімен марапатталған
алғашқы қазақ зерттеушісі болды.
Жэңгір хан Ішкі ордадағы қазақ ер балаларының тек орынборлық ка
дет корпусында ғана емес, сол секілді жогары оқу орындарына түсуге құқық беретін губерниялық гимназияларда оқуларына мүдделі болды. Жәңгір хан мен аймақтық экімшілік арасында Астрахань гимназиясына, Қазан
университеті жанындағы 1-інші Қазан гимназиясына қазақ үл балаларын
орналастыру туралы хат алмасулары сақталган. Жэңгір хан өзі Қазан университетіне барған кітапхана корымен танысып, университеттің ғалымдарымен шыгармашылық ынтымақтастықты дамытты. Нэтижесінде 1844 жылы
29 мамырда Қазан университетінің ғылым кеңесі Жэңгір ханды университеттің материалдық базасының дамуына сіңірген еңбегі үшін құрметті
мүшесі ретінде қабылдайды. Штаттағы профессор Карл Фукс атап өткендей: «...1844-1845 жылдары ішкі Қырғыз ордасының ханы Жэңгір Бөкейге
598 күміс сомга багаланатын араб, парсы жэне түрік тілдеріндегі алты
қолжазбаны сыйга тартты».
Бокей хандыгының мәдени омірінде атап өтетін ерекше кұбылыс қатарына қазақ қолөнершілерінің жоғары шеберлігі туралы куэлік ететін өте
28Еврсинов А. Внутренняя или Букссвская, киргиз-казачья Орда // Журнал для чтения воспитанникам
военно-учебных заведений. - 1852. - №379. - С. 338-370.
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сирек жэдігерлерді («азиялық сауыттар, дулығалар, шынтақтык жэне басқа
да эскери сауыт-саймандар) жинақтай білген алғашқы Қазақ мүражайы «кару-жарақ бөлмесі» жатқызылады.
20 жылдан аса билік қүрған Жэңгір хан орыс қызметінің генералмайор шеніне дейін көтеріліп, императорлық негізі бар 1-дэрежелі эулие
Анна орденімен жэне гауһар тастармен эшекейленген қылышпен жэне т.б.
марапатталған. 1845 жылы 11 тамызда Жэңгір хан қаза болды. Қаза боларға
дейін көп бүрын Жэңгір хан хандық атақты өзінің үлкен үлы Сақыпкерейге
мүрагерлікке тапсырған. Ол экесі өлгеннен ксйін хандық таққа отыруы тиіс
болды. Жэңгірдің бүл өсиетін өз кезінде патша билігі мақүлдаған болатын.
Сақыпкерей Петербургтегі Пажеск корпусында тәлім-тэрбие алған. Ол
княздық атаққа көтсріліп, Шыңгыс аталған. Алайда орыс үкіметі орыс мемлекеттік апнаратының тікелей экімшілік-аумақтық жүйесіне бағындырылуы үшін Ішкі ордада хандық билікті жою үшін қажетті элеуметтік-саяси
жагдайдың қалыптасқанын түсінді.
Іш кі орданы басқару бойынш а У ақы тш а кеңес. 1846 жы лдан
1854 жылға дейін Ішкі ордада Жэңгірдің үлкен ағасы султан Әділ Бөкейхан (1804-1876 ж.) жаңадан қүрылған институттарды Уақытша кеңеспен басқарды. Ішкі орда қүрамына үш кеңесші кірді, соның екеуі - қазақ
(оның туған ағасы Меңлігерей Бөкейхан жэне оның экесінің агасы Ш оқа
Нүралыхан) жэне Мемлекеттік мүлік министрлігі тарапынан орыс кеңесшісі, полковник С.М. Матвеев. Кеңестің міндетіне бүрын ханның қүзыретінде болып келген істер кірді. Қазақтар арасынан ксңесте депутаттар бол
ды, олар сайланбады, кеңеспен тағайындалып отырды. Бүл лауазымды,
алдымен, орыс мектептерінде білім алған түлғалар иеленді. Кеңестің өзінің хабаршылары болды, олар бүрынғыдай жеке рулардың өкілі болып табылған жоқ, тек пакеттерді тасу жэне кінэлілерді жеткізу үшін қызмет атқарды; сапарларда шснеунік түлгаларды алып жүрді. Осындай басқару тәртібі кеңес қайта қүрылған 1858 жылдың 24 қаңтарына дейін жалғасты. Кеңес
төрағасы болып орыс шенеунігі, полковник К.И. Герн тагайындалды ( 18591862 ж.). Кеңее күрамына торағадан басқа екі орыс кеңесшісі, қазақтардан
екі кеңесші кірді. 1860 жылдан 1862 жылға дейін Бөкей ордасын басқару
бойынша Уақытша кеңес экімшілік болу мен орналастыру бойынша ісшараларды үйымдастырумен болды. 1860 жылы Ішкі орда аумағы жеті әкімшілік бөлікке бөлінді, олардың әрқайсысы ағалыққа бөлінді: Қалмақ, Торгын, Таловск, Қамыс-Самарск, Нарын, 1-інпіі жэне 2-інші Теңіз жағалауы
округтері. Әрбір бөлімнің басында билсушісі мен оның көмекшісі түрды,
оларды эскери губернатор тағайындаган.
Сонымен, XIX ғасырдың 50-жылдарының соңына қарай аймақтық
экімшілік Ішкі ордада оны Ресей империясының ортақ басқару жүйесіне
енгізу бойынша іс-шараларды белсенді жүргізіп жатты.
1878 жылы 16 шілдеде Бөкей ордасы басында Орынбор эскери губернаторына, одан кейін Орынбор генсрал-губернаторына қараған тәртіп
негізінде енді астраханьдық губернаторга бағынатын болды. Астрахань губерниясьшың қүрамында Бөкей ордасы жогарыда аталған экімшілік бөліністері мен томенгі басқару желісімен Қазан революциясына дейін сақталды.
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Бақылау сурақтары:
1. Ресей саясатының ортаазиялық аймақта күшеюінің себептерін түсіндіріңіз.
2. Ресейдің Бұхара жэне Хиуа хандықтарына жіберілген дипломатиялық миссиялары туралы мэлімет беріңіз.
3. Орынбор өлкесінің эскери губернаторы В.А. Перовскийдің қызметіне баға
беріңіз.
4. Ішкі орданың кұрылуы: себептері, геосаяси орналасуы.
5. Ішкі орданың құрылуына байланысты пікірлерді ашып көрсетіңіз.
6. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Ішкі орданың социо-мәдени дамуындағы Жэңгір ханның рөлін көрсетіңіз.

§ 5. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ халқының
үлт-азаттык қозғалысы
Жоламан Тіленшіүлы бастаған қазақ халқының көтерілісі. XIX ғасырдың 20-30 жылдары Кіші жүздегі қоғамдық-саяси жағдайдың күрделенуі, патшалық Ресейдің жаулап алу саясатын жеделдетіп, қазақ қоғамында
өзгерістер енгізуде ортаазиялық хандықтардың басқыншылық саясатының
негізінде түсіндіріледі. Бұл кезеңдегі хальщ наразылығы жергілікті толқуларға ұласып, ірі көтеріліс ошағына айналды.
Осы кезде патшалық отарлаушылардың өмір сүріп отырған жерінен
ығыстырылған Жаңа Елек мекеніндегі табын руының қазақтары Жоламан
Тіленшіұлы бастауымен, қолдарына қару алып, көтеріліске шықты. Көтерілістің ерекше кең өріс алған кезеңінде 1835 жылы шекаралық күзет орны
мен бекіністердің күйреуі, хандар мен сүлтандардың тонаушылық әрекеттері шешуші шаралар қолдануға мәжбүрледі. Бірақ қанаушы әскерлермен
болған қақтығыстардың салдарынан Жоламан Тіленшіүлы туган мекенінен
кетіп, үш жүзді қамтыған Кенесары Қасымүлы бастаған ірі көтеріліске қосылады.
Жоламан Тіленшіүлы - қазақ батыры, XIX ғасырдың 20-30 жылдары
Кіші жүздегі қазақтардың азаттық жолындағы күресін басқарушы. Көрнекті қазақ галымы, тарихшы Е.Б. Бекмаханов «Қазақстан XIX ғасырдың 2040 жылдарында» атты монографиясында Жоламан Тіленшіұлы мен Саржан
Қасымүлы бастаған көтеріліс тарихына «Саржан мен Жоламанның стихиялық қозғалысы (20-30 жылдар)», («Стихийное выступление Саржана и
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күресті тоқтатты. Бірақ Сырдарияның төменгі ағысына бекініс құрылысы жұмыстары мсн казактардың отарлау шараларын үйымдастыруынан
кейін қария батыр орыс эскерлеріне қарсы қозғалыс бастайды. 1856 жылы
желтоқсан айының ортасында Жанқожа жасағында отаршылдық саясатқа
қарсы наразылық көрсеткен қазақтар саны 1500-гс жетті. Желтоқсанның соңына қарай қазақтар Қазалы бскінісін қоршады жэне бірігіп шайқас жүргізуге байланысты хиуалықтар мен Есет эскерлерімен келісім жүргізді.
1856 жылдың желтоқсанында Ақмсшіттен генерал Фитингоф бастаған
300 казак, 320 жаяу эскерден қүралған жазалау отрядтары аттанады,
оның ішінде 54 зеңбірскпен, ракеталық станокпен каруланған. 1857 жылы
Жанқожа әскерінің қүрамына 5 мың көтерілісші қатысты, санының көптігіне қарамастан 9 қаңтарда қысқа жэне қантөгісті шайқаста қазақтар жеңіліс
тауып, Хиуа территориясына қарай шегінді. Қазақ ауылдары қатаң репрессияға үшырады.
Патша экімшілігі сырдариялық казақтардың көтерілісі басылғаннан
соң Жанқожаның көзін қүрту үшін жазалау отрядын жібереді. 1860 жы
лы Қызылқүмдағы Джакаринское өзеніне жақын аймақта жазалау отря
ды Жанқожа ауылын қоршап алады, 80 жастағы батырды өлтіреді, ауыл
тоналып, 130 түйе, 115 жылқы, 210 ірі қара, 2234 қой айдап әкетілді.
Арал бойындағы қазақтардың көтерілісі жергілікті халық қозғалысы
болды, бүл көтеріліске отаршылдық езгіге қарсы қазақ руларының көптеген
бөлігі қатысты.
Бақылау сүрактары:

1. Мирослав Хроха еңбегі (Ориентация в типологии. - Прага, 1996) бойынша
Қазақстандағы үлттық қозгалыстар фазаларын ашып корсетіңіз.
2. Ресей империясының джадидтік қозғалысының негізін қалаған Исмайл бей
Гаспринскийдің негізгі идеяларын талдаңыз.
3. XX басындагы Ресей империясы тұркі хапықтарының этникалық санасының дамуындағы ұлттық тілдердегі мерзімді басылымдар («Қазан мухбире»,
«Вакт», «Хаят», «Шуро», «Айқап», «Қазақ» жэне т.б.) рөлін ашып көрсетіңіз.
4. Ресей империясы түрік-мұсылман халықтарының ұлттық козғалыстарының
дамуындагы мұсылман съездерінің (1905-1907 ж.) рөлін корсетіңіз.
5. XX ғасыр басындагы тарихи әдебиеттің даму ерекшелігін талдаңыз (Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз һэм қазақ хандары шежірелері. - Орынбор,
1911; Валиди Дж. Түріктер мен татарлар тарихы. - Қазан, 1912).
6. Мұсылман қамқорлық корсету қоғамдары қызметінің багыттарын айқындаңыз: өзара комек пен езара ьщпалдасу формалары.

