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ШАрТТы БЕлгIлЕр:

– сұрақтар мен тапсырмалар

– ұғымдар мен терминдер

– тарихи тұлғалар

– құжаттар

– құжат бойынша сұрақтар

?

*

Оқулық Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен 
негізгі орта білім беру деңгейінің 5–9-сыныптарына арналған  

«Қазақстан тарихы» пәнінің жаңартылған мазмұндағы  
Типтік оқу бағдарламасына сәйкес дайындалды.
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к i р i с п е

Құрметтi оқушылар! Сендер 6-сыныпта Қазақстанның орта ға сыр лар-
дағы тарихын оқы дыңдар. Түрiк қағанатынан бастап ХVII ға сырдың соңына 
дейiн елiмiз басынан кешiрген тарихпен таныстыңдар. ХV ғасырдың орта-
сынан қалыптасып, ны ғайып, орталықтандырыла  бастаған Қазақ хандығы 
туралы тың ғылықты бiлiм алдыңдар. 

 Қолдарыңдағы 8(7)-сыныпқа арналған оқулықта ұлы Ота ны мыз-
дың ХVIII–ХІХ ғасырлар аралығындағы тарихының ма ңызды оқи ғалары 
қамтылған. Мәселен, ХVIII ғасырдың бi рiншi жартысында халқымызды 
аса ауыр зардаптарға душар еткен қазақ-жоңғар со ғыстары туралы оқып 
бiлесiңдер. Ата-бабала рымыз қатыгез бас қыншылардың шабуылынан туған 
жерiмiздiң әр сүйемiн қорғап қа луда ерен ерлiк пен теңдесi жоқ ба тырлықтың 
ғажайып үлгiсiн көр сеттi. 

Сонымен қатар оқулықтан қазақ халқының өз тәуелсiздiгiн жо ғалтудың 
қиын да қарама-қайшылықты үрдiсi туралы да бiлетiн бо  ласыңдар. Ресей им-
периясы Қазақстан аумағын өз қарамағына қо  сып алу жоспарын бiртiндеп 
жүзеге асыра бастады. Осы жағдайда аса көрнектi мемлекет қайраткерi, 
 айбынды Абылай хан ел тәуел сiз дi гiн мүмкiндiгiнше сақтап қалуға күш салды. 
Оған өз Отаны мен ха лқына адал берiлген сұлтандар, билер мен батырлар 
көмектестi. Пат ша үкiметiнiң отаршылдық саясатына қазақ халқының айту-
лы аза   маттары: Сырым Датұлы, Жоламан Тiленшiұлы, Исатай Тайман ұлы,  
Махамбет Өтемiсұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы, Есет Кө   тiбар  ұлы, Кенесары 
Қасымұлы және басқалар қарсы шықты. 

Осы оқулықтан сендер Қазақстан жерiне әртүрлi ұлт өкiлдерiнiң қалай 
қоныста на бастағаны туралы да оқып бiлесiңдер. Басқарудың отарлық си-
патта болғанына қарамастан, әртүрлi дiндер мен халық өкiлдерi арасында 
түсiнiстiк негiзi қаланды. 

Оқулықтың бұл басылымында тақырыптар тарихи оқиғалардың ретімен 
берілді. Күрделі ұғымдар мен деректер жеңілдетілді. 

Естерiңде болсын! Қазақстан тарихын терең оқып-үйрену өз Отаныңды 
құрметтеп, мақтан тұту сезiмiн қалыптастырады. Әр қайсың елiмiздiң та-
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рихын жақсы бiлулерiң керек, сонда ғана дұрыс бағыт-бағдар алып, өз 
болашақтарыңды болжай аласыңдар.

Бұл – жаңартылған мазмұндағы оқулық. Оған мектептегi тарихшы 
ұстаздар мен ата-аналар  тарапынан алуан түрлi құнды ескертпелер, маңызды 
ұсыныстар жа салуы әбден мүмкiн. Оның бәрi де ескерiлiп, келесi басылым-
дарда оқулықтың сапасын одан әрi жақсарта түсетiн болады.  

Қымбатты оқушылар! Оқулықтың соңында берілген мазмұнымен 
мұқият танысып шы ғыңдар. Ол алты бөлiмнен тұ рады.  Әр бөлiмнiң өзi 
бiрнеше тақырыпқа бөлiнген. Оқулықтың маз мұны  ондағы материалды 
жүйелi, рет-ретiмен қалай оқып-үй ренуге болатынын көрсетедi.

Оқулықтағы жазбаша және әдеби дереккөздерден келтiрiлген үзiн-
дiлер мен суреттер, карталар, кестелер сендерге Қазақстанның жаңа 
тарихының басты  оқиғалары туралы кеңірек бiлулерiңе көмектеседi. 
Оқулықтағы суреттер сендердiң сонау алысқа, өткен замандар қойнауына 
терең бойлауларыңа, сол бiр қызықты да қайталанбас дәуiр «тамырының 
қалай соққанын» сезiнулерiңе мүмкiндiк береді.

Әр тақырыптың соңында сұрақтар мен тапсырмалар келтірілген. 
Ол сұрақтарға дұрыс жауап берiп, тапсырмаларды сапалы орындап , сол 
тақырыптың материалдарын мейлiнше мұқият оқып шығу керек.  Сұрақтар 
мен тапсырмалар сендердiң жаңа тақырыпты қаншалықты меңгергендерiңдi 
тексерiп көрулерiңе көмектеседi.

Тақырыптың мәтiнiн оқу кезiнде қара немесе курсив әрiп  тер  мен 
терiлген сөздердi кездестiресiңдер. Сендердiң ол сөздерге айрықша назар 
аударуларың керек. Қара әрiптермен терминдердiң маз мұнына, тарихи 
тұлғаларға берiлген түсiнiктердi әр тақырыптың соңынан таба аласыңдар. 
Сондай-ақ елеулi даталар да қара әрiптер мен терiлген. Мұның өзi сендердiң 
оларды есте сақтаула рың үшiн жасалған. 

Әр тақырыпқа сабақтың мақсаты берілген. Онымен тақырыпты оқуға 
кірісерден бұрын міндетті түрде танысуға тиіссіңдер. Бұл өткен тақырыптарды 
пысықтау үшiн жасалған. 

Әр тақырыптың соңында маңызды құжаттардан кезеңге қатысты 
үзiндiлер келтiрiлген. Сондықтан да оларды мiндеттi түрде оқып шы ғың-
дар. Құжаттың әр үзiндiсiнен кейiн бiрқатар сұрақтар берiлген. Сұрақтарға 
жауап іздеу, белгілі бір оқиғалар жайлы өзара пікір алмасу жыл бойына 
алған білімдеріңді одан әрі жетілдіре түсері сөзсіз. Мұның бәрi де сол 
тақырыпты неғұрлым тыңғылықты меңгерулерiң үшiн жа салып отыр. 
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Оқулықтың соңында қайталаулар мен есте сақтау үшiн қажеттi материалдар 
бар. Сендердiң өткен тақырыптарды тағы бiр рет пысықтап шығып, ХVIII– 
ХІХ ғасырлардағы Қа зақстан тарихының негiзгi даталарын, аса маңызды 
деректер мен оқи ғаларды қайтадан еске түсiрулерiң қажет.

Оқулық материалдарын сапалы меңгеруге «Хрестоматия» да көп 
көмектесе алады. 

Бiз сендердiң жаңа тарихи бiлiммен сусындап, білімдеріңнің кеңейе 
түсуіне, табысқа жете берулерiңе тiлек бiлдiремiз!
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Бiрiншi 
Бөлім

§1–2.

ҚазаҚ-жоңғар соғыстары

ЖОңғАр БАСҚыНШылАрыНА ҚАрСы 
ОТАН СОғыСыНың БАСТАлуы

Қазақтар жоңғарлармен ұзақ уақыт бойы кескiлескен қанды шай- 
қастар жүргiзiп келдi. Алайда соның iшiн дегi ең ауыры «Ақ та бан шұ-
бырынды, Алқакөл сұлама» атанған, қайғы мен қа сіретке толы апатты 
жылдар болды.

1. Қазақ хандығының ХVІІІ ғасырдың бас кезіндегі 
ішкі және сыртқы жағдайы. Тәуке хан билік еткен жылда-
ры Қазақ хандығы орталықтандырылған мемлекет болып 
қала берді. Қазақ хандығында саяси  тұрақтылық орнады, 
ішкі алауыздық азайды. Іш кі ауызбіршіліктің арқасында 
елдің орасан зор аума ғының тұтастығы сақталды. 

Тәуке ханнан кейін оның мұрагері Қайып хан қазақ 
мемлекетінің бұрынғы ұлылығын берік ұстап тұра ал-
мады. Сұлтандардың тарапынан наразылық күшейіп, 
елде бақ таласы мен тақ таласы өрши түсті. Мұның өзі 

дәстүрлі Қазақ хандығын дағдарыс пен күйзеліске ұшыратты. Рулар, тай-
палар және жүздер арасындағы бірлік пен байланыс әлсіреді. Алтыбақан 

алауыздық қайтадан қозды. Сұлтандардың аймақтық 
сепаратизмі күшейді. Орталық хандық биліктің әлсіреуі 
Кіші жүзде – Әбілқайырдың, Орта жүзде – Болаттың, 
Сәмекенің, Күшіктің, Ұлы жүз де – Жолбарыстың жағда-
йын нығайта түсті. 

ХVІІІ ғасырдың бас кезінде Қазақ мемлекеті іш тей 
ыдырай бастады. Ол сыртқы алпауыт мемлекеттердің 

Бүгінгі сабағымызда Жоңғар мемлекетінің құрылуы мен басқын шылық 
жорықтарының себептерін талқылаймыз. Жоңғар шапқын шылығының 
зардаптарын, демографиялық өзгерістерді анықтаймыз. Халық ауыз әде-
биеті мен музыка туындыларының тарихи дереккөзі ретіндегі құндылығын 
бағалаймыз.

тірек сөздер:
• Жоңғар
• Тәуке хан
• Канси
• Сепаратизм
• Цеван-Рабтан 
• «Елім-ай»

анықта!
Қазақ қоғамын-
да сепаратизм-
нің күшеюіне не 
әсер етті?
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жіті назарында болды. Ресей Қазақстан мен Орта Азияға 
назарын күшейтті. Қытай мен Ресей империясы Қазақ 
хан дығы мен Жоңғария хандығы сияқты көшпелі мемле-
кеттердің әлсіреуіне мүдделі болды. Жалпы алғанда, бұл 
кезде шегаралық аймақта өте күрделі де қауіпті жағдай 
қалыптасты. 

XVIII ғасырдың басында Қазақстан аумағына қауіп 
төндіріп тұрғандар

Еділ 
қалмақтары 

Жоңғарлар Башқұрттар Орал 
казактары 

Сібір 
казактары 

2. Жоңғар мемлекетiнiң құрылуы. 1635 жылы Батыр 
қонтайшы бас таған Жоңғар хандығы құрылды. Ол Қа-
зақстанның оңтүстiк-шығыс жағында едi. 1640 жылы 
жоңғарлар «Да лалық жарғы» деген атпен әскери және 
азаматтық заңдар жинағын шығарды. Жоңғар лар дың 
бiрлiгi нығайды, әскери күш-қуаты арта түстi. Әскердегi 
тәртiп күшейтілді. Майдан алаңын тастап кеткендерге 
мал-мүлiктiк айып салынды. Сатқындар қатаң жазала-
нып, өлiм жазасына кесiлдi. Соғыс жағдайы кезiнде 
жоң ғарлардың әрбiр рулық тобы өте қысқа мерзiмнiң 
iшiнде жауынгерлiк бiрлiк күшіне айналып шыға келдi. 
Жоңғар хандығы жауынгерлерiнiң жалпы саны 100 мың-
ға дейiн жететiн қуатты атты әскер шығара алатын едi. 
Жоңғар әскерiнiң қатарында мылтықпен қаруланғандар 
да болды. ХVIII ғасырдағы немiс ғалымы И. Геор ги: 
«Олар мылтықтарын аттан түсiп ататын», – деп жазды.

Жоңғарлар соғысуға ма шықтанған  едi. Оқ-дәрiнi селитра мен күкiрттен 
өздерi қолдан жа сап алатын. Олардың қолынан қылыш, сауыт, дулыға 
және бас қа қару-жарақ түр лерiн жасау да келетiн. ХVII 
ғасырдың аяғына  қарай жоңғар ларда бiлтелi мылтық пай-
да болды. Жоңғарлар тiптi зеңбiрек жасау ды да үйренiп 
алды. Зеңбiрек құюды оларға тұтқын бо лып қолға түс-
кен швед Иоган Густав Ренат үйреттi. Жоңғарлар мен 
шегаралас жат қан мемлекеттердiң аумағында жүрiп, 
құпия ақпараттар жинау мен айналысатын тыңшылар жүйесi құрылды.

анықта!
Жоңғар мемле-
кетінің күшеюіне 
әсер еткен жағ-
дайлар.

анықта!
Иоган Густав Ре-
нат жоңғарларға 
қалай тұтқынға 
түсті? 

Сыртқы жаулар дың 
қазақ же рі не басып 
кіру інің себебі неде 
деп ойлай сыңдар?

8-беттегі картадан 
Қазақ стан аумағына 
кімдер қауіп төнді-
ріп тұрға нын көрсет. 
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Жоңғария өзiмен көршi мемлекеттердiң жерiн тартып алуды көк сеген, 
барынша әскерилендiрiлген мемлекетке айналды. Жоңғария тұрғындары 
да қазақтар сияқты көшпелi және жарты лай көшпелi халық едi. Негiзiнен 
малшаруашылығымен айналысатын. 

3. Қазақстан аумағына жоңғарлардың басқыншылық жасау себептері. 
Қазақ жері Жоңғария билеушiле рiн бұрыннан қатты қызықтыратын. 
Жоңғарлар Жетісу мен Сырдария өңірін басып алып, маңызды сауда жол-
дарын қолға қаратуға ұмтылды. Қазақтың кең-байтақ шұрайлы жерлерін 
басып алуға тырысты.       

Қазақ хандығына жоңғар шапқыншылықтарының себептері 

Жоңғарлардың сауда жолы 
торабына бақылау орнатуға 

тырысуы

Алым-салық төлейтін 
тәуелді халықтың са-

нын ұлғайту Шұрайлы жайылымдық тар мен 
сауда-қолөнер орталықтарын 

басып алу 

Еділ қалмақтарымен 
байланыс орнату 

Жергілікті тұрғындарды 
тәуелділікте ұстау 

4. ХVIII ғасырдың басындағы жоңғар шапқыншылығы. «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама». ХVIII ғасырдың 20-жылдарының бас 
кезiнде жоңғарлардың Қазақ жеріне кезектi iрi жорық жасауына қолайлы 
жағдай қалыптасты. 1722 жылы жоңғарлармен ұзақ уақыт бойы соғыс 
жүргiзiп келген Қытай императо ры (боғдыханы) Канси қайтыс бол-
ды. Сөйтiп, жоңғарларға Қытаймен бейбiт келiсiм жасасуға мүмкіндік 
туды. Жоңғар билеушiлерi Едiл бойындағы қалмақтардың ханы Аюкеге 
елшi жiберiп, қазақтарға қар сы бiрлескен соғыс қимылдарын жүргiзу 
мақсатын көздедi. Ертiс бойында жақында ғана бой көтерген әскери 
бекiнiс желiсiн нығайту мен әуре болып жат қан Ресей Жоңғар мемлекетiне 
бәлендей қауiп төн дiре алмайтын едi. Оның үстiне, Ресей көршi жатқан 
екi көшпелi мемлекеттiң өзара қарым-қатынасына байланысты бейтарап 
саясат  ұстауға тырысты. Қазақ мемлекетiнiң де, Жоңғар хандығының да 
өзара шайқас та әбден әлсiреп, қансырағанын күттi. Өйткенi оған осы лай 
болғаны тиiмдi едi.
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1723 жылдың көктемiнде алдағы болатын 
жойқын соғысқа мықтап әзiрленген, әрi қазақ 
хандықтарының алтыбақан алауыз болып ыды-
рап бара жатқанын пайдалана қойған Цеван-раб-
тан өз әскерiнiң қалың қолын Қазақстанға қарай 

аттандырды. Жоңғар шапқыншылығының алғашқы соққысына ұшы раған 
Жетiсу мен Ертiс бойының қазақтары болды. Жоңғарлар  ауылдарды 
өртедi, малды айдап әкеттi, бейбiт халықты аяусыз қырып салды. Өйткенi 
жоңғарлардың шабуылы тұтқиылдан басталған болатын. Сондықтан 
амалы қалмаған қазақтар малына да, үй-жайларына да, дүние-мүлiктерiне 
де қарай алмай, бас сауғалап қашуға мәжбүр болды.

Жау әскерiнiң сан жағынан тым басым болғанына қарамастан, қа -
зақ жауынгерлерi тегеурінді қарсылық көр сет  тi. Жау қолына ешкiмнiң 
де берiлгiсi келмедi. Әр қазақ өзiм нiң туған жерiмдi, туған-туыстарым 
мен жақындарымды жауыз дұш паннан қорғауға мiндеттiмiн деп ұқты. 
Жауынгерлер шегiне түсiп, қорға ныс соғыстарын жүргiздi. Олар әйелдердi, 
балаларды, қарт  тар ды жау дың өкшелеп қууынан құтқару үшiн қырғын 
соғыс салды. Ташкент қаласының тұрғындары қазақ әскери жасақтарының 
басшылығымен қаланы жаудан бiр ай бойы дерлiк қорғады. Жоңғар-

Ақтабан шұбырынды. М. Қаспақтың суреті

Суреттегі оқиғаға қатысты 
негізгі деректерді пайдалана 
отырып, әңгіме құрастыр.
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лар Ташкенттен кейiн Сайрам, Түркiстан 
сияқты басқа да қалаларды  басып алды. 
Жаудың жойқын соғыс қимылдарын жүр-
гiзуi нәти же сiн де Қазақ станның шөлдi және 
таулы аймақтарынан өзге бүкiл аума ғы iс 
жү зiн де жоңғарлардың қолына қарады. 
Салыстырмалы түр  де ал ған да Қазақстанның 
батысындағы алыс аймақтар ғана аман 
қалды. 

Бұл тарихи оқиға Шәкәрім Құдайберді-
ұлының «Қалқаман-Мамыр» дастанында былайша суреттеледі:

Мың жеті жүз жиырма үшінші жыл, 
Қазақ, қалмақ атысқан, мұны да біл. 
Қалмақтың бастаушысы – Суан Раптан,
Өзі батыр, соғысқа тым айлашыл. 

Шеп құрып соғысыпты қазақ, қалмақ, 
Қорқаққа оңай емес шепке бармақ. 
Бабаңның бес баласы садаққа ұшып, 
Бұл соғыста қазаққа түсті салмақ.

Қазақты ол ұрыста қалмақ алды, 
Үш есенің екеуін қырып салды. 
Жеңілген соң тұра алмай Сыр бойында, 
Арқаға қазақ ауып кетіп қалды. 

Осы жол – бар қазаққа белгілі жол, 
«Ақтабан шұбырынды» дегенің сол. 
Жаяу жүріп табаны аппақ болып,
Қорлық көріп қазақтың шұбырғаны ол.

Бұл кезең (1723–1727 жылдар) қазақ тарихында «Ақтабан шұ бы-
рынды, Алқакөл сұлама» деген атпен аталады. Оның қазақ халқына ти-
гiзген зардабы, қайғы-қасiретi, аштығы мен қайыршылық халге душар етуi 
өте ауыр болды. Мыңдаған адам қырылды немесе тұтқын ретiнде айдалып 
кеттi. Жүздеген, мыңдаған ауыл қат ты күйзелiске ұшырады. Мал-мүлiк 
талан-таражға түстi, сауда бай ланысы үзiлдi, бiр кезде гүлде нiп тұрған 
қалалар жау қолында қалып, аяусыз қиратылды.

Қазақтар қырғыннан аман қалу үшiн елдiң батыс аймақтарына  қа -
рай жылжып, Жайық бойына дейiн жеттi. Қазақтардың жаппай қо   ныс 
аударуы Ресей империясын және оның қол астындағы ларды – башқұрттар 

«Қалқаман-Мамыр» дастанынан 
келтірілген үзіндіден:
– қазақ халқының демографиясына 
байланысты келтірілген деректі;
– жоңғар шапқыншылығы салдары- 
нан орын алған миграциялық үрдісті;
– 1723 жылғы жоңғар шапқыншы-
лығының «Ақтабан шұбырынды» 
аталуының себебін түсіндір.
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мен қалмақтардың едәуiр мазасын қашырды. Патша 
үкi метi бiрқатар ке шендi ша ралар қабылдады: ше-
гара күзетi күшейтiлдi, жаңадан әскери бекiнiстер 
салу шаралары қолға алынды. 

Қазақтардың едәуiр бөлiгi Орта Азия мемле-
кеттерiнiң аумағына қарай ойысты. Мәселен, Сыр-
дария өзенiнен өтiп кеткен Орта жүз рула рының 
көпшiлiгi Самарқан қаласының төңiрегiне, ал Кiшi 
жүз қа зақтарының едәуiр бөлiгi Хиуа мен Бұхар 
хандықтарына көшiп кеттi. 

Жоңғар шабуылының өрт-жалыны өзбектердi де, қырғыздарды да, 
қарақалпақтарды да шарпығанымен, ең ауыр соққы қазақтарға тиді.

Қазақ халқының басынан кешірген сол бір орасан ауыр қайғы-қасі-
реттің символы «Елім-ай» атты зарлы жыр болды: 

Қаратаудың басынан көш келеді, 
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Ел-жұртынан айырылған жаман екен, 
Екі көзге мөлтілдеп жас келеді...

Ақтамбердінің мына өлеңі де халық жадында сақталған: 

Жауға шаптым ту байлап, 
Шепті бұздым айғайлап. 
Дұшпаннан көрген қорлықтан,
Жалынды жүрек қан қайнап.
Ел-жұртты қорғайлап, 
Өлімге жүрміз бас байлап.

Батырлардың Отан қорғаудағы ерлік істерін Үмбетей, Тәтіғара, Бұқар, 
Көтеш т.б. жыраулар жазып қалдырды.

5. Қазақтардың жеңiлу себептерi және оның салдары. Қазақтардың 
жеңiлiп, «Ақ та бан  шұбырынды, Алқакөл сұламаға» душар болуының 
бiрнеше себебi бар. Бiрiншiден, қазақ жүздерi бы ты раң қы едi, Қазақ 
хандығының басшылы ғында ауызбiршілік болмады. Екiншiден, жоңғарлар 
бұл ша буылға өте тыңғылықты әрi мұ қият әзiрленген едi. Оның үстi не, 
шабуылдың бас талатын уақы  тында ауылдар бiр-бiрiнен алыс, қыстау дан  
көктеуге көшiп шығар абыр-сабыр кез болатын. Үшiн шiден, қазақтар қатты 
жұт қа ұшыраған-ды. Жорыққа мiнетiн жөнi түзу ат жетiспедi. Төртiн-
шiден, аймақта қалыптасқан осындай гео аяси жағдайды жоңғарлар дұрыс 
әрi мұқият еске ре бiлдi. Қытаймен  бей бiт келiсiм жасасты. Бесiншi ден, 

анықта!
Жоңғар шапқын -
шылығы қазақ 
халқының 
шаруа шылы ғына 
қандай зардабын 
тигізді?

Не себепті «Елім-
ай» бүкілхалықтық 
әнге айналды?
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шабуылдың тұтқиылдан жасалу факторы да қа зақ-
тарға қолайсыз әсер еттi. Ал тыншыдан, жоңғарлар 
жақсы қа ру ланған болатын, әрi соғыс қимылдарын 
қалай жүргiзудiң мол тә жiрибесiне де қа нық едi. 

«Ақтабан шұбырынды, Алқа көл сұламаның» 
қазақ қоғамына тигiзген зардабы орасан зор бол-
ды. Далалықтардың көшi-қон бағыттары өзгерiске 
ұшырады. Қазақтар шұрайлы мал жайылымдарынан 
айырылды. Же тi судағы және Қа зақ станның оңтүстiк аймақтарындағы 
бiр кезде гүл де нiп тұратын жа сыл жазиралар ендi қараусыз қаңырап бос 
жатты. Көршiлес ме м  лекеттермен сауда-саттық байланысы да уақытша 
үзi лiп  қалды.

Ең ауыр қайғы-қасiрет туған-туыстар мен жақын жан  дардың қаза-
сы болды. Шәкәрiм Құдайбердiұлының келтiрген деректерi бойынша, 
қазақтардың үштен екi бөлiгi қырғынға ұшыра ған.  Бірқатары құлдыққа 
сатылып кеткен. Халық ашаршылыққа душар болды. Өлмей аман қалу 
үшiн қайыңның сөлiн iшкен. «Қайың сауған» деген сөз содан қалған. Осы 
қиыншылықтардан тiрi қалғандар басқыншыларға шектен тыс ауыр алым-
салық төлеп тұрған. Қазақ халқы ел   дiң әртүрлi алыс аймақтарына, тiптi 
шегаралас жатқан шет мемле кеттерге де тарап, босып кеттi. Қазақтардың 
батысқа қарай жаппай ағылуы қарақалпақтармен, түрiкмендермен, 
өзбектермен, башқұрт тармен және қалмақтармен жерге таласқан дау-
дамайларға алып бар  ды. Қазақтардың Орал казактарымен де, Батыс 
Сiбiрдегi орыстар мен де өзара қарым-қатынастарын шиеленiстiрiп жiбердi. 
Мiне, мұ ның бәрi әбден әлсiреп, қожыраған Қазақ хандығын Ресей импе-
рия сының оңай олжа ретiнде отарлап алуымен аяқталды.

? Оқиғаларды хронологиялық ретімен орналастыр:

А. Жоңғарлардың Ташкент, Сайрам, Түркістан қалаларын басып алуы.
Ә. Батыр қонтайшының билік құруы.
Б. Қытай императоры Кансидің өлімі.
В. Цеван-Рабтанның қазақ жеріне әскер аттандыруы.

Сепаратизм – өзiнше бөлiнiп шығуға, жеке билiкке ұмтылу.
Миграция – адамдардың тұрғылықты мекенінен әртүрлі себептермен басқа 
жерге қоныс аударуы, көшіп-қонуы.
Жұт – қыс қатты болған жылдары аштықтан, суықтан малдың қы ры луы, мал 
өлiмi, iндет.

Қайып (ХVII ғасырдың ортасы – 1719) – 1716–1719 жылдары билік еткен қазақ 
ханы. Оның тұсында Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы өте шиеленісті 
болды.

*

ізден!
«Қазақ қайың 
сауғанда» тірке-
сіне түсініктеме 
бер.
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Канси (1654–1722) – Қытайдағы Цинь династиясы әулетiнiң екiншi императоры.
Цеван-рабтан (1663–1727) – жоңғар билеушiсi. Жоңғарлардың Қа зақ стан 
аумағына жаппай баса-көктеп шабуылға шығуы соның атымен ты ғыз байланыс-
ты болды.

«Орта жүз қырғыздарына (қазақтарына. – авт.), жоңғарлардың Ертiс пен 
Есiл өзендерi бойында көшiп-қонып жүрген уақ және керей (рулары ның), 

Әбiлмәмбет пен Барақ сұлтандардың иелiгiндегi (жер лерге) 15 000 қолмен шабуыл 
жасауы салдарынан ондағы қырғыздар (қазақтар) өздерi нiң  мал-мүлкiн тастап, 
Жайықтың (Оралдың) бойына көшiп кеттi. Қысқа қа рай қалмақтар мен башқұрттар 
жағына өтпек ниетте болды. Ұлы мәр тебелi патшайымға шын берiлген қыр ғыз дар-
ды (қазақтарды) күйзелтiп, мал-мүлкiн талан-таражға салуына ешқандай да жол 
бермеу туралы ал дын ала бұйрық берiлдi».

Крафт И. И. Далалық аймақтардағы қырғыздар (қазақтар) туралы заңдар 
жинағы. СПб., 1901, 8-бет.

1. Қазақтардың Жайыққа қарай көшiп кетуіне қандай оқиғалар әсер еттi? 
2. Жайыққа қоныс аударуға қазақтардың қандай топтары мәжбүр бол ды? 

§3–4.

Бүгінгі сабағымызда қазақ халқының батырлық дәстүрі мен әскери әдет-
ғұрыптарын талдап, Қарақұм және Ордабасы құрылтайының халықты жоңғар 
басқыншылығына қарсы жұмылдырудағы рөліне баға береміз.

БІрТұТАС ХАлыҚ ЖАСАғыНың 
ұйыМдАСТырылуы

Ұлы Дала тұрғындарының ежелден-ақ әскери өнерімен даңқы шықты. 
Қазақ халқы арғы ата-бабаларының жауынгерлік рухын мұра етіп алды. 
Туған жері, Отаны мен халқын сыртқы жаулардан қорғауда ерліктің 
өшпес үлгісін танытты.

1. Халық жасағы. Қазақ қоғамында кәсіби және 
тұрақты әс кер болмады. Ел басына қауіп-қатер төнген 
кезде, дұшпанның ша буылына тойтарыс беру үшін 
халық жасағы құрылды. Халық жа сағы ру-тайпалық 
негізде ұйымдастырылды. Хан мен сұлтандар тө  лең-
гіт терден тұратын шағын қарулы сарбаз ұстады. 

Әрбір ер кісі жауынгер болуға міндетті еді. Бұл 
туралы Қазақ    станда XIX ғасырдың басында бол-
ған зерттеуші Я. Гавердов  ский былай деп жазды: 

тірек сөздер:
• Халық жасағы
• «Алаш»
• Қарақұм 
 құрылтайы
• Ордабасы 

құрылтайы
• Сардар
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«Қырғыздарда (қазақтарда) әскери өнер қаси ет   ті 
саналып, онымен бүкіл халық айналысты. Қару 
ұстай ала  тындардың барлығы өзімен бірге қылыш, 
кем дегенде пышақ алып жүруі, ал ел шетіне жау 
тигенде халық жасағы құрамына қосылуы тиіс 
болды». Көшпелілер көп және қуатты әскер жасақ-
тай алды. Жекелеген рулардың күш құ ры лымдары 
қысқа мерзімде бүкілхалықтық жасақ жиналатын 
жерге ке ліп жетіп, ірі әскер құрамына қосылды. Ірі әскери құраманы 
даң қты батырлар бас қар ған. Бүкілхалықтық әскери жасаққа хан 
қолбасшылық етті. 

Әр жауынгердің алыс жорықтарға арналған екі немесе одан да 
көп аты болды. Бірін атты шайқасқа дайындаса, екіншісін өзі мінген, 
қалғандарымен азық-түлігін және қару-жарағының бір бөлігін алып 
жүрген. Әрбір жасақтың ұраны арғы ата-бабасының руын да ғы қасиетті 
саналатын тұлғаның есімімен аталды. Жал пы қазақтың ұраны «алаш» – 
түркі тілдес халықтар мен қазақ хал  қының мифологиялық арғы атасының 
есімін білдірді. Ұрандар жа уын герлерге рух пен күш-жігер, жеңіске деген 
сенім берді. 

Әскери жасақ жоғары жауынгерлік рухымен ерекшеленді. Ту ыс қан 
руластардан құралған жасақ сарбаздары ұрыс алаңын тастап кетуді не-

Қазақтардың қару-жарағы

анықта!
Қазақ қоғамын-
да батырлар 
қан дай рөл ат-
қарды?
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месе қашуды еш уақытта ойламады. Далалықтар 
сатқындық пен қорқақтықты жек көрді, ондай-
ларды қатал жа залады. 

Қазақ даласы жау шабуылына жиі ұшырап 
отырды. Өздері туып-өскен кең-байтақ даланың әр 
сүйем жерін қорғап қалу жолында оқтын-оқтын 
күреске шығуға тура келді. Қазақтар шайқаста 
ерлігімен көзге түскен қатардағы жауынгерлер 
мен қолбасшыларды «батыр» атаған. Батыр атағы 
халық тарапынан жеке тұлғаларға қан майданда 
ерліктің ерен үлгісін көрсеткендерге ғана берілді. 
Бұл атақ мұрагерлікке қалдырылмады. Батыр 
атағын хан-сұлтандар да, билер мен қарапайым 
ха лық та ала алатын. XVIII–XIX ғасырларда Әбіл-
қа йыр, Абылай мен Кенесары хандар да батыр 
атанды. XVIII ғасырдағы қазақ қоғамында халық-
тың құрметіне бөленген батырлар көп болды. Бұл 

қазақтардың жоңғар басқыншыларына қарсы жүргізген азаттық күресіне 
байланысты еді. Басқыншыларға қарсы күресте Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай, Наурызбай, Малайсары, Олжа-
бай, Тайлақ, Байымбет және т.б. батырлардың даңқы 
шықты. Ерлігімен айрықша танылған батырлар Түр-
кістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерлену 
құрметіне ие болды. Қазақ халқы ба ла ларына әйгілі 

батырлардың есімдерін бер ген. 
2. Халық жасағының қару-жарағы мен жауынгерлік қабілеті. Көш  -

пе лі лер өздерінің қару-жа ра ғы болуын мәр тебе санаған. Қазақтардың 
қару-жарағы алыс жә не жақын қашықтықтағы қоян-қолтық ұрыстарға 

арналды. Алыс қа шық тықтағы ұрыстарда жебелі садақ 
қолда ныл ды. Қоян-қолтық ұрыста жауға соққы беру 
үшін болаттан со ғыл ған, қайқы қылышты, ұшы үшкір 
өткір селебені, болаттан шыңдалған екі жүзді сапыны 
пайдаланған. 

Қазақ жауынгерлері қарсыласын ұшын темірден істіктеп жа саған 
найзамен және жебесі үшкір қырлы етіп болаттан құйылған ұзын сапты 
сүңгімен жайратқан. 

Қазақтар шоқпар мен гүрзі, сойыл, айбалтаны қару ретінде ұстайтын. 
Мүмкіндігі неғұрлым мол жауынгерлер үс тіне болат сымнан тоқылған 
сауыт, басына темір дулыға киетін. 

Қарулы адам. 
М. С. Знаменскийдің 

суреті

Батырлық, ар-намыс 
жайлы қандай мақал-
мәтелдерді білесің?

Суреттерді пайдала-
нып, қазақтың қару-
жарағына сипаттама 
беріңдер.
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Қазақ жасағы түгелдей дерлік атты әс кер ден 
тұрды. Даланың әрбір тұрғыны Отанға қауіп төнгенде, 
елін қорғау үшін қару-жарағын асынып атқа қонды. 
Жорыққа шы ғар алдында сардарлар әскери кеңес 
шақырып, алда тұрған шай  қастың мәселесін жан-
жақты талқылаған.

Далалықтарға шыдам ды лық пен төзімділік, 
батылдық пен ержүректік қасиеттер тән еді. Қазақ 
даласында әйелдер де жауынгерлік қабілеті жағынан 
ер кісілерден қалыспаған. Бұған Ресей зерттеушісі 
Ф. Назаров тың мына сөзі айқын дәлел: «Қырғыздар 
(қазақтар) әсіресе атқа мық ты, өйткені балалары 
төрт жасқа келер-келместен, оларды атқа мінгізіп үйретеді. Бұлар-
дың әйелдері де атқа мықты, қолдарына сойыл алып жауға шапқанда, 
еркектерге бергісіз». 

Жаңа заманның белгілі ағылшын ғалымы Д. Флэтчер де қазақ 
жауынгерлерінің ерлігі жайлы таңдана жазған: «Олар өлімнен қо рық-
пайды, жау қолына түскеннен гөрі қолына қару ұстап ақырғы демі 
шыққанша шайқасып өлгенді ерлік санайды». 

3. Жауға соққы беруді ұйымдастыру. Сырт  қы жауларға қарсы тұру 
үшiн қазақтарға ұлт болып күш-жi ге рiн бiрiктiру өте қажет болды.  
Осы мақ сатпен 1710 жылы қазақ халқының бе дел дi 
өкiлдерi жиынға шақырылды. Қазақ ақ сү йектерiнiң 
құрылтайы Қарақұмда өткi зiлдi. Онда Бөгенбай батыр  
бастаған бүкiл қазақтық жа уынгерлiк жасақ құру 
жөнiн де шешiм қа был дан ды. 

Жоң ғар  басқыншыларына тойтарыс беруді ұйымдастырушылардың 
бірі Әбілқайыр хан болды. Қазақ жасақтары жауды шығысқа ығыстырып 
тастады. 