§ 6. Қазақ жерлерін отарлаудың аяқталуы
Мәселенің тарихнамасы: жаңа үсіаны мдар және салыстырмалы
талдау. Қазақстанның Ресей империясының күрамына қосылу мэселесі
тарихнамасының қалыптасуы мен дамуы туралы сүрақтарды зерттеу өте
маңызды жағдайға - XVIII-XIX ғ. басында эр түрлі жоспарлы, көп аспектілі
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ғылыми зерттеулердің жиналу жэне дайындалу үдерісінің қарқынды түрде
жүргендігіне зерттеушілердің назарын аудартады. Қазақстан жэне Орта Азия
халықтарының (қазақтардың, өзбектердің, қырғыздардың, түрікмендердің,
қарақалпақтардың, тэжіктердің) тарихының тарихнамасы мәселелері бірбірімен тығыз байланыстылығы соншалық, оларды бір-бірінен бөліп оқыту
методологиялық жағынан дұрыс емес жэне логикалық жағынан ақталмайтын еді46. Қазақстанның Ресей кұрамына қосылуының тарихнамасы ұзақ
жэне күрделі даму жолынан өтті. Тарихнамалық зерттеудің дамуы бүкіл
кезеңінде бір-бірінен мазмұны мен бағыты бойынша айрықша теориялар
мен концепциялар эр түрлі деңгейде зерттеліп отырған мәселеге эсер етті.
Айта кеткен жөн, төңкеріске дейінгі тарихнамада қосылу мәселесінің
зерттелуіне сипаттау, фактілерді зерделемей жэне жинақтамай баяндау тэн.
XVIII-XX ғ. басындағы тарихнамада Кіші жүз бен Орта жүздің бодандықты
қабылдауының үш негізгі себебі айқындалады: сыртқы саяси (қазақтардың
қауіпсіздігі), ішкі саяси (ішкі талас-тартыстар), Әбілқайыр ханның жеке
мүддесі (билікті нығайту тілегі). Қазақстанның Ресейге қосылуының барысын сипаттауда М. Тевкелев мақсатының орындалу қиындығы ескеріледі. Ол қазақ даласына келгеннен кейін қазақ сұлтандары арасында Ресей
бодандығын қабылдауға байланысты бірліктің болмауын көрді. Бүл сұрақ
П.И. Рычков пен А.И. Левшиннің еңбектерінде қарастырылған47.
Барлық жүмыстар арқылы қазақтардың бодандықты қабылдауының
алғашқы онжылдығына номиналды сипат беріледі, ал XVIII ғасырдың екінші жартысында патша үкіметі өзінің билігін нығайту мақсатындағы ісшараларды жүзеге асыра бастайды. Сондай-ақ патшалық өз реформаларын
жүргізудің дүрыстығын негіздейтін дэлелдер келтіреді. ¥ л ы жүзді жаулап
алу зерттеулерде жақсы көрініс таппады, ол патшалықтың Орта Азияға
ішкерілей енуінің жалғастырушы кезеңі рстіндс көрсетілді. Осы кезеңнің
зерттеулерінде патшалықтың ортаазиялық хандықтарға байланысты жүртізген жаулаушылық әрекеттерінің эскери аспектілері алдыңғы қатарға шығады. ¥ л ы жүздің жаулап алынуы ерікті түрде болған акт ретінде жазылады.
Төңкеріске дейінгі авторлардың еңбектеріндегі бағыттар мен үстанымдарға карай сыныптаугаболады. «Т абиғишекаралар»тұжырымы (М.И. Вснюков)48 Ресейдің Қазақстан мен Орта Азияға үдемелі қозғалуын арий нэсілін
қалыптастыру жэне кеңінен жаю үшін адамзат тарихының табиғи қозғалысы ретінде түсіндіреді. Осы түжырымға Ресейдің жаулап алуын этнографиялық жэне географиялық факторлармен негіздейтін бағыты да жақын
келеді (А.И. Макшеев)49, ол бойынша жазық далада орналасқан орыс мемлекеті жерін кеңейтуге тырысады. Еуропаның шығысындағы тарихи халықтың рөлі орыстарға тиесілі болды деген оймен экономикалық жэне саяси
есептердің болмауы анық көрсетілді.
46Ахмеджанов Г. Советская историография завоевания Туркестана и установление господства России в
Средней Азии // Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.и.н. - Ташкент, 1991. - 42 с.
17Рычков П.И. История Оренбургская ( 1730-1750 гг.). - Оренбург, 1896. - 95 с.
4*Венюков М.И. Поступательное движение в Среднюю Азию. - СПб., 1878.
49 Макшеев А.И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских. - СПб.,
1890.-376 с.
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Орыстарихнамасындатекқанаорысүлтыныңшовинистіккозқарастарын
насихаттайтын бағыт та көрініс тапты (М.А. Терентьев)50. Бүл багыттың
жақтаушылары дала түргындарымен тату көршілік қатынастарға тек қана
қарудың күшімен қол жеткізуге болатындығын айқындайды (А. Шемонский)51. Кеңінен таралған келесі бір бағыт - Ресейдің жаулап алуы «өркениеттік миссияны» орындауымен байланысты деп есептейді (Л.Ф. Костен
ко)52, оның негізінде қазак халқындағы өркениет томен деңгейде дамыған
деген пікір жатыр. Авторлар өз еңбектерінде Еуропа оркениетінің маңызын
жэне отырықшы мәдениеттің кошпенді мэдениеттен басым екендігін айқын
корсетіп, оны Шығыс өркениетінен жоғары бағалайды. Либералды бағыттың өкілдері қазақ халқының Ресейдің жаулап алуына қатынасы мэселесіне
назар аударады (Н.И. Веселовский)53. Жергілікті халықтың тарихын, тұрмысын жэне шаруашылығын зерттеу мәсслссін қояды (А.И. Добросмыслов)54.
Жарияланған материалдардың копшілігінде арнайы тарихи зерттеулер болмағандығын айта ксткен жөн. Авторлар элі де тарихта орын алмаған
қүбылыстар мен жағдайлар туралы жазды. Көптеген мақалаларда фактілік
қателіктер кездеседі, олкенің нақты шынайы тарихында сәйкессіздіктер
байқалады жэне оны өзіне ыңғайлы жағдайда көру мен сипаттауға деген
құштарлықты байқауға болады. Қазақстанның Ресейге қосылуының нэтижелерін талдай келіп, орыс зерттеушілері бүл жағдай жергілікті хальщ үшін
прогрессивті болған деген жалпы пікірге тоқталады.
XX
ғ. басындағы қазақ зиялыларының еңбектерінсн Қазақстанның Ре
сейге қосылуына қатысты сыни үстанымда болғаны көрсетіліп, қазақтардың
Ресейден мэжбүрлі түрде көмек сүрағаны жэне отарлау саясатының ауыр
салдары айқындалады (Ә. Бөкейханов, А. Байтүрсынов, М. Дулатов, М. Шоқай
жэне т.б.)55. Қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасының кайтарылуы
қазіргі заманғы отандық тарихшылардың концептуалды козқарастарында
көрініс тапты. 1917 жылдан кейін қогамдық санада отар халықтардың төңкеріске дейінгі тарихына, самодержавиялық Ресейдің саясатына шұгыл сы
ни тұрғыдан қарау белең алды. Осы хронологиялық кезеңде қазақтың өткенін маркстік-лениндік методологияны меңгерген тарихшылар зерттеуге
кіріседі. Авторлар осы уақытқа дейін жазылған барлық еңбекке сыни көзқараста болды. Тарихи кубылыстар аз болғанына қарамастан олар патшалық
отарлау саясатының салдары мәселесі қатаң түрде қойылған Ресей империясының бұрынғы отарларының ұлттық тарихын зерттеуге маңызды
қадам жасады. Бүл мэселелер 1917 жылдагы жағдайлардан соң, яғни мо
нархия қүлатылганнан, демократиялық еркіндік, теңдік жэнс тэуелсіздік жарияланғаннан кейін қазақ қоғамы жаулап алынған жерлерінің қайтарылуын күткендіктен аса өзекті болды. Осылардың шеңберінде «жаулап
алу» жэне «отар» сияқты терминдер коптеп кездесетін тарихшылардың
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II тарау. XIX ғасырдьщ бірінші жартысындағы Қазақстан

негізгі еңбектері жазылды. Қосылу мәселесін зерттеуде 1930 жылдары
«абсолютті жауыздық» концепциясының көрініс бергендігін анықтады
(С.Д. Асфендияров, М. Тынышбаев, ГТ.Г. Галузо)56. Зерттеушілер Ресейдің
Қазақстанды жаулап алуында қатал отарлау саясаты мен оның жағымсыз
салдарын айқын көрсетеді. Бул мэселелердің талдануы жеткілікті дәрежеде
терең болмады.
Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасын эрі қарай зерттеуде қазақ
халқының Ресейге қосылуын айқындайтын зерттеу пэнінің нақтылануы мен
шынайы факторларды көрсетуі байқалады. Осының нэтижесінде «аз жауыздық» тұжырымдамасы дайындалады. Бұл тұжырымдама Ресей бодандығының ерікті сипатын жоққа шығару ұстанымын сақтай отырып, «жаулап
алу» терминінен бас тартады. М.П. Вяткин ұсынған бодандықты баламалы
таңдау идеясы (Ресей немесе Жоңғария) зерттеушілерге қазақ жүздеріндегі
тарихи жағдайды талдай отырып, Ресейдің құрамына енудің тарихи маңызын айқындау міндетін қойды. Сонымен бірге қосылу салдарына берілген
теріс баға да сақталуда, себебі ол Қазақстанның саяси тәуелсіздігіне шек
қойып, жергілікті тұргындарды қанауды (ұлттық отарлауды жэне феодалдық
езгіні) күшейтуге алып келді. 1940 жылдардың басында «аз жауыздық» түжырымдамасы ғылыми еңбектерде (М.П. Вяткин, Е. Бекмаханов)57 дамуын
жалғастырады, онда «жаулап алу» терминінен бас тартып, Қазақстанның
Ресейге баруының негізгі себебі ретінде сыртқы қауіп көрсетіледі.
Тарих ғылымында Ресейге қосылу мәселесін зерттеуде «аз жауыздық»
тұжырымдамасының басқа үстаныммен біртіндеп ауыстырылуы байқалады.
Бұл туралы осы терминді колдануға байланысты М.В. Нечкинаның бастаған
пікірталаеы дэлел бола алады. Зерттеушінің пікірінше, «жауыздық» түсінігі мемлекеттік дербестіктің жоқтығын және патшалықтың халықты
қанағандығын, Ресей патшалығының ұлттык отарлау еаясатының ауыр
болғандығын көрсетеді. М.В. Нечкина өзінің тәуелсіздігін жоғалтқан жэне
Ресей империясының құрамына қосылған халықтарды қанау, қосылғаннан
кейінгі уақытта өмір сүрудің басқа факторларын бүркеу керек деп есептеді. Басқа факторлардың түсінігін автор былайша айқындайды: халықтың
өмірін бүркемейді, осы халықтың тарихи үдерісінің барлық құбылыстарын
қамтымайды. Халықтар патшалықтың рүқсатымен де, рүқсатынсыз да
бір-бірімен араласады. Автордың пікірінше, Ресейге қосылу нәтижелерін
бағалау кезінде тарихшылар патшалықтың отарлауына қарамастан орыс
қоныс аударушыларының халықтардың шаруашылық жэне мәдени өміріне
тигізген жағымды эсерін, жақсы қарым-қатынас фактілерін ерекше назарға
алуын үсынды. Осы уақыттан бастап қазақ жүздерінің бодандықты тек қана
ерікті түрде қабылдаған жэне қосылудың прогрессивті нәтижелері болды
деген негіздемесі бірінші орынға шығады. 1950 жылдары «тарихи шарт“ Асфендиаров С.Д. История Казахстана с древнейших времен. - Алма-Ата. - М., 1935; Тынышбаев М.
Великие бедствия (Актабан-Шубырынды). - Алма-Ата, 1991.-264 с.; Галузо П.Г. Туркестан - колония.
-Ташкент, 1935. -2 2 5 с.
57Вяткин М.П. Очерки по истории Казахской ССР. - Л., 1941. - Т. 1. - 354 с.; Бекмаханов Е.Б. Казахстан
в 20-40-е годы XIX века. - Алматы, 1992. - 400 с.
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тылық» тұжырымдамасы дайындалады (Н.Г. Аполлона, М.В. Нечкина)58,
мұнда Қазақстан мен Ресейдің әлеуметтік-экономикалық жэне саяси
байланыстарын дайындау алдыңғы орынға қойылды. Сонымен қатар қазақ
жэне орыс халықтары қарым-қатынастарының прогрессивті жақтарын айқындауға басымдық беріледі.
1970 жылдардың соңында елдің қоғамдық-саяси омірінде еуропоцентризм баеым болды, кеңестік республикалардың тарихы 1917 ж. басталады
деген ой насихатталды. КСРО халықтарының дамуында орыс мәдениеті
басым рөл атқарды деген үдеріс үлттық тарихтың үмытылуына, тарихи
жадтың жоғалуына алып келді, кеңестік кезең тарихын дэріптеу жүргізілді. 1954 ж. Ташкентте өткен сессия қазақ жерлерінің қосылуының прогрессивті маңызын көрсететін түжырымдаманың бекітілуіне жәрдемдесті. Сессияда осы түжырымдаманың дайындалуына эсер еткен Орта Азия
мен Қазақстанның революцияға дейінгі тарихы мэселелері қарастырылды.
Алдымен, осы өлкенің эр түрлі нақты тарихи жағдайларда жэне эр түрлі
жолдармен Ресейге қосылуы жүз жылдан астам уақытқа созылгандығы
белгіленді. ¥лтты қ республикалар тарихшыларының бүл қосылуда Ресейдің алдыңғы қатарлы экономикасы мен демократиялық, революциялық,
қоғамдық-саяси ойының эсерінен халықтардың саяси, экономикалық жэне
мэдени дамуының нрогрессивті маңызын бағалаудағы пікірлері ортақ бол
ды. Осылайша, мәселенің тарихнамасы дамуының келссі кезеңі қосылудың
срікті түрде болғандығын негіздеумен, прогрессивті нэтижелерді көрсетумен жэне отарлау саясатын багалаудағы қатты сынамау үстанымымсп
сипатталады (Г.Ф. Дахшлейгер, В.Я. Басин, Т.Ж. Ш ойынбаев)59.
1980 жылдардың соңы Кеңес Одағының ыдырауымен басталды, демократиялық қайта қүрулар мсн үлттық жаңғыру үдерістері өткенге деген
қызығушылықты арттырды, қайта зерттеуді қажет ететін қазақ тарихындағы
«ақтаңдақтар» анықталып, көптеген мэселелер, соның ішінде Ресейге посы
лу мәселесі жаңадан қарастырыла бастады. 1990 ж. шілдеде «Отарлау жағдайындагы үлтық қозғалыстар: Қазақстан, Орта Азия, Солтүстік Кавказ»
атты дөңгелек үстел отті. Ғалымдардың баяндамаларында қосылудың
жағымсыз салдары туралы жэне қазақ қоғамының шынайы тарихын жазуға
қажетті жаңа методологиялық үстанымдарды іздеу қажеттігі мэселелері көтерілді. Осы уақыттан бастап «қосылу» терминімен қатар «жаулап алу», «кіру» жэне «бағыну» сияқты терминдер ғылыми айналымға қайта кірді. Белгілі тарихшы И.В. Ерофеева эр түрлі кезеңдердегі кеңестік тарихшылардың
жүмыстарына талдау жасай келе, маркстік-лениндік методологияның бекітілуі жағдайында осы мэселені дайындау қоғамдық ғылымдарда сыни меңгеріліп, революцияға дейінгі тарихнаманың көптеген жетістіктерін асыра

5!і Нечкина М.В. К вопросу о формуле наименьшего зла// Вопросы истории. - 1951. -№ 4 . - С. 47; Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII века. Алма-Ата, 1948. - 254 с.
54 Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII - начале XX века. - Алма-Ата, 1981.
- 247 с.; Тулепбаев Б.А. Плоды великой дружбы: (К 250-лстию добровольного присоединения Казахстана
к России). - М., 1982. - 48 с.; Шоинбаев Т.Ж. Добровольное вхождение казахских земель в состав Рос
сии. -Алма-Ата, 1982. - 279 с.
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бағалаумен жалғасты деді60. 1990 жылдары Ресей империясына қосылудың
нэтижесінде тэуелсіздіктен айырылу фактісін зерттеу жэне талдау мәселесі
күн тэртібінде түрды. Тарихшылар қазақ хандарының Ресей үкіметіне баруының себептерін зерттеді, бүл тарихи үдерістің барысы мен салдарын,
сонымен катар мэселенің тарихнамалық аспектісін қарастырды.
1990 жылдардың соңынан бастап екі концептуалды үстанымның болуы осы мэселенің күрделілігі мен көпқырлылығын айқындайды. Отандық
тарихшылардың бірінші тобы (Ж.Қ. Қасымбаев, Б.Б. Ирмуханов жэне т.б.)61
Кіші жүз бен Орта жүздің бір бөлігінің Ресейге бастапқыда баруы ерікті тұрде болды (бүл патшалық үшін қолайлы болғандығы басқа мәселе), ал
Қазақстанның қалған территориясы әскери күштің көмегімен косылды деген
концептуалды үстанымды колдайды. Бодандықты қабылдаудың басты себебі - қазақ халқына қауіпсіздікті камтамасыз ету басты орында түрды, дегенмен бодандықты қазақ билеушілері саяси тэуелеіздіктен айырылу деп түсінгендіктен, оны қолдамады, сондықтан бүл түжырымдаманы жақтаушылар
«бодандықты» түсіну мәселесін қазак жэне орыс түрғысынан көрсетеді.
Келесі авторлар тобы (А. Күзембайүлы, Ж.О. Артықбаев, М.Ж. Абдиров
жэне т.б.)62 Ресей Қазақстанды жаулап алды деген түжырымдаманы үстанып,
оны эрі карай дамытуда. Бүл түжырымдаманы жақтаушылардың пікірінше,
XVII ғ. соңы - XVIII ғ. басында Ресей өзінің жаулап алушылық саясатын
жалғастырып, нәтижесінде оның оңтүстік-шыгыс шекарасы қазақ жерлеріне
жақындады. Авторлардың ойынша, Әбілқайырдың өтініші мен қазақ жүздерінің сыртқы саясатынан басқа салалардың барлығындағы бағыныштылық
патшалыққа тиімді болды. Зерттеуші қазақ хандары мен сүлтандарының бүл
дипломатиялық актіге баеа назар аудармағандығын айқындайды.
Айта кеткен жөн, Қазақстанның Ресей империясының қүрамына косылуы шетелдік зерттеушілердің үлкен қызығушылығын туғызды. Олар барлық
ортаазиялық аймақтың тарихын империялық жэне кеңестік кезең тарихының контекстінде карастырды63. 1990 жылдардан бастап қазақстандық
тарихшылар (Т.К. Бейсембаев, М.Т. Лаумулин, К.Л. Есмағамбетов, К.Р. Несипбаева жэне т.б.)64 ағылшын, америкалық, неміс, француз зерттеулеріне
талдау жасап, жаңа замандағы Қазакстан тарихының мәселелері бойынша
басты теориялар мен концепцияларға басымдык бере отырып, шетелдегі