Қазақ әскерлері мен жоңғар әскерлерінің арасында кескілескен қанды 
шайқастар болды. Біріккен, орталық басшылықтың болмауы себепті қазақ 
жасақтары жеңіліп қалды. Жоңғарлар Қазақстан жеріне кіре бастады.

Жоңғар шабуылының сал дарынан қазақтардың басына түскен аса 
ауыр жағдай оларды қа лайда күш бiрiктiруге мәжбүр еттi. Осылай ету 
қажеттiгiн үш жүз  дiң өкiлдерi түгел түсiндi.

Әбiлқайыр хан 1723 жылы 20 мың жауынгерi бар жасақты бастап, 
жоңғарлардың қандас одақтасы Едiл бойында ғы қалмақтарға қарсы 
бiрнеше жеңiстi жорық жасады. Өз тылын осылайша қауiпсiз еткен ол 
қалың қолын бастап, Сырдария бойына  қарай бет алды. 1724 жылдың 

Әбiлқайыр хан

Құрылтайлар өткізудің 
қажеттілігі жайлы өз 
ойыңды айт.

2–3467
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көктемiнде Қазақ хандығының астана сы  Түркiстан қаласына жетiп, оны 
тiкелей шабуылмен азат еттi. Қа ла ны бiр жыл бойы өз қолында ұстап 
тұрды. Бiрақ жаудың еселенген  көп күшiнiң тегеурiндi қысымымен қаланы 
тастап шықты.

Әбiлқайыр хан құрамында 50 мың жауынгерi бар бiрлескен қазақ-
қарақалпақ әскерiнiң қолбасшысы болды. Сөйтiп, жоңғарларға қарсы 
бiрнеше сәттi жорық жасады. Осы кезде оның ұйымдас тыру шылық та-
ланты, iрi әскери қолбасшы ретiндегi қабiлетi, жеке өз басының қаһарман 

ерлiгi айқын танылды.
Жауға неғұрлым жылдам әрi күйрете соққы берудi 

ұйым дас тыру  қажеттiгi бүкiл қазақтың күш-жiгерiн 
бiрiктiрудi талап еттi. Осы мақ сатпен 1726 жылдың 
күзiнде Ордабасы тауында (қазiргi Шымкент  қала-

сының батыс жағында) Бүкiлқазақтық құрылтай өткізілді. Оған қазақтың 
хандары, үш жүздiң сұлтандары, билерi, батырлары келдi.  

Қазақтар бiр-бiрiне барынша берiлген, адал болуға осы Ордаба-
сыда ант берiстi. Құ рылтайға қатысушылардың бiрауыздан ұйға руы мен 
Әбiлқайыр хан бүкiлқазақтық әске ри жа сақтың бас қолбасшы сы болып 
сайланды. Құрылтай жиналысының шешiмдерi қазақ халқының жоң ғар 
басқыншылығына қарсы азаттық күресiнде өте маңызды рөл атқарды. 
Қазақ қоғамының бүкiл күш-жiгерiн нақты iс жүзiнде бiрiк тiру қолға 
алынды. Әрбiр ру өзi  нiң жауынгерлiк жасақтарын құрып, бү кiл қазақтық 
үлкен жасақ қа қосылуды қа сиеттi мiндетiмiз деп бiлдi.

? 1710, 1726 жылдардағы ұйымдастырылған құрылтайларға салыстырмалы тал- 
дау жаса:

Салыстыру сұрақтары Қарақұм Ордабасы

Орналасқан жері

Қабылдаған шешімдері

Нәтижесі

Сардар – әскери басшы. Қазақтар қолбасшыларын сардар деп атаған.
Құрылтай – көшпелі ақсүйектердің аса маңызды мемлекеттік шешімдер 
қабылдайтын жиналысы, яғни түркі-монғол халықтарының ең жоғарғы билік 
жүйесі.

*

Неліктен Ордабасы 
ел бірлігінің нышаны 
болды?
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§5–6.

Бүгінгі сабағымызда жоңғар басқыншыларына қарсы тұрған хандар мен 
батырлардың ерлік істерімен танысамыз.

Әбілқайыр (1693–1748) – мемлекет қайраткері, Кіші жүздің ханы.

«Жорыққа аттанар алдында әрбір салт атты 20 жебе салынған қорамсақ асы-
нады, жауға атылған әрбір жебенің мүлт кетпеуін қадағалайды... 

Жаудың қаупі төнгенде өз отандастарына күндіз аттың үстінде оңға-солға бұрылу, 
түнде алау жағу арқылы белгі береді».

Гавердовский Я.П. Қырғыз-қайсақ даласы (2-бөлім) немесе қырғыз-қайсақ 
елі мен халқы жайлы шолу (1803). ХVІ–ХХ ғасырлардағы орыс деректеріндегі 
Қазақстан тарихы. – Алматы, 2006, VІІ том, 433–436-беттер.

  1. Қазақтар садақты қалай қолданған? 2. Далалықтар өз отандастарына 
жаудың қаупі жайлы қалай ескерткен?

ҚАЗАҚ-ЖОңғАр ШАйҚАСТАры

Қазақ халқы қиын-қыстау уақытта тек өз күш те рiне ғана үмiт 
артып, бiрiге бастады. Бүкiл халықтың күш-жi герiн жұмылдыру қа-
зақ тардың Бұланты және Аңырақай шайқастарында же ңiстерге  қол 
жеткiзуiне мүмкiндiк бердi.

1. ұлт-азаттық күрестің жетекшiлерi және 
оған қаты су шы лар. Басқыншы жауға қарсы 
күреске бүкiл қазақ халқы кө те рiлдi. Iрi-iрi 
әскери жасақтарды Әбiлмәмбет, Барақ, Сәмеке, 
Әбiл қайыр сияқты хандар мен сұлтандар, 
Шың ғыс ханның бас қа да көптеген ұрпақтары 
басқарды. Жас сұлтан Абылайдың беделi тап осы 
кезеңде көтерiлдi. Ол кейiн қазақтың аса құр меттi, беделдi де айбынды 
ханына айналды.

Азаттық күресiне идеялық басшылық жа сау  ды қазақтың үш жүзi нiң  
аса көрнектi үш биi өз мiндеттерiне алды.

тірек сөздер:
• Бұланты шайқасы
• Аңырақай шайқасы
• «Қалмаққырылған»
• Аманат
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Басқыншыларға қарсы қарулы қар сы лық ты 
ұйым  дас тыруда қа зақ тың әртүрлi ру-тайпалары мен 
жүз  де рi нен шыққан  Қабан бай, Бөгенбай, Наурызбай, 
ра  йымбек, Жасыбай, Есет, Малайсары, Жәнiбек, 
батыр Баян,  Олжабай, Қожаберген, Тайлақ, Бөлек, 
Саңырақ, Жабай, Бердiқожа, Жарылғап сияқ ты басқа  
да көп теген батырлары маңызды рөл атқарды. Батыр-
лар жеке дербес  жасақтарды басқарды және қанды 
шайқасқа, ерен ерлiк көр сете отырып, өздерi бастап 
кiрдi. 

Жоңғар басқыншыларына қарсы қазақтың қайсар 
қыз-келіншек тері де белсене қа тысты. Атап айтқанда, 
Абы лай сұлтанның қызы Айтол қын, Бұланбай батыр-
дың қызы Айбике  және басқалары жаумен қаһар-
мандықпен шайқасты. Ал Қабанбай батыр дың әйелi 
Га у һар барлаушылар жасағын басқарды. Ол барлық  
iрi шайқастарға да қатысты. 

Жоңғар шапқыншылығына, ортақ жауға қарсы 
қазақтармен бiрге қарақалпақтар мен қырғыздар да 
аянбай соғысты. 

Сұрапыл шайқастың алғашқы кезеңiндегi жеңiлiс 
қазақ халқының ұнжырғасын түсiрген жоқ. Олар 
«жеңiс ке жетемiз» деген рухы мен ерiк-жiгерiн сақтай 
бiлдi. Халықтың жап пай  ерлiк көрсетiп, қа һар мандық 
танытуы, ар-намыс жо лын да құр бан етуге дейiн баруы 

арқасында қа тыгез жаудың ойранды әре кеттерiне төтеп берiп, жоңғар 
басқыншы ларын тас-талқан етiп жеңiп шықты. 

Айрықша атап айтуға тұрарлық оқиға – қазақ 
ба тыр лары бас қын шыларға қарсы кең-байтақ қазақ 
жерінің барлық аумағында бiрдей шайқасты. Бұл 
соғыс тың барысында қазақ халқы жүзге, тайпаға және 
ру-руға бөлiну дегендi ұмытты. Жауға қарсы жұды-
рықтай жұмылған  ауызбiршiлiк танытты. 

Батырлардың ерен ерлiгiн бiздiң заманымызға дейiн 
өз шы ғар малары арқылы жеткiзген ақын-жыраулар 
Үмбетей, Ақтам бердi, Тәтiғара, Қожаберген, Бұқар 

және басқалары болды. Олардың көпшiлiгi сұрапыл соғысты өз көздерiмен 
көрген куәлар ғана емес, сонымен қатар ерлiкпен шайқасқан жаужүрек 
жауынгерлер де болды.  

Бөгенбай батыр

Қабанбай батыр

жұптық талқылау
Отан қорғауға 
қатыс қан тағы 
қандай қыз-келін-
шек тердің есімін 
білесіңдер?
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2. Бұланты шайқасы. Жоңғар хандығына қарсы 
ұзаққа созыл ған  күресте 1728 жылы Ұлытаудағы 
Бұланты өзе нi н iң бойында, Қа расиыр деген жерде қазақ 
жасақтары iрi же ңiс ке жеттi. 

Қарулы күш тердiң құрамындағы жауынгерлер дiң 
жалпы саны 60 мың адамға жеткен едi. Қанды шайқас 
болған жер дiң аты «Қалмаққырылған» деген атау мен 
де қазақ халқының есiнде тарихи атау ретiн де мәңгi 
сақ талып қалды. Сол шай қас  та жоңғарлардың он мыңға 
жуық жау ын   герлерi қаза тапты. Бұланты 
өзе  нi  нiң бо йын дағы жеңiс жауынгер лер дi 
рух тандырып, жігерлендіре түсті. Жоң ғарлар-
дың жер қа йыс қан қалың қолы же ңiлiстiң не 
екенiн бiлмейдi деген жалған аңыз ды жоққа 
шығарды. Бұл жеңіс Аңырақай шайқасында 
жау ды есi нен тандыра, ойсырата соққы 
берудiң сенiмдi кепi лiне айнал ды.

3. Аңырақай шайқасы. Қазақ халқының 
жоңғарларға қарсы азат тық күресi бары сында-
ғы өте елеулi оқиға – Аңырақай шайқасы. Бұл 
шайқас 1730 жылғы көктемде Бал қаш көлiнiң 
оңтүстiк-батыс жағын дағы Итiшпес Алакөл 
деген жерде болды. Шайқасқа Кiшi жүз дiң 
ханы Әбiлқайыр тiкелей басшылық еттi. Оған 
қазақтың үш жү зiнiң жасақтары қатысты.

Аңырақай шайқасында қазақтар жауға 
естерiнен тандыра күш тi соққы бердi. Шай-
қас даласында жоңғарлардың есеңгiреген, 
жеңiлiс  ке ұшы рап, аңырап қалған жерi Аңы-
рақай деп аталып кеткен  кө рi недi.

Үш жүздiң хандары мен сұл тан дары бұрынғы ала-
уыз дықты қойып, күш бiрiктiрудiң арқасында жауға 
қарсы жұмыла кү ресiп, тамаша жеңiске жеттi. Бұл 
жеңiс үш жүздiң күш-жiгер бi рiк  тiруiнiң қисынды әрi 
заңды нәтижесi болды. Ұзақ жылдар ға созылған қазақ-
жоңғар соғысында түбегейлi өзгерiс жа салды. Жоңғарлар қазақтардан 
тартып алған жерлерiн тас тай қашты. 

4. Билiк үшiн бақталас күрес және бiртұтас халық майданының 
ыды рай бастауы. Аңырақай шайқасынан кейiн жау түбегейлi жеңілген 
жоқ едi. Бiрақ тап осы кезде сұлтандар мен хандар арасында тақ таласы 

Бұланты-Бiлеутi шайқасы. 
Р. Қожағұлованың суреті

анықта!
Жоңғарлармен 
шайқаста өз 
өлкеңнен 
шыққан қандай 
батырларды 
білесің?

Неліктен Аңырақай 
шайқасы қазақ-жоңғар 
соғысындағы түбегейлі 
бетбұрыс деп саналады?
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басталды. Бүкiл қазақтың ұлы ханы бо луға 
Әбiлқайыр мен Сәмеке дәмелi болатын. Алай-
да қазақ ақсү йек терiнiң тобы бұл ең жоғары 
лауазымды орынға iс жүзiнде ешқандай айту-
лы қызметiмен көзге түспеген Әбiлмәмбеттi 
сайлауды лайық деп тапты. Өйткенi аймақтық 
билеушiлерге билiк басында күштi тұлғаның 
отыруы керек емес еді. 

Қазақтың бi рiккен әскери күштерiнiң бас 
қолбасшысы, Кiшi жүздiң ханы Әбiл қайыр 
мен Орта жүздiң ықпалды ханы Сәмеке әл-
гi шешiмге келіспейді. Сондықтан олар со-
ғыс қимылдары жүрiп жат қан аумақтан өз 
әскерлерiн алып кетеді. 

Өкiнiшке қарай, зор қиыншылықпен құ -
рыл ған жалпықазақтық әске ри жасақ аяқас-
ты нан ыдырап шыға келдi. Қалыптасқан қи-
ын жағдайдан шығудың ендiгi жолын әр жүз 
өздерiнше жеке-жеке iздес  тi ру ге көштi. Мә-
се лен, Ұлы жүз жоңғарларға әлi де уақытша  
ба ғына тұ руға мәжбүр болды. Оларға аманат 
берiп, жыл сайын алым-салық  төлеп тұрды. 

Жоңғар шапқыншылығының зардабын бә-
рiнен де көп тартқан Орта жүздiң жауға қарсы 
күрестi одан әрi жал ғастыра беру iне тура келдi. 
Ал Кiшi жүз үшiн мүлде басқаша жағдай қа-
лыптасты.  Ол жан-жағындағы халықтардың 
қоршауында қалып қойды. Олар хиуалықтар, 
түрiкмендер, Едiл қалмақтары, Жайық ка зактары және башқұрттар едi. 
Өйткенi бұл кезде олардың қай-қайсы сымен де қарым-қатынас нашарлап, 
шие ленiсiп тұрған болатын.

? 1. Бұланты және Аңырақай шайқастарын салыстырып, талдау жаса.

Салыстыру сұрақтары Бұланты Аңырақай

Өткен жері

Болған жылы

Нәтижесі

Тарихи маңызы

Мұхтар Мағауин: «Егер Бұланты 
мен Аңырақайдағы жеңістер 
болмаса, Қазақ Ордасы осыдан 
жүз жыл бұрын мүлде тозып, 
құрып біткен Ноғай Ордасының 
кебін киері анық-ты», – деп 
жазған. Бұл шайқасты сен қалай 
бағалар едің?

Біліп жүр!
Қанжығалы Бөгенбай-
дың ұсынысымен 
жоңғарлармен шай-
қаста қаза тапқан 
қазақ жауынгерлерінің 
денесі Ұлытаудың 
басына шығарылып 
жерленді.

Орталық биліктің ыдырауына 
әсер еткен жағдайларды атаңдар. 
Салдарына талдау жасаңдар. 
Әбілқайыр мен Сәмекенің іс-
әрекетіне баға беріңдер.
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2. Қазақ-жоңғар соғысына өз өлкеңнен қатысқан батырлар жайлы шағын әңгіме 
жазыңдар.

Аманат – кепiлдiкке берiлген адам. Көршi мемлекеттiң басшылары жа сал ған  
шартқа адалдық белгiсi ретiнде қазақ хандарының, сұлтан да рының, би лерi мен 
батырларының ба лаларын кепiлге алатын болған.

Қарақалпақтар – Оңтүстiк Арал аймағында көшiп-қонып жүретiн түр кi тектес 
халық. Қазiр қарақалпақтар Өзбекстан Республикасының ау мағында тұрады.

Бөгенбай Ақшаұлы (1680–1778) – әскери қолбасшы, дипломат, жоң ғарлар мен 
болған соғыста бүкiл халықтың басын қосып, жау ға қарсы күрестi ұйым  дас ты-
рушылардың бiрi. Ол Абылай ханның ық палды да беделдi жақын серiктерiнiң 
бiрi болған.
Қаракерей Қабанбай (Ерасыл) Қожағұлұлы (1691–1769) – әскери қолбасшы, 
даңқ ты батыр, жоңғар басқын шыларына қарсы күрес же тек шiлерiнiң бiрi. 
Қазақтардың iрi жауынгерлiк жасағын басқарған. Со ғыста көрсеткен ерлiгi мен 
ба тырлығы үшiн Абылай  хан Қабанбайды Да ра бозым, яғни «Азуын айға бiлеген 
батырым» деп атаған.
райымбек Хангелдiұлы (1705 – өлген жылы белгiсiз) – Ұлы жүздiң албан 
руы нан шыққан белгiлi батыр, жоңғарларға қарсы азаттық күрестi ұйым-
дастырушылардың бiрi.
Есет Көкiұлы (1667–1749) – Кiшi жүзден шыққан батыр, әскербасы. Қал мақ тарға  
қарсы азаттық күрестi ұйым дас ты рушылардың бiрi.

«Баянауыл тауындағы Жасыбай және Торайғыр көлдерi жатқан екi үлкен 
шатқалды сай ең көркем таңдаулы жерлер деп саналады... Бiр таудың  

басындағы көлдiң жанына Жасыбай батыр жерленген екен. Әлгi көл соның аты-
мен аталып кетiптi... Қазақтар қалмақтарды Баянауыл аймағынан  ығыстырған 
сол бiр алыс жылдарда Жасыбай сонда тұрыпты. Ол жағалас қан жауына есесiн 
жiбермеген, кегiн алмай қой ма ған белгiлi батыр болып ты. Бiр күнi Жасыбайға 
қазақ жасақ тарының қолбасшысы Олжабай батыр  шағын ғана жасақ алып, 
мыңдаған қалың қалмақты қарсы алдынан тосқауыл қойып, тау iшiнен шығармай, 
қамап ұстау туралы бұйрық берiп тi. Сұрапыл соғыс басталып кетiптi. Онда Жа-
сыбай ғажайып ерлiктiң үл гi сiн көрсетiптi. Қалмақ ханы оны өлiмшi етiп 
жаралағанға дейiн қайт пай соғысыпты... Қазақтардың азғана тобы ендi қайтемiз 
деп сескене бас тағанда Олжабайдың қалың қолы келiп жетiптi де тау iшi 
қалмақтардың  жандарына сауға сұрап, күңiренген даусының жаңғырығына толып 
кетiптi...»

Коншин Н. Қазақ этнографиясы бойынша еңбектер (қайта басылымы). – Пав-
лодар. «ЭКО» ҒӨФ. 2005, 42–43, 310-беттер.

1. Бұл құжатта Қазақстанның қай аймағының батырлары туралы сөз болады? 
2. Қазақтар мен жоңғарлардың Баянауыл тауының iшiндегi шайқасы немен 

аяқталды?

*
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БІрІНШІ БөлІМдІ ҚАйТАлАу ЖиНАҚТАу ТАПСырМАлАры

1. Не артық? (әр тізбектен артық есім мен оқиғаны алып таста, қалғандарын не 
біріктіретінін анықта).

А. Болат, Сәмеке, Абылай, Жолбарыс. 
Ә. Төле би, Әйтеке би, Майқы би, Қазыбек би. 
Б. Еділ қалмақтары, жоңғарлар, башқұрттар, қырғыздар.
В. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама», «Бұланты шайқасы», 

«Аңырақай шайқасы», «Аягөз шайқасы».

2. Берілген сөзжұмбақтағы сөздерге сұрақтар құрастыр.

3. ХVІІІ ғасырдағы Қазақ хандығының жағдайы қандай болды? (қиын, дамыған, 
артта қалған). 5 дәйек келтіріңдер.

1. 
2.
3.
4.
5.

4. Әңгіме кім туралы екенін табыңдар. 

1) Жоңғар басқыншыларына тойтарыс беруді ұйымдастырған тұлға.
2) Қазақтардың «Ақтабан шұбырынды» кезінде қырғынға ұшырағаны туралы 

жазды.
3) Оның билігі кезінде қазақ қоғамында сепаратизм күшейе түсті.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

6. ____________

7. ____________

8. ____________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

С    Ә   М   Е   К   Е

Ц   Е   В    А   Н    –   Р  А    Б   Т    А   Н

П

А   М   А  Н   А   Т

Ж  О   Ң   Ғ    А   Р

Қ   А   Б   А   Н   Б   А   Й

Ж   Ұ   Т

И   М   П   Е    Р   И   Я

Н   А    З   А   Р   О    В

М
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XVI–XVII ғасырларда қазақтардың орыс тұрғындармен қандай 
елшілік және сауда қатынастары болғанын естеріңе түсіріңдер.

1. Қазақ-орыс қарым-қатынасы. Қазақ-орыс қаты-
насының тарихы терең. Ол XVI ғасырдан бастау ала  ды. 
Негізінен олар дипломатиялық және сауда қатынас-
тарымен шектелді. XVI ғасырда Орта жүз қазақта рының 
көпес Строгановтармен сауда байланыстары болғаны 
белгілі. Орыс патшасы І Петр (1672–1725) Қазақстанды 
Азияға шығатын «кілт пен қақпа» деп таныды.  

Қазақ хандығының Ресеймен байланысының белсене түсуі XVIII 
ғасырдың алғашқы отыз жылдығымен тұстас келеді. Оған екі жақ та 
мүдделі болды. Қазақ билеушілері көбіне солтүстік көршілерімен сауда-
саттық байланысын нығайтуға тырысты. Олардың тарапынан Жоңғар 
мемлекетіне әскери-саяси қарсы тұру үшін Ресеймен әскери одақ құруға 

бірнеше рет талпыныс жасалды. Мысалы, 1716 жылы 
Қайып хан Ресейге жоңғарға қарсы күш біріктіруге 
өтініш жасаған. Осындай ұсыныстар Кіші жүз ханы 
Әбілқайыр тарапынан да болды. Алайда Ресей Шве-
циямен ұзаққа созылған ауыр соғысты бастан кешіп 
жатқандықтан, дала билеушілерінің ұсыныстарын 
қарауға мұршасы болмады.

2. XVIII ғасырдың басындағы ресей империясының Қазақстанды 
өз ықпалына алу себептері. XVIII ғасырдың 30-жылдарында Ресей 
үшін дипломатиялық байланыстарды нығайтуға қолайлы жағдайлар 

екiншi 
Бөлім XViii ғасырдағы ҚазаҚ хандығы  

§7–8. XVIII ғАСырдың БАСыНдАғы ҚАЗАҚ-ОрыС 
ҚАрыМ-ҚАТыНАСы

Бүгінгі сабағымызда ХVІІІ ғасырдың басындағы қазақ-орыс қарым-қаты-
насының тарихын қарастырамыз.

тірек сөздер:
• Бекініс
• Елшілік
• Строгановтар

Неліктен Ресей 
Қазақстанды Азияға 
шығудың «кілті 
мен қақпасы» деп 
 санады?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



27

қалыптасты. Патшалық Қазақстанды өзінің геосаяси ықпал ететін 
аймағына қосып алуды көздеді. Біріншіден, Қазақстан Орта Азия, 
Үндістан, Ауғанстан және басқа да Азиялық мемлекеттерге әскери іс-
әрекеттерін одан әрі ілгері жылжытуға қолайлы аумақ еді. Ресейді өзінің 
Қазақстан мен Орта Азия бағытындағы сыртқы саяси қызметін күшейте 
түсуге мәжбүр еткен және бір нәрсе – ағылшын-орыс бәсекелестігі болды. 
Екіншіден, Ресей империясы экономикасының күш алып келе жатқан 
фабрика-зауыт өнімдерін өткізу үшін Қазақ хандығы үлкен нарық санала-
тын. Үшіншіден, қазақ даласы болашақта Ресейге түрлі шикізат, пайдалы 
қазбалар және малшаруашылығы өнімдерін жеткізіп тұратын аймақ бо-
лар еді. Төртіншіден, өзге де империялар сияқты, Ресей де көшпелілерді 
өзіне бағыныштылар, алым-салық төлеудің қайнар көзі деп білді. Ресей 
империясы билеуші Шыңғыс ұрпақтары арасындағы ішкі ыдырауды 
да көрмей қалмады. Осылардың бәрі Ресей империясының шегаралас 
Қазақ хандығы жерімен дипломатиялық, әскери-барлау қимылдарын 
жандандыруға түрткі болды. 

3. Патша үкіметінің әскери бекіністер желісін 
салуы. Ресей империясы қазақ жерінде әскери бекі-
ністер желісін құра бастады. 1716 жылы көктемде 
И. Бухгольц отряды Омбы бекінісінің негізін қалады. 
Кейінірек, патша үкіметі қазақ-жоңғар әскери-саяси 
қайшылығы жағдайында Ертіс жағалауы аймағына 
басқа да бекіністер салды.   

Бекіністердің арасында шағын бекіністер мен ре-
дуттар пайда болды. Жоңғар билеушілеріне бекіністердің салыну себептерін 
патша әкімдігінің өкілдері қазақтардың шапқыншылығынан қорғаныс 
деп, ал қазақтарға – жоңғар шапқыншылығынан қорғану шаралары 
деп түсіндірді. Алайда бекіністер Ертіс өзені бойындағы патшалықтың 
жағдайын күшейтуге қолайлы еді. Ондағы негізгі мақсаты Қазақ хандығы 
мен Жоңғар қоңтайшысына тиесілі жерлерді өзіне қосып алу еді. Бұл ту-
ралы орыс зерттеушісі Н. Коншин былай деп жазды: «Ертіс бойындағы 
бекіністер шебі осылай құрылды. Оның міндеті – оң жағалаудағы жерлерді 
жоңғарлардан, ал одан соң көп ұзамай-ақ қырғыздардан (қазақтардан) 
қорғау еді». Мұндай шаралар Кіші жүзбен шектесетін қазақ қоныстарының 
солтүстік-батыс шегарасында да жүргізілді.  

4. ресейдің Қазақ даласына жіберген елшіліктері. XVIII ғасырдың ба-
сынан Ресей мен Қазақ хандығы арасында елші алмасу күшейе түсті. 1716 жы- 
лы қазақ даласында Тобыл бояры Никита Белоусов, 1717 жылы – Бо-
рис Брянцев пен Федор Жилин болып қайтты. 1719 жылы Зайсан көлі 
мен Қара Ертісті зерттеу үшін Колмаков, Урусов және Сомовтың же-
текшілігімен елшілік жіберілді. Барлық елшіліктердің жүру бағыттары 

ойталқы
Әскери бекініс тер 
неліктен Ертістің 
жағала уына 
 салынды?
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қазақ жері арқылы өтті деуге болады. Сауда 
қатынастары, одақ болу мәселелерімен қатар, 
Ресей Қазақ хан дығын өз қол астына қарату 
жолдарын да іздестірді. Патша үкіметінің 
бұл әрекеттері қазақ билеушілері тарапынан 
қарсылыққа ұшырап отырды. Шегара аудан-
дарында жерге талас негізінде шиеленісті 
оқиғалар болып жатты.

5. ресей мен Қазақ хандығы арасындағы шегаралық қақтығыстар. 
Қазақ хандығы мен Ресейдің дипломатиялық қатынастар орнатуға 
тырыс қан әрекеттеріне қарамай, шегара аймақтарында едәуір шиеленісті 
оқиғалар орын алды. Патша үкіметінің Еділ-Жайық аймағында өзінің 

жағдайын жақсартып, нығайта түсуі қазақ елі билеу-
шілерінің белгілі дәрежедегі қарама-қарсы іс-әре кетте-
рін туғызды. Ондай шиеленісті оқиғалардың орын алу-
ына, негізінен, мынадай жағдайлар себеп болды: бірін-
шіден, мал жайылымы үшін күрес күшейді, екін шіден, 
өзара мал барымтасы орын алды, үшіншіден, қазақтар 
өз жерінде Ресей империясының әскери бекіністер 
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Ертіс бекіністі шебі.

анықта!
Жіберілген 
елшіліктердің 
негізгі мақсаты.

есіңе сақта!
1716 жылы Ертістің жағалауына 
жәмішев және Омбы, 
1717 жылы – Железинск, 
1718 жылы – Семей, 1720 жылы – 
Өскемен, Чернорецк, Коряковск 
бекіністері тұрғызылды. 
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шебін салуына қарсы болды, төртіншіден, 
қазақтар башқұрттардың патша үкіметіне 
қарсы күресіне жиі-жиі қатысып жүрді.

1723–1724 жылдары Әбілқайырдың 
әскерлері Жайық пен Еділдің екі орта-
сындағы бүкіл аумақты басып алды. Қа-
зақ тардың Жайық өзенінің бойындағы 
алқапта мәңгілік көшіп-қонып жүру құқы-
ғын белсенді түрде қорғаған Әбіл қайыр 
хан ның мына сөздері халықтың есін де 
ұмы тылмастай қалды: «Жайық өзені қашан сарқылып, арнасы кеуіп 
қал ғанша қазақтар оның бойынан кетпейді».

Орта жүздің әскери жасақтары да патша үкіметінің әскери-отаршыл 
күштерінің ілгері жылжуын тоқтатуға тырысты. 1731 жылы Омбы бекі-
нісінің маңында қазақтар мен жергілікті әскери гарнизонның арасында 
қанды қақтығыс болды. 

Патша үкіметі қазақтар тарапынан шегара шебіне шабуыл жасал-
уын тоқтатуға бағытталған шаралар қабылдаумен болды. Ол үшін бекініс 
қорғандар салуға кірісті, шегарадағы күзет әскерлерінің саны арттырылды. 
Қазақ ауылдарына дүркін-дүркін шабуыл жасалып тұрды.

?   1. Сен Қазақстанды Азияға шығудың «кілті мен қақпасы» деп есептейсің бе? 
Картаны пайдалана отырып, пікіріңді дәйекте. 2. Қазақ жерінде салынған бекі-
ністерді ата.

Бекіністер Салынған жылы

Қорытынды жаса

Жайық өзені – 1775 жылға дейінгі Жайықтың (Орал) аты. Е.И. Пугачев көтерілісі 
талқандалған соң, оның есімін естен шығару үшін өзеннің атын ауыстырған.
Жайық қаласы – қазіргі Орал қаласы.
Жәмішев бекінісі – қазіргі Павлодар облысының Жәмішев (Ямышево) ауылы.

Коншин Николай Яковлевич (1864–1937) – белгілі орыс ғалымы, тарихшы 
әрі фольклоршы, Орыс география қоғамы Семей бөлімінің мүшесі. Ол Семей 
қаласында өлкетану мәселесімен айналысты.   

Строгановтар – орыс көпестері, Ермактың Батыс Сібірге жасаған жорығында 
шешуші рөл атқарған. XVI ғасырда Оралда зауыттардың негізін қалаған. Стро-
гановтар қазақтармен сауда-саттықты жандандырып отырған. 

*

Қажетті дерек
1711 жылы 16 мың жауынгері бар 
қазақ жасағы жайық қаласына 
бара жатқан астық керуеніне ша-
буыл жасап, 300 казакты тұтқынға 
алды. 1718 жылы қазақтар мен 
қарақалпақтардың 20 мың жауынгері 
Жайық қалашығын бір ай бойы 
қоршауда ұстады.
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 «1716 жылы князь Гагарин өзінің жіберген қателігін түзетіп, жүзбасы 
Чередов арқылы қонтайшыға Жәмішев бекінісінің салыну себебін оны өздері 
шабуылға айдап салып отырған қырғыздар (қазақтар) тарапынан жасалатын 
шабуылдан қорғау үшін деп түсіндірді, содан кейін бояр ұлы Мартемьяниковты 
қонтайшыға жіберіп, одан қазына-мүлік пен тұтқындарды қайтарып беруді 
талап етті».

Словцов П.А. Мемлекеттік байлықты молайту туралы// Сібірге тарихи шолу. 
СПб., 1886, 225-бет.

1. Патша үкіметі Ертістің оң жағалауына бекініс-қамалдарды не мақсатпен 
салды? 2. Патша үкіметі орыс-жоңғар қатынастарында қазақтарға қатысты 

қандай бағыт ұстанды?

§9–10.

Бүгінгі сабағымызда Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдап, сыртқы 
саясатында Ресей бодандығын қабылдауға итермелеген алғышарттар мен 
салдарын анықтаймыз.

1. Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы. Жоңға-
риямен ұзаққа созылған аса ауыр соғыста қазақ жасақ-
тары тамаша жеңiске жеткенiмен, ол табыс баянды бола 
қоймады. Хандар мен сұлтандардың тақ таласына бай-
ланысты алауыздығы салдарынан бұл күреске Ресей им-
периясы да тартылды. Ресей қа лайда Қазақстанды өзiне 
қосып алуды көксеп, қолайлы кезеңдi кү тумен  болды.

Әбiлқайыр қазақ хандығында жеке өз билiгiн нығайту жолдарын  
жатпай-тұрмай тынымсыз iздестiре бастады. Кiшi жүздiң ханы Ресей  
мемлекетiнiң қолдауына сүйенуге бел буды. Бұл ретте оның жеке ба  сының 
ерекшеліктері де шешушi рөл атқарды. 

1730 жылы Кiшi жүздiң билерi ханға Ресеймен әскери одақ жасасуды 
ұсынды. Алайда Ресеймен ке лiссөз мүлде басқаша сипат алды. Ресейдiң 
өкiмет билiгiмен неғұр лым жақын бола түсу мақсатымен 1730 жылғы 
қыргүйек айында Әбiл қайырдың елшiлiгi Пе тербургке келдi. Елшiлiк Кiшi 
жүздi Ресейдiң қарамағына алу ту ра лы императрица Анна Иоанновнаның 
атына жазылған өтiнiштi та быс еттi.

рЕСЕй иМПЕриЯСыНың ҚАЗАҚ ХАНдығыН 
ҚОСыП АлА БАСТАуы

тірек сөздер:
• Нұралы
• Оппозиция
• А.И. Тевкелев
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Әбiлқайырдың елшiлiгiне зор құрмет көрсетiлiп, 
оны үл кен ықы ласпен қарсы алды. Ресей үшiн Кiшi 
жүздi империяның  құрамына қосып алудың ең 
қолай лы сәтi туды. Бұған дейiн Ресейдiң құрамына 
Едiл қалмақтары, Қабарда князьдығы қосылған 
болатын.

1731 жылы императрица Анна Иоанновна Кiшi 
жүздiң қа зақ тарын Ресейдiң қол астына алу туралы 
грамотаға (ресми құ жатқа) қол қойды. Им перияға 
өтудің сипаты үстірт, жасанды болды. Дегенмен бұл Қазақ хандығының 
Ресей империясы на қосыл уының басы едi.

2. А. Тевкелев бастаған елшiлiктiң Кiшi жүзде болуы. Қазақтардан  ант 
алу үшiн патша үкiметi Әбiлқайырға 1731 жылғы көктемде Петербургтен 
А. и. Тевкелев бастаған елшiлiктi жiбердi. Оған Кiшi жүз  дiң билеушiлерiн 
Ресейдiң қол астына қалай өткiзуi керектiгi жө-
нiн де жан-жақты нұсқау берiлдi. Кiшi жүздiң ат 
төбелiндей билеушi тобына қалағанынша сый-сияпат 
берiп, тiкелей сатып алу жағын да қарастырып 
көрудi тапсырды. Ол үшiн 1 миллион орыс рублiне 
дейiн жұмсауға рұқсат етiлдi. Әбiлқайырға импе-
ратрица Анна Иоанновна ның атынан қымбат баға- 
лы – болат қылыш, бұлғын iшiк, екi түлкi тымақ, шұға маталар мен басқа 
да сыйлықтар беру көзделдi. Бiрақ оларды Құран ұстап, ант берiлгеннен 
және құжатқа қол қойыл ғаннан кейiн ғана тапсыру қарастырылды. 
Дипломатиялық тапсырмамен келгендердiң құрамында башқұрттың 
ықпалды старшыны әрi батыры Таймас Шайымов та болды.