“ Ероф еева И .В . Э к о н о м и ч ес к и е связи К азахстан а с Р ос с и е й в русск ой и ст о р и о гр а ф и и X V III п ервой
половины X IX века // В о п р о сы и сто р и о гр а ф и и и и сточн и коведени я К азах с та н а (д о р е в о л ю ц и о н н ы й п е 
риод). -А л м а -А т а , 1988. - 262 с.
61 Касымбаев Ж .К . Государствен ны е дея тел и к азах ск и х х ан ств (X V III в.). - А л м аты , 1999. - 228 с.; И р
муханов Б .Б. К азах стан : И с то р и к о -п у б л и ц и сти ч е с к и й взгляд. - А л м аты , 1996. - 232 с.
“ К узембайулы А „ А би лев Е. И сто р и я К азахстана. - А л м аты , 1996. - 352 с.; А б д и р о в М .Ж . И стори я
казачества К азах стана. - А л м аты , 1994. - 160 с.
63 Pipes R C entral A sia a n d R u ssian c o lo n ia lism // F a r Eastern E conom ic R eview . - 1959. - A p ril 29. - P 10.;
Brzezmski Z. B etw een tw o ages. A m e ric a ’s roles in the tech n o h o n ic era. - N.Y., 1970; R esh e ta r }. N a tio n a l
D eviation in the S o v iet U n io n // T h e A m e ric a n Slavic and E ast E u ro p ean R eview . - 1953. - Vol. X II. - N o .2.
-P . 162-174.
64 Есм агам бетов К .Л . Ч то п и сали о н ас на З ап ад е? - А л м а -А т а, 1992. - 52 с.; Л ау м у л и н M .T ., Б ей сем б аев
Т.К. Зарубеж ны е и сс л е д о ва т ел и С р ед н ей А зи и и К азахстан а (б и б л и о гр а ф и ч ес к и й у казател ь ). - А лм аАта, 1994. - 100 с.; Н е си п б ае ва К.Р. С о вр ем ен н ая а н гло -ам ер и кан ская и ст о р и о гр а ф и я русск ой эксп ан си и
и колонизации Ц е н т р а л ь н о й А зи и (X V III - н ач ал о X X в в .) .- А л м а т ы , 1 9 9 7 ,- 191 с.
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негізгі ғылыми мектептер мен орталыктарды айқындайды. Сонымен катар
қазақстандық зерттеушілер АҚШ, Канада, Франция жэне т.б. мемлекеттердің кітап қоймаларында жинакталған шетелдік тарихнаманың көп аспектілі
деректік базасының бар екендігін баяндайды.
Осылайша, ұзаққа созылған қазақ жүздерінің Ресей империясының
қүрамына қосылу үдерісі қарама-қайшы сипатқа жэне жан-жақты эрі шынайы талдауды қажет ететін кешенді мэселелерге ие. XVIII ғасырдың ортасынан бастап мэселенің зерттелу динамикасын сипаттайтын көп материал
жинақталды. Әрбір кезеңде осы үдерісті ерекше сипаттады жэне бағалады.
Концептуалды үстанымға идеологиялық аспектілер де эсерін тигізді. Сондықтан да мэселені гылыми меңгеру өзінің өзектілігін сақтап калды.
XIX ғасырдың 40-60 жылдары Ресей билігінің Орта Азиядағы
саясаты. XIX ғасырдың 40-60 жылдары ресейлік биліктің ортаазиялық саясаты ағылшын-орыс карым-қатынастарына тікелей байланысты болды. ¥лы британияны ң Орта Азияға қатысты іс-эрекеті Ресейдің
ортаазиялық саясатын белсенді түрде жүргізуіне жэне Орта Азияны қосып алуындағы саяси себептердің басым болуына үлкен рөл атқарды.
¥лы британияны ң Үндістанды жаулап алуының жэне Орта Ш ығыс пен
Орта Азиядағы әрекеттерін белсенді түрде жүргізуіне байланысты ағылшын-орыс бәсекелестігі күшейе түсті. Патша үкіметі өзінің үстанымын
сақтауға жэне ¥лы британияны ң экономикалық жэне саяси ықпалының
кеңеюіне кедергі келтіруге тырысты. 1830-1840 ж. П.И. Демезон мен
И.В. Виткевичтің дипломатиялық миссиялары, сондай-ақ Е.П. Ковалев
ский мен А.Р. Гернгостың Бүхар хандығына, П. Никифоровтың жэне
Г.И. Данилевскийдің Хиуа хандығына елшілігі, Н.Г. Потаниннің қазак
даласы арқылы Қоқан хандығына саяхаты жүзеге асты. Бүл саяхаттардың
нәтижесінде орыс-азиаттық сауда мәселелері бойынша келісімге келіп,
ортаазиялық хандықтардың қазақтармен қарым-қатынастары туралы мәліметтер жинақталды65.
1833 ж. жазда Орынбор өлкесінің губернаторы болып В. А. Перовский
тағайындалады, ол өзінің алдына екі міндет қояды: бағынбаған қазақтарды
багындыру жэне орыс эскерлерін Орта Азия хандықтарының шекарасына
жакындату. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін Сырдарияның төменгі
ағысы бойына жаңа эскери шептер салу керек болды, бүл жағдай олармен
шектесетін қазақтардың наразылығын туындатты. Кейбір қазақ руларының Орта Азия хандықтарына көшкісі келгендігі де жағдайды шиеленістіре түсті. В.А. Перовский бүл үдерісті токтатуға тырысты. 1836-1839 жыл
дары қазақтарды басу үшін бірнеше жазалау экспедициялары жіберілді.
Әрі қарай әскери-саяси экспансияны жүзеге асыру қолға алынады, нәтижесінде Хиуа экспедициясы қүрылады. Ж асалғаи жорықтың ресми себебі
- Хиуаның орыс-қазак қатынастарына араласуын бейтараптандыру қажеттілігі, шекаралық аймактардағы тонау мен зорлық-зомбылыкка шек кою,
орыс түтқындарын босату деп жарияланды. 1839 жылдың қарашасынан
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1840 жылдың ақпанына дсйін созылған Орынбор өлкесінің әскери гу
бернаторы В.А. Перовскийдің басшылығымен жасалған жорық толық
дайындалмаған болып шықты. 1839 ж. көктемде скі бекіністі (біреуі Ембі
өзеніндегі, екіншісі Ақбұлақ жеріндегі) нығайту ұшін қазақ даласына екі
отряд жіберілді жэне осында Орынбордан отын мен мал, жем-шөп ж э
не азық-түлік алып келінген еді. Орынборда қүрган экспедициялық отряд
5000 адамнан тұрды, қатты аяздан түйелер қырылып, көптеген адамдар
үсікке шалынды. Азық-түлік пен отын таусылғаннан кейін ақпанның
ортасында отряд Ембі бекінісіне, кейіннен Орынборга оралды. Осы жорықтың нәтижесінде орыс түтқындары босатылып, Хиуа елшілігі Санкт-Петербургке жіберілді. Осыдан кейін Ресейдің аймақка ішкерілей енуі үшін
әскери стратегиялық плацдармды кұру арқылы нақты жоспарланған жорық жасау қажеттігі белгілі болды. Осыдан кейін Сырдария шебін қүрған
Сырдарияның төмснгі агысында бірнешс бекініс салынады. Оған Арал бекінісі, Қазалы, Қармақшы, Перовск форты, кейіннен Жөлек, Жаңақорған,
Түркістан кірді. Сырдария шебін құру арқылы келесідей міндеттер қойылды: Қоқан жэне Хиуа хандықтарының шекарасымен Сырдарияның төменгі ағысындағы әскери күштерді нығайту, осы аймақтың экономикасын
зерттеу. Патша экімшілігі казак жэне орые шаруа қоныстарын көбейту
арқылы Сырдария казак әскерін қүруды жоспарлады. Осы мақсатпен
1841 ж. бас штабтың капитаны Никифоровтың басшылығымен орыс елшілігі жіберілді. Елшіліктің мақсаты Сырдариядан солтүстікке қарайтын
барлық жерді жэне ішінара Каспийдің шығыс жагалауындағы жерлерді
Ресейдің меншігі ретінде Хиуаның мойындауына қол жеткізу, сондай-ақ
сауда қатынастары үшін қолайлы жағдай орнату болды. Никифоровтың
Хиуа ханы Аллақұлмен жүргізген келіссөздері ешқандай нэтиже бермеді, Хиуа тарапынан жасалған тонаушылық жорықтар кейін де жалғасын
тапты. XIX ғасырдың екінші жартысынан патшалық Ресей Орта Азияға
ішкерілей енуін жалғастырды. 1847 ж. орыс әскерлері Сырдарияның
сағасын басып алып, Райым бекінісін, ал 1848 ж. Қазалы фортын салды.
Осы уақытта Арал теңізін зерттеу басталады. А.И. Бутаковтың басшылығымен кұрылған (1848-1849 ж.) экспедиция осы аймақты болашақта әскери жэне кеме жүргізу ісін дамыту бойынша зерттеді. Кейіннен Ресей
мемлекеті жалпы міндетті - Орталық Азия мемлекеттерінің саяси жэне
экономикалық жағдайын зерттеуді шешетін миссияларды (Н.В. Ханыковтың гылыми миссиясы жэне Н.П. Игнатьевтің дипломатиялық миссиясы)
ұйымдастырады66.
Осы жағдайлармен қатар Ресей мемлекеті қытай билеушілерінің Орта
жүз территориясына таласуынан, кейіннен Қазақстанның оңтүстік аймағында өзінің бірнеше бекіністерін (Ақмешіт, Әулиеата, Мерке, Қастек жэне т.б.)
қүрған қоқан билеушілерінің басып алушылық саясатының себебінен тоқтап түрғандықтан, енді өзінің Жетісуға енуін іске асырады. Бүл бекіністер
“ Киняпина Н.С. Средняя Азия во внешнеполитических планах царизма (50-80-с гг. XIX в.) // Вопро
сы истории. - 1974. - №2. - С. 36-51.
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эскери экімшілік, қаржылық, сауда қызметтерін орындады, бірақ басты
қызметі бағындырылған территорияларды басқару болды. XIX ғасырдың
ортасында қоқандықтар қазақтардың жеріне шабуыл жасауын жалғастырды, соның нәтижесінде Ресейдің Орта Азиядағы эскери қимылдары белсенді түрде жүргізіледі. Орынбор эскери губернаторы В.А. Обручев шекараны
эрі қарай ныгайта түсу үшін Сырдарияның сагасында 1847 ж. Райым (кейіннен Арал) бекінісін салып, Ақмешітті иеленуді ұсынады. Бүл жоспар
қайта тагайындалғаи Орынбор губернаторы В.А. Перовский түсында жүзеге асырылды. Ол 1853 ж. 2800-ге жуық адамнан түратын 12 қаруымен
Ақмешітке барады. Ондағы 3 қаруы бар 300 қокандыкты 27 шілдеде батыл
шабуылмен басып алады. Ақмешіттің атауы Форт-Перовский деп тез арада
өзгертілді. Осылайша, Ақмешітті қайтарып алуға әрекеттенген, бірақ оны
сәтсіз аяқтаған Қоқан хандығын бағындыру басталды. 1854 ж. император
Сырдария шебін басқару туралы ережені бекітеді. Осылайша, В.А. Перовскийдің эскери-стратегиялық міндеті жүзеге асты, Ресей Хиуа жэне Қоқан
хандықтарына саяси ықиалын күшейтуге мүмкіндік алды67.
1847
ж. Абакумовтың отряды бірнеше казарма салды, кейіннен олардың
айналасында Жетісуды, яғни орыс бодандығын қабылдаған ¥ л ы жүз қазақтарыиың территориясын басқаруға арналған орталықтар қүрылады. Іле өзенінің солтүстік жағалауыидағы жерлер қоқан бектерінің қолында қала берді,
ал олардың тірек пункті Қаскелең озенінде орналасқан Таушыбек бекінісі
болды. 1851 ж. екінші рет жасаған шабуылында орыс әскерлері оны түгелдей
жояды. Орыс экімшілігі Қытайдан Ресейге өтетін транзиттік сауда жолдары-

бордан, екіі
2500 адамн;
ныйдан шы
полковник Е
Форт-Перов
12 маусымд;
Түркіст:
дсгсн атпен
данты полкс
ровтың басп
Сотня қыш:
жатқан Қоқг
қоқан эскер
бойы (4-5 ж
сін жамылы
дікке эркім :
болып сапқі
Түркістанна
оралады. Ә>
басқара оты
оны 20 шіл
114 шақырь
нясвтің эреі