Бұл дипломатиялық тапсырмамен келген елшiлiк, сонымен қатар 
барлау мәлiметтерiн де жинауға – жер бедерiн суреттеуге, қазақтар дың  
тiлi, әдет-ғұрпы және салт-дәстүрлерi туралы мәлiметтер жи нақ  тауға 
тиiс болды. Елшiлiк сондай-ақ тұрғындардың империя қол астына өтуi 
қабыл алынған кездегi көңiл күйiнiң қандай болғанын да бiлуi тиiс едi. 
А. Тевкелевке қазақтарға ең жақын көршi ха лық тар  туралы да деректер 
жинау тапсырылды. 

3. Әбiлқайыр ханға қарсы оппозицияның қа-
лып тасуы. Кiшi жүздегi ақсүйектердiң едәуiр бөлiгi 
Ресейдiң қол астына өтуге үзiлдi-кесiлдi қарсы бол-
ды. Жергiлiктi жерде айқындалғанындай, Ресейдiң 
қол астына өту туралы шешiм Әбiлқайыр ханның 
жеке өзi нiң бастамасы бойынша қабылданған болып 
шықты. Оппозиция лық көңiл күйдегi көптеген қазақ 

талда
А.И. Тевкелевке 
жүктелген міндеттің 
мақсаты неде?

ойлан!
Әбілқайырдың Қазақ 
хандығындағы жағдай-
ды Ресей бодандығын 
қабылдамай-ақ шешуіне 
болар ма еді? Сен қандай 
жол ұсынар едің?

сөзіңді дәйекте
Әбілқайыр ханға 
оппозицияның 
(қарсы топтардың) 
қалыптасу 
себептерін талда.
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билеушiлерi Ресеймен екi арада ғы ке лiссөздердi болдырмай, ашықтан-ашық 
үзiп тастауға тырысып бақ ты. Ресей  елшiлерiн өлтiрiп жiберуге әрекет 
жасағандар да болды. Сондықтан дипломатиялық тапсырмамен келген 
елшiлердi қор ғау iсi Әбiл қайырдың өз ұлы Нұралы сұлтанға тапсырылды. 

Қазақ билеушiлерi сенiмдi де тиiмдi одақтас табу мүддесiн басшылық-
қа алды, одақтастар олардың бостан дығына озбырлық жасап, қол 
сұқпайтын болуы керек деп үмiт тендi. Ал Ресей империясы «бодандықты» 
көрші елдердің жерін өзіне қо сып алу деп түсінді.

 4. Әбiлқайыр ханның және оның төңiрегiндегiлердiң ресейдiң қол 
астына өтуін қабылдауы. А. Тевкелев Ресей империясының сенiмдi 
өкi лi екен дiгiн алға тартып, дүние-мүлiкке қызықтыру, пара беру, 
уәде лi келiсiмге көндiру, кей-кейде ашықтан-ашық қоқан-лоқы жа сап 
қорқыту арқылы келiссөздердi ақыры өз пайдасына  шештi. Ресей елшiсi 
Әбiлқайырдың төңiрегiндегiлердi Ресейдiң қол астына өтуге көндiрдi.

1731 жылдың 10 қазан күнi Әбiлқайыр хан, бiрқатар сұлтандар және 
iрi билер мен батырлардың шағын тобы Ресей империясының қол астына 
өту туралы ант қабылдады. Бұл оқиға Ырғыз және То был өзендерiнiң 
арасындағы Майтөбе деген шат қалда өттi. Ант қа  былдауға барлығы 29 
қазақ старшыны қатысты. Ол ең алдымен «хан партиясы» деп атала-
тын топтың мүшелерi болатын. Бiрiншi болып Әбiлқайыр хан, одан соң 
оның төңiрегiндегiлер ант қабылдады. Қа зақ ақсүйектерiнiң едәуiр тобы 
өз мүдделерiн көздеп, келiссөздер жүрiп жатқан кезде дипломатиялық 

тапсырмамен келгендерге қол дау бiлдiрдi. Қазақ-
тардың Ресейдiң қол астына өтуi, мiне, осылай  
бас талды. Әбiлқайыр Ресей патшасының тағына 
адал болудың кепiлi ре тiнде өзiнiң ұлдарының бірін 
Ресейге аманат жiберуге уәде еттi.

Ресейдiң дипломатиялық тапсырмамен келген 
елшiлерi Қазақ стан аумағында бiр жылдан астам 
уақыт бойы болды. Ол қазақ қоға мын егжей-тегжейлi 

жан-жақты зерттедi, қаншалықты мол мүм кiн дiк тер бар екенiн байқап 
қарады. А. Тевкелев Кiшi жүзде ат қарған сәттi дипломатиялық қызметi 
үшiн әуелi полковник, одан сәл кейiнi рек орыс армиясының генералы 

әскери шенiн алды. Ақы  рын да оның ұрпақтары 
Орынбор өлкесiндегi iрi-iрi поме щиктерге айналды. 
Олардың мыңдаған басыбайлы ша руа лары болды. 
Ал башқұрт старшинасы Таймас Шайымовқа тар хан 
атағы берiлдi.

Әбiлқайыр хан Ресейдiң қол астына өтудi қабыл-
дағаннан кейiн Кiшi жүз қазақтарының арасындағы 

түсіндір
А.И. Тевкелев пен 
Т. Шайымовқа атақ-
дәреженің берілу 
себептерін ата.

пікірің қажет
Әбілқайыр хан 
үмітінің ақталмауы 
орынды ма?
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беделi мен ықпалынан айырыла бастады. Оның Ресей 
қол астына өтуден күткен үмiтi ақталмады. Ол тек 
Кiшi жүздiң ханы болып бекiтiлдi. Сондықтан ол өз 
ғұмырының соңғы күнiне дейiн патша әкiмшiлiгiне 
бағынбауға тырысты. Оның үстiне, қазақтардың қалмақтармен, башқұрт-
тармен және Орал казактарымен шегара аймағындағы шиеленiстi 
қақтығыстары тоқ татылмады. Әбiлқайырдың патша үкiметiне қарсы 
белсендi iс-әре кет терi оның саяси қарсыластарының қолынан қаза 
тапқанынан кейiн ғана тоқтады.

Ресейдiң қол астына өткен Кiшi жүз қазақтарына патша үкiметi 
тарапынан ешқандай нақты әскери көмек көрсетiлмедi. Сондықтан 
жоңғарлардың билеушiсi Қалдан Серен Қазақстан аумағына жаңадан 
жойқын жорық жасады.

5. ресей империясының Қазақстандағы 
ХVІІІ ғасырдың 30–50-жылдарындағы 
саясаты. Әбілқайыр ханнан кейін бірқатар 
билеушілер Ресейдің қол астына өте бас-
тады. Бұл қазақтарға қысқы уақытта ше-
гара шебінің ішкі жағына еніп, уақытша 
тұрақтауына мүмкіндік беретін еді. Ресейдің 
иелігіне, негізінен, шегара шебіне таяу тұратын қазақтар өтті.  

Ресей империясы қазақ өлкесінде жағдайын нығайтып, бекіте түсу 
үшін бекіністер салуды одан әрі жалғастырды. Кіші жүздің аумағын жан-
жақты зерттеу мақсатымен 1734 жылы Қырғыз-қайсақ (Орынбор) экспе-
дициясы құрылды. ХVІІІ ғасырдың 30–40-жылдарында әскери бекіністері 

Көш. П.С. Палластың еңбегiнен

Суретке қарап, шағын 
әңгіме құрастыр.

Қажетті дерек
1735 жылы Орынбор қаласының 
негізі қаланды. Орынбор Батыс 
Қазақстан аумағын отарлау орта-
лықтарының біріне айналды.

3–3467
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бар Үй шегара шебі салынды.  Ол Жоғарғы Жайық 
бекінісінен Звериноголовская бекінісіне дейінгі 770 
шақырымға созылды. Патша үкіметі 1734 жылдан 
бастап қазақтардың Жайық өзенінің оң жақ өңірінде 
көшіп-қонып жүруіне қатаң тыйым салды.

Ресей империясы қазақ-жоңғар соғыстарын пай-
даланып, қазақ жерін одан әрі жаулап алу әрекетіне 
кірісті. 1752–1755 жылдары Орта жүз қазақтары же-
рінің солтүстік аймағында Жаңа Есіл шегара шебін-
дегі әскери бекіністер мен шағын дала бекіністері 

тұрғызылды. Ол Үй өзені нен басталатын шегара шебін Ертіс шегара 
шебімен жалғастырды. Оның жалпы ұзындығы шамамен 540 шақырым 
болды. Бойында көптеген ащы сулы көлдер бар бұл шепті халық «Қасірет 
белдеуі» (Горькая линия) деп атады. 

6. Қазақтардың ресейдiң қол астына өтуiнiң салдары. Кiшi жүз бен 
Орта жүз қазақтарының бiр бөлiгi Ресейдiң қол астына өтуiне байланысты 

жағым сыз сал дар орын алды. Қазақ халқы бiрте-бiрте 
өз тәуелсiздiгiнен айырыла  бас та ды. Патша үкiметi 
хандар мен сұлтандарды уақыт өткен сайын өзiнiң 
айтқанын екi етпейтiн бағынышты шенеунiк тер іне 
айналдырып  алды.

Патша үкiметi жалпықазақ хандығы болуын 
мойында мау арқылы Қазақ мемлекетiнiң аумақтық 
тұтастығын бұзып, бiр лiгiн ыдырата бастады. Iс 
жүзiнде қазақтардың билеушiлерi мен ешқандай 
келiсiмсіз-ақ, қазақ-орыс шегарасы ның бүкiл өн 

бойына әскери бекiнiстер, қамалдар, далалық шағын бе кiнiстер са луды 
үстi-үстiне үдете бердi. Жайылымдық жерлердiң та рыла тү суi мал өсiрумен 
айналысатын көшпелi және жартылай көшпелi қа зақтардың шаруашылық 
негiзiн қатты шайқалтты.  Жұт болған жылдары қазақтардың мал басын 
аман сақтап қалуы үшiн шегара шебiндегi аймақтарға көшiп баруына 
рұқсат етiлмедi.

Қазақстанның Ресей ықпалына көнуi кейiнгi жылдары қазақтар дың 
Орта Азия мемлекеттерiмен қарым-қатынасының едәуiр нашарлап кетуiне 
әкеліп соқты. Хиуа мен Бұхардың әскерлерi Оң түстiк Қа зақстанның 
қазақтарына оқтын-оқтын жорық жасап тұрды, алым-салық төлеттi.

? 1. 1731 жылғы негізгі оқиғаларды анықта.

1731 жыл

__________
__________
__________

ойталқы
Қазақтардың Ресей-
дің қол астына 
өтуінің жағымды 
салдары болды 
деп ойлайсың ба? 
Сөзіңді дәйекте.

картамен жұмыс
Орынбор қаласын 
картадан көрсетіп, 
отарлаудың страте-
гиялық орталығына 
айналған себебін 
түсіндіріңдер.
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2. Егер сен Әбілқайыр хан заманында өмір сүрсең қай тарапта болар едің? Үш 
дәлел келтір.

Жақтаушы Қарсы

Басыбайлы шаруа – Ресейдiң 1861 жылға дейiн тағдыры iс жүзiнде помещиктер 
мен дворяндардың еркiне толық тәуелдi болған ауылдық жердiң тұрғыны.
Оппозиция – қарама-қарсылық, қарсылық көрсету.
 Экспедиция – бұл жерде сөздің мәні «мекеме» ретінде айтылған.

Нұралы (Нұр-Әли) – Кiшi жүздi 1748–1786 жылдары билеген хан. 1741 жылы 
Хиуаны  бiр жылға жуық билеп тұрды, Әбiлқайыр ханның үлкен ұлы.
Тевкелев Алексей иванович (1674–1766) – Ресей дипломаты, Сыртқы iстер 
алқасы ның аудармашысы, генерал әрi iрi помещик, Кiшi жүз қазақтарының 
Ресей қол астына өтуiне түрлі айла-шарғымен ықпал еткен.

«Тевкелевтiң Ордаға келуi Әбiлқайырдың ойын түгелдей ашып бердi. 
Ресейдiң қол астына жаңадан өте тiн дер ден ант алу үшiн келген шенеу-

нiктердiң өздерiне жүктелген қыз метiне сай жылы қарсы алынбағаны былай 
тұрсын, олар тiптi келген бойда-ақ өз өмiрлерiнен айырылып қала жаздады. 
Қырғыздар (қа зақтар) өздерiнiң тағылық табиғи бостандығын жоғалтып ала-
тыны жө нiнде ойланған кезде ашу-ызаға булықты, орталарына келген орыс-
тар ды көрiп, кенеттен қатты  толқыды. Тевкелевтi тiптi сол жерде-ақ құр-
бандыққа шалып жiбере жаздады. Оны ханның өзi қорғап қалды. Бi рақ ол 
өзгелердiң ашу-ызаға толы толқуын баса алмады. Оның қол астындағы ержүрек 
жандар ешқайсысының келiсiмiнсiз шетелдiк мемле кетпен неге келiсiм 
жасасқаны, оған бас иiп, бағы нуға өз атынан ғана емес, бүкiл орданың атынан 
уәде еткенi туралы ханнан есеп бе рудi талап еттi. Сол бiр қулыққа толы 
батылдық оның өз өмiрiне қауiп төндiр ген болатын...» 

Левшин А. И. Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен дала ларының 
сипаттамасы. Алматы, 1996, 181-бет.

1. Әбiлқайырдың ордасында Ресей елшiлерi қалай қабылданды?  
2. Қа зақ ханы өз қол астындағылардың ашықтан-ашық қар сы лығына қа-

лай тап болды? 

*
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§11–12. АБылАй ХАННың ІШКІ ЖӘНЕ СырТҚы 
САЯСАТы

XVIII ғасырдағы аса көрнектi қазақ билеу шi лерiнiң бiрi айбынды 
Абылай хан болды. Ол өте қиын жағдайдың өзiнде Қазақ хандығының 
тәуелсiздiгi мен аумақтық тұтастығын сақтай бiлдi.

1. Абылай – Қазақ хандығының аса көр нектi сая-
си және мемле кет қайраткерi. ХVIII ғасырдағы Қазақ 
хандығы билеушiлерiнiң бiрi Абылай  өзiн аса көр нектi 
мемлекет қайрат ке рiне тән қа си ет те рi мен көрсете бiлдi. 
Абылай хан өзi нiң бүкiл ғұмырын қазақ ме м ле кет-
тiлiгiн нығайту мен халықтың бiрлiгiн қам та масыз 
ету iсiне арнады. 

Абылай ханның өткен өмiр жолы оңай болған жоқ. Ол 
1711 (кейбір деректерде 1713) жылы Түр кiстан қаласында 
дү ниеге келдi. Оның азан шақырып қойылған аты 
Әбiлмансұр болатын. Шыққан тегін жасырып, Сабалақ 

атанған. Сұл тан Абылай мұсылманша жақсы бiлiм алды. Ол Шы ғыстың 
жетi тiлiн бiлдi. Домбыраны жақсы тартты. Өзара бақталастық, алауыздық 
салдарынан болған соғыстар кезiнде жастайынан жетiм қалған едi. Он бес  
жасқа толған  кезiнен бастап жоң ғар бас қыншыларына қарсы соғысқа 
белсене қатысты.

Сұлтанның бойы ортадан жоғары болатын. Жауырыны қақпақтай, дене 
күшi зор едi. Замандастары оны батылдығы мен ержүректiгi үшiн қатты 
құрметтейтiн. Ол өз ғұ мы рының ең соңғы күн дерiне дейiн жауынгер-
лерiмен бiрге болды. Соғыста қолға түскен барлық олжаны бөлiстi. Жау-

мен шайқастар кезiнде бiрнеше рет жаралы да болды.
Сөзге шебер әрi тапқыр едi. Өз замандастары 

арасында сөзiне бе рiк, алғыр ойлы, барынша адал 
әрi әдiлдiгiмен көзге түсетiн. Ке ре  мет шешендiгiмен, 
қазақтардың ежелден келе жатқан әдет заңдарын  және 
шежiресiн өте жақсы бiлетiндiгiмен ерекшеленетiн. Ол 
өз төңi регiне халықтың құрметiне бөленген ең беделдi 
әрi адал адамдарды топтастырды.

2. Абылайдың iшкi саясаты. Абылайдың бүкiл 
iшкi саяси қызметi бiр орталықтан басқарылатын 
тәуелсiз мемле кет құруға ба ғыт талды. Ол шексiз 
билiкке ие болды, оны халық қол дады. Ш. Уәлиханов Абылай хан

тірек сөздер:
• Абылай хан
• Қазақ-қытай  

қарым-қатынасы
• Қазақ-қырғыз  

  байланысы
• Бұқар жырау
• Шежіре
• Стела
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былай деп жазды: «Қазақтардың аңыз әңгiмелерiнде 
Абылай айрықша қасиетi бар киелi, керемет құдiрет 
иесi болып сана лады. Ешбiр ханның Абылайдай шексiз 
билiкке қолы жеткен жоқ».

Ресей дiң қол астына өтудi қабыл алғанына қара-
мастан, ол iс жү зiн де Ресейге мүлде тәуел сiз iшкi және сыртқы саясат 
жүргiздi. 1759 жылы патша үкiметiнiң әкiм шiлiгi Әбiлмәмбеттi тағынан 
тайдырып, оның орнына Абылайдың оты руын ұсынды және оған барлық 
жағынан қолдау көрсетуге уәде ет тi. Алайда ел арасын-
да беделi зор әрi алыстан болжайтын көреген  сұлтан 
бұл ұсынысты қабыл алма ды. Өйткенi ол ұсыныс елдiң 
өз iшiн де қазақтардың бiрлiгiн ыдыратуға соқтыратын 
едi. Патша үкiметi Абы лай ды бiр ғана Орта жүздiң 
ханы деп таныды. Бiрақ хан ант қабылдау дың және 
патша ның сенiм грамотасы мен тарту-таралғыларын 
тапсырудың салтанатты рәсiмiне барудан бас тарт-
ты. Өйткені: «Мені хан етіп сайлаған халқым, олай 
болса, орыс патшасының тағына тағзым етіп, ант 
беруге міндетті емеспін», – деп білді.

Абылай ханға бiр орталықтан басқарылатын мем-
ле кет құрудың  сәтi түстi. 1771 жылы Түркiстан қала-
сында қазақтың бүкiл үш жү зiнiң ханы болып жария-
ланды. Бұған жоңғарлар мен Едiл бойы қалмақтарын 
талқандаудағы үлесi игi ықпал еттi.  

Абылайдың Түркістанда хан сайлануы. Ж. Қайранбайдың суреті

Абылай ханның азамат-
тық тұлғасына сипатта-
ма беріңдер.

сенің көзқарасың
Ш. Уәлихановтың 
пікірімен келісесің 
бе? Қазақтың қай 
ханын Абылаймен 
теңестірер едің?

ойталқы
Абылай хан шексіз 
билікке қалай қол 
жеткізді?
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Өзiнiң қол астындағы халықты не ғұрлым жақсы басқару үшiн Абылай 
үш жүздiң әрқайсысына әйгілі тұлғаларды билеушi етiп тағайындады. 

Ол сот билiгiн кү шейте түстi. Сонымен қатар 
белгiлi қазақ билерiнiң, сондай-ақ атақты қазақ 
батырларының беделiне арқа сүйедi. Сондай күштi, 
ықпалды саяси тұлға Абылайдың кеңесшiсi Бұқар 
жырау  болды. 

Абылай қазақ рулары мен тайпаларының арасын дағы өзара қырқыс, 
алауыздықтан туындайтын қақтығыстар мен ба рымта алуды тоқтатты. Ол 
қазақтардың егiншiлiкпен, шөп шабумен және балық аулау мен айналысу-
ына қолдау көрсеттi. Хан қазақ даласындағы керуен саудасын күшейтуге 
барынша кө ңiл бөлдi. Ол қазақ даласында темiр ұстаханаларын салудың 
бас тамашысы болды. Абылай хан ақын-жырау, әншi-күйшiлер мен дiни 
қайраткерлерге қамқорлық жасап отырды.

3. Абылайдың сыртқы саясаты. Абылайдың сыртқы сая саты өзiнiң 
икемдiлiгiмен әрi алыстан болжайтын көреген дi   гi  мен  ерекшелендi. Абы-

лайдың сыртқы  саяси қызметi Қа зақстан аума-
ғының ешкiм қол сұға алмайтын тұтастығын 
қам тама сыз ету ге бағытталды. Мәселен, Абылай 
Ре сей мен өзара қарым-қа тына сында тату-тәттi көр-
шiлiк саясатын ұстануға тырысты. Ре сей мемле-
ке тiмен дипломатиялық және сауда байланыста-
рын орнатты. Өз қол астындағы халықты Ресей 
әскери қызметкерлерiнiң орынсыз талаптары мен 

әрекеттерiнен батыл қорғай бiлдi.
Абылай күш-жiгерiн жоңғар шапқыншылығын әлсiретуге бағыттады. 

Бұл ретте Ресей дiң ықпалды әскери көмегi бола ма деген үмiтi ақталмады. 
Жоңғар лар Цинь империясымен бейбiт келiсiм жасағаннан кейiн барлық 
кү шiн батысқа қарай бұрды. Сөйтiп, 1741 жылы қазақтарға қарсы та ғы бiр 

Абылай ханның ішкі саясаты

Бір орталықтан басқарылатын 
мемлекет құрды

Сот билігін күшейте түсті

Қақтығыстар мен барымтаны  
тоқтатты

Егіншілікке, шөп шабуға, 
балықшылыққа қолдау көрсетті

Керуен саудасын күшейтуге 
көңіл бөлді

Темір ұстаханаларын салудың 
бастамашысы болды

Кестені пайдалана отырып, 
Абылай ханның ішкі саяса-
тына баға беріңдер.

ізден!
Тұтқынға түскен 
Абылайды жоңғар-
лардан босатуға 
кімдер атсалысты?
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iрi жорыққа шықты. Жоңғарлардың 
тұтқиылдан баса-көк теп кіруi салда-
рынан  Абылай олардың қолдарына 
тұтқынға түсiп қал ды. Абылайды тұт-
қыннан босатып алудың сәтi Жоңғар 
мем ле ке тi мен бей бiт келiсiм жасал-
ғаннан кейiн ғана түстi. 

Қалдан Серен қайтыс болған нан 
кейiн, оның мұрагерлерi арасында кес-
кiлескен тақ таласы басталды. Мұ ны 
қазақ сұлтан дары оңтайлы пай далана 
білді. Жоңғар билеу шiле рiнiң билiк 
үшiн қырқыстары на араласып кеттi. 
Бұл қазақтардың өз жауын әлсiретуiне 
және Қа зақ станның оңтүстiк және 
оңтүстiк-шығыс аудандарын жоң ғар-
лардан қайтарып алуына мүм кiндiк 
туғызды. Абылай жоң  ғарлардың тақ-
тан үмiткер мұ рагерлерiне қолдау 
көр  се ту арқы лы олардан қазақ жерлерiн қай тарып  алды.

1761 жылы Қытай өзiнiң Жоң ғариядағы жағдайын бiржолата ны-
ғайту үшiн онда империяның Синьцзянь немесе Шыңжаң (Жа ңашеп) 
атты аймағын құрды. 1771 жылы жалпы саны 180 мың адам болатын 
Еділ қалмақтары Қытай шебіне көшуге әрекет жасады. Кіші жүз бен 
Орта жүздің жерлерін басып өткен әрі жорыққа қапысыз дайындалған 
қалмақтар қазақтардың әскери жасақтарынан күйрей жеңілді. Қазақ-
тардың қалмақтармен ең ірі шайқасы Жем өзені бойында, Балқаш 
көлінің жағасында өтті. Мойынты өзенінің бойында Абылай бастаған 50 
мың жасақ қалмақтарға ойсырата соққы берді. Бұл Абылай хан билігі 
тұсындағы орасан зор оқиға қазақ тарихында «Шаңды жорық» деген 
атпен қалды. 

4. Абылайдың қазақ жерлерiн бiрiктiру жолын-
дағы күресi. Абы лай  хан Қазақ хандығының қауiп-
сiздiгi мен тәуел сіз дігін қам та масыз ету үшiн сыртқы 
саясатты асқан көрегендiкпен жүргiздi. Ре сейдiң қол 
астына сырт көзге ғана формалды түрде қарап, 1756 
жылы Қытай үкiметiмен дипломатия лық қатынас 
орната бас тады. Бұл шара оған Ресей дiң Қазақстан 
аумағындағы отаршылдық әре кет терiн тоқтатуына, 

Тұтқындалған қалмақтар. 
Р. Қожағұлованың суреті

жұптық жұмыс
Қазақ-қытай қарым-
қатынасының 
сипатына, негізгі 
оқиғаларға талдау 
жасаңдар.
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сонымен қа тар Қытай тарапынан туындайтын 
қауіпке жол бермеуiне зор мүмкiндiк берді. 

Осы кезеңде қазақ билеу шi лерi мен Қытай 
үкiмет билiгi арасында жер қа тынастарына 
бай ланыс ты едәуiр ши е ленiстi дау туды. Қы тай 
шегара мәсе  ле ле рiн реттеп қайту үшiн Қазақ-
стан  ға, Абылай сұлтанға хат жазып, ар   найы 
елшiлiк жiбердi. Алайда Абылай Қы тай дың 
Жоңғарияны басып алғанын мо йында  ғы сы 
кел  медi. Онымен де қоймай, жоңғарлардың 
цин ь    дер  ге қарсы көтерiлiсiн бастаған Әмiр-
санаға белсендi түрде кө мек көр сете бас та-
ды. Қазақ басшылары Жоңғария жерiнiң 
бiр бөлi гi оның байырғы қожайыны болып 
та бы ла тын қазақтарға қайтарып  берiлуiн заң-
ды деп санады. Бiрақ Қытай жоңғарлардың 
кө зiн жойған  негiзгi жеңiмпаздың құқығы 

өзiн де екенiн пайдаланып, ол жерлердi қайтарып беруден үзiлдi-ке сiлдi  
бас тартты.

1756 жылдың көктемiнде қазақ жасақтары Қытай әскерлерiне қар сы 
Жоңғарияның iшкi бөлiгiне жорық жасап, терең бойлап кірді. Бұ ған жа-
уап ретiнде Қытай императоры ендi Қазақстанға шабуыл жа сауға бұйрық 
бердi. Қазақтар өз жеріне баса-көктеп кірген Цинь әс керiмен бiрнеше рет 
шайқасты, олардың даланың iшкi жағына те рең бойлап өтуiне жол бер-
мей, бөгеп тұрып алды. Бұл шара қазақ ауылдарының соғыс қимылдары 
аймағынан аулаққа көшiп кетуiне жағдай туғызды. Қазақ жа с ақтары 
Қытай әскерiне күтпеген жерден үстi-үстiне шабуылдар жа сады. Қытай 
әскерi келген iзiмен керi қайтуға мәж бүр болды. 

Жеңiс қазақтар жағында болса да, алып империямен ұзақ соғысу  өте 
тиiмсiз едi. Екi ел арасында келiссөздер басталып кеттi. Қытайлар  Iле 
өзенiнiң аңғары мен Тарбағатай аймағында әскери бекiнiстер сала бастады. 
Ондағы мақсаты – босап қалған Жоңғар жерiне қа зақ тардың қайта ора-
луына жол бермеу едi. Алайда қазақтар Тар баға тайдағы жайылымдарды 
қытайлардың рұқсатынсыз өз бет терiмен қоныстануын тоқтатпады. 

Қытай әскерлерi қазақтарды қайтадан керi қуып шығу үшiн жаза-
лау операцияларын бiрнеше рет жүр  гiздi. Бiрақ қыс түсiп, қытайлар 
кеткен кезде қазақтар ол аймақ тарға қай тадан көшiп баруын қоймады. 
Көшiп барушылардың  саны ол аймақта бiрте-бiрте арта түстi. Абылай 
қытайлықтармен ке лiссөз жүргiзудi күшейттi. Соның нәтижесiнде 1767 
жылы Қытай жағы Тарбағатай аймағындағы және Iле өзенi бойындағы 

Біліп жүр!

Осы кезде қытай билеушi-
лерi Жоң ға рияда болып  
жатқан оқиғаларды жiтi 
бақылап, оны басып алу ды 
көздеп отырды. Сөйтiп, 
қытай-жоңғар соғысы 
басталып кеттi. Бiр кездегi 
қуатты Әмiрсана Ресей 
мемлекетiнiң қамқорлығы-
на үмiт артып, Сiбiрге 
қа шып баруға мәжбүр 
болды. 1758 жылы Жоңға-
рияны Қытай әскері  түгел-
дей бағындырып алды. 
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қазақтардың ежелгі қоныстарын пайдалану-
ына рұқсат етуге мәжбүр болды. Оның есесiне 
қытайлықтар жайылымды жалға алып пайда-
лануды талап еттi. Сөйтiп, ХVIII ғасырдың аяқ 
кезiнде Орта жүз бен Ұлы жүз қазақтарының бiр 
бөлiгi шөбi шүйгiн жайылымдарға жайғасты.

Абылай хан қазақ пен қырғыз шегара-
сында тыныштық орнатуға арналған бірқатар 
шараларды жүзеге асырды.

Абылай 1779 жылы қазақтардың мазасын 
ала берген қыр ғыздарға жорық жасауға мәж-
бүр болды. Жорық бейбiт келiсiм жасаумен аяқ талды. Абылай ең атақты 
деген манаптардың бала ларын аманатқа алып қайтты. Қы руар көп қыр-
ғыздарды тұт қын ға алды. Олардан Жа ңақырғыз және Байқырғыз деген екi 
болыс  ел құрастырып, Қазақстан аумағына қо ныстандырды. Абылай хан-
ның бұл шаралары туысқан екі халықтың қарым-қатынасын жақсартуға 
үл кен себеп болды.

5. Абылайдың қазақ тарихында алатын орны. Абылай хан 1781 жы-
лы дүние салып,  Қожа Ахмет Ясауи кесенесiне жерлендi. Абылай ханның 
қайтыс бол ғанын естiген Қытай өкiметi көңiл айтып, елшiлерін жіберді. 

Абылай хан қазақ халқының тарихында ерекше маңызды орын ала ды. 
Абылайдың күш-жiгерi ең алдымен мықты және тәуел сiз Қа зақ мемлекетiн 
құруға жұмсалды. Орыс ға лы мы И. Крафттың сөзiмен айтқанда, «Ол 
(Абылай. – авт.) қалып тасқан нақты жағдайларға қарай бiрде Ресейге, 
бiрде Қытайға, ендi бiрде Жоңғарияға шын берiлген болып көрiне бiлдi, 
ал шын мәнiнде ешкiмге де бас иген жоқ». 

Абылай хан қазақтардың басын қосып бiрiктiру үр дiсiне бас шы лық 
еттi және ұлан-байтақ далада бiр орталыққа бағынатын мем лекет құруға 
зор ықпал жасады. Жоңғар және Едiл қалмақ тарын тас-талқан етiп, 
жеңiп шығуда ол аса маңызды рөл атқарды. Қы тай әскерiнiң Қазақстан 
аумағымен iлгерi қарай iшкi аймақтар ға жылжуын тоқтатып қана қойған 
жоқ, сонымен қатар қазақтардың  Тарбағатайдағы және Iле өзенi өңiрiндегi 
байырғы дәстүрлi мал жа йылымдарын қайтарып 
алуына қол жеткiздi. Алатау қырғыздарының  қа-
зақтарға шабуыл жасауын да тоқтатты.

Абылай хан қазақтардың өз арасында ғана емес, 
сонымен қатар көр шi халықтардың арасында  да зор 
бедел мен сый-құрметке  бө лендi. Қазақ тар жауға 
аттанғанда «Абылай! Абылай!» деп ұрандат  ты. Ә. Бө-
кейхан өзiнiң «Қырғыздар» (қазақтар. – авт.) деген 

ойтолғау

Абылай хан туралы берілген 
деректерді талдап, қорытынды 
жасаңдар:

Ш. Уәлиханов
Ә. Бөкейхан
И. Крафт
Сенің пікірің

ойталқы
Абылай қырғыз 
манаптарының ба-
лаларын неліктен 
аманатқа алды деп 
ойлайсыңдар?
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еңбегiнде Абылайдың атын тiптi Сiбiр казактарының 
ұран ре тiнде пайдаланатыны туралы былай деп 
жаз ды: «Абылай!» деп ұран тас тау тiптi Сiбiр 
ка зак-орыстарында да бар. Олардың бiреуi өзiнiң 
ұлын 1904–1905 жылдардағы орыс-жапон соғысына 

аттандырып тұрып, оған бата ретiнде: «Абылай! Абылай!» деп атой 
сал... «Абылай деп шабуыл жаса!» дегенiн көрдiм». 

Қазақстан қалаларының басты көшелерi Абылай ханның атымен 
аталады. Алматыда Қазақ мемлекеттiк халықаралық қа ты настар және 
дүниежүзi тiлдерi университетiне Абылай ханның есiмi берiлген. Көк ше-
таудың етегiнде Абылай ханның құрметiне алып ес керткiш стела орна-
тылған. Қазақтар аса көрнектi қазақ ханының  есiмiн бүгiнде өздерiнiң 
перзенттерiне зор ықыласпен қояды.

? 1. «Бір орталықтан басқарылатын мемлекет» дегенді қалай түсінесің?
2. Кестені толтыр.

Абылай ханның көрші елдермен қарым-қатынасы

Ресей Жоңғар хандығы Цинь империясы Қырғыз елі

Шежіре – қазақтардың генеологиялық кестесі, тарихи жылнама.
Стела – ескерткіш құлпытас. 

Бұқар жырау Қалқаманұлы (1693–1787) – қазақтың әйгілі ақын-жырауы, мем-
лекет қайраткері, Абылай ханның бас кеңесшісі.

Әмірсана (1722–1757) – жоңғар нойоны, Давацидің бақталасы, елдің күйзеліске 
ұшыраған кезінде Жоңғар хандығын билеуге үміттенді. Әмірсана 1755 жылы 
қытайдың Цинь империясына қарсы көтеріліс ұйымдастырды.

  «...Сұлтан Абылай тап сол кезде күн өткен сайын күшейе түстi. Өзiмен за-
мандас қырғыздардың (қазақтардың. – авт.) қай-қайсысынан болса да қу лығы мен 
тәжiрибесi жағынан артық, ақыл-парасаты жағынан әбден та нымал, қол астындағы 
халықтың саны жағынан қуатты әмiршi. Үш жүзге өзi нiң Орыс мемлекетiнiң 
императорымен де, Қытай боғдыханымен де қарым-қатынасы арқасында даңқы 
артқан Абылайдың бойында Орта жүз дiң билеушiсi болуға қажеттi құқықтың бәрi 
де сай едi. Өзiнiң артықшылықтарына әбден сенiмдi ол өз жақтастарының бәрiн 
де айбынымен, сали қалы мiнез-құлқымен таңғалдыра қызықтырып, өзiне тарта 

*

Дербес Қазақ мемле-
кетін сақтап қалудағы 
Абылай ханның рөлін 
анықтаңдар.
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бiлетiн, өзiнiң жауларын күш көрсете қорқыта алатын, ал әрбiр қалыптасқан 
нақты жағ дайға қарай өзiн бiрде орыстардың қол астында, бiрде қытайлардың 
қол астында болғандай ұстай бiлетiн, бiрақ iс жүзiнде ешкiмдi мойындамайтын 
тәуелсiз билеушi едi. Оның бұл қасиетi әсiресе 1771 жылдан кейiн ерекше айқын 
көрiндi. Ол  бұл кезде Ресейге сырттай болса да бағынышты  сияқты болып көрiну 
туралы ойлауды да қойды, екiжүздiлiк жасамай-ақ, өзiн нағыз дербес те тәуелсiз 
ханмын деп атай бастады».

Левшин А.И. Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен даласының 
сипаттамасы. – Алматы, 1996, 254-бет.

 1. Абылайдың бойында қандай қасиеттер бар едi? 2. Сендер қалай ойлайсыңдар, 
ол өзiн Ресей мен Қытайға тәуелсiз сезiне алды ма? 

ЕКІНШІ БөлІМдІ ҚАйТАлАу-ЖиНАҚТАу  
ТАПСырМАлАры

1. Автор мен олардың айтқан сөздерін сәйкестендіріңдер.

1. Әбілқайыр хан «Жайық өзені қашан сарқылып, арнасы кеуіп 
қалғанша қазақтар оның бойынан кетпейді».

2. Н. Коншин «Ешбір ханның Абылайдай шексіз билікке қолы 
жеткен жоқ». 

3. Ш. Уәлиханов «Ертіс бойындағы бекіністердің мақсаты – оң жаға-
лаудағы жерлерді жоңғарлардан, ал одан соң көп 
ұзамай-ақ қырғыздардан (қазақтардан) қорғау еді».

2. Әріптерден тарихи есім құрап, сипаттама беріңдер:

1. ВШЙМЫАО   3. ИНННВААОО
2. БЯВЦНЕР   

3. ХVІІІ ғасырдың 30–60-жылдарына қатысты бір тарихи тұлға, бір хронология, 
бір оқиғаны жазып, соған қатысты өз пікірлеріңді білдіріңдер.

Тарихи тұлға Тарихи 
хронология

Тарихи оқиға Сенің пікірің
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§13–14. ХVIII ғАСырдАғы ХАлыҚ АуыЗ ӘдЕБиЕТІ

Үшiншi 
Бөлім

XVIII ғасырдағы қазақстанның 
мәдениеті

Бүгінгі сабағымызда халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыла-
рының тарихи дереккөз ретіндегі құндылығын бағалаймыз, салт-дәстүрлер 
мен әдет-ғұрыптардың маңызын айқындаймыз.

ХVIII ғасырда қазақ халқы өздерінің ежелгі бірегей 
мәдениетінің төл тумалылығын сол қалпы сақтап 
қалған болатын. Олардың мәдение тінде ақындардың, 
жырау мен би-шешендердің шығармашылығы және 
музыка өнері көрнекті орын алды. 

1. Ақын-жыраулар. Көшпелi өмiр салты жағда-
йында ха лықтың ауыз әдебиетi, жыраулық дәстүрi, 
музыка өнерi дами түсті. Қазақтардың жоңғар бас -
қын шыларына қарсы күресi, патша үкi  ме тi нiң отар-

шылдық саяса тына қарсы дала тұрғындарының ұлт-азаттық қозға лысы сол 
кездегi ақын-жыраулардың негiзгi тақы ры бына айналды. Қазақ әдебиетi 

тарихында ХVIII ғасырдағы көр нектi ақын дар мен 
жыраулар ерекше орын алады.

Қазақтың көрнектi жырауларының бiрi – Ақ-
тамбердi жырау Сары ұлы. Ол жоң ғарларға қарсы 
көптеген жорық тарға қатысқан және батыр ретiнде де 
белгiлi болған жырау. ХVIII ғасырдың 50-жылдарын-
да жоң ғарлардан азат етiлген жерлерге қазақтардың 
қайта оралуын басқарды. Ақтамбердi жыраудың бүкiл 
шығармашылығы елдi ерлiкке, қаһар мандық пен 
батылдыққа үндеуге арналды. Оның кесе несi Шығыс 
Қазақстан об лысы  ау ма ғындағы Жүрекжота шо-
қысының баурайында осы уақытқа дейiн  сақталған.

ХVIII ғасырда қазақтардың арасын да атақ-даң қы 
кеңiнен таралған жырау, қазақтардың әдет-ғұрып 

тірек сөздер:
• Ақын
• Жырау
• Ақтамберді жырау
• Үмбетей жырау 
• Тәтіғара
• Тарихи деректер

Жыршы.  
Н. Г. Хлудовтың 

суретi 
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заңдары мен ше жi ресiнiң ға жа йып бiл гiрi, би әрi да-
нышпан ди пломат, мемлекет қай раткерi Бұқар Қал-
қаманұлы болды. Ол қазiргi Павлодар облысының 
Баяна уыл ауданындағы Далба тауы ның етегiнде 
дүниеге кел ген. Әкесi Қалқаман батыр да ерлiгiмен 
және жаужүрек батылдығымен халыққа кеңi-
нен танымал болған едi. Халық арасында Бұ-
қар жырау «Көмекей әулие» атанды. Бұқар 
жырау көптеген терең ойлы, ғибрат аларлық 
өсиет өлең дер шығарды. Олардың негiзгi идея-
сы Қазақ хандығының тәуел сiздiгiн сақтау мен 
нығайту мәселесiне арналды. Бұқар жырау 
Абылайдың тұсындағы данагөй билердiң бiрi. 
Ол ханның ең жақын кеңесшiсi әрi сенiмдi се-
рiктерiнiң бiрi болды. Өзiнiң тол ғауларында 
Абылайдың мiнiн ашық та батыл айтумен 
бiр ге оны прогрес шiл мемлекет қайраткерi ретiнде де мадақтады:

«...Хан Абылай атандың,
Дүниеден шықпай еш мiнiң.
Алтын тақтың үстiнде
Үш жүздiң басын құрадың, 
Жетiм менен жесiрге      
Ешбiр жаман қылмадың.
Әдiлдiкпен жүрдiң сен,
Әдептi iске кiрдiң сен...»

Бұқар жырау шын дықты бетiң бар, жүзiң бар демей, әрқашан тура 
айтқан. Болашақты  болжай бiлетiн көрiпкелдiк дарыны да болған. Ол 
өзiнiң жыр-толғау ларында патша үкiметiнiң алыс ты 
көздейтiн отаршылдық саясатының зардабы болашақта 
қан дай болатынын күнi бұрын сезiп, болжай  бiлдi. 
Бұқар жырау шы ғармаларының негiзгi тақырыбы – 
туған елге, өскен жерге деген шексiз сүйiспеншiлiк, 
отаншылдық, қазақ батырла рының ерлiгiн мадақтау. 
Сыртқы жаулардан қатер төнген кезде ха лықты 
жұмылған жұдырықтай бiрлiкке, топтасуға ша қырды. 
Ол Қазақстанның өз алдына күштi, бiр орталыққа 
бағынған әрi тәуелсiз мемлекет болуын армандап өттi. 

Бұқар жыраумен замандас және оған идеясы  жа-
ғынан жақын Үмбетей Тi леуұлы болды. Ол жоңғар- Бұқар жырау

ХVІІІ ғасырдағы тарихи 
оқиғалар ақын-жыраулар 
шығармаларында қалай 
көрініс тапты?

ойлан!
Жауға шаптым ту байлап,
Шепті бұздым, айғайлап.
Дұшпаннан көрген қорлықты
Жалынды жүрек қан қайнап.
Елді-жұртты қорғайлап, 
Өлімге жүрміз бас байлап!

Ақтамберді жырау өлеңінде 
қай жауды меңзеп тұр?

ізден!
Неліктен Абылай 
хан өзінің ішкі және 
сыртқы саясатында 
Бұқар жыраудың 
кеңесіне жүгінді?
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ларға қарсы жорық тардың бәрiне де қатысты. Қазақ 
ба тырларының көрсеткен ерлiгiн жыр лады. Қазақ 
халқының қас батыры Қанжығалы қарт Бөгенбайды 
жоқ тау және оның өлiмiн Абылай ханға ес тiрту 
сияқты жырлары халық жадында сақтал ған.

ХVIII ғасырдың аяғы мен ХIХ ға сыр дың бас 
кезiнде Тәтiғара, Шал, Көтеш жы раулардың жыр-
лары халық арасында кеңiнен таралды. 

ХVIII ғасырдағы қазақ ақындары мен жыраула-
ры шығар малары ның басым көпшiлiгi ұрпақтан ұрпаққа ауызша жет кiзiлiп 
келдi. Тек ХIХ–ХХ ғасырларда ғана қазақ және орыс зерттеушiлерiнiң ел 
аузынан жазып алуы арқасында баспа бетiнде жарық көрдi.

2. Тарихи деректер. Қазақтарда жазба әдебиет інің өзіндік ұлт тық 
нақыштағы түрі ерекше өріс алды. Соның ішінде халық ауыз әдебиетiнiң 
тарихи әңгiмелер деген жан ры  күштi дамыды. Әңгімелерде қазақ 

халқының тарихы қамтылды. Ондай әңгiмелердi 
әдетте көпке белгiлi билер мен шешендер айта-
тын. Дәс түрлi қазақ қо ғамында олар керемет зор 
сый-құрметке бөленетiн. Той, астарда дала ның 
қызыл тiлге шебер шешендерi өз тың даушыларын 
қызықты та рихи ертегi, әңгiме, хикаяттармен 
таныс тыратын.

Тарихи әңгiмелерде ұлағатты нақыл сөздер мен 
мақал-мәтелдер жиi айтылатын. Мұның жастарды 
тәрбиелеуде маңызы зор болды. Жастар естiген 

әңгiме ле рiн есте сақтап, одан үлгi-өнеге алды. Атап айтқанда, Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би айтыпты деген әңгiмелер мен нақыл сөздер бiз дiң 
заманымызға дейiн жеткен. 

ХVIII ғасырдағы тарихи әңгiме лер дiң негiзгi тақырыбы – қазақ 
халқының жоңғар шапқыншылығы на қар сы күресi мен Едiл қалмақ-
тарымен болған соғыстар. Белгілі орыс ғалымы Б. Куфтин былай деп 
жазды: «Жалпы қазақтар туа біткен шешен халық: өзінің ойын, пікірін 
сөз кестесіне салып, көркемдеп, мәнерлеп, бейнелеп жеткізеді».

3. Шежiре. ХVIII ғасырда әрбiр қазақ отбасында өзiндiк ше жiресi бо-
латын. Көшпелi өмiр салтын ұстанған қоғамда генеалогия ны бiлу мiндеттi 
парыз еді, тегiн бiл меген тексiз саналды. Егер қожалар мен сұлтандар 
өздерiнiң шығу те гiн жазбаша шежiре арқылы анықтаса, дала төсiнде 
көшiп-қонып жүрген қазақтар бұл ақпаратты ауызша айтылатын дерек-
терден алды. Ше жiре қазақ қоғамында маңызды рөл атқарды: бiрiншiден, 

шығармашылықпен 
айналыс

Тәтіғара жыраудың «Кеше 
тоқыраулы судың бойын-
да» деген өлеңі кімге 
арналған, ондағы тарихи 
деректерді анықта.

шығармашылықпен 
айналыс

Төле, Қазыбек, Әйтеке 
би лердің нақыл сөздер 
топтамасын әзірле. Өмір-
лік ұстанымың ретінде 
қайсысын таңдар едің? 
Себебін түсіндір.
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ел би леу шiлерiнiң көшпелi қоғамды бас қаруына, 
екiншiден, ата тарихымызды кезең-кезеңiмен есте 
сақтауға көмектестi.

Әрбiр көшпелi қа зақ халқының өткен өмiрiн 
өз отбасы, ру-тайпасы ның тарихи көрi нiсi ретiнде 
қабылдады. Тарихи оқиғалар оның ата-бабаларының өмi рi төңiрегiнде 
өтiп жатқандай көрiндi. Даңқты ата-бабалар тура лы  деректер қосымша 
ақпараттармен толықтырылып отырды. Қазақтар жас ұрпақты есiм дерi 
ел аузын да аңызға айналған ата-бабаларының тамаша өмi рiнен үлгi-
өнеге алатындай етiп тәрбиелеуге тырысты. Үшiншiден, шежiре қоғам ды 
әлеуметтiк реттеп отыру мiндетiн де атқарды. Мәселен, от басы лық неке 
қатынастарын, мал жайылымдарын бөлу мәселеле рiн қадағалады. Үлкен 
ас, тойларда, құрылтай жиналыс та рында қонақтарды жол-жоралғымен 
орналастыруда да, халықтық жасақтар құрудың ежелден қалыптасқан 
тәртiбiн сақтауда да шежiре нiң рет теушiлiк рөлi зор болды. 

4. Музыка өнерi және айтыс. ХVIII ғасырдағы қазақтардың руха ни өмi-
рiн де музыка өнерi елеулi орын алды. Музыкалық шығармалардың негiзгi 
түр лерi ән мен күй болды. Олар халық арасына жеке 
орын даушылардың ән айтуы, күй тартуы, сондай-
ақ хормен орындауы арқылы таратылды. Сөз етiп 
отыр ған кезеңде қазақтарда 20-дан  астам музыкалық 
аспап болды. Олар домбыра, қобыз, шертер, жетi ген, сазсырнай, шаңқобыз, 
даңғыра, асатаяқ, сыбызғы, дауылпаз тағы бас қа аспаптар едi. 

Атақты қобызшылардың бiрi Тiлеп Аспантайұлы болды. Ол 13 жа-
сынан қобыз тарта бастады, «Тол ғау», «Аллам жар», «Бақсы» күйлерiн 
шығарды. 

Қазақтың әндерi мен күйлерi барлық мерекелiк той-думандарда  
орын далатын. Суырыпсалма талантты ақындарды анықтау үшiн айтыс  
өткiзiлетiн. Онда ақындар қоғамдық өмiрдегi алуан түрлi оқи ғаларға 
өздерiнiң бағаларын жұрт алдында ашық айтатын. Қоғам өмi рiнiң жақсы 
жақтарын мадақтап үлгi етумен қатар, келеңсiз кем шiлiктер, жа ман 
мiнез-құлықтар келеке етiлiп, қатты сынға алы-
натын. Сондықтан да дала тұрғындары өздерi мен 
руластарының қадiр-қа сиетiне кiр жұқтырмауға ты-
рысатын. Олар қонақжайлылық, мырзалық, Құдайға 
құлшылық ету, аруақ тарды құрмет тұту, жасы үл кен-
дердi сыйлау сияқты адамгершiлiк асыл қасиеттердi берiк сақ тау ға күш 
салатын. Мұның өзi қоғамдық тәрбие нiң ықпалды жағы едi. Қазақтар 
арасында өмiрдегi кереғар көрiнiс тердi сынап-мiнеу, кем шiлiктi бетке 
айту сияқты адамгершiлiк қасиеттер бе рiк сақталды. 

Шежіренің қазақ 
қоғамындағы маңызы 
жайлы айтып беріңдер.

Сен қай аспапта ойнай 
аласың?

Музыка өнері мен 
айтысқа тірек-сызба 
жаса!
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Ән-жыр, айтыс сайыстарында жеңiп шыққандар бағалы жүлде, сый-
лықтармен марапатталды. Атап айтқанда, ондай жүлделi сы й лық  тарға 
тайтұяқ алтын, үйiрлi жылқы берiлетiн. Олардың даңқы ауыл- ауылға 
тез тарап, барлық жерде өнер саңлақтарын зор құр мет пен қар сы алған.

Қыз ұзату, келiн түсiру тойлары салтанатты жағдайда «Той бас  - 
тар» әнiмен басталатын, жар-жар айтылатын. Ұзатылып бара жат қан 
қыз өзiнiң ата-анасымен, жақын туған-туысқандарымен, ел-жұр тымен 
қоштасарда қыздың мұңды әнi – «сыңсуды» айтатын.  Келiн бо лып түскен 
қызға оның қайын жұртымен таныстыру, ғибрат аларлық ақыл-кеңес, 
өсиет айту мақсатымен «беташар» рәсiмi жасала тын.  Қайтыс болған 
адамды «жоқтау» сияқты ерекше азалы ән орын далатын. 

ХVIII ғасырдағы қазақ әншiлерi мен ақындарының, сазгер лерi нiң 
шығармашылығы арқасында бiзге «Қобыланды батыр», «Қозы Көр пеш–
Баян сұлу», «Қыз Жiбек» сияқты ғажайып жыр-дастандар, сондай-ақ 
«Ақсақ құлан», «Жошы хан» т.б. керемет күй туындылары жеттi.

? 1. Екі өлең шумақтарымен танысып, талдау жасаңдар.

Бөгенбай қазасын Абылайға естірту 

Өзіңнен біраз жасы үлкен, 
Дампеш таудай басы үлкен, 
Жасында болған сырласың,
Үлкен де болса, құрдасың. 
Сексеннен аса бергенде,
Қайырылмас қаза келгенде, 
Батырың өлді – Бөгенбай.

           Үмбетей жырау

«Қазақтың ханы Абылай»

Қиядан қиқу төгілсе, 
Аттың басын тартпаған. 
Қисапсыз қол көрінсе, 
Қорқып жаудан қайтпаған,
Қазақ деген халқынан
Батыр шыққан даңқынан,
Қарсыласқан асылдар,
Қорғасындай балқыған
Батырың өтті Бөгенбай. 

     Бұқар жырау

1) Өлең шумақтары қандай оқиғаны сипаттайды? 
2) Оқиғаның басты кейіпкері кім?
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3) Бұл өлең жолдарын музыка өнерінің қай түріне жатқызуға болады?
4) Өлең жолдары кімге естіртуді көздейді?
5) Бөгенбай өлең жолдарында қалай суреттеледі?
6) Осы өлең жолдары арқылы Бөгенбайдың қазақ қоғамындағы орнын анық-
тауға бола ма?

2. Шығармашылық тапсырма. Дәстүрлі музыка өнерінің үлгілерінен үзінді 
тыңдап, алған әсерлеріңді айтыңдар.

дәстүрлі әдет-ғұрыптық әндер Алған әсерің

1. Бесік жыры

2. Сыңсу

3. Жар-жар

4. Тойбастар

3. Бүгінгі қоғамда дәстүрлі, ғұрыптық әндердің орындалуы қаншалықты қажет 
деп ойлайсыңдар?

4. Айтыс өнері қазақ халқынан басқа қандай ұлттарда болуы мүмкін? Анықта.

Ақын – өз жанынан өлең шығаратын сөз шеберi. 
Жырау – жырды көп бiлетiн және жанынан өлең шығаратын жыршы адам. 
Күй – қазақ халқының музыкалық шығармасының бiр түрi.

Тәтіғара (1705–1780) – ақын-жырау. Олжабай, Бөгенбай батырлардың жоң ғар ға 
қарсы жорықтарына қатысып, олардың ерлік істерін мадақтаған. Жауынгерлер-
ді табандылыққа, төзімділікке үндеген толғаулар шығарған. 

«Татар казактары арасында Орфей табылып, бiзге қырғыз (қазақ) флей-
тасында ойнап бердi. Шығыңқы бөлiгi ойық келген, төмен қа рай тарыла 

түсетiн, жартысына дейiн қақпақпен жабылған екi шектi бұл музыкалық аспап 
лютнаға ұқсас келедi екен. Жылқының құйрық қы лы керiлген таяқшамен 
шектi ысқылағанда аққудың қиқуына ұқсас әуездi дыбыс шықты, аспаптың 
өзi де сыртқы түрi жағынан аққуды еске түсiредi». 

Паллас. Ресей империясының әртүрлi провинцияларына саяхат//Деректер 
мен құжаттар бойынша Қазақстанның өткен тарихы. 2-басылымы. Алматы, 
1967, 246-бет. 

Орыс зерттеушiсi Паллас қандай музыкалық аспапты суреттеген?

*

4–3467
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§15–16.

Бүгінгі сабағымызда қазақ халқының ХVІІІ ғасырдағы қолданбалы өнерінің 
жетістіктерін бағалаймыз.

ХVІІІ ғАСырдАғы ҚАЗАҚТАрдың 
МАТЕриАлдыҚ МӘдЕНиЕТІ

Дәстүрлі қазақ қоғамында тұрмыстық заттардың көп бөлігін, 
киім-кешек, аяқкиім, әшекей бұйымдарды өздері қолдан жасайтын 
болған. Кең көлемде малшаруашылығымен айналысу көшпелі қауымды 
аса қажетті барлық жабдықтармен қамтамасыз етті.

1. ұлы дала тұрғындарының шаруашылығы мен 
үй кәсібі. Далалықтар үшін малдың орны ерекше. Ол 
көлік, азық, үй әбзелдері, киім, аяқкиім т.б. болды. Ол 
туралы далалық тұрмыстың білгірі Ш. Уәлиханов былай 
деп жазды: «Көшпелі адам малмен ішіп-жеп, киінеді, ол 
үшін мал өз тыныштығынан да бағалы. Қырғыздардағы 
(қазақтардағы – авт.) амандасу да: мал-жан аман ба? 
деген сөзден басталады». 

Қазақ халқының малшаруашылығы өнімдері күнделікті өмірде 
кеңінен қолданылды. Мәселен, мал терісінен киім-кешек, аяқкиім, түрлі 
ыдыстар т.б. даярлаған. Сүйек пен ағаштан күнделікті тіршілікке қа-
жетті, тұтынатын барлық заттарын жасаған. Жүннен және одан алынған 
материал – киізден киім, аяқкиім, кілем және басқа да тұрмыстық зат-
тар әзірлеген. Жылқының жалынан мықты арқан, малдың мүйізінен 
тарақтар жасалған. 

Мал өнімдері мен шикізатты өңдеу және қайта 
өңдеуден өткізу жеке отбасылық сипатта жүргізілді. 
Қазақтар күнделікті тұрмыс үшін қажеттінің бар-
лығын өздері даярлаған. Қалдықсыз өнім өндіру 
олардың жоғары экологиялық және эстетикалық 
мәдениетін білдіреді. Далалықтар үшін мал өнімінің 
қандай да бір бөлігін керексіз етіп тастау ауыр күнә 

саналған. Сондықтан оларда артық және қажет емес дүниелер болмаған. 
Барлық мал өнімдері, тіпті оның қалдықтары да ішкі қолданыс пен 
өндіріске пайдаланылған.

тірек сөздер:
• Ұста
• Зергерлік
• Кілем
• Ою-өрнек

шығармашылықпен 
айналыс
Материалдық мәдениет 
үлгісінің суретін салып, 
сипаттамасын айтыңдар.
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2. Ағаш бұйымдар. Ағаштан жасалған бұ-
й ым дар тұрмыста кеңінен қолданылған. Бұл 
ма териал өте қолжетімді әрі бұйым даярлауға, 
сон дай-ақ тасымалдау үшін де жеңіл еді. Мате-
риал ретінде қатты ағаштар: қайың, қараағаш, 
үйеңкі қолданылды. Ағаштан киіз үйдің негізін 
жасайтын шеберлерді үйші деп атаған. Шебер-
лер музыкалық аспаптар – домбыра, қобыз, сыбызғы және түрлі еңбек 
құралдары: айыр, тырма, күрек т.б. жасаған. Күнделікті тұрмыста 
қайыңнан ойылған тегене, тостаған, қымыз құя-
тын ожау, үлкен ағаш астаулар мен ет салатын 
табақтар кеңінен пайдаланылған. Бұл бұйымдар 
ғажайып ою-өрнекпен безендірілген.

3. ұсталық және зергерлік өнер. Темір өңдеу-
мен айналысатын мамандарды далалықтар ұста 
деп атаған. Олар шаруашылыққа қажетті түрлі 
бұйымдар, қару-жарақ, ат әбзелдерін дайындап, 
әсемдеп-көркемдеп отырған. Ер-тұрман әбзелдері: 
тоқым, құйысқан, жүген, өмілдірік, тартпа, айыл, таралғы, қамшы жасау-
мен негізінен ершілер айналысқан. Зергерлер білезік, сырға, шолпы, жүзік, 
алқа, сақина, қаптырма, шашбау бұйымдарын 
жасаған. Қазақ зергерлері сәндік әшекейлерді 
әзірлеуде нақыштау, дәнекерлеу, шеку сияқты 
түрлі әдістерді меңгерген. Негізінен күміс пайда-
ланылған. Күміс жамандықтан сақтайтын таза ме-
талл деп есептелінген. Шеберлер мен зергерлердің 
қолынан шыққан бұйымдар көздің жауын алатын-
дай өте керемет жасалған.

4. Тері өңдеу. Далалықтар тұрмысында аса кең 
таралған материалдардың бірі тері еді. Қазақтар 
үй малының өңделген терілерінен киім-кешек, 
ыдыс, белдік, аяқкиім, үй іші жиһаздық затта-
рын даярлаған. Оларды дайындау технологиясы 
ғасырлар мен мыңжылдықтар бойы қалыптасқан. 
Тері өңдеу үшін алдын ала оның еті мен майы 
сыдырылған. Сосын оны кептіріп, іш жағынан 
ашыған сүт және ұнмен өңдеген. Одан кейін тұзды 
суға салып, бірнеше күнге осылай қалдырған. 
Тұзға қаныққан соң қайта кептірген және қалған 
шел қабатын пышақпен сыдырып тазалаған. 

Халық шеберлері

Торсық

ойлан!
Қазақтың ұлттық 
қолданбалы өнері-
нің бірегейлігі неде?

дәлел келтір
Неліктен бүгінгі 
қоғамда үйге қажет-
тілердің барлығын 
үй иелерінің өздері 
жасамайды?
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Кейін механикалық және арнайы өңдеу арқылы те-
ріні жұмсақ, иілгіш, шымыр, су өткізбейтін күйге 
жеткізген. Қолмен ұқсатып, табиғи бояулармен бояған. 
Илеген теріден негізінен киім-кешек, тон, ішіктер 
өндірілген. Жылқы мен түйе терісінен саба, торсық, 
кісе (ерлерге арналған белдік), ат әбзелдерін т.б. дайын-
даған. Тері өңдеумен негізінен ерлер айналысқан.

5. Киіз басу. Киіз басу – қазақ халқы арасында кең таралған өнер. Киіз 
басумен айналысқан көшпелілер оның технологиясын барынша меңгеріп, 
өнер дәрежесіне жеткізген. Көшпелі өмірге қолайлы бұйымдардың бір-
қатары киізден дайындалған. Киізден сырт киім, байпақ тіккен. Үйдің 
жа буы мен ішкі жасау-жиһаздарын, өзге де тұрмысқа қажетті заттарды 
әзір леуге қолданған. 

Киіз басумен негізінен әйелдер айналысты. Тазартылып өңделген жүнді 
шиге жаю, ыстық су себу, домалату, білекпен басу т.б. жұмыстар арқылы 
киіз қалпына келтірілген. Дайын киізден туырлық, үзік, түндік, текемет, 
сырмақ т.б. бұйымдар жасалған.

6. Кілем тоқу. Дәстүрлі үй мүлкінің бірі кілем тоқылу ерекшелігі мен 
ою-өрнектеріне қарай түкті және түксіз (тықыр) кілем болып бөлінеді. 
Кілем қарапайым құрылғы өрмек арқылы тоқылды. Ұлттық ою-өрнек 
салынып, қолдан тоқылған кілем өте сапалы бұйым болып саналды. 

Киiз басу 

анықта!
Киіз басу мен кілем 
тоқудың айырма-
шылығы неде?
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Қазақ шеберлері кілеммен қатар, алаша, сырмақ, 
қоржындар да жасаған. Кілем төсеніш ретінде және 
әсемдік үшін қолданылған. 

XVIII ғасырдағы кілем тоқу ісі туралы көптеген 
деректерді кездестіруге болады. Мәселен, Георги 
қазақтардың киіз үйіндегі кілемдер туралы былай 
көрсетеді: «Үйге киіздер немесе кілемдер төселеді...» 
Далалықтарда айтарлықтай дамыған кілем тоқу ісі 
жайлы А. гейнс: «Қой жүнінен жасалған киізден бөлек, жіп те иіреді, 
оларды түрлі түске бояп, ұзын маталар тоқиды; бұндай тоқымалар 
кілем орнына, ал кейде күймелі арбаның, жолым үйдің қоршауын 
даярлауға және онда шымылдық құруға қолданылады», – деп жазған. 
Қыздар кішкентай кезінен бастап кілем тоқу өнерін үйренген. Әдетте 
тоқылған кілемдер болашақта ұзатылатын қыздың жасауына қосылған. 
Дәстүрлі қазақ қоғамында кілемдерді өте қажет кезде, қиын жағдайда ғана 
сатылымға шығарған. Кілем даярлаудың өте күрделілігіне байланысты 
асар жасалып отырған. Оның мәні кілем тоқитын үйдің иесі ауылдастар 
мен туысқандарын көмекке шақырған. Олар іскер шебердің бақылауымен 
кілем тоқыған. Бұл тек ұжымдасқан еңбек түрі ғана емес, сонымен 
қатар өнердің осы түріне өзге әйелдерді әсіресе жастарды үйретудің әдісі 
 болатын.

7. ұлттық ою-өрнек. Далалықтарда ең саны көп әрі кең таралғаны 
ұсақ мал еді. Сондықтан да көшпелілердің негізгі ою түрі қошқардың 
мүйізіне ұқсатылып «қошқармүйіз» аталуы тегін 
емес. Қазақтар әдемі ою-өрнекке ерекше мән бер-
ген. Ою-өрнек далалықтарда байлық пен еркіндікті, 
дербестікті және молшылықты білдіретін. 

Ою-өрнек кез келген бұйымдарға немесе тұрмыстық 
заттарға: ер-тоқым көрпешесіне, киімге, баскиімге, 
әйелдердің әшекейіне, аяқкиімге, ыдыс-аяққа, кілем, 
қоржындарға салынған. Музыкалық аспаптар, зер-
герлік бұйымдар, жиһаз, киіз үй жабдықтары, қару-
жарақтар, бесік пен сандық, қамшы т.б. тұрмыстық заттар өрнек термен 
безендірілген. 

Қазақ ою-өрнектерінде алуан түрлер мен сарындар: жан-жануарлар-
дың (зооморфты), космогониялық, өсімдіктің бейнесі, геометриялық т.б. 
нақыштар кездеседі. Аса кең таралған ою-өрнек түрлері: қошқармүйіз, 
түйемойын, мүйіз, қосмүйіз, сыңармүйіз т.б. Жануарларға байланысты 
қазмойын, өркеш, өрмекші және өсімдік тектес жапырақ, гүл қауыздары, 
үшжапырақ өрнек түрлері де кең таралған. 

анықта!
Қазақтың негізгі 
ою түрі неге 
қошқардың 
мүйізіне ұқсатылып 
жасалған?

Ою-өрнектердің алуан-
түрлілігі немен байла-
нысты деп ойлайсың? 
Өзің бір ою түрін жа-
сап, қай сарынға жата-
тынын, қалай аталаты-
ны туралы айт.
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Қазақ халқы ою-өрнек түсін таңдауға ерекше 
мән берген. Көк түс аспанның, қызыл – от пен 
күннің, ақ – тазалықтың, қуаныш пен бақыттың, 
сары – парасаттың, жасыл – көктемнің, жастықтың 
белгісі саналған. 

8. Қазақтардың қысқы және жазғы тұрғын 
үйлерi. Қазақтар жаз ке зiнде киiз үйлерде тұрды. 
Киiз үй кей жағдайларда қысқы баспанасы да бол-

ды. Мұндай кезде ол үйдi бiрнеше қабат киiзбен қымтап, iргесiн қармен 
бастырып тастайтын. Ал елдiң оңтүс тiктегi жылы аймақтарында киiз үйде 
қысы-жазы бiрдей тұра бе ру ге болатын. Немiс ғалымы Ф. фон Шварц бы-
лай деп жазды: «Қыр ғыз- қайсақтардың қысы-жазы бiрдей тұра беретiн 
бiрден-бiр баспанасы  киiз үй болып табылады. Киiз үй адамның қашаннан 
бергi ойлап тапқан ең ғажайып практикалық өнер табысының бiрi 
екенiнде дау жоқ». Киiз үйдiң ағаштан жасалатын бөлiктерiн арнаулы 
шебер лер – үйшiлер, ал киiзден жасалатын жабдықтарын киiз басатын 
әйелдер  әзiрлейтiн. Үйдiң бау-шуларын құрастыру, тiгу мен жығу да 
әйел дердiң үлесiне тиетiн. 

Қазақтардың төбесi шошақ қалмақы үйлерi де болды. Бiрақ олар  
өте сирек пайдаланылды. Киiз үйдiң iшiндегi ең құрметтi орын бо лып  
төр саналды. Төрге ең сыйлы адамдар мен қадiрлi қонақтар шы ғары ла -
ды. Үйге бас сұққан қонақ қандай дiн ұстанатынына, қай ұлттың өкi  лi 
екенiне қарамастан, сол үй иесiнiң сенiмдi қор ғауында  болатын.

Қа   зақтар қыста тұратын баспанасын қыстау деп атады. Қыстау 
топы ра  ғы құнарлы жерлерге салынды. Оған жақын жерде әдетте рулық  
зират орналастырылды. Қыстаудың маңында егiстiк және шабындық 
жер лер   болды. Далалықтар қыстауды адам өлiмi көбейiп кеткен не ме се   
мал қырылып, жұт болған кездерi ғана тастап кететiн. Қыстау әртүрлi 
құрылыс материалдарынан: тастан, ағаштан, шымнан және шикi ке-
сектен салынатын.

Қазақтар төбесi ша  тырмен жабылатын үй салуды үйрендi. Үйдiң iшiне 
қазан асылатын, әрi үйдi жылытатын пеш орнатылды. Терезенiң көздерi 
малдың  тақыр қарнымен керiп тасталды. Қысқы баспана екi бө лiк тен 
тұр ды. Олардың арасында пеш болды. Оның бiр жағы кiребе   рiстегi ауыз 
үй, екiншi жағы адам дар тұратын төр үй деп аталды. Төр үйдегi жер 
еденнiң үстiне нар – ағаштан салынған аласа орын жа салды. Ауқатты 
қа зақтардың үйiндегi бөл мелердiң саны 3–4-ке дейiн жеттi. Ағаштан 
қиып са лынатын, ағаш едендерi бар үй лер де пайда бола бастады. Әдетте 
ондай үй лер дi орыс ұсталары салатын. Қа зақтар киiз үй мен қысқы тұр-

шеберлік таныт
Киіз үйдің үлгісін 
жасап көр (ермек-
саздан, қағаздан 
т.б.).
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ғын үйдiң iшiн қамыс пен қураған ағаш және тезек жағып жылы татын. 
Қазақтарда өсiп тұрған ағашты кесуге қатаң тыйым салы натын.

?  1. Қандай ағаш бұйымдар қазірге дейін қолданылып келеді?
2. Қазақ қоғамында кәсіп иелерін қалай атаған, олар немен шұғылданған?

№ Кәсіп 
түрлері

Қандай шикізат 
пайдаланған?

Қандай бұйымдар 
дайындаған?

1.

2.

3.

4.

3. Тері өңдеу технологиясын ретімен орналастырыңдар: 

1) Теріден ет пен май сыдырылады.
2) Кептіріледі. 
3) Теріні ашыған сүт және ұнмен өңдейді.
4) Тұзды суға салып қояды.
5) Қайта кептіреді. 
6) Шел қабатын пышақпен сыдырады. 
7) Механикалық және арнайы әдіспен өңдейді.

Зергерлік өнер – металды асыл немесе жартылай асыл тастармен әшекейлеу. 
Алуан түрлі сәндік бұйымдар мен әшекей заттар (сақина, сырға, білезік, қаптырма 
т.б.) жасау.

гейнс Александр Константинович (1834–1892) – орыс әскерінің генерал-лейтенан-
ты, этнограф, Қазақстанда еңбек етіп, қазақ халқының салт-дәстүрін зерттеген.

«Біз кірген киіз үй ауқатты қырғыздың (қазақтың) үйі еді. Олай дейті-
нім – оның есіктеріне әдемі ойма сурет салынған... Үйдің ішінде қабыр-

ғаларды жағалай сандықтар тұр, олардың іші шапандар, аңдардың терісінен 
тігілген тондар, басқа да киімге толы. Сандықтар кілемдермен жабылған, 
жерге де төселген, қабырғаға мылтық, найза, соғыс балталары, садақ оғы, ат-
сайман т.б. ілініп қойылған». 

Бурьянов (Бурнашев) В.С. Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық 
анықтамалық. 7-том, А., 2003, 30-бет.  

Киіз үйдің іші қалай суреттелген?

*
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үШІНШІ БөлІМдІ ҚАйТАлАу-ЖиНАҚТАу  
ТАПСырМАлАры

1. ХVІІІ ғасырда өмір сүрген ақын-жырауларды белгілеңдер:

1) Бұқар жырау 
2) Шал 
3) Үмбетей
4) Көтеш 
5) Тәтіғара 
6) Ақтамберді жырау 
7) Асанқайғы 
8) Сыпыра жырау 

2. ХVІІІ ғасырдағы ғажайып жыр-дастандар мен күйлерді анықтаңдар: 

1) «Қобыланды батыр» 
2) «Тарихи-и-Рашиди» 
3) «Жошы хан» 
4) «Қыз Жібек»
5) «Құдатғу-Білік» 
6) «Қозы Көрпеш–Баян сұлу»

3. Кәсіп иелері мен олардың немен айналысатынын сәйкестендіріңдер:

1. Үйші А. Сәндік әшекей бұйымдар жасаушы

2. Шебер Ә. Музыкалық аспаптар дайындаушы

3. Ұста Б. Темір өңдеумен айналысушы

4. Ерші В. Ағаштан киіз үйдің негізін жасаушы

5. Зергер Г. Ер-тұрман әбзелдерін әзірлеуші

4. Киіз үйдің суретін салып, оның негізгі бөліктері мен ішіндегі бұйымдардың 
құрылымдық ерекшеліктеріне сипаттама беріңдер.
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§17–18.