я.ың мщыздылығын түете отырып, аймакты пмруашыльщ жагынаи wcjft

'зджішшгню

бастайды. 1854 ж. Іле Алатау тауының етегінде Верный бекінісінің негізі
қалаиады. Верныйдың іргесі қаланғаннан жэне Ақмешітті алғаннан кейін
Сырдария мен Жетісу казак шептерін біріктіру жоспары қойылады. Орыс
әскерлерінің сәтті енуіне 1857-1858 жылдары Шымкент пен Әулиеата оңірлерінде болған қазақтардың қоқандықтарға қарсы көтерілістері жэрдемдесті. Осы көтерілістердің аяусыз жаншылуы салдарынан қазақтар Ресей
жағына отті. Тарихи жағдайдың қалыптасқандығы сондай, қазақ халқының
өмірі Қоқан мен Ресейдің бәсекелестігінің нэтижесіне бағынышты бол
ды. 1860 ж. полковник Циммерманның басшылығымен жасақ қүрылыи, ол
Пішпек жэне Тоқмақ атты қоқан бекіністерін талқандайды. Қоқан хандығы қасиетті соғыс (ғазауат) жариялаи, 1860 жылдың қазанында олардың
эскері (20000 адам) ¥зынағаш бекінісінде жиналды. Онда қоқандықтарды
полковник Колпаковский жеңеді. ¥зынағаш шайқасынан кейін полковник
М.Г. Черняевтің басшылығындағы жасақ Қастек асуынан өтіп, Тоқмақты
басып алады. Орынбордан Сырдарияның төменгі ағысы бойымен, ал
Батыс Сібірден Алатау бойымен бекіністерді салу арқылы орыс шекарасы
біртіндеп түйықтала түсті. Бірақ 650 шақырымға жуық үлкен кеңістік
сол кезде элі бос болды жэне қазақ даласына жорық жасау үшін қақпа
ретінде қызмет етті. Осыған байланысты 1864 ж. екі отряд - бірі Орын
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бордан, екіншісі Батыс Сібірден шықты. Полковник М.Г. Черняевтың
2500 адамнан түратын Батыс Сібір жасагы 1864 ж. 5 маусымда Верныйдан шығып, Әулиеата бекінісін батыл шабуылмен басып алды, ал
полковник Верёвкин бастаған 1200 адамнан қүрылған орынборлық отряд
Форт-Перовскіден Түркістанға қарай жүрді, Түркістанды ор қазу арқылы
12 маусымда басып алады68.
Түркістанды алғаннан кейінгі соғыс әрекетінің бір көрінісі - Икан ісі
деген атпен белгілі болады. 1864 ж. 4 желтоқсанда Түркістанның комен
данты полковник Жемчужников 1 зеңбірекпсн күшейтілген жасауыл Серовтың басшылығымен 100 оралдық казакты тыңшылыққа жібереді. Икан
Сотня қышлағының жанында казактар Түркістанды басып алуға бара
жатқан Қоқан хандығының регенті Әлімқүл молданың басшылығындағы
қоқан әскерінің негізгі күштерімен соқтығысып қалады. Казактар 2 күн
бойы (4-5 желтоқсанда) тамақсыз жэне сусыз, өлген жылқылардың денесін жамылыи, қоршауда болады. 2 күн аяқталар кезде жасауыл Серов жүздікке эркім жеке өзі қоршаудан шығуына бүйрық береді, казактар шаршы
болып сапқа тізіліп, соғыса отырып, қоқан эскерінің қоршауын бүзып,
Түркістаннан жіберілгсн жасаққа қарай шығады да, бекініске қайтып
оралады. Әулиеатада гарнизонды қалдырып, М.Г. Черняев 1298 адамды
басқара отырып, Шымкентке қарай жылжиды, Орынбор жасағын тартып,
оны 20 шілдеде басып алады. Осыдан кейін Ташкентке (Ш ымкенттен
114 шақырым) батыл шабуыл жасалады, бірақ ол сәтсіз аяқталады. Черняевтің әрекеттері өте қатал болды. 1864 ж. әскери жорьтққа қатысқан
саяхатшылар - Н.А. Северцов иен Ш. Уәлиханов генералға түпкілікті қарсылықтарын білдірді. М.Г. Черняевпен болған бірқатар қызу пікірталастардан кейін Ш. Уәлиханов қызметін тастаи, Жетісуға оралады.
1864 ж. Ш ымкентті басып алумен Оңтүстік Қазакстанды жаулау аяқталады.
1865 ж. бүрынғы Сырдария шебінің территориясын қосу арқылы Түркістан облысы қүрылады, оның әскери губернаторы болып М.Г. Черняев
тағайындалады. Түркістан мен Ш ымкентті алғаннан кейін Орынбор мен
Сібір шептері біріктірілді жэне Қазақстанды Ресейге қосудың үзаққа созылған күрделі үдерісі аяқталды.
Қазақ хандығын, Қоқан жэне Бүхара хандықтарын жаулап алғаннан
кейін Ресей билеушісі жаулық саясатты үстанган Хиуа хандығын жаулап
алуға көшті. Алдын ала дайындалған жоспарға сәйкес 1873 ж. көктемде
К.П. Кауфман генералдың басшылығындағы орыс эсксрі Хиуаға үш жақтан
шабуыл жасады: Кавказ, Орынбор жэне Түркістан округтерінен. Барлық үш отряд
бір уақытта Хиуа жеріне басып кіріп, белсенді әрекеттерге көшті. 1873 жылдың мамыр айында Хиуаның астанасын басып алды, ал тамызда Хиуа ханы
Сейіт-Мұхаммед-Рахым мен генерал К.П. Кауфман келісімге келді. Бүл келісім бойынша Хиуа ханы өзін Ресейдің вассалы деи мойындады. Кейіннен
Хиуа хандыгының территориясы Түркістан гснерал-губернаторлыгының
қүрамына қосылды.
“ Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. -СПб.. 1901.-Т . 1. —510 с.
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XIX ғасырдың екінші жартысындағы Ресейдің иеліктерін жоспарлы
түрде кеңейтуінің басты себептерінің арасында Ресейдің «табиғи шекараларын» иелену, талас-тартыстарды тыныштандыру жэне шекаралық шептер
мен сауда жолдарындағы тыныштықты бұзатын тонаушылық жорықтарды
тоқтату, артта қалған азиялық халықтарды өркениетке көшіруге үмтылу,
оларды әлемдік өркениетке қосу аталады. Түркістан жорықтарына қатысушы тарихшылардың бірі генерал-майор Л.Ф. Костенко дипломатияны
сақтай отырып, былай деп жазады: «Ресейдің Орта Азиядағы іс-әрекетінде арсыз ойлар мен өзіндік пайдакүнемдік есептері басшылыққа алынған,
бірақ тек қана аймақты бағындыру арманымен жэне оның өндіргіш күштерін дамытып, Ресейдің еуропалық бөлігіне Түркістанның өнімдерін
жіберудің қысқа жолын ашуды көздеді»69. Түркістан жорықтары Ресейдің ұлы миссиясын аяқтағандай болды, алдымен, көшпенділердің Еуропаға экспансиясын тоқтатып, кейіннен отарлаумен - шығыс жерлерін толықтай бағындырумен аяқталды. Осы идеялар арқылы Азия мемлекеттерін
жаулап алудың барысы айқындалды. Қарсыласты бейнелеу үшін «карақшы тобы», «жиын», «банды», «жауыз шабуыл», «қорқақ соқтығыс» сияқты сөздерді пайдаланғандығын жорыққа қатысушылар - М.Г. Черняевтің,
К.П. Кауфманның, В.А. Перовскийдің және т.б. мемуарларынан кездестіреміз. Жергілікті хандар мен ақсүйектердің қоластындағы жергілікті халықтың кедейшілікте өмір сүргендігі айқындалды. Орыс эскерлерінің келуімен,
жақсы омір басталгандығын корсетті-мыс. Дегенмен жағдай тез өзгерді,
бүл көршілес жерлерге саяси-территориялық экспансияның жалғасы ғана
болды. Бүдан басқа, бірақ шынайы себеп - Ресейдің үкіметтік жэне эскери
қызметкерлерін толғандырған идея Британ империясына қарсы түру бол
ды. Осылайша, Ресейдің саясаты қорғанушы, Британияның агрессиясынан
қорғануға бағытталғандығымен сипатталады. Қарсы түрушы теоретиктердің бастыларының бірі, эскери администратор, тарихшы М.А. Терентьев
үш томдық «Орта Азияны жаулау тарихы» туралы жэне аймақтағы Ресей
мен Англияның саясаты туралы бірнеше макала да жазды70. XIX ғ. Үндістан
мен Орта Азияны бақылауға байланысты Ресей мен Британ империяларының арасындағы тартыс тарихта «Үлкен ойын» деп аталды. Оның тағы да
белсенді қатысушыларының бірі Қытай болды, ал басқа мемлекеттер бүл
шайқастағы ауыспалы ойыншылардың қызметін атқарды.
Бақылау сүрақтары:

1. XIX - XX ғ. басындағы орыс зерттеушілері еңбектерінде қазақ жұздерінің
Ресей империясының кұрамына қосылуын зерттеудің негізгі бағыттары.
2. XX ғ. басындағы тарихшылар еңбектеріндегі Қазақстанның Ресей империясының кұрамына косылу мэселелері бойынша негізгі концептуалды
ұстанымдар.
3. Ресей саясатыньщ ортаазиялық аймақта күшеюінің себептерін сипаггаңыз.
4. Орыс үкіметінің Хиуа хандығына байланысты үстанған саясатын көрсетіңіз.

69 Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. - СПб., 1890. - 358 с.
70 Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. - СПб., 1901. - Т. 1. —251 с.
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II тарау. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан
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шың Ресей импеізгі концептуалды
терін сипаттаңыз.
іясатын көрсетіңіз.

-СПб., 1890.-358 с.
С.

5. Орыс эскерлерінің Қоқан хандығы территориясын жаулап алуының салдарына баға беріңіз.
6. Ресейдің Бұхара жэне Хиуа хандықтарына жіберілген дипломатиялық миссияларының қызметін ашыңыз.
7. Орынбор өлкесінің эскери губернаторы В.А. Псровскийдің қызметіне қатысты тарихнамадағы көзқарастарды талдаңыз.
8. «Үлкен ойындағы» Ресей-Британ империялық тартыстарының себептерін
түсіндіріңіз.
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2. 1916 жылғы улт-азатгық көтеріліс басшыларының хандық билікті қалпына
келтіруі туралы не білесіз?
3. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің әлеуметтік негізіне талдау жасаңыз.
4. Қазақстандағы 1916 көтеріліс басшыларының саяси бейнесіне қатысты пікіріңізді білдіріңіз.
5. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс барысында қалпына келтірілген хандық
билікке сайланған тұлғалар туралы қандай мәліметтерді білесіз?

§ 5. XX ғасыр басындағы Қазақстандағы үлттық қозғалыс
XIX
ғ. соңы - XX ғ. басында Ресей империясының туркі тілдес халықтарының үлттық қайта өрлеу үрдісі басталды. Бүл бағытта білім бе
ру мен ағарту, төл мәдениетті жан-жақты дамыту, Ресей империясының
мемлекеттік-саяси жүйесінде түркі-мұсылман жэне славян-христиандық
халықтардың тең қүқықтылығын бекіту негізде өз халықтарының қайта өрлеу идеясының дамуы сынды факторлар қозғалыстың дамуына ықпал етті.
Алғаш тәжірибені ескере отырып, бүл қағидаттарды анықтап жэне оларды
іске асыру жолдарын көрсеткен Қырым татарларының көрнекті ағартушысы Исмаил Гаспринский (1851-1914 ж.) болды. Ресей империясындағы түркі тілдес халықтарының саяси жэне элеуметтік-экономикалық жағдайын
зерделеу нэтижесінде ойшыл Гаспринский негізгі мәселелерді мұсылман
оқу орындарын жаңарту, Ресей империясының мұсі.ілман түркілерінің
рухани жэне саяси бірігуі мен орыс мұсылмандарының белсенді өзара эрекет! арқылы шешу қажеттігін түсінді. И. Гаспринский өз идеяларын 1883 ж.
Бақшасарайда айына екі рет «Терджиман» (Аудармашы) атты газет шығару
арқылы іс жүзінде асыра бастады. Мыңдаған оқырманы бар бүл газет жаңа
оқыту эдісін (усул жэдид) насихаттау қызметін атқарды. «Жаңа әдіспен»
оқытуда фонетикалық оқу жэне білім беру үрдісіне ислам мектептерінің
бағдарламаларында болмаған зайырлы білім (арифметика, орыс тілі, жағрафия, тарих) ендіру қағидатына негізделді. Бүдан басқа И. Гаспринский
газеттің көмегімен өзінің негізгі идеясы - Ресей империясының түркі-мұсылмандарын біріктіруді көздеді, эйтпесе олар «қанау мен ассимиляцияға
душар болады» деп есептеді. Ол ортақ түркі тілі негізінде бірігу қажеттігін
айтып, оны «Терджиман» газеті арқылы негіздеуге тырысты.
Мам&йт
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V тарау. Отарлау жылдарындағы Қазақстанның ұлттық кұрамындағы

1912 жылға қарай бес мың оқырманы бар «Терджиман» газеті Ресей жэне
шетелде күн сайын шығып тұратын баспа органға айналады126. «Терджиман»
газеті Ресей империясында түркі-мүсылмап интеллектуалды элитасына жэне
мерзімді баспасөз - эр түрлі түркі тілдеріндегі (негізінен, татар жэне қазақ)
газет-журналдардың дамуына айтарлықтай ықпалын тигізді.
Еділ-Орал аймағы татарлары жэдидшілдік идсялардың негізгі таратушьшары болды. Олар мектеп ашу, оқу қүралдар мен жабдықтарды сатып
алу, кедейленген шәкірттерге жэрдемақы төлеу ісіне қажет болған қаржыны аямады. Олардың негізгі мақсаты білім беруді дамыту еді. Көркем
шығармалар, газет-журнал беттері, шэкірт шығармалары мүның айғағы.
Жаңа әдістерді меңгерген медресе мен мектентер, мәдени-қайырымдылық
қоғамдар ашылып, үлттык баспасөзі шыға бастаған Қазан, Уфа, Орынбор,
Троицк мүсылмандар қоғамдық-саяси қозғалые орталығына айналды.
Оқытудың жаңа әдістерін таратуда 1901 жылы казан айында Ғалымжан Баруди (1857-1921 ж.) негізін қалаған «Мухаммадия» медресесі
белгілі рөл атқарды. Уфа губерниясы
аумағында оқытудың жаңа эдісі
алғаш Уфа қаласында 1888 ж. бірінші қалалық мешіт қарамағында мүддэріс X. Усманов ашқан «Усмания»
медресесінде енгізілді127. 1906 ж. Зия
Кемали (1873-1942 ж.) ашқан «Ғалия» медресесі Уфадағы ең танымалы
болды. Медресені салдыруға кеткен қаражат шығынын уфалық ірі жер иеленуші қазақ Сәлімгерей Жантөрин көтерді128. Бүл медреседе көрнекті қазақ
жазушылары Мағжан Жүмабаев, Жиенғали Тілепбергенов, Бейімбет Майлин
оқыды. Қазақтың лингвист ғалымы Қ. Жүбанов (1899-1938 ж.) «Хусаиния»
медресесінің (1891 ж. Орынборда ашылды) тәрбиеленушісі болды.
Жаңа медреселер оқытудың дыбыстық әдісін енгізумен ғана шектелмей, мектептердің оқу бағдарламаларына өзгеріс енгізуге кірісіп, өз
руластары арасында білімді тарату үшін жаз айларында шэкірттердің көмегімен курстарды үйымдастырды. Түркістан аудандық күзет бөлімінің
бастығы 1913 ж. 25 қаңтардағы ақпарында «Ғалия» медресесінен Сырдария
облысына келген 40 шақты шэкірттерінің зор ықпалы, тіпті, қазақ балаларының бір бөлігінің «қысқы уақытта Уфадағы «Ғалия» медресесіне кетіп, одан
басқа үгіт-насихатпен қайтқандары» туралы жазды129. Мектеп реформасын
көздеген қозғалыс бірте-бірте Ресей империясы мүсылмандарының саяси
либералдық-оппозициялык козғалысына ұласты.
1905
жылы революциялық оқиғалар жэне патша үкіметінің саяси тәртіпті жаңартуға бағытталған еркінен тыс шаралары аймақтың түркі тілдес
126БР ОМТМ. - 2-қор. - 1-тізбс. 795-іс. - 3-арт. парақша.
І2,Якупов Р. Татары // Ядкар. - 2000. - X? 2. - С. 174.
128ОрОММ. - 21 -қор. - 2-тізбс. - 618-іс. - 392-парақша.
129ОрОММ. - 21-қор. - 2-тізбс. - 618-іс. - 33-арт. парақша.
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халықтарының элеумсттік белсенді бөлігінің саяси өзін-өзі ұйымдастыру
үрдістерінің дамуының қозғаушы күші болды. Халықтың эр түрлі топтарынан «мемлекетті дамытуды жетілдіру» бойынша жобаларды қабылдауға
рүқсат берген 1905 ж. 18 ақпандағы жарлық үлттық интеллигенция, өнеркәсіп өкілдері, дінбасыларға болашаққа негізделген идея, жоспарларды
талқылау үшін көптеген жиын, жиналыстарды өткізуге мүмкіндік берді.
Ресей империясының түркі-мүсылман халықтарының саяси-құқықтық жағдайын талқылауға эр түрлі мүддені көздеп, өз талап-қажеттіліктерін қанағаттандыруды ойлаған барлық элеуметтік топ өкілдері қатысты.
Ауқатты той өкілдері мен дінбаеылар иеламға, мүсылмандық білім беру
мен үлттық мәдениетке қатыеты саясатты либерализациялау жөнінде үкіметке бірқатар талаптар қойды. Олардың ішінде қазақ халқын Орынбор мұсылман рухани жиналысына қарату, мешіт салу мен олардың қарамағында
медресе үйымдастыруға рүқсат беру, Ш ығыстың мүсылман орталықтарына
қажылыққа баруға жол ашу, православие миссионерлерінің іс-әрекетіне
тыйым салу болды.
Аймақтың түркі тілдес қоғамдастығының жеке жиналыстар, «сенім
бірлігі» туралы жалпы пайымдаулардан жолдау дайындау мен ортақ талаптарды қүрастыруға ауысуына 1905 ж. 6 тамыздағы заңнамалық болжамдарды
жасау мен талқылау үшін Кеңесші Мемлекеттік Думаның қүрылуы туралы
жарлық негіз болды.
Елде алғаш саяси партияларды құру мен Мемлекеттік Думаға сайлау
науқаны кезеңінде ортақ тактика қүрастыру аясында біртүгас саяси негіз
қүру мақсатында Ресей империясындағы мұсылман халықтарын біріктіру идеясы негізделді. Конфессиялық түрғыдан орыс халқымен тең экономикалық жэне саяси қүқықтарға ие болмаған түркі тілдее халықтардың күшін біріктіруде ұлттық мүддені қорғаудың бүл жолын таңдау тарихи қажеттіліктен туған болатын.
Бүл идея 1905 ж. 16 тамызда Төменгі Новгородта өткен Рееей мұсылмандарының бірінші Бүкілресейлік съезінде негізделді. Съезге Еділ
бойы, Орал, Қырым, Кавказ, Қазақстаннан көрнекті қогам қайраткерлері
қатысты. Барлығы 150 адам жиналды. Съезд төрағасы болып жэдидшілдіктің белді идеологы И. Гаспринский сайланды. Съездің идеялық жетекшілері тарихшы жэне журналист Ю. Акчура мен көрнекті эзірбайжан публицисі, адвокат Али-Мардан-бек Топчибашев (1862-1934 ж.) болып, хатшы
қызметін қазақтың көрнекті қайраткері C.F. Жантөрин атқарды. Съезд делегаттары «Иттифак-эл-муслимин» («Мүсылман одағы») партиясын құру туралы шешім қабылдады. Партияның мақсаты «заманауи орые өмір
салтының қоғамдық-мәдени, саяси қажеттіліктері мен міндеттеріне негізделген айырмашылығына қарамастан» Ресейдің бар мүсылмандарын біріктіру болды130. Ресей мүсылмандарының бірінші съезі саяси түрікшілдіктің
айқын белгілерін байқатты. Мүсылмандардың I съезінде «саяси, азаматтық
жэне діни күқықтары жағынан мұсылмандардың орыс мемлекеті халқымен тең қүқықтығы», мемлекеттің заңнамалық органдарына халық өкіл“Аршаруни А., Габидуллин 3. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. - М., 1931. - С. 38.
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дерінің ерікті сайлануы идеясы, делегаттардың жалпы саяси талаптарын
бейнелеген басты құжат - резолюция қабылданды. Бұл саяси мақсатты жүзеге асыру үшін жергілікті жерлерде ресейлік мұсылмандар съездерімен
басқарылатын губерниялық жэне облыстық мэжілістерді құру шешілді.
Бұл кезеңде «Иттифак» жетекшілері орыс либералдық қозғалыс басшылығымен жақындасты. Конституциялық-демократиялық партия (кадеттер)
жетекшілері П. Милюков, Ф.И. Родичев, П.П. Струве 1905 ж. желтоқсанда
«Иттифак» жетекшілерінің жииалысына қатысып, онда партияиың екінші
съезіне дайындық мэселесі қаралды.
Бес айдан соң 1906 ж. 15-23 ақпанда Санкт-Петербургте өткізілген мүсылмандардың екінші Бүкілресейлік съезі түркі мүсылмандары интеллигенциясының Ресейдің саяси үрдісінде белсенділігін танытты. Съезге қатысушы 100-ден аса делегаттардың ішіиде Сәлімгерей Жантөрин, Уэлитхаи
Танашев, Шаймардан Қосшығүлов сынды қазақ интеллигенциясы өкілдері де болды. Съезде Ресейдің түркі мүсылмандары қүқықтарын қорғаушы
«Итгифак әл-муслимун» («Мүсылман одағы») партиясының 23 тармақтан
тұратыи жарлығы қабылданды. Жарлық бойынша Орынбор, Астрахань,
Орал, Омбы, Қызылжар, Семей, Верный, Ташкент жэне Ашгабат сияқты
16 қалада «Ресей мүсылмандары Одағы» партиясының филиалдарын ашу
шешілді. Съезд делегаттары Конституциялық-демократиялық партиямен
бірігуді үйғарып, мүсылмандардың Мемлекеттік Думаға сайлау кезінде
тактикасын талқылады.
I
Мемлекеттік Думаға сайлау науқаны 1906 ж. наурызда басталды.
Бұл ресейлік парламентаризмнің қалыптасуы тарихында елеулі оқиға бол
ды. Өйткені Ресей империясының көпшілік халықтары алғаш рет елдің
орталық билік органдарына өз өкілдерін сайлауға қүқық алды. Сайлау үрдісімен байланыеты аймақта қоғамдық-саяси жэне қүкықтық ойдың белеенді
дамуы жэне түркі тілдес халықтары саяси күштерінің бірігуі жүріп жатты.
Қазақстанда сайлау науқаны белсенді жүрді. Ә. Бөкейханүлының естелігінде қазақтардың 17 қазандағы манифесті қызу талқылағандары туралы:
«Үлкен жэне шағын съездерге жаппай жиылып, манифест оқып, пікірлерін
білдірді, алдағы Мемлекеттік Думаға сайлау мәселелерін талқылады. Орыс,
татар, сарт пен қырғыздар агайынды бір отбасы болып бірікті», - делінген131.
Ресей империясында I Мемлекеттік Думаның жүмысы үрдісінде мүсылман фракциясының қүрылуы түркі тілдес интеллигенциясы бірігуіне
маңызды ықпал етті. Бүл депутаттарды конфессиялық белгісі бойынша біріктірген тарихта алғаш партия болды. Жеке мүсылман фракциясын құру
идеясын «Иттифак» идеологы, «Каспий» атты газетті шығарушы А.М. Топчибашев үсынды132.
Дума жүмысына 22 депутат - Ресейдің түркі тілдес халықтары өкілдері қатысты, соның төртеуі Қазақстаннан барды. Дума жүмысына қатысқан
қазақ депутаттары жоғары білімді болды. Олардың ішінде Қазан универ|!1Бөкейханов Ә. Шығармалар. - Алматы, 1997. - 48 б.
132Мусульманские депутаты Государственной Думы 1906-1917 гг.: сборник документов и материалов /
сост. Л.А. Ямаева. - Уфа, 1998. - С. 276-313.
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ситеті заң факультетінің түлегі Ахмет Бірімжанов (Торғай облысы), Петер
бург орман-техникалық институты экономика факультетінің түлегі Әлихан
Бокейханов (Семей облысы), Мәскеу университеті физика-математика
факультетінің түлегі Сәлімгерей Жанторин (Уфа губернияеы), Санкт-Петербург университеті шығыс факультетінің түлектері Алиысбай Қалменов
(Орал облысы) пен Бақытгерей Қүлманов (Ішкі Орда, Астрахань губерниясы); Шаймардан Қосшьнүлов (Ақмола облысы) болды. I Мемлекеттік
Дума депутаттары казак халқы интеллектуалды элитасының белді өкілдері еді, А. Бірімжанов - сот тергеушісі, Ақтөбе округі 2-учаскенің бітістіруші соты, С. Жантөрин бірнеше мэртс Белебеев уезі жэне Уфа губерниясы
земствосы бойынша жаршы етіп сайланды, Белебеев уезінің бүрыпғы бітістіруші соты жэне Уфа губерниясы мекемесінің мүшесі.
1906
ж. 4 шілдеде Министрлер кеңесі төрағасының атына Думаның
53 депутаты қол қойған арнайы арыз хат жазылып, жіберілді. Хатта далалық
облыстардың қүнарлы жерлерінен қазақтарды күштеп ығыстырып, заңсыз
түрде қоныстану мен саяжай жасау туралы мәселе қозғалды. Хатқа қол
қойғандардың ішінде мүсылман депутаттары А. Бірімжанов, С. Жанторин,
И. Зиатханов, А. Хан-Эриванский, Т. Эльдарханов, А. Топчибашев, А. Кальменев, Ш. Сыртланов болды. Бірақ бүл сүраныс зерттеуші JI. Ямаева атап
өткендей, орталық үкімет тарапынан қолдау таппай, Дума тараған соң
мүрағат қүжаты ретінде ғана сақталды.
Күн тәртібіндегі саяси жэне экономикалық мәселелерді шешу үшін
I Мемлекеттік Думаның радикалды шаралар үсынуы үкімет екеуінің
арасында қайшылықтың тууына себепші болды. Нэтижесінде 1906 ж. 9 шілдеде II Николай қол қойған Думаны тарату туралы Манифест жариялады.
Думаны таратуға қарсылық білдірген бүрынғы депутаттар «Халыққа халық
өкілдерінен» үндеуін жазды. Ол тарихқа «Выборг үндеуі» деген атпен енді.
Бүл үндеу Думаның екі отырысында дайындалып, халықты жаңа Думаның
шақырылуына дейін әскери жэне салық міндеттемелеріне карсы шығуға
шақырды. Жаңа қүжатты дайындауға 230 депутат қатысты, бірақ барлығы қол қоймады. Қол қойған депутаттардың ішінде алтауы мүсылман:
С. Алкин, А. Ахтямов, Ә. Бөкейханүлы, С. Жанторин, И. Зиатханов жэне
А. Топчибашев133.
Бірінші Дума тараған соң Ресей түркі мүсылман халықтарының алдағы
әрекеттері мәселелерін талқылау қажеттігі туды. Осы орайда, 1906 жылғы 16-21 тамызда мүсылмандардың Үшінші Бүкілресейлік съезі өтті, оны
үйымдастырушылардың бірі Сәлімгерей Жанторин болды. Төменгі Новгородқа съезге келген депутаттардың саны 800-ге жетті. Съезде партияны қүрудың үйымдаетыру үрдісі толығымен аяқталды: Орталық комитет сайланды,
партияның бағдарламасы бекітілді, маңызды саяси қаулылар мен резолюциялар қабылданды. Орталық комитет қүрамына 15 адам енді, жәдидшілдік идеологтармен қатар мүшелігіне қазақ халқының өкілдері Сэлімгерей Жанторин, Шаймардан Қосшығүлов сайланды. Сонымен бірге съезде
133 Мусульманские депутаты Государственной Думы 1906-1917 гг.: сборник документов и материалов/
сост. Л.А. Ямаева. - Уфа, 1998. - С. 11.