төртiншi 
Бөлім отарлау жӘне ұлт-азаттыҚ кҮрес

ҚАЗАҚСТАНдАғы КАЗАК-ӘСКЕри 
ОТАрШылдығы

Өлкеде әкiмшiлiк реформаларды жүзеге асыруда, жергiлiктi халықтың 
көтерiлiстерiн басуда казак әскерлерi елеулi рөл ат қар ды. Олар Қазақ-
станмен шегаралас жерлерде де, оның тiкелей iшкi аумақтарына да 
орналастырылды.

1. Казак әскерлерiнiң атқарған негiзгi қыз метi. Қа-
зақ станда және онымен шектес аумақтарда төрт казак 
әс керi болды. Олар Жайық, Сiбiр, Орынбор және Жетiсу 
казак әскер лерi едi.

Казактар әскери қызмет атқарумен қатар, әскери-
инженерлiк бе кi нiс құрылыстарын, жолдар мен көпiрлер 
салуға және оларды жөн деуден өткiзiп тұруға мiндеттi 
болды. Олардың мiндетiне орманнан ағаш кесу және оны тасып жеткiзу, 
пошта қатынасы көлiктерiн қорғауды қамтамасыз ету де кiретiн.

Бүгінгі сабағымызда Қазақстанды отарлаудағы казак әскерлерінің іс-
әрекетімен танысамыз.

ресей империясының аумағындағы казак 
әскерлерінің атқарған негізгі қызметі

Ресейге жаңа жер қосып 
алуға белсене қатысу

Шегараны қорғау

Ұлт-азаттық көтерілістер,  
шаруалар мен жұмысшылардың 

көтерілістерін аяусыз басуға  
белсене қатысу

Бекініс құрылыстарын  
салуға қатысу, полицейлік  

қызмет атқару

Орыс армиясының шетелдерге 
жасаған жорықтарына қатысу

тірек сөздер:
• Казак 

әскерлері
• Мещеряктар
• Басқа қалалық
 адамдар
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Казактардың патша үкiметiнiң әкiмшiлiгiне шын 
берiле адал қыз мет  етуi үшiн оларға ең таңдаулы құнарлы 
жерлер бөлiндi. Казактар ға бөлiнетiн жер телiмi Ресей-
ден қоныс аударып келген шаруалардың жер телiмiнен 

әлдеқайда артық болды. Казактардың сонымен қатар тұз кәсiпшi лiк   терiн, 
орман дарды, өзендер мен көлдердi пайдалануға да ерекше  құқықтары 
болды. 

Казактар әскери қызметке өз қару-жара ғымен, киiм-кеше гiмен, азық-
түлiгiмен, өз аты мен шығатын. 1835 жылға дейiн казактар әске ри қызметтi 

өмiр бойы жалдану тәртiбiмен атқаратын. Ке-
йiнiрек Ресей империясындағы барлық казак-
тар үшiн әскери қызмет  мерзiмi 30 жыл болып 
белгiлендi.

ХIХ ғасырдың орта кезiндегi соғыс уақыт-
тарында Ресей казактары 160 мыңға дейiн 
жа уынгер жасақтай алатын. Казактар қатары 
олардың табиғи өсуi есебiнен ғана емес, сонымен 
қатар бұл топқа орыс шаруаларын қабылдау 
арқылы да арта түс тi. Казактардың әсiресе Сiбiр 

казактарының құрамы тұтқынға түс кен швед, француз, поляктардың 
есебiнен де толығып отырды. Ка зак тардың қатарына орыс емес халық-
тардың өкiлдерi – татар, баш құрт және қалмақтар да қабылданды. 

Казактар мен қазақтардың арасындағы қарым-қатынас әртүрлi қа-
лыптасты. Бiр жағынан, олардың арасында тауар алмасу кеңiнен өрiс алды, 
тiл және мәдениет саласында жақындасу нығая түстi, ал екiншi жағынан, 
өзара әскери қақтығыстар жиi-жиi болып тұрды. Ондай шиеленiстi 
оқиғалардың негiзгi себебi жер дауына байланыс ты күрес едi. Бұл жағдай 
қазақтардың казак бекiнiс қамалда ры мен станицаларына шабуыл жасап 
тұруына себеп болды. Өз кезе гiн де казактар да жазалау экспедициялары 
құрамында қазақ ауылда рына шабуыл жасап жүрдi. Жайық, Орынбор, 
Сiбiр және Жетiсу ка  зак тарының әскерлерi қазақ халқының ұлт-азаттық 
көтерiлiстерiн аяусыз басып-жаншуға белсене қатысты.

2. Жайық казактары. Жайық (Орал) казактарының ең алғашқы ел-
дi мекендерi ХVI ғасырда қазiргi Қазақстан аумағының солтүстiк-батыс 
бөлiгiнде (Жайық (Орал) өзенiнiң бойында) пайда болды. Сондықтан да 
оларда өзiн-өзi басқарудың элементтерi көп болды. Ка зактардың қоғамдық 
өмiрiнiң аса маңызды мәселелерi әскери топ та ұжымдық талқыға салу 
арқылы шешiлетiн.

сөзіңді дәйекте
Казак отрядтарына 
қазақ жерінде жүктел-
ген негізгі міндеттерді 
атаңдар. Неліктен ка-
зактар Ресейдің қанды 
қолшоқпарына айналды 
деп ойлайсыңдар?

Казактардың 
атқарған негізгі 
қызметі қандай еді?
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Патша үкiметi казактардың еркiндiгiн шектеу саясатын  ұстанды.  
Олардың тұрмысына бiрте-бiрте қатаң әскери тәртiп енгiзiле баста ды. 
Мәскеу мемлекетi Жайық казактарына оңтүстiк-шығыс шегара ны қорғау 
және әскери отарлау мiндеттерiн жүктедi. Жайық казактары 1773–1775 
жылдарда Пугачев бастаған шаруа лар көтерiлiсiне қа тысты. Мұның өзi 
патша үкiметi тарапынан Жайық казактарының  өзiн-өзi басқару құқығына 
қысым жасап, шектеулер қоюына қатыс ты болған едi. 

Жайық казактары ауқатты тұрды. Әрбiр казактың 80 десятинадан  
жер телiмi болды. Олар егiншiлiк пен балық аулау, тұз өн дiру және 
аңшылықпен айналысты. Жайық казактары жердi қо ғамдық негiзде пай-
даланды. Орасан зор жер көлемiн иемденген казактар жердi ішкi Бөкей 
Ордасындағы және Жайықтың сыртқы жағындағы қазақтарға жалға 
бердi. Олар осылай мол табыс көзiне ие болды. 
Қызыл балық пен қара уылдырықтың өзiнен ғана 
казактар кү мiс ақшамен жыл сайын қомақты табыс 
табатын. Олар жыл сайын 300 мың басқа дейiн қой 
сата алатын.

Жайық казактары ХХ ғасырдың басына дейiн 
өзде рiнiң дәстүр ле рiн, «байырғы ескi» тәртiптерiн 
және тұрмыс-тiршiлiк салтын неғұрлым берiк сақ-
тады. Жайық казак әскерлерiнде байырғы ескi дiни 
наным-сенiм ұзақ сақталды.

Жайық казактары қазақтардың шаруашылығы мен тұрмы сына елеулi 
түрде ықпал еттi, өз кезегiнде, олар да қазақтардан бiрқатар ша  руашылық 
дағдыларын үйрендi. Олар қазақтардың әдет-ғұрып, салт-санасымен та-
ныс болды. Жайық казактарының тi лiне қазақтардың баспақ, дөнен, нар, 
тымақ, жасауыл сияқ ты  бiрқатар сөз дерi сiңiсiп кеттi. 

3. Орынбор казактары. Орынбор казак әскер-
лерi 1748–1755 жыл  дар аралығында құрылды. 
Олардың Жайық казактарынан айырмашылы - 
ғы – өз беттерiмен емес, патша үкiметiнiң баста-
ма  көтеруi бо йынша арнайы мақсатпен құрылды.  
Орын бор казактарының негiзгi ұйытқысы Самара, 
Уфа, Алек сеев және Есет казактары болды. Олар 
шегараны қорғау кү зе тiнде қызмет еттi. Бұл әскер 
өзiнiң құ ра мы жағынан көпұлтты едi. Орыстардың  басым болуымен 
қатар, оның құра мына украин, башқұрт, қалмақ т.б. халықтардың 
өкiлдерi ендi.

сенің көзқарасың
Казактардың қата-
рына неліктен өзге 
ұлт өкілдері де 
қабылданды?

ойталқы
Қалай ойлайсың, 
казактар мен 
жергілікті қазақтар 
арасында бейбіт 
қарым-қатынастар 
болды ма?
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Орынбор казак әскерлерi Орынбор губерниясының оңтүстiк және 
оңтүстiк-шығыс шегараларында орналасып, осы өлкенiң шамамен төрттен 
бiр бөлiгiн алып жатты.

1840 жылы «Орынбор казак әскерлерi туралы Ереже» шықты. Ол 
бойынша Орынбор казак әскерлерiнiң жерiнде тұратын барлық  шаруалар 
казактар тобына қабылданды. Бұл казак әскерлерi өзi нiң ұйымдастырылуы 
жағынан тұрақты орыс әскерiне жақын кел дi. Орынбор казактарының 
қатарына Ставрополь қалмақ әскерi келiп қосылды. Орынбор  казак  
әскерлерiнiң орталығы Орынбор қаласында орналасты.

Казактар негiзiнен селолық жерлерде қоныстанды. Қалаларда ка-
зактардың небәрі 2%-ы тұрды. Орынбор казактары негiзiнен егiн шi лiк-
пен, мал өсiрумен, балық аулаумен айналысты. Казак әй ел дерi еш кiнiң 
түбiтiнен түрлi орамал тоқыды. Бүкiл Ресейге жә не одан тыс жер лерге 
кеңiнен танымал болған Орынбор шәлiсi, ора малы, бө ке байы, бетперделерi 
мен қолғаптары солардың қо лымен тоқылатын.

Орынбор казактары өзiнiң күнделiктi өмiрiнде қазақ халқымен ұдайы 
араласып тұрды. Казак әскерлерiнiң аумағындағы жалға алған  жерлерде 

қазақтар көшiп-қонып жүрдi. 
4. Сiбiр казактары. Сiбiр казактарының негiзiн 

әскер қыз метiн де гiлер құрады. Олар ХVI ғасырдың 
аяқ кезiнен бас тап Сiбiр әс кери бекiнiстерiнде күзет 
қызметiн атқарды. ХVIII ға сырда Батыс Сi бiрдiң 
оңтүстiгiнде бiрқатар шегаралық бекiнiс қамал-
дар бой кө тердi. Сiбiр казактары ХVIII ғасырдың 

аяғына дейiн Сiбiрдегi орыс шаруаларының есебiнен толығып отырды. 
Казактар дың қатары солдаттардың ержеткен балаларының, саяси жер 
аударылып келгендер мен башқұрт, мещеряктар және Дон казактарының  
есебiнен де толықтырылды. 1808 жылы Сiбiр казактары Сiбiр шегара  
шебiнiң казак әскерлерi деген ресми атқа ие болды. Әскердiң штабы 
Омбы қаласында орналасты. Олардың әскери атаманы Батыс Сiбiр ге не-
рал-губернаторына, ал кейiнiрек Дала өлкесiнiң генерал-губернаторына 
тiкелей бағынды.

ХIХ ғасырдың аяқ кезiнде Сiбiр казак әскерлерi екi облысқа – 
Ақ мола және Семей облыстарына орналастырылды. Олардың та ғы бiр 
бөлiгi Томск губерниясының Бийск округiне жайғас ты рылды. 

Сiбiр ка зактарының әрқайсысына тиесiлi жер телiмiнiң көлемi орта 
есеппен алғанда 30 десятинадан айналды. Жердi тек ер-аза мат тар ғана 
алды. Офицерлерге жер әлдеқайда көп берiлдi. Олар жер дi өмiр бойы 
пайдалану құқығына ие болды. Бiрақ олар әдетте ол жерлердi қа зақтарға 
және қоныс аударушы орыс шаруаларына жалға берiп отырды. Сiбiр ка-

жұптық жұмыс
Казактардың 
шаруашылығына 
талдау жасаңдар.
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зактарына су көздерi бар ең таңдаулы құнарлы жерлер бөлiнетiн. Казактар 
Ертiстiң оң жағалауындағы Долон, Шуль ба және Қарағайлы ормандарын 
да иелендi. 

Сiбiр казактарының негiзгi кәсiбi егiншiлiкпен айналысу болды.  
Бiрақ далалық ауа райының құбылмалылығы, құрғақ шылықтың жиi лiгi, 
қақаған күштi аязды күндердiң көптiгi егiн егуде қыруар қиыншылықтар 
туғызды. Ка зактардың арасында бау-бақша, темекi өсiру де жақсы да-
мыды. Пет ропавл маңында бау-бақша өсiрумен айналысатын тұтас казак 
по селкелерi құрылды. Шегара шебiнiң темекiсi «махорка» бүкiл Сi бiрге 
кеңiнен тарады. Казактар сонымен қатар кендiр өндiрумен де айналысты, 
сора өсiрдi.

Казак әскерлерi мал да ұстады. Мұның өзi егiн шаруашылығына  және 
жорыққа да қажет едi. Өзендер мен көлдердiң көптiгi балық аулау iсiн де 
дамытты. Олар Ертiс өзенi мен Зайсан көлiнде балық аулауды өздерiнiң 
кәсібіне айналдырып алды. Казактар сонымен қатар жүк тасымалымен, 
терi илеу және тоңмай дайындау кә сiп шiлiктерiмен де айналысты. Сауда-
саттықпен де шұғылданды, жер гiлiктi қазақтармен сауда жасасты. 

Жол жөндеу жұмыстары үшiн алынатын баж салығы да казак- 
тардың пайдасына түсетiн. Кедейленiп, қайыршылық күйге түскен көп-
теген қазақтар казактарға жалданып жұмыс iстедi. Жалпы ал ғанда, ХIХ 
ғасырдың аяғында Ертiс шегара шебiнде 100 мың ға жуық қазақ жалда-
нып жұмыс iстеген. Сi бiр казактары өз жер лерiнiң бiр бөлiгiн қазақтарға 
жалға берiп, табыс тауып отырды. 

Көкшетау уезiндегi татарлардан шыққан Сiбiр казактары 
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Сiбiр казактарының тарихын, олардың Ертiс бойындағы қазақ тармен 
қарым-қатынасын зерттеумен белгiлi тарихшы және өлкета нушы генерал 
г.Е. Катанаев айналысты. 

5. Жетiсу казактары. Жетiсу казак әскерлерi 1867 жылы Сiбiр ка-
зактарынан жасақталған болатын. Сол жылы Жетiсу облысы құрылған 
едi. Бұл об лыс тың  әскери губернаторы сонымен бiр мезгiлде Жетiсу казак 
әскерле рiнiң тағайындалған атаманы болып та бекiтiлдi. Же тiсу казактары 
Бұхара әмiрлiгiн, Қоқан, Хиуа, Түрiкменстанды бағын ды руда және ұлт-
азаттық көтерiлiстi басуда ерекше белсендiлiк танытты. 

Жетiсу казактарына өзiн-өзi басқарудың жетiлдiрiлген түрi тән болды. 
Өзiн-өзi басқарудың басты органы – сход жиыны маңызды рөл атқарды. 
Казактардың бұл жиналысына әскери топқа жатпайтын басқа қалалық 
адамдар да қатыса беретiн.

? Қосымша деректерді пайдаланып, казактар мен қазақтар тіліндегі бір мағыналас 
сөздерді табыңдар.

Мещеряктар – түркi тiлдес халықтар тобына жататын ұлыстың аты.
Жүк тасымалы – атпен, түйемен жүк тасу кәсiпшiлiгi.
Басқа қалалық адамдар – 1917 жылға дейiн казак әскерлерiнiң ау ма ғында  тұ-
ратын казак емес тұрғындар (шаруалар, мещандар, саудагерлер) осылай аталған. 

Катанаев георгий Ефремович (1848–1921) – казак әскерлерiнiң генералы. Сiбiр 
казак әскерлерiнiң ресми тарихшысы. 

«Сiбiр қырғыздары (қазақтары. – авт.) облысының губернаторы қыз метiн 
атқарушы Жоғары мәртебелi мырзаға. Сiбiр қырғыздары аға сұлтандарына 

бағынышты халықтың атынан өтiнiш. 1866 жылғы 7 қыргүйек

Қырғыздар тұрақты қонысы болмағандықтан қатты қиыншылықтар ға душар 
болуда. Мұның өзi оларға өте ауыр тиюде. Олар сөйте тұра жасақ  (алым-салық), 
жол жөндеу жұмыстарына жұмсалатын үш есе артық мөл шердегi баж салығын 
төлейдi. Қандай ауыртпалық болса да қырғыздар өздерiнiң туып-өскен жерлерiн 
қиып кете алмайды. Өйткенi ол жерлерде ата-бабаларының сүйегi жатыр. Ал 
қысымға шыдай алмай, өздерiнiң ежелгi атамекендерiнен кең далаға кетiп қалған 
кейбiр адамдар ол жақтан  да бос жатқан жер таба алмай, азап шегуде. Ақырында 
сол баяғы енi 10 ша қырым келетiн жер алқабына амалсыздан қайтып оралуда. 
Жоғары мәр тебелi мырза, Сiзден мынаны өтiнiп сұраймыз: сол енi 10 шақырымдық  
жер алқабын бұрынғысынша қырғыздардың (қазақтардың. – авт.) иелiгiне тегiн 
беру жөнiнде жоғары жаққа өтiнiш бiлдiрсеңiз екен...»

Омбы облыстық мемлекеттiк мұрағаты. 8-қ, 66-iс, 117–118-парақтар.

1. Бұл өтiнiштi беруге бастамашы болған кiм едi? 2. Осы үндеу мә лiм деменiң 
авторлары қандай талаптар қойғанын айтып берiңдер. 3. Хатты  жазғандар 

өздерiнiң жер иеленуге деген құқықтарына қысым жасалып, шектеулер қойыл-
ғанына қандай дәлелдер келтiрген?

*
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Бүгінгі сабағымызда Ресей империясы отаршылдық саясатының себеп- 
салдарын анықтаймыз. Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күре-
сіне, көтеріліс басшыларының рөліне баға береміз.

СырыМ дАТұлы БАСТАғАН
ұлТ-АЗАТТыҚ ҚОЗғАлыС (1783–1797)

§19–20.

Түсiндiрме сөздiктерден, энциклопедиялардан, тағы басқа да анық-
тамалық басылымдардан «бостандық», «тәуелсiздiк» деген сөздердi 
тауып, олардың мәнi неде екенiн оқып бiлiңдер. Сондай-ақ бұл сөздердiң 
ненi бiлдiретiнiне тереңірек ой жiберiңдер. 

 1. Көтерiлiстiң шығу себептерi. Е. Пугачев бастаған 
шаруа лар кө терiлiсi басылғаннан кейiн, патша үкiметi 
Кiшi жүз қа зақ тарының  көшпелi қауымына отаршыл-
дық езгiнi күшейтiп жi бердi. Сондықтан  да қазақтар-
дың көтерiлiске шығуы кездейсоқ оқиға емес едi. Оның 
мынадай себептерi болды. Бiрiншiден, шегара шебiнiң 
iшкi жа ғына уақытша өткен қазақтарға қойылатын 
талаптар тым қатаңдай түстi. Талап бойынша кез кел-
ген қазақты оның кездейсоқ басқа бiр руласы жасаған 
құқық бұзушылық әрекетi үшiн ұстап алып, айыптауға бола тын едi. 
Екiншiден, Орал казак әскерлерi тарапынан бұрынғысынша дала төсiндегi 
«әскери iздестiрулер» тоқтатылмады. Үшiншiден, 
Нұралы  хан ның және оның төңiрегiндегiлердiң беделi 
жыл өткен сай ын төмендей бердi. Ол бiрте-бiрте патша 
үкiметiнiң қолындағы қу ыр шақ  қолшоқпарға айнала 
бастады. Ханның отбасындағылар мал жайылым да рын 
өз пайдаларына қарай бө лiске салды.

2. ұлт-азаттық көтерілістің алғашқы ке зеңi. 1782 
жылдың аяқ кезiнде патша үкiметiнiң жарлығы шығып,  
қазақтардың Жайықтың оң жағалауындағы аймақтарға қыс мез гiлiнде 
жайылымдық жерлердi жалға алу арқылы ғана уақытша өту iне рұқсат 
етiлдi. Орал казактары бұл жарлықты өз мүддесiне пайдалана қойды – 
казактардың жерiн қазақтардың жалға алуына  тыйым салынды. Орал 
шегара шебiндегi бекiнiстердiң күзетi кү шей тiл дi. Қазақтар аманат бе-
руге тиiстi болды. 1782–1783 жылдың қы  сында шегара шебiнiң iшкi 

тірек сөздер:
• Қазына
• Старшын
• Расправа
• Айшуақ хан 
• Қаратай сұлтан

пікірің қажет
Нұралы ханның 
беделден 
айыры луына 
не әсер етті?
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жағында казактар қазақтардың 4 мың нан  астам 
жылқысын күшпен тартып алды. Қыстың өте су ық 
болуы жағ  дайды одан сайын қиындатып жiбердi. 
Жұт басталды. Дала тұрғында рының 10 000-нан 
астам жылқысы мен сиыры қы ры лып қалды. Мiне, 
осындай қиын-қыстау жағдайда Кiшi жүздiң шега-
ра шебiне таяу ауыл дарында бұқаралық қозғалыс 
басталып, ол көп ұзамай азаттық кү ресiне ұласты. 

Көтеріліс Елек, Қобда, Ойыл, Жем және Сағыз өзендері алабын қамтыды.
1783 жылдың көктемiнде қазақтар Орал шегара шебiне шаб уыл жа-

сай бастады. Қазақ жасағы Гирьял бекiнiсiндегi сарбаздарды тұт қын ға 
алып, малдарын айдап кеттi. Орынбордың солтүстiк-
шы ғы сында тама руының жасақтары шабуылдау-
мен болды. Орынбор коменданты қазақ даласы на 
Орын бор казактарының жазалаушы әс керлерi мен 
башқұрттардың 1500 сарбазын жiбердi. Қазақ кө-
те рi   лiс шiлерi оларға табандылықпен қарсылық 

көрсеттi. Қазақтардың тастан тұрғызған бекiнiсi дұшпанның баса-көктеп 
бiрден лап қойған  шабуылы кезiнде алынды. Тұтқынға алынған 56 адам 
қазыналық жұ мыстарды атқаруға жiберiлдi. 

Қазақтардың әскери бекiнiстер мен сауда  керуендерiне шабуылы 
жиiлей түстi. Мұның өзi орыс мемлекетiнiң Орта Азия хандықта рымен 
жасалатын сауда-саттық деңгейiн құлдырата төмендетiп жi бер дi. Қарағай 
бекiнiсiне бiрден лап қойған шабуыл  жасалды. Көте рiлiсшiлер Орынбор 
мен Елек қорғанысының екi арасын байланыстыратын даңғыл жолды өз 
бақылауына алды. Көтерілісшілердің жалпы саны 7 мың адамға дейін 
жетті. 

1785 жылы қазақ жасақтары Төменгi Орал шегара шебiнiң ай мағында 
патша үкiметiнiң әскерлерiмен кескiлескен шайқасқа түстi. С. Датұлы 
2700 сарбазы бар жасаққа, старшын Барақ 2000, Тiленшi батыр 1500 
сарбазы бар жасақтарға басшылық еттi. Бұларға қарсы казактардың үш 

отряды жасақталды. 
Ру старшындарының Нұралы ханмен және 

оның төңi ре гiндегi лермен арадағы күресi күшейе 
түстi. Ханның халық көте рi лiсiн басып-жаншып 
тоқтатуға мұршасы келмедi. Ол – ол ма, кө те рi-
лiс шiлер халыққа жексұрын болған оны орнынан 
түсiрудi талап  еттi. Қазақтардың да, отаршыл 
билеушiлердiң де көз алдында өзiнiң беделiнен 

анықта!
Бұқаралық қозға-
лыстың азаттық 
күреске айналу 
себебін көрсет.

ойлан!
Көтерілістің алғаш-
қы кезеңін дегі 
негізгі үш оқиғаны 
атап, себебін 
түсіндір.

Сырым Датұлы Кіші жүз 
қазақтарының қандай 
құқықтарын қорғауды 
көздеді?
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жұрдай болған Нұралы хан 1786 жылы Кiшi жүзден 
бiр жолата қуылды. Ол ендiгi жерде патша билiгiнiң 
қамқорлығына алын ды. Бiраз уақыт Калмыков 
бекiнiсiнде жасырын тұрды. Уфаға жер аударыл ған 
Нұралы хан ақырында сонда қайтыс болды.

3. Көтерiлiстiң жетекшiсi және қоз ға у шы күштерi. 
Көтерiлiстi ха лыққа кеңiнен танымал батыр Сырым 
Датұлы басқарды. Ол Кiшi жүз дiң iшiндегi он екi 
ата Байұлы бiрлестiгiнiң Байбақты руынан шыққан 
iрi тұлға болатын. С. Дат ұлы өзiн шебер дипломат, 
әскери қолбасшы әрi көрнектi ұйымдастырушы 
ретiнде көрсете бiлдi. Көтерiлiсшiлердiң жетекшiсi әрi 
ше шен, әрi би ретiнде өз даңқын  асырған едi. Ас  қан 
ақыл дылығы мен тап қыр лы  ғының арқасында «Бала би» атанған болатын.  
С. Датұлы денелі, күшті, талай ерлік істерімен танылған, қайсар, өрмінезді 
адам еді. Замандастарының арасында ат құлағында 
ойнайтын ша бан доз дығы мен де ерекше ле нетiн. ХIХ 
ғасырдың екiншi жарты сында өмiр сүр ген ағылшын 
журналисi Д.Ч. Бульжер былай деп жазды: «...
Сырым батыр – жiгерлi, терең ойлы, қайратты, 
ба тыл, тап қыр, айлалы ерекше тұлға».

Көтерiлiске қарапайым көшпелi қазақтардың едәуiр бөлiгi, стар-
шындар, билер және батырлар белсене қатысты. Олардың бәрi де Кiшi 
жүздегi барлық рулық бiрлестiктердiң өкiлдерi болатын. Көтерiлiс шi лердiң 
арасында сұлтандар тобынан шыққандар да бар едi. Со лар  дың бірі – атақты 
батырдың жақын серiгi Айшуақ сұлтанның ұлы Жантөре.

Көтерiлiсшiлердiң қойған ең басты талабы – патша үкi метiнiң қа-
зақ  жерлерiн тартып алуын тоқтату, сонымен қатар сұлтандардың,  
хан ның және олар дың айнала төңiрегiндегiлердiң озбырлығына тыйым  
салу еді. 

4. Барон игельстромның реформалары және Кiшi жүзде хан би  лiгiн 
жою әрекеттерi. Қалыптасқан жағдайда патша үкi-
ме тiнiң алдында тұрған ендiгi мiндет Кiшi жүз қа-
зақтарын басқарудың жаңа түрлерiн ойлап табу едi.

1784 жылы Орынбор губерниясының бастығы 
болып О. А. Игель  стром келдi. Ол аймақты басқару 
жөнiндегi икемдi саясат жүргiзу ге қа бiлеттi адам 
ретiнде белгiлi болатын. О. А. Игельстром қазақтар 
туралы «жаны жайсаң ақкөңiл халық» деген жа-

Сырым Датұлы

ойлан!
Неліктен О.И. Игель-
стром Сырым ба-
тырдың ықпалын 
әлсіретуге тырысты?

Сырым Датұлының тұл-
ға лық сипатына мінез-
деме бер.

5–3467

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



66

ғым ды пiкiрде болды. Кiшi жүз қазақтары арасында ғы жағдайды тез 
түсiнiп үлгердi. Билiктi билер кеңесiне берудi жақта ған Сырым батырдың 
ықпалын әлсiретуге тырысты.

1786 жылы О. Игельстром хан билiгiн реформалаудың жобасын  
ұсынды. Ол реформаның мәнi хан билiгiн толығымен жою еді. Бiрақ 
Игельстромның реформасы Кiшi жүздегi сұлтандар мен стар шындардың 
наразылығын туғызды. Өйткенi олар қазақ да ла сын дағы өз ықпалынан 
айырылғысы келмедi. 

Игельстром реформаларының мазмұны 

Хан билігін толығынан жою Орынборда шегаралық сот құру

Кіші жүзді рулық-тайпалық 
жүйе бойынша үшке бөлу 

Расправалар құру 

Кіші жүз аумағында екі не үш 
қала, бірнеше мектеп, мешіттер 

салу ұсынысы

1786 жылы старшындардың съезi өттi. Онда тек қана Шегаралық  сот 
құруға келiсiм берiлдi. Соттың құрамына алты ру старшыны сай лан ды. 
Мұның өзi лауазымды әкiмшiлiк қызметiнде қазақ ру старшындарының 
сұлтандарды ығыстырып, ауыстыра бастағанын көр сеттi. Алайда мұндай 
сайлау Кiшi жүздiң үш-ақ руында болды. Сөйтiп, Шегаралық сот Кiшi 
жүздiң бүкiл руларымен жоғары дә ре желi билер тобы арқылы байланыс 
жасай алмады. Соның салдарынан  Кiшi жүздегi саяси жағдайға ықпал ету 
мүмкiн болмай қалды.  Сұлтандар қазақ даласында расправалар құруға 
үзiлдi-кесiлдi қарсы  болды. 

Шегаралық соттың құрылуын пайдалана қойған старшындар жер тура-
лы, Едiл мен Жайық арасында қысқы кездегi мал жа йы лымының көлемiн 
ұлғайту туралы мәселе қоя бастады. Олар сонымен  қа тар жайылымдарды 
жалға беру тәртiбiн жоюды да ұсынды. 

Қазақтардың Едiл мен Жайық аралығына жаппай көшуi бас тал ды.  
Старшындар өздерiнiң талаптарын күшейте түстi. Олар Кi шi жүзден Ре-
сейге қашып кеткендерді қайтару мәселесiн де қоз ғады.     

Игельстром старшындардың талабын iшiнара ғана қана ғаттандырды. 
Бiрақ қазақтардың шегара шебiндегi бекi нiстерге шабуыл жасауын 
тоқтатуды шарт етiп қойды. Қазақ старшындары бұған жа уап ретiнде шега-
ра шебiндегi әкiмшiлiк пен Орал ка зак тарының та рапынан қазақтарға күш 
көрсетiп, озбырлық жасауын тоқтатуды та лап еттi. Жаңа әкiмшiлiк ор - 
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ган – рас правалардың құрылуы сұлтан дар-
ды Кiшi жүз қазақтарын билеу жүйесiнен 
шет те туде елеулi рөл атқарды.

Бұл жағдай сұлтандардың патша үкi-
метiне қарсы наразылығын кү  шейттi. Өйт-
кенi олар өздерiнiң артықшылықтарынан 
айырыла бас таған болатын. Сөйтiп, Кiшi 
жүзде өкiмет билiгiн жүзеге асыру мә се -
лесi жөнiнде сұлтандар мен старшындар 
арасындағы күрес одан әрi жалғаса түстi. Сырым батыр патша үкiметiнiң 
ықпалынан бiржолата шы ғып  кетуге бағытталған шаралар қабылдай бас-
тады. Бұл әрекет патша  үкiметiне мүлде ұнамаған еді. Игельстромның 
реформасы iске аспай  қалды. 

Сырым Датұлы Хиуа хандығымен қазақтарға қару-жарақ, атты әс кер, 
азық-түлiкпен көмектесу жөнiнде келiссөз жүргiздi. Көтерiлiс жеңiлiп 
қалған жағдайда  көшiп-қонып жүру үшiн Хиуа хандығының бiр шетiнен 
мал жайылымын беру жөнiнде өтiнiш бiлдiрдi.

Пат ша үкiметi қазақтардың Едiл мен Жайық 
аралығындағы мал жайылымдарын пайдалану құ қық-
тарына шек қоюға тырысты. Мұның өзi бұл аймақ-
тағы қарама-қарсылықты күшейте түстi. Қазақтар 
Орал шегара шебiндегi бекiнiстерге шабуыл жасауды 
жиiлетiп жi бердi.  

1792 жылы С. Датұлы құрамында 1000 сарбазымен 
Елек қор ға нысына шабуыл жасады. Содан соң Крас-
ногорск бекiнiсiн бiр ден лап қойған шабуыл арқылы 
алмақ болды. Бiрақ мықтап ны ғай тылған бе кiнiс пен 
жақсы қаруланған қорғанысшыларға тап болған көтерiлiсшiлердiң жос-
пары жүзеге аспай қалды. 

5. ұлт-азаттық көтерілістің ақырғы кезеңi. 1797 жылдың көк те мiнде 
Сырым Датұлының жасақтары хан ордасына шабуыл жасап,  Есiм ханды 
өлтiредi. Бұған жауап ретiнде патша үкiметi қазақ да ла сы на жазалаушы 
отрядтар жiбердi. Бiрақ олар көтерiлiсшiлердi кездес тiре алмады.

Кiшi жүзде хан тағына талас басталды. О. Игельстром Кiшi жүздi 
басқаруды Хан кеңесiне тапсыруды ұсынды. Отаршыл өкi мет би лiгi қар-
тайып қаусап отырған Айшуақ сұлтанды қол дады. Бiрақ сұлтандардан 
ғана тұратын қазақ ақсүйектерi дәстүрлi халық жиынын өткiзбей-ақ, 
Қа ратай сұлтанды хан сайлауға асықты. Мұның өзi сұлтандардың Хан 
кеңе сiне деген қарсылығын бiл дiруi едi. Өйткенi Хан кеңесiнде старшын-
дардың ықпалы күштi болып шығатын едi.

кесте жаса.

Старшындар-
дың талаптары

А.О. Игельстром-
ның талабы

А.О. Игельстром реформасы 
неліктен іске аспай қалды?

Біліп жүр!
1791 жылы Ералы 
сұлтан Кiшi жүздiң 
ханы болып сайлан-
ды. Ал ол қай тыс 
болғаннан кейiн 
Нұралы ханның 
ұлы Есiм сұлтан хан 
болды.
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Сырым Датұлы Хан кеңесiнiң құрамына сайлан-
бай қалды. Ол Әлiмұлы старшын дары ның қолдауына 
ие болды да, Хан кеңесiнiң алдына Кiшi жүз дегi 
жағдайды жақсарту жөнiнде мәселе қойды. Сырым 
батыр руаралық  барымтаны және Орал казактары-
мен қақтығысты тоқ татуға күш салды.  

1797 жылы Айшуақ сұлтан хан болып сай-
ланды. Оны сұлтандар мен старшындар қолдады. 
Хан жасы жетiп қартайған адам едi. Ол қазақ-
тар арасында елеулі рөл атқара алған  жоқ. Кiшi 

жүз дегi сұлтандар мен ру старшындарының өзара татула суы Сырым 
Датұлын өзiнiң төңiрегiне ру старшындарын бұ рынғысынша топтастыру, 
сұлтандарға және патша әкiмшiлiгiне қар  сы кү ресiн жалғасты ра беру 
мүмкiндiгiнен айырды. Сырым ба тыр Хиуа хан дығы аймағына кө шу ге 
мәжбүр болды. Халық аузындағы аңыз бен кей  бiр мәлiметтерге қара-
ғанда, Сырым Датұлы өзiнiң саяси қарсылас тарының қолынан қаза 
тап қан көрiнедi.

6. Көтерiлiстiң жеңiлу себептерi. Көтерiлiстiң жеңiлу себептерi нiң 
бiрi – С. Датұлының бiрден екi күшке: бiр жағынан, патша үкiметiне, 
екiншi жағынан,  сұлтандар мен ханның төңiрегiндегi топтарға қар сы 
күресуi. Көтерiлiс жетекшiсi көтерiлiсшiлердi тұ  тас қан берiк күш ке ай-
налдыра алмады.  Көтерiлiс стихиялы түрде басталды және ұйым дасқан 
жағдайда жал ғаспады. Адам саны жағынан шағын жасақтар бiр-бiрiнен 
бөлек, жеке соғысуды дұрыс санады. Руаралық шиеленiстi қақтығыстар 

да орын алды, стар шын дардың едәуiр бөлiгi тұ-
рақ сыздық танытты. Олардың iс-қи мылдары бiр-
бiрiмен өзара келiсiлмедi. Старшындардың едәуiр 
бө лiгi көтерiлiске қатысудан бас тартты. Өйт кенi 
патша үкiме тi нiң жа залаушы отряды келе қал ған 
жағдайда Жайықтың сол жаға лауындағы жерле-
рiмiзден айырылып қаламыз деп қорықты.

Патша үкiметiнiң Едiл мен Жайық аралығындағы 
аумақта мал жайылымдарын уақытша пайдалануға 
берген рұқсаты мал жайылы  мы туралы мәселенiң 

шиеленiсiн аз да болса да бәсеңдеткен едi. 
Сырым Датұлы бастаған көтерiлiстiң орасан зор тарихи маңы зы  бол-

ды. Ұлт-азаттық көтерiлiс қазақтардың Ресей империя сының отаршыл 
әкiмшiлiгiне қарсы ең алғашқы iрi баскөтеруiнiң бiрi едi. 

Сырым батыр қазақ халқының есiнде ХVIII ғасырдың соңғы шире-
гiндегi көрнектi саяси қайраткерлердiң бiрi ретiнде қалды. Ол өз 

ойталқы
Неліктен орыс 
патша лығы Айшуақ 
сұлтанды хан сай лау ға 
тырысты? Бұл жағдай 
Сырымның беделіне 
қаншалықты әсер 
етті?

картамен жұмыс
Мәтіндегі С. Дат ұлы 
мен орыс әскерлері-
нің ара сындағы 
қақтығыс ошақтарын 
карта дағы мәліметпен 
салыстырыңдар.
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замандастарының арасында аса зор бедел мен сый-
құрметке бө лендi. 

Сырым Датұлы бастаған көтерiлiстен кейiн 
патша үкiметi бiр қа тар мәселелер бойынша, соның 
iшiнде ең алдымен Едiл мен Жайық аралығындағы 
мал жайылымдарын пайдалану жөнiнде де едәуiр 
жеңiл  дiктер жасауға мәжбүр болды. 1801 жылы 
Жайық өзенiнiң оң жақ жағалауында Iшкi Орда 
құрылды. Бұл аймақтағы халықтың едәуiр  мол 
бөлiгi Сырым Датұлының жақтастары мен жақын 
туыстары  бо ла тын. Батыр бастаған көтерiлiске 
белсене қатысқандар да солар  едi.

? 1. Қосымша материалдарды пайдалана отырып, қазақ фольк ло рынан  Сырым 
Датұлының шешендiк таланты туралы деректердi iздеп та быңдар. 2. Сырым 
батырды өз кезеңінің әйгілі тұлғасы деп есептеуге бола ма?

Қазына – түрлi бағалы заттар, дүние-мүлiк; материалдық байлық.
расправа – Кiшi жүздегi ру ақсақалдары кiруге тиiстi болған отарлау жүйесінің 
әкiмшiлiк органы.
Старшын – ру басшысы.

Айшуақ хан (1720–1810) – Кiшi жүздi 1797–1805 жылдары билеген хан, Әбiл-
қайыр ханның ұлы.
Қаратай сұлтан – патша әкiмшiлiгiне қарсы шыққан Кiшi жүз сұлтаны.

«Сырым батыр – ХVIII ғасырдың екiншi жартысында Кiшi жүзде бол ған 
оқиғаларға белсене қатысқан ерекше тұлға. Табиғатынан алып күш иесі, 

ақылға бай, ерiк-жiгерi зор, ержүрек, тапқыр, айла кер лiгi жеткiлiктi, өз қадiрiн 
жете бағалай бiлетiн оған жалпы жұрт та бын ған десе де болады. Кiшi жүз 
қазақтары оны өздерiнiң даңқын асы ратын ерекше адам деп таныды. Қарапайым 
қазақтардың арасынан шы ғуы да Сырымды халыққа жақындастыратын. Өзiнiң 
орасан зор ықпалын пайдаланған батыр өзiн құрметтейтiн топты небiр батыл 
да қауiптi iстерге бастай бiлдi». 

Бульжер (Боулджер) Демитриус Чарлз. Англия мен Ресей Орталық Азия-
да (ағылшын тiлiнде). Лондон, 1879, I том//Қазақтар. Көпшiлiкке арналған 
тоғыз томдық анықтамалық. Қазақстан мен қазақтар туралы. А., 1998, 7-том, 
167–168-беттер.

1. Батырдың бойында тұлғалық қандай қасиеттерi болды? 2. Халық С. Дат-
ұлын нелiктен құрмет тұтып, сыйлады? 

*

пікірің қажет
С. Датұлының бірден 
екіжақты күрес жүр-
гізгені дұрыс па? 
Егер ол сұлтандар 
мен старшындар-
дың қолдауына ие 
болып, тек біржақты 
күрескенде жеңіске 
жетер ме еді?
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1822–1824 ЖылдАрдАғы ПАТША рЕфОрМАлАры§21–22.

Бүгінгі сабағымызда патша үкіметінің ХІХ ғасырдың 20-жылдары Қазақ-
станда неліктен әкімшілік реформалар жүргізгенін анықтаймыз. 1822–1824 
жылдардағы реформалардың нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық өзгеріс-
терді талқылаймыз.

1822 және 1824 жылдары патша үкiметi Орта жүз бен Кiшi жүздегi 
хан билiгiн жойды. Қазақтар өзiнiң мемлекеттiлiгiнен осы лайша  айы-
рылды. Алайда сан жылдар бойы мемлекеттілігін қалпына келтіру үшін 
күресумен болды.

1. Хан билiгiн жоюдың себептерi мен алғышарттары. 
ХIХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарына қарай патша 
үкiметi Қазақстандағы хан билiгiн жоятын уақыт жеттi 
деген қорытынды жасады. Бұ ған салмақты негiздер 
де, қажеттi бiрқатар алғышарттар да жеткiлiктi деп 
санады. Бiрiншiден, қазақ хандары дала тұрғын да-
рының басым көпшiлiгiнiң алдында өздерiнiң беделiнен айырылып қалды. 
Жергi лiктi халық патша үкiметi тағайындаған хандарды көбiнесе Ресей 
империясының кә дiмгi көп шенеунiктерiнiң бiрi ғана деп қабылдады.

Екiншiден, бұл кезде патша үкiметi Кiшi жүздi де, Орта жүздi де 
бiр неше әкiмшiлiкке бөлшектеген едi. Мұның өзi 
патша үкiметiнiң көшпелi қазақтарды басқаруына 
өте қолайлы болып шықты. Сөйтiп, Орта жүз бiрi – 
Ертiстiң оң жағалауы, екiншiсi – Ертiстiң сол жағалауы 
болып екiге жарылды. 1801 жылы Жайықтың оң 
жағалауында Кiшi жүзден бөлiнген Iшкi Орда құрыл-
ғанын айттық. Бiр кездегi бiртұтас жүздердiң арасын-
да ендiгi жерде ешқандай да еркiн байланыс жасау 
мүмкiндiгi қалмады, өйт кенi ондай қарым-қатынас 
жасауға қатаң тыйым салынды.

Үшiншiден, ХIХ ғасырдың бас кезiнде Шыңғыс ұрпақтарының бір-
қатары патша үкiметiнiң әкiмшiлiгiне белсендi қарсылық бiлдiрген 
оқиғалары көбейiп кеттi. Ал ақыр соңында, патша үкiметi Франциямен 
соғыс аяқталғаннан кейiн жеткiлiктi әскер күшi мен адам ресурстарына ие 
болды. Мұның өзi оның тәуелсiз қазақтардың заңды билiгiн – хан билiгiн 

тірек сөздер:
• Болыс
• Керуен
• Жарғы

ойталқы
Ұсынылып отыр-
ған алғы шарттар 
қазақ қоғамын-
дағы хандық билікті 
жоюға жеткілікті 
деп есептейсің бе?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



72

бiржола жоюға итермеледi. Өйткенi хан би лiгiнiң 
сақталуы патша үкiметiнiң өлкенi шаруашылық 
тұрғысынан кең көлемде отарлауына кедергi кел-
тiрген едi.

2. 1822 жылғы «Сiбiр қырғыздары (қазақтары) 
туралы Жарғы» және Орта жүзде хандық билiктiң жойылуы. Орта жүзде 
Бөкей хан мен Уәли хан қайтыс болғаннан кейiн патша  үкiметi жаңадан 
хан тағайындап жатуды қажет деп таппады. 1822 жылы Батыс Сiбiр 
генерал-губернаторы М.М. Сперанский жасаған  және Ресей императоры  
I Александрдiң жарлығымен бекi тiлген «Сiбiр қырғыздары (қазақта - 
ры. – авт.) туралы Жарғы» күшi не ендi.

Қазақстандағы жаңа реформаның ең басты 
мақсаттарының бiрi Орта жүздегi хан билiгiн 
бiржола жою болатын. «Жарғы» өзiнiң мазмұны 
мен мақсаты жағынан Қазақстанның солтүстiк-
шығыс ай мақ тарын iс жүзiнде Ресей империясына 
қосып алып отарлауға ба ғытталған болатын. Сөйтiп, 
әкiмшiлiк, сот және аумақтық басқару жүйесi 
түбiрiмен өзгертiлдi.

Орыс ғалымы Н. Коншиннiң айтуынша, «Сiбiр әкiмшiлiгi ор талық 
үкiметтiң нұсқауымен Дала өлкесiне қазақтарды жаңа құрылымды 
қабылдауға көндiру үшiн арнайы агенттер жiбере бастады».

3. Басқарудың жаңа жүйесiн енгiзу. Басқарудың округтiк жүйесi ен-
гiзiлетiн болды. Сөйтiп, жаңа округтер құрылды. Округтер болыс тарға 
бөлiндi, ал болыстар ауыл әкiмшiлiктерiнен тұрды. Әр округте 15–20 
болыс, әр болыста 10–12 ауыл, ал әр ауылда 50–70 үй болатын  болды. 
Сыртқы округтегiлер Сiбiр қырғыздары (қазақтары. – авт.) облысына 
бiрiк тiрiлдi. Жаңа әкiмшiлiк бiрлiгi орасан зор аумақты алып жатқан 
Омбы облысының құрамына кiрдi. Томск және Тобыл  губерниялары мен 
Омбы облысы Батыс Сiбiр генерал-губернаторы на бағындырылды. Оның 
орталығы Тобыл қаласында орналасты.

Округтердi сайланып қойылатын аға сұлтандар, болыстарды бо лыс-
тар, ал ауылдарды – ауыл старшындары басқарды. Болыс сұлтандары мен 
ауыл старшындары әкiмшiлiк, шаруашылық және поли цейлiк қызметтердi 
қоса атқарды.

Әр округте аға сұлтан басқаратын Округтiк приказ (мекеме) құ-
рылды. Оның құрамына Омбы облыстық басқарма бастығы таға йындайтын 
ресейлiк екi заседатель және сайланып қойылатын екi «құрметтi қазақ» 
қатысуға тиiстi болды. Iшкi күзет Сiбiр казактарынан iрiктелдi. 

ізден!
Арнайы агенттер 
өз мақсатына жету 
үшін қандай амал-
дарды пайдаланды?

Неліктен Қазақстанда 
ХІХ ғасырдың 20-жылда-
рында әкімшілік рефор-
малар жүргізілді?
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Басқарудың жаңа тәртiбi мен әскер күшiнiң енгiзiлуi аға сұлтандар 
билiгiне шектеу қойды. Аға сұлтанның билiгi елде тек сөз жүзiнде ғана 
қалды.

1822 жылғы реформа бойынша 
Орта жүздің әкімшілік құрылымы мен басқару жүйесі

Әкімшілік құрылым Әкімшілік бірліктердің  
басшылары

Сайланған мерзімі

Округ Аға сұлтан 3 жылға

Болыстық Болыс 3 жылға

Ауыл әкімшілігі Старшын 3 жылға

4. Сыртқы округтердегi сайлау тәртiбi. Ауыл 
старшындарын көш пелiлердiң өздерi сайлайтын және 
оларды бұл лауазымды қызметке округтiк мекеме 
бекiтетiн. Сайлау үш жылда бiр рет өткiзiлiп тұрды. 

Сұлтандардың қатарынан сайланатын болыстар 
өзде рiнiң қолындағы өкiмет билiгiн балаларына мұра етiп қалдыру құ қы-
ғын иелендi. Билiктiң ауысуы жоғарыдан төмен қарай жүргiзiлдi. Кейiнгi 
кездерде болыстық қызметке сұлтан емес, қарапайым 
қа зақ тардың да сайлануына рұқсат етiлдi. Бiрақ ондай 
адамдардың пат ша  үкiметiне сiңiрген еңбегi зор болуы 
тиiс едi. Сол арқылы патша үкi метi Шыңғыс әулетiн 
билiк құрылымынан бiрте-бiрте шет тете бастады. 

Аға сұлтанды тек сұлтандардың өздерi, ал оның 
екi заседателiн билер мен старшындар ғана сайлайтын. 
Аға сұлтандар үш жылға, ал олардың заседательдерi 
екi жылға сайланатын. Аға сұлтандар облыстық бас-
қарма бастығының бекiтуiнсiз өз өкiлеттiгiн жүзеге 
асыруға кiрiсе алмайтын. Бұл далада билік етіп кел-
ген Шыңғыс ұрпағын құрмет тұтатын қазақтардың 
қарсылығына ұшырамас үшін жасалды. 1854 жылдан 
бастап аға сұлтандыққа шыққан тегi Шыңғыс әулетi 
емес адамдар да сайлана алатын болды.

5. Округтiк приказдың негiзгi мiндеттерi. Округтiк 
приказдың қа таң белгiленген мiндеттерi болды. Атап айтқанда, округтегi 
ха лықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; халыққа бiлiм беруге қам  қор лық 
жасау; тұрмыстық жағдайлар мен шаруашылық жұ мыстарын  жақсарту; 

Кестені қандай 
мәліметтермен 
толықтыруға болады?

есіңе түсір!
Шыңғыс әулеті 
деген кімдер?

ойлан!
Аға сұлтандыққа 
неліктен Шыңғыс 
әулетінен шықпа-
ған адамдар да 
сай лана алатын 
болды?
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қарақшылық тонауға, барымтаға және өкi мет билiгiне 
бағынбау әрекеттерiне тыйым салу; өз бетiмен ке тiп, 
озбырлық жа  сауға жол бермеу; тергеудi және сот 
iстерiн әдiл жүргiзу; дiни наным-сенiмдерге байланыс-

ты мәселелерді шешу; сауда ке руенiнiң жүрiс-тұрысын бақылау және 
олардың қауiп сiздiгiн қамта масыз ету; сондай-ақ жасақ (алым-салық) 
жи нау. Округтiк приказ,  сонымен қатар егiншаруашылығын дамытуға 
да қамқорлық жасауы  тиiс болды.

Округтiк приказдың басты қызметiнiң бiрi сот iсiн жүргiзу едi. Бiрақ 
бұл өте тиiмсiз болып шықты. Округтiк соттарға шағымданып келушiлердiң 
қатары сирек болды. А. Гейнстiң айтуынша, «при каз дардың сот жүргiзу 
iсi ұзақ уақытқа созылып, еш нәтижесiз аяқ талды. Ал билер соты дау-
лы мәселенi жылдам және әдiлдiкпен ше шiп отырды. Сондықтан билер 
сотына қазақтар ғана емес, соны мен қатар әртектiлер мен казактар 
да үлкен құрметпен қарады».

6. Алым-салықтар. Басқарудың жаңа жобасын 
өмiрге бiрте-бiрте және ауыртпалықсыз енгiзу үшiн 
патша үкiметi барлық алым-салық  түрлерiн өтеуге 
бес жылдық жеңiлдiк белгiледi. Бұл жылдар iшiнде 
ауруханалар мен мектептер салу үшiн ерiктi түрде 
төленетiн алым-са лық қана жиналып келдi.

Жеңiлдiк мерзiмi өткеннен кейiн округтердiң 
халқы мал басының санына қарай 100 бастан бiр 

бас мөлшерiнде жасақ төлеуге мiн деттi болды. Бiрақ ондай салық түйе 
басына салынған жоқ. Өйт кенi мұның өзi сауда керуенiн көбейту үшiн 
қажет едi. Алым-салық  үшiн мал санағы үш жылда бiр рет өткiзiлiп тұрды. 
Жергілікті тұрғындар қосымша алым-салықтар төлемеу үшін малының 
санын жасыруға тырысты. Қазақтар жасақтан  өзге шабармандар мен 
жолаушыларға көлiк жағынан көмек көр сетуге тиiс болды.

7. денсаулық сақтау, дiн және халыққа бiлiм беру салала рын дағы 
жаңалықтар. «Жарғы» енгiзiлгенге дейiн қазақ даласында ем жасау iсi-
мен халық емшiлерi ғана айналысып келген болатын. Патша үкiметiнiң 
билiгi жүрi сiмен жағдай өзгере бастады. Әр округте екi емшi жұмыс 
iс тей бас  тады. Тұрақты жұмыс iстейтiн ауруханалар пайда болды. 
Жер  гiлiктi әкiмшiлiкке халықты шешек ауруына қарсы егуден өткiзу 
 мiн деттелдi.

«Жарғы» бойынша жергiлiктi билiк орындарына христиан дiнiн 
та ратумен аты шыққан дiни миссионерлердiң қазақ даласындағы қыз-
метiн күшейту тапсырылды. Бiрақ оларға «ешқандай да ықтиярсыз  

Билер сотының 
беделі ненің айғағы?

ойлан!
Түйе басына 
салықтың салын-
бағандығын қалай 
түсіндіресің?
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мәжбүр етпей, кәдiмгiдей сенiмiн арттыру және 
көзiн жеткiзу» тәсiлi арқылы әрекет ету қажет тiгi 
ескертiлдi. Рас, кейiнгi оқиғалардың көр сетке нiн-
дей, патша үкiметi бұл мiндеттi жүзеге асыра алған 
жоқ. Өйткенi христиан дiнiн таратушы миссионер-
лерге қазақтар тарапы нан көрсетiлген қарсылық 
өте күштi болды.

«Жарғының» жағымды жақтарының бiрi ок руг 
тұрғындарының балаларын  Ресейдiң iшкi аума-
ғындағы губерниялардың оқу орында рына жiбере 
алатындығы болды. Алайда бұл құқықты қазақ тар-
дың iлуде бiреуi ғана пайдалана алды. Оның үстiне, 
қазақтар өз бала ларының орыстанып кетуi мен шоқын дырылуынан қатты 
шо шынды. 

8. Орта жүзде 1822 жылдан кейiн орын ал ған оқиғалар. «Жарғы» 
қа зақ даласына бiрте-бiрте енгiзiле бастады.  Бас қа рудың жаңа тәртi бi ең 
әуелi шегара шебi маңындағы және «өзде рiне қамқорлық жа сауды өтiнген, 
бодандыққа адал болуға ант еткен» руларға енгi-
зiлдi. 1822 жылғы «Жарғы» аздаған өзгерiстер 
енгiзiлген түрiнде 60-жылдардың  ортасына дейiн 
қолданылып келдi. Шегара лық әкiмшi лiк тен ше-
неунiктер бастаған қарулы шағын жасақтар қа зақ 
ауылдарына бiрiнен соң бiрi жиi шығып тұрды. Олар 
басқару дың жаңа жүйе сiн қабылдаудың жергілікті 
халыққа пайда лы да тиiмдi болатынын егжей-тегжейлi түсiндiруге күш 
салып бақты. Ру-тай  па  лардың өзара жер үшiн қақ тығыстары және сұл-
тандардың арасын дағы өзара бақталастық патша үкi метiне округтердi 
көбiрек ашуға қолайлы болды. 

1854 жылы Ертiстiң оң жағалауындағы Семей iшкi округi, 1856 жылы 
Жетiсу жерiнде Алатау ерекше округi ашылды. Бұл екi округтi орыс офи-
церлерiнiң арасынан тағайындал ған бастықтар басқарды.

9. 1824 жылғы «Орынбор қырғыздары (қазақ тары) жөнiндегi Жар ғы» 
және Кiшi жүздегi хан би лiгiнiң жойылуы. Орта жүздегi хан билiгiнiң 
жойылуы Кiшi жүзде тап осылай әрекет жасауды әлдеқайда же ңiл деттi. 
Бұл кезде Кiшi жүз сұлтандарының арасындағы ала уыздық әлi тоқтаған 
жоқ едi. Хан билiгi әлсiреп, қол астындағы халық арасында беделiнен 
айырылып тынған болатын. 1822 жылы Орынбор өл кесiнiң губернаторы  
П.К. Эссен Ресей астанасына «Орын бор қыр ғыздары (қазақтары. – авт.) 
жөнiндегi Жарғының» жо басын жө нелт тi. Бұл кезде Кiшi жүзде Шерғазы 

Қажетті дерек
Ха лықтың көшпелi 
тобының келiсiмiне 
қарай жаңа ок руг тер 
құрыла бастады. 1824 
жылы Қарқаралы және 
Көк шетау округтерi,  
1831 жылы Аягөз, 
1832 жылы Ақмола, 
1833 жылы Баян ауыл 
және Үш бұлақ.

жұптық жұмыс
Енгізілген жаңа-
лықтар тізімін 
жасаңдар.
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әлi де хан болып тұр ған едi. Қазақтардың шегара 
шебiне және Орынбор өлкесiнiң iшкi округтерiне ша-
буыл жа сауы жиi-жиi қайталанумен болды. Орын-
бор өлке сiнiң бас тығы ұсынған жоба толықтыра 
түсу үшiн Азия комитетiне қайта дан жiберiлдi. 
Жар ғының түпкiлiктi жобасын Ресей патшасы  
I Александр 1824 жылы көктемде бiржолата бекiттi. 
Шерғазы хан Орынборға шақыртып алынды. Оған 
ғұмырының ақы рына дейiн ай сайын  жалақы төле-

нiп тұратын болды. Сөйтiп, Кi шi жүздегi хан билiгi де жойылды.
Бұл реформа бойынша Кiшi жүз аумағы Жайықтың сырт жағын-

дағы үш округке бөлiндi. Кейін ондағы әкiмшiлiк бiрлiктерiнiң аттары 
өзгертiлiп, Батыс, Орта және Шығыс бөліктер деп аталды. Жүздегi 
өкiмет билiгi Орынбор губернаторына тiкелей бағына тын үш басқарушы-
сұлтандардың қолына көштi.

Кіші жүз аумағының әкімшілік бірлікке бөлінуі

Батыс бөлік Орта бөлік Шығыс бөлік

Басқарушы-сұлтандарға казактардың жасақтары да бағын дырылды. 
Ондай жасақтардың әрқайсысында 100-ден 200-ге дейiн адам болды. 
Басқарушы-сұлтандар казак станицаларында және шегара шебiндегi 
бекiнiстерде тұратын болып белгiлендi. Мұның өзi олардың  патша 
үкiметiне тәуелдi болуын күшейте түстi. Басқарушы сұл тан дардың 
атқаратын негiзгi қызметi өздерiне қарайтын халықты «тәр тiп сақ-
тайтын және патша үкiметiне әрқашан адал әрi айт     қанын екi ет-
пейтiндей бағынышта» болатындай етiп ұстау едi. Кi шi жүздегi ауыл 
старшындарынан бастап, басқарушы сұлтандарға дейiнгi барлық лау а-
зымды тұлғаларды Орынбор губернаторының өзi тағайындайтын болды. 
Сайлау жүйесi жойылды.

Әр үй басына салы натын «түтiн салығының» мөл шерi 1,5 күмiс 
ақшаға (сомға) тең бо латын. Жалданып жұмысқа 
тұрушылар үшiн айына 15 тиыннан алым енгiзiлдi. 

Басқарушы сұлтандардың жанында шешек 
ауруына қарсы егу жұ  мыстарын жүргiзетiн бiр-
бiрден қазақ фельдшерi болды.

10. 1822–1824 жылдардағы жарғыларды енгi-
зудiң салдары. Бұл жарғылар, негiзiнен алғанда, 
алысты көздейтiн арам ниеттi пи ғыл мен жасалған 

картамен жұмыс
Қазақстанның қай 
аймағы реформа-
лық өзгеріске ұшы-
рамады? Неліктен 
деп ойлайсың?

анықта!
Неліктен Ресей 
билігі Шерғазы 
хан  ға өмірінің 
соңы на дейін 
жал ақы төлеуге 
міндеттенді?
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едi. Соның салдарынан Кiшi жүз бен Орта жүз қа-
зақта ры өздерiнiң тәуелсіздiгiнен айырылып қалды. 
Қазақстан  бiрте-бiрте Ресей империясының отарына 
айналды. Жарғы жаңалықтары көшi-қон шеңберiн 
тарылтты, еркiн көшу бостандығы мүм кiн болмай 
қалды. Бұрыннан қалыптасқан рулық ұжымдар бiр-
бiрi мен мидай араласып кеттi. Бiр кездегi дамыған 

көшпелi малшаруашылығы тұйыққа тiрелiп, жағдай күрт құлдырай 
бастады.

Патша үкiметi мемлекеттiк салықтың қатаң белгiленген мөлше рiн 
бекiттi. Елден жиналатын алым-салық шенеунiктiк аппарат пен әс кери 
күштердi ұстауға қажеттi қаржы көзiне айналды. Патша үкi ме тiнiң бұл ре-
формалары қазақ рубасылары мен сұлтандарынан iрiк телген, айтқанды екi 
етпей орындайтын  «тәртiптi аппарат» құруды  одан әрi күшейте түстi. Олар 
бiрте-бiрте орыс шенеунiктерiне те ңес тiрiлдi. Ендiгi жерде олар сыйақы 
мен шен алу үшiн қызмет етуге  көштi. Оларды қызметке тағайындау да, 
қызметiнен алып тастау да Ресейдiң аймақтық басшылығының көзқарасы 
мен көңiл күйiне тi ке лей байланысты болды.

Болыс сайлауы орыс ше неунiктерiнiң ықыласын сатып алу сияқты 
жиiркенiштi құбылыстардың етек алуына әкеліп соқты. Сайлаудың мұндай 
сиқы бiр ру ды екiншi руға қарсы қойып, өзара өшiктiрдi. Әркiм өз руының 
адамына дауыс беруге тырысты. Ал аға сұлтандарды сайлауға қарапайым 
бұқара өкiлдерiнiң де қатысуына рұқсат етiлген кезде сұлтандар мен 
рубасыларының бiр-бiрiне қарсылығы күшейе түстi.

Округтiк приказдар империяның Қазақстан аумағындағы және 
Орта Азия иелiктерiндегi әскери-отаршылдық әрекеттерiн одан әрi 
өршi тудiң әзiрлiк алаңдарына айналды. Сұлтандардың бiр бөлiгi әсi-
ресе жаңа қызмет лауазымдарын бөлу кезiнде ескерусiз қалған бөлiгi, 
пат ша үкiметiнiң реформаларына қарсы шықты. Ондай на ра зы лықтар-
дың бiрқатары қарулы көтерiлiске ұласты. Дегенмен ХIХ ға сырдың 

20-жылдарындағы реформалардың отаршылдық 
си па ты мен мәнi күштi болғанына қарамай, олар 
қазақ даласында сауда-саттық ты, денсаулық 
сақтау iсiн және халыққа бiлiм берудi едә уiр 
дамыту ға оң ықпалын тигiздi. Қазақтар әскери 
мiндет кер лiктен заңды тұрғыда босатылды. Ре-
сей тұрғындарына қазақ даласына өз еркiмен 
қоныстануға тыйым салынды. Бұл Қазақстанға 
орыс ша руа ларын жаппай қоныстандыру бары-
сын тежедi.

жұптық жұмыс
Реформаның 
мәнін тізбектеп 
шығыңдар.

ойлан!
Қамал-бекіністер 
салу неліктен қазақ 
халқының әлеуметтік-
экономикалық 
жағдайын күйзеліске 
жеткізді?
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11. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы 
қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстары. Ресей 
империясы ХІХ ғасырдың бірінші жартысында 
Қазақстан аумағындағы отаршылдық іс-әрекеттерін 
күшейте түсті. Бұл қазақтардың жерін тартып алу 
барысында айқын көрінді. Патша үкіметі Елек 
өзенінің бойындағы Кіші жүз қазақтарының жерін 
қосып алып, жаңадан Жаңа Елек шебін құрды. 
Жаңа Елек шебі Жайық, Елек, Құралай және Бер-
дянка өзендері аралығын қамтыды. Қазақтардың 600 мың десятинаға 
жуық шұрайлы жері тартып алынды. Елек өзені бойында Изобильная, Бо-
ранды, Жаңа Елек, Линев, Көмірлі, Вятлянская 
және Бердянская сияқты бекініс-қорғандардың 
негізі қаланды. Жаңа аймақтың аумағына әскери 
адамдар мен казактар, Ресейден қоныс аударып 
келген шаруалар орналастырылды. Мұның өзі 
төзімі таусылған жергілікті қазақтарды ашықтан-
ашық қарулы көтеріліске шығуға итермеледі.

1822 жылы табын руының батыры әрі биі 
Жоламан Тіленшіұлы Ресейге қарсы соғыс жа-
рия лады. Елек өзені бойындағы жерлерді қай-
тарып алу жолындағы күреске басшылық етті. 
Жоламан батыр өзінің қол астына 3 мыңға жуық 
көтерілісшіні топтастырды. Ресей империясының 
жазалаушы әскері 1825 жылы көтерілісшілерге шабуыл жасап, қара-
пайым халықты аяусыз қырып-жойды.

Жоламан Тіленшіұлы көтерілісін қатаң жазалаған патша үкіметі 
қазақтардың байырғы қоныстарын кең көлемде тартып ала бастады. 
Қазақтар тағы да 4 миллионға жуық десятина жерінен айырылды. 1835 
жылы Ор және Троицк бекіністері аралығында өтетін шегаралық шеп 
қазақ даласының ішкі жағына қарай жылжытылды. Жаңашеп аймағы 
құрылды. Осының бәрі отаршылдыққа қарсы 
жаңа көтерілістің тууына алып келді. 

1825 жылы көтерілісті Қарқаралы округі 
қазақтарының басқарушы сұлтаны Саржан Қа-
сым ұлы басқарды. 1826 жылы Саржан Қасымұлы 
жасағы патша үкіметінің әскеріне қарсы ашық тан 
ашық шайқасқа шықты. Алайда олар жеңі ліс ке 
ұшырады. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы 
көтерілістер жеңіліс тапқанымен, қазақ халқының ұлт-азаттық күресі 
тарихында ерекше орын алады.

картамен жұмыс!
86-беттегі карта бо-
йынша Жоламан 
Тіленшіұлы көтері-
лісі өткен аймақты 
анықтаңдар.

Қажетті дерек
1831 жылдың орта 
кезінде патша 
үкіметінің құрамында 
500 солдаты бар жаза-
лаушы жасағы Саржан 
ауылдарын шауып 
кетті. 450 бейбіт тұрғын 
қаза тапты. Ондаған 
адам тұтқынға алынды.

шығармашылық тапсырма
Саржан Қасымұлы бастаған 
көтерілістің сипаты мен 
жеңіліске ұшырау себебін 
анықтаңдар.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



80

? 1. Реформалар жүргiзудiң негiзгi салдары қандай болғанын атап шығыңдар. 
2. Картаны пайдалана отырып, округтiк приказдардың ор на лас қан жерiн және 
Кiшi жүздiң үш бөлiгiн атап көрсетiңдер. 3. Хан, жарғы, аға сұлтан, старшын 
тірек сөздерін пайдаланып басқарудың, әкімшілік-аумақтың жаңа жүйесі жай-
лы шағын әңгіме жазыңдар.

Болыс – әкiмшiлiк-аумақтық бөлiк, сондай-ақ осы бөлiктi басқарушы лауазымды 
қызмет иесi.
Керуен – алыс жерге жүк тасуға немесе сауда жасауға арналған көлiк тiз бегi. 

Жарғы – белгiлi бiр ұйымның атқаруы тиiс қызметi туралы, оның құ қық-
тары мен мiндеттерi туралы ережелер жиынтығы. Қазақ қоғамының әкiмшiлiк 
заңдарының жинағы.
Елек өзені – Жайық алабындағы өзен. Ресейдің Орынбор, Қазақстанның Ақтөбе 
(Алға, Ақтөбе, Мартөк аудандары), Батыс Қазақстан облыстары (Бөрілі ауданы) 
жерінен ағып өтеді.
десятина – 1,09 гектарға тең жер көлемі.

Эссен Петр Кириллович (1772–1844) – Орынбордың әскери губернаторы (1817–
1829).

«Сiбiр әкiмшiлiгi орталықтың берген өкiмi бойынша қазақ да ла сына  агент-
тер (өкiлдер. – авт.) жiбердi. Олар «жаңа құ рылымды қа был даудың» 

пайдалы екенiне қазақтардың көзiн жет кi зiп, кәмiл сенуiн қам тамасыз етуге 
тиiстi едi. Округтердi ашуға Қытай үкi метiнiң наразылығы көп кедергi келтiрдi. 
Содан кейiн көп ұзамай-ақ қытайлықтар жоңғарларды тал    қан дады. Қытай 
боғдыханы Цзянь Лунь қазақтардың жоңғарлар жерiне ор на ласуына рұқсат 
еткен грамотаға қол қойып, бекiтiп бердi. Бiрақ ол үшiн қазақ  тар дың Қытай 
үкiметiне жасақ (салық) төлеп тұруы тиiс екенi ескер тiлдi, қазақтардың Пе-
кинге депутация (елшiлер тобын. – авт.) жiберуiне рұқсат етiлдi...

Жаңа округтердiң ашылуына қазақтардың жерге таласып, өзара ала-
уыз болуы әсер етті. Олардың өзара дүрдараздығын Сiбiр әкiм  шi лiгi жалма-
жан пайдалана қойды – округтер құруды қолда ған дар ға жәр демiн аямады. 
Өздерiнiң даулы болып жүрген мал жайылым дарын сақтап қалуды, тiп тi 
жаңа жерлер қосып алуды көксеген қазақтардың ын та-ықыласының күш-
тiлiгi оларды жаңа округтердiң ашылуына ке  лiсiм беруге итермелеген ең 
басты себеп қана болып қойған жоқ, округтердiң ашылуына өтiнiш жасау ға 
да түрт кi болды. Орыс империясының қол астына өтудi қазақтардың қабыл 
алу ына олардың  арасындағы жер дауы ғана емес, сонымен қатар әр түр  лi 
болыстардағы сұлтандар арасындағы билiк үшiн жанталасқан алауыз дықтар 
да ықпал еттi».

Коншин Н. Павлодардан Қарқаралыға дейiн//Қазақ этнографиясы бо йынша 
жазылған еңбектер. Павлодар, 2005, 89–92-беттер.

Жаңа округтер ашылуының себептерi неде болды?

*
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§23–24.

Бүгінгі сабағымызда қазақ халқының отаршылдыққа қарсы күресінің себеп-
салдарын анықтаймыз. Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға 
береміз.

БөКЕй ОрдАСы ҚАЗАҚТАрыНың 
1836–1838 ЖылдАрдАғы КөТЕрІлІСІ

Исатай Тайманұлы 

1. Көтерiлiстiң шығу себептерi. 1836–1838 
жылдары Бөкей хан ды ғында, Кіші жүздің батыс 
бөлігінде аса iрi ұлт-азаттық көтерiлiстердiң бiрi 
өттi. Ол кө терiлiстiң басты себебi отаршылдық 
қысымнан туындаған жер дiң жетiспеушiлiгi едi. 
Мәселен, Iшкi Ор  да дағы 20 мыңға жу ық отбасы 
жер тапшылығынан зардап шектi. Ең жа қын 
шұрайлы жерлердiң бәрiн де iрi поме щиктер  мен 
байлар өза ра бөлiсiп алып қойған болатын. 

Қатардағы қарапа йым қазақтар жер дi со-
лардан жалға алып пай даланды. Қазақ ақ сү йек-
терi орыс по мещиктерiнен жалға ал ған жерлердi 
өздерiнiң жеке қалауы бойынша қазақ ауылда-
рына көтерiңкi қымбат бағаға тағы да қайыра 
жалға берiп отырды. Сөйтiп, қазақтардан әртүр-
лi айыппұл дар мен алым-салықты еселеп алып 
тұрды.