1907 ж.
тал кы лап.
II Мс
жетеуі ка'
шығұлов |
Бакытжа^
лысы).
ІІМеі1
деттерін г
ның мүд;
іс-эрекеті|
I Думамс
жүмысын
аграрлық
бостанды
сияның м
Фрай
ресейлік
парламен

сапарлар,
жергілікт
байлапыс

Мүсі:
белсендіі
пияларыі
тарының.
үсынган
леповски
теп, Дум!
қолданыс
рігі жоқ }
жауап рс
ны ң қонь
130 0 0 0 г
көш пенд1
отырықн
гендігін і
қажеттілі
бас тарті
п л ,1
же қабы.
м іне қаті
күш тер і
О рта Аз
Сайлау ]

___________________V тарау. Отарлау жылдарындағы Қазақстанның ұлттық құрамындағы ...

іысы), Петерүлегі Әлихан
:а-математика
>і), Санкт-Пе5ай Қалменов
захань губерМемлекеттік
белді өкілде;нің бітістіруіа губерниясы
үрынғы бітісзіна Думаның
(атта далалық
ырып, заңсыз
;ы. Хатқа қол
С. Жантөрин,
ішев, А. Каль. Ямаева атап
і тараған соң
;і шешу үш ін
імет екеуінің
1906 ж. 9 ш ілт жариялады.
алыққа халық
ен атпен енді.
ісаңа Думаның
<арсы шығуға
бірақ барлыъі мұсылман:
іатханов жэне
рының алдағы
ца, 1906 жы л;ъезі өтті, оны
өменгі Новгоартияны кұруітет сайланды,
р мен резолюіді, жэдидшілідері Сэлімге:н бірге съезде
ртов и материалов /

1907 ж. қаңтар-ақпанда болған II М емлекеттік Д ум аға сайлау негізі
талқыланды.
II Мемлекеттік Думаға 36 мұсылман депутаты сайланды, олардың
жетеуі қазақ болды: Ахмет Бірімжанов (Торғай облысы), Ш аймардан Қосшыгүлов (Ақмола облысы), Бақытгерей Құлманов (Астрахань губерниясы),
Бақытжан Қаратаев (Орал облысы), Мұхаметжан Тынышбаев (Жетісу об
лысы).
II
Мемлекеттік Дума мүсылман фракциясының негізгі саяси мақсат-міндеттерін айқындайтын бағдарламалары Ресей империясы мүеылмап халқының мүддесін анықтайтын мэселелер бойынша жобалары болғандықтан
іс-эрекеті неғүрлым үйымдасқан эрі нәтижелі саналды. Сондықтан олар
I Думамен салыстырғанда құрамына 22 депутатты біріктірген комиссия
жүмысына барынша белсенді қатысты. Бақытжан Қаратаев бір уақытта
аграрлық, келіп түсетін жэне жіберілетін қүжаттарды тексеру, ар-үждан
бостандығы туралы заң жобаларын қарастыру сынды Думалық торт комиссияның мүшесі болды.
Фракция мүсылмандардың үлттық қозғалысын біріктіріп, оны жалпыресейлік азаттық демократиялық қозғалысына қосу үшін іс-әрекеттің
парламенттік формасын (сайлаушылармен байланысты реттеу, ел ішіндегі
сапарлар, депутаттардың сөйлеген сөздерінің стенограммаларын жариялау,
жергілікті экімшілік іс-әрекетін бақылау қүқығы, басқа фракциялармен
байланыс жэне ынтымактаетық) пайдаланды.
Мұсылман фракциясы депутаттары аграрлык мэселені талқылауда да
белсенділік танытты. Қазақ депутаты Б. Қаратаев елдің орталық губернияларындағы аграрлық қоныстандыру мэселесін үлттық шет аймақ халықтарының, әсіресе қазақтардың қарамағындағы жерлердің есебінен шешуді
үсыпі ан ірі жер иеленушілерді сынға алды. Херсон ірі жер иесі С.И. Келеповский эр қазақ отбасының иелігінде 500 десятина жер бар деп есептеп, Дума отырысында: «Біз бүл қырғыздарга (қазақтарга) оларға уақытша
қолданыеқа берілген жерді орыс халқына қайтаратын кез келді десек өтірігі жоқ жэне заңға қайшы емес», - деп мәлімдеді. Бүл мэлімдемеге қарсы
жауап ретінде Б. Қаратаев сөйлеген сөзінде қазақ даласына орыс халқының қоныстану үрдісі барысында «Ресейдің өз ішінде помещиктік мүддені,
130 000 помещиктің мүддесін қоргау үшін» жергілікті билеушілер тарапынан
көшпенді қазақтарды ғана емес, «қүнарлы уездерде орныққандарды, оларды
отырықшы жерлері - түрғын жайлары мен ауылдарынан қууға» жол берілгендігін атап айтты. Қазақ халқы, - деп жазды ол, - «жерге мүқтаж шару а
қажеттілігін қанағаттандыру үшін жеке жер иеленуші жерлерінен күштеп
бас тартқызу» үстанымын қолдайды.
II
Дума жүмысы барысында 1907 ж. 3 шілдеде сайлау туралы жаңа ереже қабылданды. Сайлау туралы жаңа заң сайлаушылардың билеуші режиміне қатысты қарсыластар санын қысқартуға жэне Думада консервативтік
күштер ықпалын арттыруға мүмкіндік береді деп көзделді. Қазақстан мен
Орта Азияның жергілікті халқы сайлау қүқығынан айырылатын болды.
Сайлау туралы жаңа заң аясында мүсылман сайлаушылары үшін Думаға
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өз депутаттарын өткізу мүмкіндігі Ресей империясының үш мүсылман
аймағында (Еділ-Орал, Кавказ, Қырым) сақталды. Жер иеленушілер,
ауқатты қала түрғындары, шаруалар сайлау күқығына ие болды. Бүл түзетулерде ұкіметтің ресейлік мүсылмандардың саяси қүқықтарын шектеуге
бағытталған саясаты екені айқындалды.
Түркі тілдес хальщтарда тарихи әдебиеттің, негізінен, қазақ ақыны жэнс философы Ш. Қүдайбердіүлының «Түркі, кырғыз, қазақ һэм хандар шежіресі» (Орынбор, 1911 ж.), татар зерттеушісі 3. Валидидің «Түрік-татар
тарихы» (Қазан, 1912 ж.) атты еңбектерінің жариялануы - үлттық сана-сезімнің оянуының бір дэлелі. 1911-1914 жылдары Х.М. Атласовтың «История
Сибири», «Казанское ханство», «Суюмбике» атты еңбектері жарияланды.
1911 ж. Орынбор Рухани жиналысының мүшесі Хасан Мухамедов «Түркі
халықтарының тарихы» атты кітап шығарып, түрік сүлтанынан алтын сағат,
асыл тастардан жасалған таспиқ пен мақтау дипломын неленді134.
Қазақ халқын «үйқыдан оятуда» маңызды рол атқарған М. Дулатовтың
1910 жылы жазылған «Оян, қазақ» кітабы болды. Ол кейін цензуралық
тыйым салынған «Каримов, Хусаинов и К.» баспасында шыққан135.
Түркі тілдес халықтары арасында үлттық сана-сезімді қалыптастыруда Орынборда ірі татар алтын өнеркәсіп иелері Шокір жэне Зэкір Рамеевтер шығарған «Вакыт» (1906-1917 ж.) газеті айтарлықтай рөл атқарды. Ол
5 мың данамен шығып, Ресейдің ғана емес, Түркияның мүсылман халқы
бар қалаларына таралды136.
1911 ж. 10 қаңтарда Троицк қаласында «Айқап» журналының алғашқы
саны шықты. Редакторы Мүхамеджан Сералин (1872-1929 ж.), хатшысы
оз мақалаларын «шала қазақ» бүркеншік атын жамылып жазған татар акы
ны А. Галимов (1892-1913 ж.) болды. Журналдың шығуына қажетті қаржы
шығындарын М. Сералинге ана жағынан туыс болып келген Троицк көпесі
А.-В. Якушев көтерді. М. Сералин бала кезінен бойына қазақ жэне татар
мәдениетін сіңіріп өскен137.
Қазақ тілді эдебиеттерде сапалық өзгеріс тақырыптардың көп түрлілігі мен шығарылған кітап санының артуынан-ақ байқалды. 1910 жылы
баспа ісі жөніндегі Қазан уақытша комитеті арқылы қазақ тілінде 25 кітап
қаралған болса, 1911 жылы саны 80-ге жетгіш .
Қазақ тілінде басылымдар санының артуы, баспа ісі жөніндегі Қазан
уақытша комитеті төрағасының пайымдауынша, «кездейсок кұбылыс» емес
еді. Ол «білімді қырғыздардың (қазақтардың) арасында мерзімді жэне мерзімді емес баепасозде жэне мектептерде оз эдеби тілін қалыптастыру ниетінің пайда болғанын»139 жэне мүның жеке әдебиеттің дамуына мүмкіндік беретінін атап айтқан еді.
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134 Сайфи Фатых. Татары до Февральской революции. - Казань, 1930. - С. 44-45.
135 ТР ¥М. 420-кор. 110-тізбе. - 27 парақша.
136Губайдуллин Г. Развитие исторической литературы у тюркско-татарских народов. - Баку, 1926. - С. 9.
137 Зиманов С.З., Идрисов K.3. Общественно-политические взгляды Мухамсджана Ссралина. - АлмаАта, 1989.
138ТР ¥М. 420-кор. - 1-тізбе. - 171-іс. - 80-арт. парақша.
139 Каримуллин А. Книги и люди. - Казань, 1985. - С. 177.
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V тарау. Отарлау жылдарындағы Қазақстанның ұлттық құрамындағы