Ресей помещиктерi Юсупов пен Без бо род-
коның Каспий теңiзi жа ғасында кө ле мi ора сан 
зор жер телiмдерi болды. Жай ық әс кери ке ңесi Үлкен 
және Кiшi Өзен бо йын дағы және Қамыс-Самара көл-
де рiнiң тө ңi регiндегi жерлердi өз пайдасына басып 
алған еді. Ал Жайық бо йындағы жерлердi Жайық 
казак әс кер лерi ием дендi. 

Қазақтардың  өзеннен өтiп, жағалаудағы жайы-
лымдарды пайдалануына қатаң тыйым  салынды. Ішкi 
Орда қазақтары қарсы жағалауға өте алмады. Жәң-
гiр хан тарапынан салынатын алым-салық түрлерi 
де еңсенi езiп жiбердi. Ол жеке басының пайдасына 
жинап алынатын бiрыңғай салық түрiн енгiздi. Патша 

тірек сөздер:
• Исатай Тайманұлы
• Махамбет Өтемісұлы
• Жалға беру
• Тастөбе

есіңе түсір!
Кiшi жүз қазақтары 
қандай көтерiлiстерге 
белсене қа тысты? 
86-беттегі картадан 
Кiшi жүз қазақтары ме-
кендеген аумақты, Ішкі 
Орданың жерін көрсет.
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үкiметi ханның өзi жасап алған алым-салықтық 
қаржы жүйесiне араласпады.

2. Көтерiлiстiң барысы. 1836 жылы халық 
көтерiлiсi басталды. Оның қозғаушы күшi қатардағы 
бақташы қазақтар болды. Көтерiлiс туының астына 
бiрқатар стар шындар да жиналды. Сұлтандар тобы 
мұның ақы ры не болар екен деп, әлiптiң артын 
ба ғып, бейтарап қалды неме се көтерiлiсшiлерге 
қарсы шықты.

Халық көтерiлiсiн елге белгiлi батырлар Исатай 
Тайман ұлы (1791–1838) мен Махамбет Өтемiсұлы 
(1803–1846) басқарды. 

Исатай Тайманұлы 1791 жылы дүниеге келген. 1808 жылы Жа йық-
тың сол жа ғалауында қатты ашаршылық болған кезде оның руы қолайлы 
жағдай iздеп, Iшкi Ордаға өтiп кетуге мәжбүр болған едi. Иса тай  21 жа -
сында өз руына старшын болып тағайын далады. Ол өз қандастарының 
арасында орасан зор бедел мен сый-құрметке бөлендi.

Исатай Тайманұлының ең жақын серiгi ақын 
Махамбет Өтемiс ұлы болды. Ол араб, татар және 
орыс тiлдерiн жақсы бiлетiн. Бiраз уақыт Орынбор 
қаласында тұрған. Махамбет Өтемiсұлы белгiлi орыс 

жазушысы әрi этнографы В.И. Дальмен жақсы таныс еді. В.и. даль 
Орынбор генерал-губернаторының жанындағы ерекше тапсырмалар 
жөнiндегi шенеунiк қызметiн атқаратын. Махамбет саяхатшы ғалым 
Г.С. Карелинмен де тығыз қарым-қатынас жасап тұрған. Г.С. Карелин 
әр кездерi Iшкi Ордада және Орынборда қызмет iстеген болатын. 

1836 жылғы ақпанда көтерiлiсшiлер Жәңгiр ханға қарсы ашықтан-
ашық шабуылға шықты. Мұның басты себебi Исатай Тайман ұлының Хан 
ордасына қыр көрсетуi болды. Ол ханның шақыруына ба рудан үзiлдi-
кесiлдi бас тартты. Оның үстiне, өзiне қарасты ауылдарды қыстаудан 
көшiрiп алып, көтерiлiсшiлердiң үлкен жасағын топтастырды.

1836 және 1837 жылдары шағым мен өтініш беру арқылы Иса тай 
Тайманұлы Жәңгiр хан және оның төңiрегiндегi жан дай шаптар ды   
қалың  көпшiлiктiң көз алдында әшкерелемек бол ды. Шағым-өтініш 
жол дау жап пай наразылыққа ұласты. Бұ ған 1836 жылы өте көп адам 
қатысты. 

Исатай батыр халық қалың жиналған То лы бай шатқалында өз өтi-
нiшiн табыс еттi. Халық қаһарынан сескенген Жәңгiр хан оның ай т қан 
 талаптарын түгел тыңдап шығып, қордаланып қалған мәселелерді шешуге 
уәде бердi.

Махамбет Өтемiсұлы

Көтеріліс басшылары-
на кластер жасаңдар.
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1836 жылдың күзiнде Исатай Тайманұлы әртүрлi 
рулардың ауылдарын аралап жүрiп, Жайық казак 
әскерлерiнiң иемденiп отырған жер лерiн өз беттерiнше 
тартып алуға шақырды. Көтерiлiс көсемiнiң ха лық 
арасындағы беделi мен абыройы күн санап арта бердi. 
Кө те   рi лiсшi лер хан жасағына есеңгiрете  тойтарыс бердi. Ханның төңi-
ре гiн дегi жан дайшаптардың бiрi би Балқы Құдайбергенұлы көтерілісті 
бастаған қазақтарға шабуыл жасады. 

Исатай шабуыл жасағандарды жазалау үшiн 
құрамында 270 сарбазы бар қарулы жасақты 
жұмсады. Олар әлгi бидiң ауылын шауып, толық 
күйзелтiп кеттi.

Ендi кө терiлiс аумағының шегарасы кеңейе 
түстi. Көтерілiс шiлердiң қа тары да ұдайы арта 
бердi. Көтерiлiс ауқымынан қауiп тенген Орын бор 
шегара комиссиясы Исатай Тайманұлын ұстап 
алып, iсiн сотта қарауға тапсырма бередi. Бұған қарсы генерал-губернатор 
В.А. Перовскийге көтерiлiсшiлердiң басшысы шағым жасады. 

Исатай батыр оған жолданған өтiнiш-шағымында былай деп жаз  ды: 
«Бiздiң өтiнiштерiмiз бен шағымдарымызға ешкiм де құлақ аспайды.  
Бiздiң мал-мүлкiмiздi талан-таражға салып, тонап кетедi. Сөйтiп, бiз 
император тақсырдың қол астына адал ниетпен берiл ген дiгiмiз жөнiнде 
ант қабылдаған бола тұрсақ та, күн сайын қорқы нышты үрей кешемiз».

1837 жылдың жазы мен күзiнде көтерiлiсшiлер iрi байлардың 
ауылдарына шабуылды күшейттi. Сол жылы күзде құрамында 200 сар-
базы бар жасақ Қарауылқожа Бабажанұлының ауылын шауып, күл-
талқан етiп кеттi. Елу адам, соның iшiнде екі сұлтан тұтқынға алынды. 
Көтерiлiсшiлердiң елеулi күшi бiрте-бiрте Хан ордасына жақын дап келе 
жатты. Көтерiлiсшiлер Жәңгiр ханды жақтаушылардың мал-мүлкi мен 
шұрайлы жайылымдарын басып алумен болды.

Көтерiлiсшiлер Астрахан губерниясы Чернояр уезiнiң аумағын да ба-
сып өттi. Олар қалмақтар және татарлар дың ауылдарына ша буыл жасап, 
талқандап кеттi. 

3. Көтерiлiсшiлердiң Хан ордасын қамауға алуы. Исатай Тай ма нұлы 
бастаған көтерiлiсшiлер 1837 жылғы қазан айының аяқ кезiнде Хан орда-
сына он шақырымдай жақын келдi. Жәңгiр хан да, оның тө ңiре гiндегiлер 
де қоршауда қалды. Көтерiлiсшiлердiң жалпы саны екi мың адамнан аса-
тын едi. Көтерiлiсшiлер Жәңгiр ханнан Балқы және Қарауылқожа билердi 
өз төңiрегiнен қуып жiберудi, билiктi ру старшындарының қолына берудi 
талап еттi. 

Жәңгір хан берген 
уәдесінде тұрды деп 
ойлайсыңдар ма?

ойлан!
Балқы бидің іс-әреке-
тіне Исатайдың бер-
ген жауабы орынды 
ма? Сөзіңді дәлелде.
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Ол көтерiлiсшiлермен келiссөз жүр  гiзуге көштi. 
Ханның қолына жаңа талап-петиция табыс етiлдi. 
Онда, егер ханға қойылып отырған талаптар орын-
далмайтын болса, көте рi лiсшiлердiң бүкiл ауыл-
аймағымен Iшкi Орданы тастап, кө терiле көшiп 
кететiнi ескертiлдi. Оған халық арасында ықпалды 
үш жүз рубасы мен старшын және батырлар қол 
қойды. 

Патша үкiметiнiң әкiмшiлiгi де қатты алаңдады. 
Көтерiлiсшiлер Жайықтан бұзып-жарып сыртқы 

бетке көшетiндей күн туа қалса, оған қарсы алдын ала шұғыл шаралар 
қабылдауға кiрiстi. Шегара бекiнiсi күшейтiле бастады.

Исатай Тайманұлы ханмен екi арадағы шиеленiстi жағдайды бей бiт 
келiссөздер арқылы шешуге болатынына патша әкiмшiлiгiн сен дiруге ты-
рысты. Батыр уақыттан ұтуды ойластырды. Қыс түсiп Жайықтың мұзы 

қатқан бойда оның сол жақ бетiне көшiп кетпек болды.  
Ал бұл екi арада Орынбор әкiмшiлiгi мен Жәңгiр хан 
казак тардың әс кери күштерiн шұғыл түрде топтастырып 
үлгердi. Жазалау шараларын жүзеге асыратын Жәңгiр 
хан жасақтары да әзiр болды. Сөйтiп, қысқа мерзiмнiң 

iшiнде көтерiлiсшiлерге қарсы 1000-нан астам адам шоғырландырылды. 
4. Тастөбе түбiндегi шайқас. Шиеленiстiң қан майданда шешi летiн 

уақыты таяп келдi. 1837 жылдың 15 қарашасында Тастөбе деген жер-
де көтерiлiсшiлер мен жазалаушы отрядтар арасында кескiлескен қан ды 
шайқас болды. Көк сүңгiнi шебер пайдалана бiлудiң, жа рам ды жақсы ат-
тарды таңдап мiнудiң, шайқас өткен жер жағдай ымен бес саусақтай жақсы 
таныс болуының нәтижесiнде көтерi лiс шiлер ұрыстың алғашқы жарты-
сында басымдық танытып, едәуiр жеңiске жеттi. Алайда көтерiлiсшiлердi 
жазалаушылар зең бiрекпен толассыз  атқылай бастады. Көтерiлiсшiлер 
бұған шыдай алмай, кейiн шегiнуге мәжбүр болды. Олардың соңынан 
бiрнеше шақырымға де  йiн қуғын жасалды. Ондаған адам қаза тапты. 
Қуғын кезiнде көте рiлiсшiлердiң бiраз малы жау қолында қалды.

Тастөбе түбiндегi жеңiлiстен кейiн көтерiлiсшiлер шағын топ тар ға 
бөлiнiп, Iшкi Орда аумағына тарап кеттi. Көтерiлiсшiлердiң кү шi әлсi реп, 
рухы төмен түстi. Жазалаушы әскер бар лық күш  тi көтерiлiстiң басшысын 
қолға түсiруге жұмсап бақты. Иса тай дың басына 500 сом күмiс ақша, оны 
қолға түсiргенге 1000 сом тiгiлдi.

1837 жылдың желтоқсанында көтерiлiсшiлер Жайық өзе нiн кесiп 
өттi. Сарайшық бекiнiсiнен сұлтан Баймағамбет Айшу ақұлы 80 казак 
және өзiнiң адамдарымен көтерiлiсшiлердiң соңына  түстi. Қуғын кезiнде 

Көтерілістің бары-
сына жыл мезгілінің 
әсер етуі мүмкін бе?

анықта!
Неліктен көтеріліс-
шілер Жәңгір хан-
нан Балқы және 
Қарауылқожа 
билер ді өз төңірегі-
нен қуып жіберуді 
талап етті?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



85

бiрнеше көтерiлiсшi тұтқынға алынды. Сұлтан Баймағамбет Айшуақұлы 
қанша әрекет жасаса да көтерiлiс басшысын қолына түсiре алмады. 
Көтеріліс Кіші жүздің негізгі аумағын түгелдей дерлік қамтыды.

5. Көтерiлiсшiлердiң күшiн бiрiктiру әрекетi. Көктем шығы сымен  
қазақтардың қозғалысы жер-жерде қайтадан күшейе түстi. Мәселен, Елек 
өзенiнiң бойында Жоламан Тiленшiұлының жасағы iс-қи мыл жасады. 
Арал-Каспий аралығында Жүсiп батырдың жасақтары  пайда болды. Ал 
Орталық Қазақстан далаларында «бүлiкшiл сұлтан» атанған Кенесары 
Қасымұлы бастаған аса қуатты көтерiлiс кеңiнен құ лаш жайды.

Мiне, мұндай жағдайда Исатай Тайманұлы Хиуа хандығынан бө-
лi нiп шыққан сұлтан Қайыпқали Есiмұлымен күш бiрiктiруге шешiм 
қабылдады. Сұлтан өзiн хан деп жариялады. Оның жасағында 3000-ға  
жуық сарбаз бар едi. Бұл екi жасақ бiр-бiрiмен Ойыл өзенiнiң сағасындағы 
шектi руының ауылдарында қосылды.

Патша үкiметi үшiн өте күрделi қауiптi жағдай қалыптасты. Оның 
үс тiне бүкiл Кiшi жүздiң көтерiлiске шыққан күштерiн бiрiктiру ние тi  де 
байқалды. Сондықтан Орынбор өлкесiнiң генерал-губернаторы  қазақтардың 
қозғалысын басып-жаншу үшiн iрi әскер құрамын аттандырды. 

1838 жылы Қиыл және Ақбұлақ өзендерiнiң бо йында көтерiлiсшi-
лер мен жазалаушылар арасында шешушi шайқас өттi. Осы шайқаста 
көтерiлiстiң басшысы Исатай Тайманұлы  қаза тапты. 
Кө терiлiсшiлердiң қалған тобы кейiн шегiнiп, дала 
қойнауына сiңiп кеттi. Жазалаушы әскер олардың соңынан 
қуғын ұйымдастырды. Шайқаста көтерiлiсшiлерден 80-ге 
жуық адам қаза тапты. 

6. Көтерiлiстiң жеңiлiске ұшырауының себептерi мен салдары. Исатай 
Тайманұлының қазасынан кейiн көтерiлiс бәсең тарта бас тады. Жекелеген 
жасақтар Төменгi Жайық шегара шебiне таяу жерлерде, Ойыл өзенiнiң 
бойында ғана iс-қимыл көрсетiп жүрдi.

Махамбет Өтемiсұлы бiраз уақыт бой тасалап, жасырынып жүруге 
мәжбүр болды. Көтерiлiс басып-жаншылғаннан кейiн оған қатыс қандарды 
қуғындау басталды. Көптеген адамдарға өлiмшi етiп дүре соғылды. 
Көтерiлiсшiлердiң бiрқатары каторгаға айдалды, мал-мүлкi тәркiлендi. 
Көтерiлiске неғұрлым белсене қатысқандар Сi бiр ге 
бiржолата жер аударылды.

Көтерiлiстiң жеңiлiске ұшырауының негiзгi се-
беп терi: ең алдымен, қозғалыс алдын ала мұқият 
ұйым дастырылмады, оның айқын бағдарламасы 
болмады, көтерiлiс жергiлiктi шашыраң қы сипат 
алды. Көтерiлiстiң басшылары Кенесары Қасымұлы 

Көтерілістің 
нәтижесі жайлы өз 
пікіріңді айт.

картамен жұмыс
86-беттегі картадан 
негізгі шайқас өткен 
жерді көрсетіңдер.
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мен Жо ламан Тiленшiұлы бастаған жасақтарымен 
байланыс жасай алмады. Патша үкiметiнiң әскерлерi 
мылтық, зеңбiректермен жарақтандырылған едi. 
Кейде зеңбiректен үстi-үстiне бiрнеше оқ атудың 
өзi көтерiлiсшiлердi кейiн шегiнуге мәжбүр еттi. 
Қазақтардың қо лында ондай қару болған жоқ. Көтерiлiстiң жеңiлiп 
қалуының басты  себептерiнiң бiрi бұл жолы да, Сырым Датұлының 
жасақтары сияқты, екi бағытта – әрi патша үкiметiне, әрi хан билiгiне 
қарсы күрес жүр гiзiлдi. 

Исатай Тайманұлы мен Махамбет  Өте мiсұлы бас-
қарған көте рi лiстiң зор тарихи маңызы болды.  Бұл 
патша үкiметi құрған жа ңа әкiмшiлiк аумақтағы қа-
зақтардың отар шыл  дық қа қарсы iрi бас кө теруi едi. 
Оның ұлт-азаттық сипаты басым бол ды. Көтерiлiс аяу-
сыздықпен басылған нан кейiн де жалғаса бердi. 

Жәңгiр хан көтерiлiсшiлердiң кейбiр талаптарын орындауға мәжбүр 
болды. Атап айтқанда, халықтан жиналатын алым-салық төлемiн едәуiр 
жеңiлдеттi. Патша үкiметiне наразылық бiлдiрген стар шындардың 
пiкiрiмен санасу керектiгiн түсiндi. Көтеріліс басшыларының ұрпақтары өз 
батырларының ерліктерін мәңгі есте қалдыру мақсатымен олардың есімдерін 
бірқатар қала, көшелерге қойды. 2003 жылы Махамбет Өтемісұлының 
туғанына 200 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті.

? 1. 1836–1838 жылдарда Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемiсұлы  бас таған 
көтерiлiстiң негiзгi себептерi неде болғанына сипаттама бе рiң дер. 2. Қосымша 
материалдарды пайдалана отырып, Ма хамбет Өте  мiсұлының өздерiңе ұнаған бiр 
өлеңiн жатқа айтып берiңдер.

Жалға беру – жер не мүлiктi уақытша пайдалану үшiн жалға беру.

даль Владимир иванович (1801–1872) – орыс жазушысы, лексикограф, этнограф. 
Қазақ ауылдарын аралап, олардың тұрмыс-тiршiлiгi туралы жазған.

Көтерілістің жеңіліске ұшырау себептері

Көтеріліс алдын ала мұқият 
ұйымдастырылмады

Айқын бағдарламасы
болмады

Көтеріліс шашыраңқы 
сипат алды 

Көтерілісшілер нашар 
қаруланды, саны аз болды, екі 

бағытта күрес жүргізді

*

Кестені тағы қандай 
себептермен 
толықтыруға болады?

анықта!
Көтерілісшілердің 
әлсіреуіне ықпал 
еткен жағдайлар.
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(1837 жылғы 5 қараша. – Исатай Тайманұлы бастаған көтерiлiс туралы  
Орынбор әскери губернаторына подполковник Гекенiң қол қойып жолда-

ған рапортынан).

«Мына жағдайды хабарлауды өз борышым деп санаймын. Болып өткен сой-
қанды оқиғалардың iзiн ең таяу жерден өзiм көрiп шыққаннан кейiн мұн дағы 
қазiргi жағдай менiң Орынбордан аттанарда көз алдыма ойша елес теткен-
дегiмнен әлдеқайда күрделi де қиын екенi айқын болды. Кiшi ордадағы тәртiп 
пен тiршiлiктiң берекесi қашып, былыққаны соншалықты, тiптi оны ойлаудың 
өзі қиын. Мұның ақыры немен бiтетiнi де бел гiсiз. Жұрттың бәрiнiң бастары 
қатып, жаппай мазасыздық жайлап алған. Олар өз жауларынан кек алмай, 
тоқтай алмайтын сияқты көрінеді».

ХVIII–ХIХ ғасырлардағы қазақ-орыс қатынастары. Алматы, 1964, 280–  
282-беттер. 

Бөкей хандығында қалыптасқан күрделі жағдайдың салдары қандай 
болуы мүмкін?

§25–26.

Бүгінгі сабағымызда көтерілістің себептері, мақсаты мен қозғаушы 
күштерін анықтаймыз. Кенесары хан көтерілісінің барысын, оның неліктен 
жалпыұлттық сипатқа ие болғанын білеміз.

КЕНЕСАры ҚАСыМұлы БАСТАғАН ұлТ-АЗАТТыҚ 
ҚОЗғАлыС (1837–1847)

Қазақтардың патша үкiметiнің отаршылдық саясатына қарсы 
ұзаққа созылған кө те  рiлiстерiнiң бiрегейі 1837–1847 жылдары Кене-
сары Қасымұлы бас  таған ұлт-азаттық көтеріліс болды. Көтерілістің 
мақсаты – қазақ халқының азаттығын, еркіндігін сақтау еді.

1. Көтерiлiстiң себептерi және қозғаушы күштерi. 
ХIХ ға сырдың 20–30-жылдарында отаршыл өкiмет 
билiгi мен қазақ хал қының арасындағы қарым-қатынас 
елеулi түрде шиеленiсе түстi. Кiшi жүз бен Орта жүздегi 
хан билiгiнiң жойылуы сұлтандардың, билердiң және 
батырлардың едәуiр бөлiгiнiң наразылығын  туғызды. 
Патша үкiметi қазақ халқының ежелден қоныстанып 
келе жат  қан жерлерiн әскери бекiнiстер салу үшiн 
жаппай тартып ала бастады. Патша үкi метiнiң әскери 

отрядтары қазақ ауылдарына шабуыл жасап, күн көр сетпедi. Осының 

тірек сөздер:
• Ағыбай батыр 
• Наурызбай батыр
• Сыздық сұлтан
• Иман Дулатұлы
• Бұқарбай батыр
• Манап
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бәрi байырғы жергiлiктi халықты қатты күйзелiске ұшыратты, олардың 
күнкөрiсiн қиындатып жiбердi. 

Көтерiлiстiң басты мақсаты – қазақтардың патша үкiметi тартып 
алған атамекен қонысын қайтарып алу, округтердi тарату, отар шылар 
енгiзген алым-салықтарды жою едi.

Қозғаушы күш ретінде көтеріліске қатардағы 
қарапайым халық, сондай-ақ старшындар мен 
би, батырлар, тiптi сұлтандар да қатысты. 
Көтерілiсшiлердiң қалың қолына үш жүздiң 
атақты батырлары же текшiлiк еттi.

Көтерiлiске қатысушылар негiзiнен қазақ халқы едi. Бiрақ олар дың 
арасында орыстар мен башқұрт, өзбек, қарақалпақ, тү рiк мен, тiп тi по-
ляктар және басқа халық өкiлдерi де болды. Олардың кей бiреулерi ханның 
ерекше сенiмi мен құрметiне ие болып, жоғары ла у азымды қызметтер 
атқарды. Наурызбай сұлтанның ат қосшысы Ни колай Губин есiмдi орыс 
едi. Татар Әлiм Ягудин Әс ке  ри  кеңестiң мү шесi болатын. Дипломатиялық 
қызметке ханның аты нан  өзбек Сейдаққожа Оспанов басшылық еттi. 
Бұлардың бәрi де Кене са рыға жақсы ұйымдастырыл ған тәртiптi әскер 
құруына кө мек тестi және көтерiлiсшiлерге өздерiнiң жеке тәжiрибелерiн 
үйреттi.

2. Кенесары Қасымұлы – қаһарман батыр, қолбасшы, дипломат, аса 
көрнектi тұлға, мемлекет қайраткерi. 1837 жылы Кенесары Қа сым ұлы 
жетекшілігімен көтерiлiс басталды. Ол Қазақстандағы iрi көтерiлiстердiң 
бiрi едi. Оған үш жүздiң қазақтары түгел қатысты. Ке несары тарих сахна-
сында өзiнiң бабасы Абылай ханның iсiн жал ғастырушы ретiнде көрінді.

Сұлтан Кенесары 1802 жылы дүниеге келген. Ол Қасым сұл тан ның 
баласы, Абылай ханның туған немересi едi. Көтерi лi с  тiң болашақ бас -
шысы Кенесары бала кезiнен-ақ ат құлағында ой наған, құралайды  көзге 
атқан мерген болды.  Ғажайып аңшылығымен, қара қылды қақ жарған 
әдiлдiгiмен, ерiк-жiгерi, қа жы  мас қайратымен және жүрек жұтқан 
батылдығымен, қайтпас қайсар қаһармандығымен танылды. Оның бойын-
да ұйымдастырушылық жә не әскери қолбасшылық 
таланты мол болатын. ХIХ ғасырдың орта кезiндегi 
орыс зерттеушiлерiнiң бiрi Л. Мейер: «Кенесарыға 
көзсiз ерлiк тән едi», – деп жаз ды.

Замандастарының сипаттауына  қара ғанда, ол 
ашаң жүздi, орта бо  йлы, жауырыны қақпақтай, 
нар тұлғалы болған. Аз сөй леп,  көп тыңдайтын, 
өзiн-өзi аса байсалды ұстай бiлетiн. Әңгiме лес  кен 
адамының пiкiрiне әрқашан мұқият назар аудара-

Кенесарының отаршылдық 
билікке қойған талап-тілекте-
ріне талдау жасаңдар.

картамен жұмыс
90-беттегі карта-
дан көтерілістің 
негізгі аймағын 
басты шайқастар 
өткен жерлерді 
көрсетіңдер.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



90

К
ен

ес
а
р
ы

 Қ
а
сы

м
ұл

ы
 б

а
ст

а
ға

н
 ұ

л
т-

а
за

тт
ы

қ
 қ

оз
ға

л
ы

с

©
 Ж

Ш
С 

«8
&

8»
, 2

01
8

Ш
ай

қа
с 

өт
ке

н 
же

рл
ер

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



91

тын. Қонақжай қасиетi ерекше күштi едi. Әкесi-
мен және ағаларымен бiрге жүр ген  кезде рiн де 
олардан қолбасшылық тәжiрибесiн едәуiр үйренiп 
алған болатын.

3. Көтерiлiстiң басталуы. Көтерiлiс Кенеса-
рының патша үкiметi нiң   саясатын жа рам сақта-
на қолдаған сұлтандар мен би лер дiң ауыл дарын 
ша  уып алудан бас  талды. Ол шегара  ше бiн де гi 
бе  кiнiстерге де, патша үкiметiнiң әскери жасақ-
тарына да жиi-жиi ша буыл жасап тұрды. Мәселен, 
1837 жылдың аяқ кезiнде Кенесары  хо  рун жий 
Рытовтың отрядын тас-талқан етiп же ңiп шықты. 
Олар Пет ропавлдан Ташкентке бет алған сауда 
керуенiн күзетiп бара жат қан едi.

Кенесары өзiнiң адамдарын 1837 жылы Ба-
тыс Сiбiр генерал-губернаторына жiберiп, оған арнайы хат жолдады. 
Хатында Ақтау бе кi нiсi мен Ақмола приказын жоюды, Омбыда тұтқында 
отырған өз адам дарын түгел босатуды, қазақ жерiнiң 
тұтастығын қал пына келтiрудi талап еттi. Генерал-
губернатор Кенеса ры   ның адамдарының барлығын 
да саптағы мың солдаттың арасынан  өт  кiзiп, дүре 
соқ тырды. Олардың әскерге жарайтындары тұрақты 
ар  мия қатарына алынып, қалған дары Сiбiрге жер 
ауда рыл ды. Генерал-губерна тордың бұл әрекеті Ке-
несары сұлтанның ашу-ыза сын кел тiрiп, көтерi лiстi 
бастап кетуін тездет  тi. Ол старши на Симоновтың әскери жасақ тарына 
күйрете соққы берiп, көп теген қа  ру-жарағы мен оқ-дәрiсiн тартып алды. 

Кенесары жасақтарының белсендi әс  кери iс-қимылы 1838 жылдың 
жазында бас талды. Ол Ақмола бекiнiсiне таяу iрi елдi ме кен дi алты 
күн бойы қор шауда ұстап, өртеп жiбердi. Ақмола бекiнiсi мықты қор-
ғалатын. Бекiнiстiң төңiрегiне терең ор қазылып, оған же те берiс жер-
лерге күштi кедергi-тос қауылдар қойылған еді. Ақмола бе  кiнiсiн аға 
сұлтан Қ. Құдаймендiұлы мен әскери старши на Карбышев бастаған отряд 
қорғады. Кенесары шабуылды 1838 жылдың 7 тамызында таң ата бастады. 
Оның сарбаздары бекiнiстi өрт шығаратын жебелермен атқылады. Бекiнiс 
өртке оранды. Кене са рының даңқты батырларының 
бiрi Басықара бекiнiс тiң iшкi жа ғы на  баса-көктеп 
кiрiп барып, сұрапыл ұрыс салды. Осы шайқас та 
Басықара батыр мен 255 жауынгер ер  лiкпен қаза 

Кенесары Қасым ұлы 

ізден!
Көтерілістің себеп-
тері, мақсаты мен 
дайындығын тал-
дап, нәтижесіне 
болжам жасаңдар.

Ақмола бекінісіндегі 
негізгі оқиғаларды 
анықта.
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тапты. Бекiнiске Ағыбай, иман, Бұқарбай батыр-
лар дың  сарбаздары басып кiрдi.

4. Қазақ хандығының қалпына келтiрiлуi. 
1841 жылдың қыргүйек  айында үш жүздiң өкiл-
дерi бас қосқан жиында Кенесары Қа сымұлы  
хан сайланды. Сөйтiп, Қазақ хандығы қалпына 
келтiрiлдi. Пат ша үкi ме тi бұл жайсыз хабарды 
өте өкiнiш сезiмiмен естiп-бiлдi. Ендiгi жер де Ке-
несары бастаған көтерiлiс ұйымдасқан сипат  ала 
бастады. Ұлт-азаттық күрестi табысты жүргiзу 
үшiн Кенесары хан бiр орталықтан басқарылатын 
мемлекет құрды. Оны ханның өзi басқарды. Хан-
ның жанынан жоғарғы кеңесшi орган – өзiне 
барынша адал бе рiл ген батырлар, билер мен 
сұлтандардан тұ ратын арнайы Кеңес құрылды. 
Кенесары хан дықты өзiнiң сенiмдi адамдары – 
жасауылдар арқылы басқарды. Олар сот iсiмен, 

ша руашылық мәселелерiмен, дипломатиялық жұмыстармен, алым-са -
лық жинаумен және әске ри iстермен айналысты. Жасауылдар соны   мен 
қатар орталық өкiмет билiгi берген нұсқаулардың мұқият орын далуын, 
мал жайылымдарының дұрыс бөлiнiп, тиiмдi пайдала нылуын бақылады, 
халықтың көңiл күйiн де қадағалады. Хан билiгi қыз ме тiнiң оңды нәти-
желерi ретiнде оның қол астындағы халық ара сында алауыздық пен ба-
рымта алу жойылды.

5. Ханның алым-салық және сауда-саттық саясаты. Кенесары ең ал-
дымен алым-салық төлеудiң тәртiбiн ретке келтiрдi. 
Мал өсi ру шi лер – зекет, ал егiншiлер – ұшыр 
төлейтiн болды.

Патша әскер ле рiмен соғысты одан әрi жалғастыру 
қосымша материалдық және қар жы шығындарын 
қажет еттi. Сондықтан алым-салықтың қо сымша 
түрi енгiзiлдi: халықтан киiм-кешек, қару-жарақ, 
ат әбзел де рiн жинау қол  ға алынды. 

Кө  терiлiске деп жиналған астықты патша үкi метi жиi-жиi тәркiлеп 
кетiп жүрдi. Тә уекел етiп, көтерi лiсшiлерге ас тық апарып сатқандар 
жаза лаушы әскердiң қа һа рына ұшырады. Сондықтан да Кенесары қазақ-
тар дың егiншiлiкпен айналысуын қатты қол дады. Көпестердiң сау да 
керуендерiнен алы натын баж салығы едәуiр табыс  беретiнiн ескерген 
Ке несары оларды тонауға ты йым салды. Сауда керуендерiнiң толық 
қор  ғалуын қамтамасыз еттi. Керуен басыларын жеке өзi қабылдап та 

Кенесарының  
отаршыл әкімшілікке 

жолдаған хаты

талдау жаса
Қазақ хандығының 
қалпына келтірілуі 
қандай өзгерістерге 
алып келді?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



93

отыр ды.  Баж салығынан түскен қаржы ға Орта Азия базарынан қару-
жа рақтар мен оқ-дәрi са тып алынды.

6. Қарулы күштердiң құрылуы. Кене сары 20 мың сарбаздан тұ ратын 
әрi жа уынгерлiк қабiлетi күштi тұрақты әскер жасақтай алды. Кенесары 
әскерi жүз дiк тер мен мыңдықтарға бөлiндi. Ерлiгi  мен ерекше көзге түскен 
сарбаздардың қатарынан жүзбасылар мен мың басылар тағайындалды. 
Кенесары  құралайды көзге ататын мергендерден iрiктеп, мергенбасы 
басқара тын ерекше жасақ құрды. Орыс армиясының үлгiсi бойынша хан 
өз әскерлерiне ерекше  айырым белгiлерiн енгiздi.

Хан сарбаздарынан шайқас тактикасы мен әске-
ри өнердiң амал-тә сiлдерiн меңгерудi талап еттi. 
Көтерi лiсшiлердi әскери өнерге үйрету мен орыстың, 
татардың және башқұрттардың бұрын тұрақты орыс армиясында қызмет 
еткен тәжiрибелi солдаттары айналысты. Хан армияда қатаң тәртiп орната 
бiлдi. Әскери тәртiптi бұз ғандар қатаң жазаланды, қару-жарақ ар найы 
қой маларда сақталды. 

Кенесары барлаушылардың қызме тiн де шебер пайдаланды. Олар кө-
терi лiс бас шы сына патша әскерлерiнiң қашан және қайда бет ала тынын 
алдын ала хабарлап отырды. Кенесары әскерiнiң тыл қыз метi де жолға қо-
йылды. Ол көтерi лiс  шiлердi азық-түлiкпен, жемшөппен  қам  тамасыз еттi. 

7. Патша үкiметiнiң жазалау әрекет терi. Отаршылдыққа қарсы кү реске 
қа зақтардың үш жүзiнiң бәрi бiрдей белсене қатысуы патша  үкiметiнiң 
зәресiн ұшыр ды. Сондықтан да ол көтерiлiс шi лерге қарсы  неғұрлым батыл 
әрекеттер ұйымдастыруға көштi. 

Ресей императоры Кенесары бастаған көтерiлiстi басу мәселе-
сiн  ұдайы ерекше бақылауда ұстады. Ол қазақ ханына қарсы жо рық  
ұйым  дастыру жөнiнде жарлық шығарды. Ханның басына 3 мың   сом 
мөл шерiнде сыйлық жария ланды. Көтерiлiсшiлерге қарсы  старшина 
Лебедев басқарған жазалаушы отряд жiберiлдi. 1843 жылы сұлтандар 
А. Жантөрин мен Б. Айшуақұлы бас таған екiншi әскер жабдықталды. 
Онымен бiр мез гiл де Омбыдан, Петропавлдан, Қар  қаралыдан да әскер-
лер шықты. Патша үкiметiнiң әскерлерi жергiлiк-
тi жер жағ дайын нашар бiлдi. Оның үстiне, дала 
сар   баз дарына қарсы ұрыс жүргiзудiң ерек ше әдiсi 
қажет едi. Мұның бәрi де патша үкiметi жазалаушы 
әскерiнiң сiлесiн қа тырды.

Туған өлкенiң жер жағдайын жақсы бiлетiн Ке-
несары жауға қар  сы шабуылды одан әрi үдеттi. 1844 жылы Кенесары 
хан Тобыл өзенiнiң жоғарғы ағысында А. Жан төрин сұлтанның әскерiне 
күйрете соққы бердi. Кескiлескен шай қас та  сұлтанның 44 адамы қаза 

Қарулы күштер құры  лы -
мына сызба жасаңдар.

Кенесары бастаған ұлт-
азаттық күрес неліктен 
жалпы ұлттық сипатқа 
ие болды?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



94

тапты. Бұл кезде Дуниковскийдiң әс ке ри  тобы таяу маңда болған едi. 
Бiрақ оның ұрысқа араласуға батылы жетпедi. 

Кенесарының не гiзгi әскери күштерi 1844 жылдың тамызында Ека-
терина стани цасына шабуыл жасады. Бе кi нiстiң ма ңын дағы елдi мекендi 
өртеп жi бердi, 40 адамды тұтқынға алды, қы руар малды айдап әкеттi. Соны-
мен қатар мылтық, пистолет, қы лыш, най за  сияқты көптеген қару-жа рақ 
түрлерiн олжалады. Арнайы жi бе рiлген жазалаушы отряд Ке несарының 
ауылына жете алған жоқ. Үкi мет басында ғы ларды абыржушылық пен 
үрей биледi.