Қазақ халық эдебиетін, тілін, тарихын дамыту идеялары қазақ шәкірттері тарапынан көп қолдау тапты. «Ғалия» медресе шэкірттері 1916 ж.
«Вакт» татар газетінде жариялаған «Ашық хатта» қазақ тілінде оқуға ниет
білдірді. «Ғалия» медресе шәкірттері қазақ әдеби тілін дамыту мақсатында
1915 жылдан жұма сайын шығатын «Садақ» журналын үйымдастырды.
Редакторы Б. Майлин, кейін Ж. Тілепбергенов болды.
«Хусаиния» медресе шәкірттері қазақ тілін үйрену «Қоғамының» негізін қалады. Қоғам мақсаты қазақ халық ауыз әдебиеті мүрасын игеру, мек
теп пен медресеге арнап қазақ тілінде оқулықтар құрастыру, алдағы уақытта
газет шығарушыларға жәрдемдесу болды.
Осы уақытта жаңа әдісті медреселер мен мектептерге арналып оқулықтар мен оқу кұралдарының, оның ішінде 1909 ж. III. Құдайбердіұлының
«Мұсылман кітабы» (1 мың дана), А. Байтұрсыновтың «Әліпби» (5 мың
дана), 1914 ж. М. Дулатүлының оқу кұралы «Қирағат» кітабының (3 мың
дана) құрастырылуы кездейсоқтық емес еді.
Патша үкіметі бұл мэдени-ағарту қозғалысынатосқауыл қою мақсатында
«панисламшылдық» жэне «пантүрікшілдік» дегенді ойлап тауып, оның Ре
сейге қауіп-қатерін негіздеуге тырысты. «Исламшылдық қозғалыс» дегенмен күресу үшін губерниялық жандармерия «панисламшылдардың кылмыстық іс-эрекетін эшкерелейтін», негізінен, «мүеылман мектептері қызметкерлері мен дінбасыларының педагогикалық іс-эрекетін» жэне «панисламшылдық баспалардың» іс-эрекеттеріне тосқауыл қоятын кұпия агенттік
күрды. М ысалы, Орынбор ж андармдық басқарманың 1912 ж. ақпары
бойынша «Вакыт» газеті губерниядағы исламшылдық орталығы, ал редак
торы «панисламшылдықтың көрнекті қайраткері» саналды140.
Мүсылман фракциясының төрағасы К. Тевкелевтің ұсынысымен құрамына Солтүстік Кавказдан А. Цаликов (төраға), Түркістаннан Мұстафа Шоқай, Қырымнан Исмаил Леманов (хатшы), Уфа губерниясынан А.З. Валиди,
Орынбор губерниясынан А. Байтүрсынов кірген бюро құрылды141.
Мүсылман фракциясы қарамағындағы кеңесші бюро үлттық қозғалыстың интеллектуалды өзегі жэне үйлестіру орталығына айналды. Оқиға
куэгері, белгілі татар саясаткері жэне ғалымы, кейін Ресейден шетелге қоныс аударған Г. Исхаки «бұл көзге көрінбейтін, түркі-татарлардың үлттық
істерін басқарумен айналысатын үлттық орталық» болғандығын жазған142.
Бюро жүмысына қазақ қоғам қайраткерлері «Миллет» газетін үйымдастырушылардың бірі, сол кезде Петербургте түрған С.Г. Жантөрин, Әлихан
Бокейханүлы жэне Иса Қашқынбаев (Қазан университеті заң факультетінің студенті) қатысты143. Кеңесуші бюро фракция үсынған заң жобаларын
жасауға, фракция мүшелерінің баяндамалары мен өтініштерін дайын110ОрОММ. - I0-қор. - 4-тізбе. - 10/9-іс. - 5 парақша.
141 Циинчук Р.А. Развитие политической жизни мусульманских народов Российской империи и дея
тельность мусульманской фракции в Государственной Думе России (1906-1917 гг.) // Имперский строй в
региональном измерении. - М., 1997. - С. 213.
|42Гаяз Исхаки. Идель-Урал. - Казань, 1991. - С. 97.
143 Тоган Заки Валиди. Воспоминания. Борьба мусульман Туркестана и других восточных тюрок за
национальное существование и культуру. - М., 1997. - С. 40.

I бөлім. Дербес ел болу үшін күрес

дауға қатысып қана қоймай, мұсылман фракциясының қалыптасқан саяси
жағдайда тактикасын да талқылады.
Конфессиялық оқу орындарын жалпы білім беретін оқу орындары етіп
қайта құру бағытында өріс алған қозғалыс жэне соған байланысты тіл, әдебиет пен мерзімді баспасөзді дамыту мэселелері Еділ-Орал жэне Батыс
Қазақстанның түркі тілдес халықтарының интеллектуалды элита өкілдерінің өзара әрекет етуіне ықпалын тигізді. Олардың іс-эрекеттері мен өмір
жолдары үштасты. 1913 ж. алғашқы ұлттық «Қазақ» газетін шығаруды
мақсат еткен «Азамат» серіктестігі келісімшартының «Каримов, Хусаинов
и К.» баспасында басылуы соның дэлелі.
Сонымен, XX ғасыр басында қазақ халқы ұлттық қозғалысының екі кезеңін бөліп қарастыруға болады.
Бірінші кезең, 1890-1905 жылдары конфессиялық оқу орындарды
жалпы білім беретін оқу орындары етіп қайта құру ниетімен сипатталды.
Бұл Қазақстан аумағында жаңа эдісті (жэдидтік) мектептердің ашылуынан
байқалды. Осы мсктептерде оқу-әдістемелік үрдіс түбірімен өзгеруі (эріп
құрастырушылық әдістің орнын дыбыстық эдіс алмастырды, зайырлы пәндерді оқыту, сынып-сабақ жүйесі, мектеп жабдықтарын пайдалану) шэкірттердің білім мазмүнының өзгеруіне ықпал етті.
Екінші кезеңде 1905-1907 жылдары кадет негізінде «Иттифак әл-муслимин» партиясы қүрылып, Мемлекеттік Думада жеке мүсылман фракциясы
үйымдастырылған кезде либералдық-демократиялық қозғалыстың негізін
қүраған мэдени-қайырымдылық қоғамдар мен үлттық баспасөз пайда бол
ды. Мүсылман қоғамдық-саяси қозғалысының либералдьщ сипаты оның
қүрамымен анықталды. Ол үлттық интеллигенция өкілдері, либералдық
бағыттағы дінбасылар мен жер иеленушілер тарапынан басқарылып,
қолдауға ие болды.
Либералдардың саяси талаптары мен іс-әрекеттері (үлттық білім беруді
өзгерту, мүсылман діни істерін қайта үйымдастыру, Ресей түркі-мүсылман
жэне славян-христиан халықтарының азаматтық, саяси қүқықтарының теңдігі) үлттық қозғалыстың үлттық-демократиялық кезеңіне сэйкес келді.
Ортақ этникалық мүдде үлттық сана-сезімнің пісіп-жетілуі мен «мәдениүлттық автономияны» құру идеясының негізделуіне оз ықпалын тигізді.
Бақылау сүрактары:
1. XIX —XX ғ. басындағы үлтгық саяси элитаның қалыптасуының алғышарттарына талдау жасаңыз.
2. XX ғасыр басындағы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстың жалпыресейлік мұсылман қозғалысымен саяси-идеялық байланысы туралы пікіріңіз.
3. XIX - XX ғасырларда жәдидшілдік ағартушылық-реформаторлық қозғалыстардың қызметін ашып көрсетіңіз.
4. XIX - XX ғасырларда түрікшілдік идеясының эволюциясы туралы не білесіз?
5. XX ғасыр басындағы баспасөз беттеріндегі қазақ зиялыларының үлттық
идея мәселесіне қатысты еңбектері туралы не білесіз?
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Ьуелсіз Қазақотырган қазақдейінгі дамуы-

Пәнді оқыту студенттерге төмендегідей білім негіздерін, дағдыларды
және бейімділікті беруі тиіс:
- тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық принцип негізінде
өткенімізді талдау;
- жазбаша жүмыстарды (конспект, аннотация, реферат, баяндама, эссе)
логикалық, ғылыми жүйелілік негізінде орындауға жэне оларды дүрыс рәсімдей білуге дағдылану;
- өзінің қорытындыларын салиқалы да тиянақты негіздеу;
- семинарларға дайындалу барысында жэне өзіндік жүмыстарды орындауда қолда бар ғылыми әдебиетке өз бетінше сын көзбен талдау
жасау;
- тарихи деректерді жіктеп, талдай білуге дағдылану;
- инновациялық оқыту эдістерін теориялық біліммен үйлестіре жақсы
бағдарлауға дағдылану жэне оны ауызша жауап беруде пайдалану;
- тарихи білімніц теориялық, қолданбалы жэне бағалылық аспектілерін корсету, оларды күнделікті, сондай-ак кэсіби өмірде практикалык
шешімдерді негіздеуде қолдану;
- ғылыми-анықтаушы аппаратты жасауға дағдылану;
- инновациялық технология негізінде оқытылатын семинар сабақтары
барысында өз пікірін ауызша кыска да нақты айта білу;
- нақты тақырып бойынша библиографиялық тізім жасау дағдыларын
меңгеру.
«Қазақстан (Қазақ елі) тарихы» атты окулықтың үшінші кітабыныц
негізгі идеясы қазақ халқының кецестік тоталитарлық жүйе түсындағы
эміршіл-экімшіл жүйенің озбыр саясатының мэнін ашу мен зардаптарын
талдауға жэне тәуелсіздік жылдары қол жеткен жетістіктеріне бүгінде сту
дент дәрісханасында білім алып отырған, болашақ тарихшылардың көздерін ғылыми негіздеу түрғысынан жеткізу.
Оқулықты жазу барысында авторлар үжымы төмендегідей тақырыптар
бойынша жүмыс істеді.
I бөлім 1-тарау - А.М. Абдильдабекова (§1, 3), С.К. Удербаева (§2, 4),
С.К. Удербаева, К.Е. Абикенова (§5, 6); I бөлім 2-тарау - Г.С. Султангалиева
(§1, 4, 6); I бөлім 3-тарау - Л.М. Хасанаева (§2, 4); I бөлім 4-тарау А.Т. Ахметжанова (§1, 4); I бөлім 5-тарау - Л.М. Хасанаева (§1, 3);
Л.М. Хасанаева, С. Удербаева (§4), Г.С. Султангалиева (§5); Т.Қ. Мекебаев (§6);
II бөлім, 1-тарау - М.Ж. Ташенев (§1, 2), Ж.Ж. Құмғанбаев (§3, 4),
Ф.А. Қозыбақова (§5,7); II бөлім 2-тарау - К.Е. Абикенова (§1), Ф.А. Қозыбақова (§2), Т.О. Омарбеков, Ф.А. Қозыбакова (§3, 4), Т.О. Омарбеков
(§5, 7), II бөлім 3-тарау - А.М. Уразбаева (§ 1), Т. Омарбеков, А.М. Уразбаева
(§2), К.Е. Абикенова(§3,4); II бөлім 4-тарау-Қ .С . Қаражан, З.Т. Садвокасова
(§1-4); II бөлім 5-тарау - З.Т. Садвокасова (§1, 2), Т. Омарбеков (§3),
Қ.С. Қаражан (§4); II бөлім 6-тарау - Қ.С. Қаражан (§1, 2).
Оқулық мазмұны мен сапасын арттыруға байланысты ұсыныстар мен
пікірлер kazkaf@bk.ru электронды поштасы арқылы қабылданады.
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