8. Кенесары әскерлерiнiң ұлы жүз аумағына қарай шегiнуi. Кенесары 
Са рыарқаны тас тап, көтерiлiс орталығын Жетiсу жерiне қарай ауыс-
тыруға мәжбүр болды. Сiбiрдегi өкiмет билiгi Омбыдан елеулi әскер кү-
шiн зеңбiректерiмен қоса Жетiсуға жедел түрде жiбердi. Азық-түлiктiң 
тапшылығы Кенесарыны егiншiлiкпен айна лысуға мәжбүр еттi. Күшi 
басым патша үкiметiнiң қы сым жасауымен  Кенесары Iле өзенiнiң оң жақ 
бетiне өтiп, одан әрі Алатау дың етегiне көшiп барды. Ал патша үкiметi 
оған Кiшi жүз бен Орта жүз қазақта ры тарапынан көмекке келетiн жолды 
кесiп тастады. Ұлы жүздiң Сұ раншы, Байсейiт, Тайшыбек сияқты ба-

тырлары көтеріліске қолдау  көрсеттi. Көтерiлiсшiлердiң 
сиреп қалған қатарын то лықтырып, едә уiр күшейттi.

Кенесары Қасымұлы Қытайға барып, бой тасалай 
тұруды да ойла ды. Бiрақ оның бұл әрекетiн Қытай 
үкi метi қолдамады. Ресей им периясымен қарым-қаты-

насымызды бүлдiрiп аламыз деген қауiп пен Кенесарының өтiнiшiн 
қанағаттандырудан үзiлдi-кесiлдi бас тартты. Қазақтардың арасында 
беделi күштi әрi жауынгер ханды қа был даудың ешқандай да қажетi 
жоқ деп ойлады. Оның үстiне, бұл кезде Қытайдың өзi де қазақтармен 
дiнi бiр ұйғыр және дүнгендердiң кө терiлiстерiнен мазасы кетiп, қатты 
алаңдаулы еді.

9. Көтерiлiсшiлердiң Қырғыз аумағындағы қимылдары. Кө те рі-
ліс шiлер қырғыз жерiне жақын келдi. Бұл кезде қырғыздар Қоқан 
хандығының ықпалында болатын. Хан солтүстiк қырғыз рулары н 
билеушi манаптардың өзiне бағынуын талап еттi. Бұл та лап тар патша 
үкiметiмен және Қоқан хандығымен одан әрi күрес жүр гiзу үшiн күш 
бiрiктiру қажеттiгiнен туған едi. Хан қырғыздарға арнаған үндеу iнде 
былай деп жазды: «Менiң мұнда келгендегі мақ сатым, сендермен жау-
ласу, қан төгiсу емес, қайта қазақтар мен қырғыздардың басын қосып, 
оларды күшейту болып табылады».

Қырғыздарда Шыңғысхан ұрпақтарына бағыну дәстүрi қалыптаспаған 
едi. Сондықтан да олардың ханға бағынуы, сөйтiп, өздерiнiң тәуелсiздiгiнен 

Патша үкіметінің 
жазалау шараларын 
анықтаңдар.
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айырылуы, әрине, қырғыз ақсүйектерiнiң ой ы на 
кi рiп те шықпағаны әбден табиғи нәрсе едi. Оның 
үстiне, қыр ғыздар Абы лай ханның қырғыз аумағына 
жасаған жорықтарын да ұмыта қо йған жоқ болатын. 
Қырғыздар патша үкiметiнiң Сiбiр әкiм шiлiгi та-
рапынан едәуiр қолдау табатынын да сездi. Омбыдан 
жіберілген Вишневский қыр ғыздарды Кенесарының 
ауылдарына шабуыл жасауға айдап салды. Қырғыз 
манаптары iрi тайпа өкiлдерiн құрылтай жиналы-
сы на ша қырды. Ықпалы күштi Орман манап бар-
лық қыр ғыздардың би леу шiсi болып тағайындалды. 
Құ рылтайға жиналған  манаптар Ке несары ханның 
ұсынысын қабылдаудан ашықтан-ашық бас тартты.

1847 жылғы сәуiрде Кенесары он мыңдай қолмен Қырғызстанның 
жерiне басып кiрдi. Қырғыздармен шайқас Ыс тықкөл мен Шу өзенiнiң 
жоғарғы ағысы аралығында Кекiлiк сеңгiр тауының қойнауында өттi.

10. Көтерiлiстiң жеңiлу себептерi мен салдары, тарихи маңызы. Та-
ныс емес таулы шатқал  арасында қазақтар абайсызда қоршауда қалып 
қойды. Соң ғы шайқас қарсаңында өткiзiлген әскери кеңесте Кенесары 
хан ның  серiктерi қоршауды бұзып өтiп, ханның аман құтылуы туралы 
ұсы ныс жасады. Бiрақ хан ол ұсыныстан бiржолата бас тартты. Кенесары  
хан өз батырларын қоршауда қал дырып, жеке өзi 
қашып құтылуды ар санады.

Сұлтан Рүстем мен Ұлы жүздiң ықпалды биi 
Сы патай жасақта ры ның кенеттен шегiнiп кетуi 
көтерiлiсшiлердiң жағдайын қиындатып жiбердi. 
Тоқмаққа таяу жерде Кенесары 30-дан астам сұл-
танымен және азғана сарбазымен күшi басым қар-
сыласымен ерлiкпен шай қасып, тұтқынға түс тi. 
Көтерiлiсшiлердiң шағын тобы қоршауды бұ  зып шығып қашып құтылды. 
Қырғыз манаптары қолға түскен ханды, сұлтандар мен сарбаздарды 
өлiм жазасына кесті. Тұтқындағы хан манап тарды күш бi рiктiрiп, Қо-
қан хандығы мен Ресей империясына қарсы күреске шақырды. Бi рақ 
қырғыздар ханның сөзiне құлақ аспады. Кенесары мен оның iнiсi Нау-
рызбай Қасымұлы қаза тапты. 

Кенесарының және оның жақын серiктерiнiң көзiн жоюға қа тыс қан 
қырғыз манаптарының бәрi де патша үкiметiнiң наградалары мен мара-
патталды. Халықтың сүйiктi ханының ерлігін ақын Нысанбай Жаман-
құлұлы «Кенесары–Наурызбай» дастанында зор шабытпен жырға қосты. 
Нысанбай жырау қос батырдың ерлігін: 

Ағыбай батыр

ойды жалғастыр
Егер Қытай Кенеса-
рыға қолдау көр-
сеткенде...?
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«Кенесары, Наурызбай
Атағы шықты аңқылдап, 
Жауды үркітіп, қашырды, 
Ақ алмастай жарқылдап, 
Зәресін алды дұшпанның, 
Найзағайдай шартылдап», –

деп жырлады.
 Әкесi Кенесарының бастаған iсiн оның ұлы 

Сыздық сұлтан мен оған шын берiлген батыр-
лар жалғастырды. Ханның қазасы үшiн кек алу 
мақсатымен қазақтар Қырғызстан аумағына 
бiрнеше рет әскери  жорық жасады.

Қазақтардың Кенесары хан бастаған ұлт-
азаттық көтерiлiсі осылайша жеңiлiс тапты. 
Кенесары ханның жасақтары Ресейдiң жақсы  
қаруланған әрi күштi дайындықтан өткен тұрақ-
ты әскерiне қарсы тұра алмады. Оның үстiне, 
Кенесары бiрнеше бағытта – патша үкiметiне, 
қыр ғыз манаптарына және Қоқан хандығына 
қарсы соғыс жүргiздi. Мұның өзi оның негiзгi 
күштерiн едәуiр шашыратты. Сұлтандар мен 
ру басыларының арасында ауызбiрлiк болмады.

Кенесары Қасымұлы бастаған көтерiлiс қа-
зақ халқының патша үкi метiне қарсы жаппай қатысқан 
бұқаралық соғыстарының бiрi болды. Көтерiлiстiң жеңi-
лiске ұшырауы патша үкiметiнiң қырғыз жерлерiн, 

Жетiсу аумағын және Оңтүстiк Қазақстанды басып алу ына жол ашты. 
Сондай-ақ Бұхар, Қоқан және Хиуа хандық та рын   қосып алудың алғы-
шарттары жасалды.

Кенесары Қасымұлы қазақ халқының есiнде талантты әскери қол-
басшы, аса көрнектi мемлекет қайраткерi ретiнде қалды. Хан би лiгi iс 

жүзiнде жойылған жағдайдың өзiнде ол қазақтың 
үш жүзiнiң басын бiрiктiрiп, қазақ мемлекеттiлiгiн 
қайта қалпына келтiрдi.

Көптеген зерттеушiлер Кенесарының Абылай 
зама нын дағы еге мендi мемлекеттiлiктi қалпына 
келтiру үшiн жасаған әрекеттерiн жо ғары бағалады. 
Оған пат ша үкiметi әкiмшiлiгiнiң өкiлдерi де құр-
метпен қара ды, ресейлiк ғалымдар Кенесарыны 

«бүлiкшiл сұл тан», «Қырғыз (қазақ. – авт.) даласының Митридаты (антика-
лық дәуірдегі патша)» деп атап, оның iс-әре кеттерiне оң баға бердi. 

Кенесары Қасымұлының 
Омбы тарихи-өлкетану 
мұражайындағы қаруы.
А. Н. Озеровтің суретi

Кенесарының 
ерлігіне баға бер.

ойталқы
Неліктен көтеріліс 
жеңіліске ұшырады? 
Өз пікіріңді айт. 
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Кенесары Қасымұлының өмiрi мен қызметi болашақ 
ұрпаққа өш пес өнеге. Қазақтың жүрек жұтқан батыр 
перзенттерiнiң бiр неше ұр пағы мен ХХ ғасырдың бас 
кезiндегi ұлт-азаттық қозғалы стың же текшiлерi одан 
үлгi алып өстi. Кенесары Қасымұлының Астана қа -
ласында тамаша ескерткiшi, оның есiмiмен аталатын 
үлкен көше бар. 

Кенесары қазақ халқын бостандық пен тәуелсiздiк жолындағы кү реске 
жұмылдырды. Кенесары көтерiлiсi табысқа жетпесе де, оның ұлы iстерi 
халық есiнде мәңгi сақталады.

? 1. Кенесары көтерілісіне қатысты тұлғаларға сараптама жасаңдар:

Жақтаушылар Қарсы шыққандар

Манап – қырғыздың ақсүйек рубасылары.

Ағыбай Қоңырбайұлы (1802–1885) – атақты батыр, әскери қолбасшы, Кенесары 
Қа сымұлының жақын серiктерiнiң бiрi. Арғын тайпасының шұбыртпалы руынан 
шыққан. 

Наурызбай батыр Қасымұлы (1822–1847) – сұлтан, батыр, Кенесары Қасым-
ұлының  туған бауыры және ең жақын серiгi.

Сыздық сұлтан (1837–1910) – Кенесары ханның ұлы. ХIХ ғасырдың 2-жарт ы-
сындағы ұлт-азаттық көтерілістің қайраткерi. 

иман дулатұлы (1780–1847) – батыр, Ресей отаршылдарына қарсы шыққан 
көтерiлiс қайраткерi, Амангелдi Имановтың атасы. 

Бұқарбай Естекбайұлы (1822–1898) – батыр, шешен, Кенесары көтерілісіне  
алғашқылардың бірі болып қатысқан.

1. «Кенесары жас кезiнен батылдығымен және ержүректiгiмен ерекше-
ленген. Кенесары өз жасағының ықыласына лайық билеушi бола бiлдi. 

Оның жасағы рухының жоғарылығына еуропалық әскердiң қай қолбасшысы 
да қызғана қарайтындай едi. Шабуылдары кезiнде сондай жылдам, бейне бiр 
жолындағының бәрiн күйрететiн дала дауылы сияқты. Алдында қандай кедергi 
болса да өршелене түсетін, ойлаған мақсатына жету жолында кездескен 
барлық тосқауылдарды топан судай жайпап түспейінше тоқтамайтын, 
қиындық күшейген сайын екпіні де артатын. Кенесарының бойындағы осы 
қасиеттерiн көшпелiлер жоғары санайтын және оның серiктерiнiң жүректерi 
өз қолбасшыларына шексiз, жанқиярлық сенiммен соғатын». 

Хан Кене. Тарихи толғамдар мен пьеса, дастандар. – Алматы, 1993, 304-бет.

*

ізден!
«Наурызбай-Қан-
шайым» дастанын 
оқып шығыңдар.

7–3467
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2. «... Кенесары бүкiл ауыл-аймағымен Iле өзенiн бойлап, Қытайдың iшкi 
жағына қарай беттедi. Үйгентас деген жерге жеткенде сұлтан Құдай мендi 
Саржановты, би Шоқмар Бақтыбаевты және Сайдаққожаны тоғыз тұлпар 
сыйлықпен Қытай үкiметiне жiберiп, оның жерiнде көшiп-қонып жүруге рұқсат 
сұрады. Кенесарының жiберген елшiлерi бiр айдан кейiн екi қытай шенеунiгiмен 
және бiр тiлмашпен бiрге қайтып келдi. Олар Қы тай жағының Кенесарыны 
қамқорлығына ала алмайтынын айтты, оның келген жағына қайта барып, ақ 
патшадан кешiрiм сұрауына кеңес бердi. Қытай үкiметi ақ патшаның алдында 
сөзiмен де, iсiмен де кiнәлi болғысы кел мейтiнiн мәлiмдедi...» 

Ресей Федерациясының Омбы облыстық мемлекеттiк мұрағаты. 1846 жылғы 
30 қазандағы құжат.

1. Кенесары ханға қандай мiнездеме берiлген? 2. Кенесарының жiберген 
елшiлерi Қытай шебiнде қандай мiндет атқарды? 3. Қытай Кенесарыны 

және оның әскерлерiн өз жерiне жiберуден неге бас тартты?

Бүгінгі сабағымызда Орта Азия хандықтарына қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-
салдарын анықтаймыз. Көтеріліс басшыларының рөліне баға береміз.

§27–28.

Ресей әскерлерiнiң Қазақстанның оңтүстiгi мен оңтүстiк-шығыс 
аумақтары арқылы iлгерi жылжи түсуi, Хиуа мен Қоқан хандықтары 
тарапынан үнемi шабуылдардың жасалып тұруы, олардың шектен тыс 
озбырлықтары мен шұрайлы жерлердi тартып алуы жергiлiктi қазақ 
халқының көтерiлiске шығуына себеп болды. Көтерiлiстерді халықтың 

ерекше құрметіне бөленген батырлар Жанқожа Нұрмұ-
хамед ұлы мен Есет Көтiбарұлы басқарды.

1. Сыр өңiрi қазақтарының Орта Азия мемлекет-
терiне қарсы кү рес ке шығу себептерi. Арал теңiзi 
маңындағы қазақтарға қарсы  шабуылды күшейте түс-
кен мемлекеттердiң бiрi Қоқан хандығы болды. 1808 
жылы қоқандықтар Ташкенттi, 1814 жылы Түр кiс-
танды ба сып алды. 1818 жылы қоқандықтардың Ақ-
мешiт бекiнiсi Сырдарияның оң жағалауына көшiрiлдi. 

ҚАЗАҚТАрдың ХІХ ғАСырдың 40–60-ЖылдА-
рыНдАғы ОрТААЗиЯлыҚ ХАНдыҚТАрМЕН 
ҚАрыМ-ҚАТыНАСы

тірек сөздер:
• Жанқожа  
Нұрмұхамедұлы
• Есет батыр
• Бесқала
• Хиуа 
• Жасауыл
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Ақмешiт бiрте-бiрте сауда керуен  жолдары үстiндегi аса iрi әскери 
бекiнiстердiң бiрiне айналды. Ол Таш кент, Бұхара және Хиуадан Троицк, 
Атбасарға, Батыс Сiбiр қа лаларына өтетiн көпестердiң керуендерiн бақы-
лап отырды.

Қоқандықтар Ақмешiт пен басқа да бекiнiстер 
аймағында кө шiп-қо нып жүрген қазақтардан жи-
налатын алым-салық түрлерiн ауырла тып жiбердi. 
Мәселен, әр отбасы жыл сайын салық ретiнде Қоқан 
үкi метiне 6 қой, 4 арба сексеуiл, 1000 бау қамыс 
төлеп тұруға тиiс бол ды. Мұның өзi жергiлiктi тұр-
ғын дардың материалдық жағдайын на шарлата түстi. Бұл мәселенi қоқан-
дықтармен бейбiт жолмен келi сiм жасасу арқылы шешу әрекеттерiнiң 
реті келмеді.

Халық Қоқан хандығының езгісіне қарсы 1821 жылы көтеріліске 
шықты. Көтеріліс Шымкент, Әулиеата, Түркістан қалаларының аумағын 
қамтып, оған Тентек төре атанған Рүстем төре жетекшілік етті. Күштің 
тең болмауы салдарынан көтеріліс жеңілді.

Қазақ даласына тереңдеп ену әрекеттерiн Хиуа хандығы да жаса ды. 
Шегара шебiне таяу тұратын қазақтардан зекет, ұшыр 
және басқа да алым-салық түрлерiн жинап алу үшiн 
Хиуа хандығы оларға үнемі әскери жасақтар жiберiп 
отырды. Салық төлеуден бас тартқан жағдайда жа-
залаушы жасақтар  қазақ ауылдарын қырып-жойып, 
тонады. Қа зақтардың әйелдерiн күң, балаларын құл ету үшiн айдап әкеттi. 

Хиуалықтардың қорлығы мен қысымына шыдамаған қазақтардың 
бiр бөлiгi Қарақұм мен Ырғыз өзенi жаққа көшуге мәжбүр болды. 
Хиуалықтар мен қоқандықтардың езгiсiне төзгiсi келмеген Сыр бойы  
қазақтары өздерiнiң бостандығы үшін күреске шық-
ты. Арал маңындағы қазақтардың хиуалықтар мен 
қоқандықтарға қарсы, одан сәл кейiнiрек Ресейдiң 
әскери күштерiнiң орналаса бас тауына қарсы ұлт-
азаттық күресiн халық арасынан шыққан белгiлi 
батыр Жанқожа  Нұрмұхамедұлы басқарды.

2. Жанқожа батырдың Хиуа мен Қоқанға қарсы 
күресi. Жанқожа  Нұрмұхамедұлы өзiнiң бүкiл өмi-
рiн Арал маңы қазақтарының тәуел сiздiгi жолын- 
дағы күреске арнады. Жанқожа шектi руының  
басшысы едi. Рулас туыстары оны жеке басының 
батылдығы, ерлiгi және қаһармандығы үшiн құрмет 
тұтты. Оның ерекше қара күшi де, ат құлағында ой- Жанқожа батыр

Орта Азия хандықтары 
неліктен Қазақстанның 
оңтүстік аймақтарын 
жаулап алуды күшейте 
түсті?

Көтерілістің басты се-
беп  теріне тірек-сызба 
жасаңдар.
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найтын шебер шабандоздығы да бар едi. Сыр бойының 
қазақтары оны ақылды әрi әдiлеттi би ретiнде таныды. 
Батырдың  өзгелерден бiр ерекшелiгi ол дiнге берiл- 
ген иманды кiсi едi. Белгiлi ғалым әрi қоғам қайраткерi 
М. Тынышбаев ол туралы былай деп жазды: «Барлық 
үш жүзге ортақ батыр әрi би, қазақтардың бостанды-
ғы жолындағы атақты күрескер Жанқожа батыр 
орыс тарды да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды 
да мойындамады».

Атап айтқанда, батыр хиуалықтарға бағынбады. Көп шай қас тардың 
бiрiнде ол өзiнiң соңына түсiп, қуып келе жатқан Хиуа жасақта рын тас-
талқан етiп жеңiп шығады. Сол жолы өзi де 8 же-
рiнен жаралы болады. Осы бiр жүрек жұтқан ерлiгi 
үшiн халық оны қадiр тұтып, сый-құрметке бөледi. 
Жанқожа қол астындағы адамдарға әдiл басшылық 
еттi, оларға қатаң талаптар қоя бiлдi. Парақорлар 
мен ұры ларды өлiм жазасына кестi. Ол қарапайым дене еңбегiнен ешқа-
шан бас тартып көрген емес. Жанқожа батыр егiн даласында, тоған 
құрылысында, арық-атыз, канал қазуда да өз руластарымен бiрге аян-
бай еңбек еттi. Оның атақ-даңқы бүкiл қазақ даласына жайылды.  Жан-
қожа Кенесары Қасымұлымен туыстық қарым-қатынас орнатты. Хан 
оның қызына үйлендi. Атақты батыр ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында 
Хиуаның қатаң тепкiсiне қарсы күрескен хан Арынғазы  Әбiлғазыұлының 
iсiн жалғастырушы болды. 

1836 жылы Жанқожа жауынгерлерiмен бiрге Хиуа әскерлерiне қар-
сы күреске шығып, олардың iрi бекiнiс-қамалы Бесқаланы тас-тал қан 
етiп қиратты. 1845 жылы Хи уаның құрамында екi мың сарбазы бар iрi 
жасағын ойсырата  жең дi.

Жанқожа Қоқан хандығының Сырдарияның төменгi ағысы бо   йын -
дағы әскери бекiнiстерiне де шабуыл жасады. 1847 жылы кө те  рiлiсшiлер 
Сырдарияның сол жақ бетiне өтiп,  Хи уа бекiнiсi – Жа  ңа қаланы басып 
алып қиратты. Ба тыр  мен оның жақын серiктерi хи уалықтар бұрын 
қазақтардан тар тып  алып кеткен 3 мың түйенi, 500 жылқыны, 2 мың 
iрi қараны және 52 мың қойды қайтарып алды. 

Кейiнiрек Жанқожа батырдың Қоқан хандығымен ұзақ жылға со-
зылған тартысты оқиғалары басталды. Қоқандықтар қазақтардың көп 
малын күшпен айдап алып кеттi. Жанқожа батыр Ақ мешiтке дейiн жорық 
жасады, қоқандықтардың әскери жасағын талқандады.

Батыр Хиуа мен Қоқанға қарсы күресiп жүрген кезде Ресей им пе-
риясының әскери жасақтары Орынбор жақ тан Маңғыстауды басып өтiп, 

картамен жұмыс
Картадан Жанқожа 
мен Есет батыр-
лар бастаған 
көтері ліс аумағын 
көрсетіңдер.

Жанқожа батырдың аза-
маттық тұлғасына баға 
беріңдер.
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Сырдарияны бойлап iлгерi жылжып келе 
 жатты.

3. Жанқожа Нұрмұхамедұлының патша 
үкiметiне қарсы күресi (1856–1857 жылдар). 
Хиуалықтарға және қоқандықтарға қарсы кү-
рес те Жанқожа батыр ресейлiктермен уақыт-
ша одақ құруға мәжбүр болған едi. Жанқожа 
батырдың Хиуаға қарсы күресiн пай даланып 
қалуға тырысқан патша үкiметi оны өз жа-
ғына тартуға күш салып бақты. Осы мақсатпен 
оған Шегара комис сиясының есе бiнен жыл 
сайын 200 сом мөлшерiнде жалақы төлеп 

тұру белгiлендi. Оған Қарақұм мен Сырдария жағасындағы Борсыққұм 
қазақтарының басқарушысы деген лауазымды қызмет те ұсынылды. Ресей 
жоғарғы өкiмет билi гiнiң атынан батырға жасауыл деген атақ та бе рiлдi. 
Бiрақ Жанқожа батыр патша үкiметi ұсынған барлық атақ, жа лақы, 
қымбат бағалы сыйлықтардан да бiржолата үзiлдi-кесiлдi бас тартты. 
Патша үкiметi Жанқожа батырды Кiшi жүздiң билеушi-сұл тандарына 
бағынышты етуге де тырысып көрдi. Бұл құйтұрқы әре кеттер батырдың 
патша үкi метiнен iргенi аулақ салуына себеп болды. 

Көтерiлiсшiлер жасағы Қазалы маңына, Перовск бекiнiсiне таяу жер-
лерге орналастырылды. 1856 жылы Қазалы қамалы қоршауға алынды. 
Жергiлiктi тұрғындар барлық бәленiң басы осы қа мал да жатыр деп ой-
лайтын. Бұларға қарсы Фитингофтың отряды шабуылға шықты. 300 ка-
зак, 320 жаяу солдаттан құралған жазалаушылар отряды зеңбiректермен 
қаруланған  болатын. 

Жазалаушы әскер мен көтерiлiсшiлер арасындағы шешушi шайқас 
1857 жылы Арықбалық шатқалында өттi. Көтерi лiс шiлердi жiгерлендi-

ру үшiн олардың алдында желбiрете ақ ту ұстаған 
Жан  қожа батыр келе жатты. Бiрақ батырдың на-
шар қаруланған  жасағы от шашқан зеңбiректiң 
снарядына және мылтықтың қалың оғына төтеп 
бере алмады. Көтерiлiсшiлер қосыны басып алынды, 

мал-мүлкi талан-таражға түстi. 20 мың бастан астам малы айдап әке-
тiлдi. Көтерi лiсшiлердiң бытыраңқы топтары Қуаңдарияға қарай ше гiнiп 
кеттi, одан әрi Бұхара мен Хиуа асуға мәжбүр болды.

4. Көтерiлiстiң жеңiлуi. Көтерiлiстiң негiзгi күштерi жеңiлгеннен 
кейiн Жанқожа батыр Хиуа ханына өтiнiш жасап, хандықта тұратын  
қазақтардан, қарақалпақтардан және түрiкмендерден әскери жасақ құрап 
берудi сұрады. Ондағы ойы Қазалы қамалына қайтадан ша бу  ыл   жасау 

Бұл маңызды!
1856 жылдың Желтоқсан 
айында Сыр бойы қазақта-
рының Ре сей ге қарсы қару-
лы көтерiлiсi басталды. 
Көтерiлiске шыққандардың 
жал пы саны 3 мың адамға 
дейiн жеттi. Көтерiлiстiң 
орталығы бұрын ғы хан ор-
дасы  орналасқан Жаңақала 
болды.

Жанқожа Нұрмұхамед-
ұлының батырға лайықты 
істеріне баға беріңдер.
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едi. Бiрақ Хиуа ханы оның өтiнiшiн қабыл алмады, Жан қо жа  батырдың 
күшейiп кетуiнен қорықты.

Патша үкiметiнiң әскери әкiмшiлiгi Жанқожа Нұрмұ ха медұлының 
көзiн жою үшiн арнаулы жазалаушы әскер жiбердi. 1860 жылы жаза-
лаушы әскер Қызылқұмның iшiндегi Жанқара көлiнiң басында  отырған 
Жанқожа батырдың ауылын қоршауға алды. Қанды шай қас тың бары-
сында Жанқожа батыр  жа залаушылардың оғынан қаза тапты. Батырдың 
өмiрден өтер кездегi соңғы сәтiн Л. Мей ер бы лай деп суреттейдi: «Қарт 
батыр оқ өтпейтiн  сауытын киiп, қару-жарағын асынып, үйiнен шығып 
үлгердi. Бiрақ аты жоқ екен. Ажалымның жет кен жерi осы екен деп, ол бiр 
төмпешiктiң үс тiне аспай-саспай шығып алды да, өз иманын өзi үйiрiп, 
дұға оқи бастады... зулаған оқтар... көпке дейiн оның сауытынан өтпей, 
тайқып ұшып, керi түсiп жатты. Ақырында бiр оқ оның мойнына дәл 
тиiп, қарт батырдың өмiрiн қиып кеттi».

Жазалаушы отряд көтерiлiсшiлердiң ауылдарын  
ойран сала шауып, аяусыз тонады, үйлердi өртеп, 
малдың бә рiн айдап әкеттi. Көтерiлiске белсене 
қатысқандар жазалау шара лары ке  зiнде қаза тапты. 
Мал-мүлкi түгел тоналған шектiлер ашар шылық қа 
ұшырады. Олардың бiр бөлiгi Хиуа хандығы жағына 
өтiп кеттi, ен дi бiр бөлiгi әскери бекiнiстерге қайта 
оралып, аштан қырылып қалмаудың қамын жасады. 
Жанқожа батырды оның парасаттылы ғы  мен ержүрек батырлығы үшiн 
орыс әскерилерiнiң өздерi де қатты  сыйлайтын. Сыр бойының қазақтары 
оны қасиеттi адам деп санайтын. Халықтың сүйiктi ұлы болған оны зор 
құрметпен жерледi.

5. Есет Көтiбарұлы бастаған көтерiлiс. Сыр бойындағы қазақтардың  
ұлт-азаттық көтерілісін басқарған батырлардың бiрi Есет Көтi   бар ұлы 
болды. Ол өзiнiң батырлығымен, орасан зор дене күшімен, парасатты 
ақыл-ойымен, тiлге шешендiгiмен, сондай-ақ ат 
құлағында ойнай тын шабандоздығымен халыққа 
ерекше та нылған едi. Оның әскери қолбасшылық 
өнерге шеберлiгi, бiр орын нан екiншi орынға же-
дел ауысып кете алатын тактикалық тап қырлығы 
жақсы қаруланған, күшi басым орыс әскерлерiн қапыда қал дырып, талай 
рет жеңiс ке жеткiздi.

Есет Көтiбарұлы ғажайып шешен адам болатын, өз тыңдаушыла рын 
үйiрiп әкетiп, ерлiк күреске жiгерлендiре бiлетiн. Ағылшын зерт теушiсi 
Бульжер Демитриус Чарлз Есет батырдың өз руластарын  патша үкiметiне 
қарсы күреске жiгерлендiре шақырғаны ту ра лы жаз ды: «Рас, олардың 

Есет батырдың күрестен 
бас тартқаны туралы не 
ойлайсың?

ойлан!
Жанқожа Нұрмұха-
медұлының көтері-
лісі жеңіске жетуі 
мүмкін бе еді?
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аттары мен қа руы бар. Ат пен қару бiзде жоқ деп кiм айта ала ды? 
Бiздiң мұхит түбiндегi құмның қиыршығы сияқты  көп екенiмiз өтiрiк 
пе? Өздерiң мойын бұрып қараңдаршы: шығыс пен батыста, солтүстiк 
пен оңтүстiкте де қаптаған қалың қырғызды (қазақты. – авт.) көре-
тiндерiң анық. Сөйте тұра неге бiз ат төбе лiн дей азғана жатжер лiктерге 
бағынуға тиiспiз?!»

1838 жылы Есет батыр Ресейдiң Елек бекiнiсiне шабуыл жасауға 
қа тысты. Жанқожа Нұрмұхамедұлымен бiрге Хиуа және Қоқан бас-
қыншыларына қарсы белсене күрестi. 

1847 жылдың жазында Жем өзенiнiң бойында Есет батыр патша үкi-
метiнiң жазалаушы әскерiне тұтқиылдан шабуыл жасады. Батырдың Ре-
сей әскерiне шабуылдары кейiн де жалғаса түстi. Патша әкiм шiлiгi Есет 
батырға қарсы бiрнеше рет жазалаушы әскер жiбердi. Алайда туып-өскен 
елiнiң жер жағдайын жақсы бiлетiн ол жазалау шы отрядты адастырып, 
оларға таптырмай кетiп жүрдi. Оның үстiне, өз жiгiттерiн екi топқа бөлiп, 
дұшпанды қапыда қалдырумен болды. Есет батырдың жiгiттерi Ресейдiң 
сауда керуендерi мен жазалаушы әскер лерiне батыл да сәттi шабуылдар 
жасап отырды.

Ресеймен жиырма жыл бойы жанқиярлықпен күрес жүргiзген 
Есет батыр 1858 жылы өз еркiмен Ресей империясының бейбiт ке лi сiм 

жасасу жөнiндегi шартын қабылдады. Өйткенi ол 
Ресейдiң аса қуатты әскери машинасына қарсы бұдан 
әрi күрес жүргiзудiң пайда сы жоқ бос әурешiлiк бо-
лып шығатынын түсiндi. Патша үкiметi оның бұған 
дейiн Ресей империясына қарсы жүргiзген күресiне 
ке шiрiм жасады. Батыр үй басынан алынатын түтiн 

салығынан босатыл ды. Кейiнiрек ол тiптi Торғай облысындағы Ырғыз 
уездiк бастығының көмекшiсi қызметiне тағайындалды.

6. Халық көтерiлiстерiнiң жеңiлу се беп  терi мен салдары және тарихи 
маңызы. Көтерiлiсшiлердiң жеңiлiс табуының басты себебi – олардың қару-
жарағы нашар, күрес әдісі ескi болатын. Арал маңындағы қазақтардың 
көтерiлiсi жер гi лiк тi сипат алды. Патша үкiметi бұл кезге дейiн көптеген 
әс кери бе кi нiстер салып үлгердi, сондай-ақ Қоқан хандығының бе кiнiстерiн 
де жаулап алған болатын. Бұл аймаққа патша үкiметi қыруар қару-жарақ, 
соның iшiнде зеңбiректерді де жеткiзген едi. Аймақтағы Ресей  әскерлерiнiң 
саны жыл сайын арта түстi. Кө терiлiсшiлердiң бiр мез гiлде Ресейге, Қоқан 
мен Хиуаға қарсы күрес жүргiзуi олардың кү шiн әлсiреттi. Оның үстiне, 
Ресей әскерi Жетiсу жағына да келiп, пат ша үкiметiнiң бұл аймақтағы 
күш-қуатын арттыра түстi.

Жанқожа Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтiбарұлы бастаған кө терi  лiс  тер-
дiң тарихи маңызы зор болды. Ол көтерiлiстер Орта Азия  хан дық тары 

Ж. Нұрмұхамедұлы мен 
Е. Көтібарұлы бастаған 
көтерілістердің тарихы 
маңызы неде?
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мен Ресей империясының отаршылдық езгiсiне қарсы бағыт  талды. Халық 
көтерiлiстерi қазақ халқының бо йында бостан дық ты аңса ған рухтың 
өшпегенiн, тәуелсiздiк пен азаттыққа деген ұмтылысының зор екенiн 
көрсетiп бердi. Қазақ батырлары өз бастарын қа терге тiге отырып, ХIХ 
ғасырдың 60-жылдарындағы әкiмшiлiк ре форма басталар қарсаңында 
отаршыларға қарсы күрес әрекеттерiн жү зеге асырды. Бұл көтерi лiс тер 
патша үкiметiнiң Орта Азия мем лекеттерiнiң аумағын жаулап алу үрдiсiн 
бiраз уақытқа тоқтатты.

? 1. Сыр бойындағы қазақтардың Орта Азия мемлекеттерiне қарсы күреске  
шығуының себептерін түсіндіріңдер. 2. Мына кестенi толтыра отырып, аталмыш 
көтерiлiстердiң жалпы сипаттары мен ерекшелiктерiн атап көрсетiңдер.

Көтерiлiс  
басшылары

Көтері-
ліс

уақыты

Әлеу мет-
тiк құра- 
мы, мақ-

саты

Көтері-
ліс 

өткен 
аймақ

Ең 
маңыз-
ды шай-
қастары

Көтерi-
лiстiң 
жеңiлу 
себеп-
терi

Көтерi-
лiстiң 

салдарла-
ры

Тарихи 
маңы-

зы

С. Датұлы

И. Тайманұлы 
мен М. Өтемiс- 
ұлы

К. Қасымұлы

Ж. Нұрмұха-
медұлы

Е. Көтiбарұлы

Жасауыл – патша армиясындағы казак офицерлерiнiң шенi.

Жанқожа Нұрмұхамедұлы (1774–1860) – Кiшi жүздiң әлiм тайпасы шектi 
 руынан шыққан белгiлi батыр әрi би. Қазақтардың патша үкiметiне, Хиуа мен 
Қоқан хандық тарына қарсы ұлт-азаттық көтерілістің басшысы. 

Есет Көтiбарұлы (1807–1888) – Кiшi жүздiң белгiлi батыры. Хиуа, Қо қан 
хандықтары на  және Ресей империясына қарсы бағытталған көтерiлiстердiң 
жетекшiсi.

«Кенесары Қасымов қайтыс болғаннан бері сұлтандар хан билiгiн қай-
тадан қалпына келтiруге тырысқан әрекеттерiн қойды және олардың 

халыққа ықпалы да қалмай бара жатыр. Бiрақ бұрын ғы дай бостандық 
жөнiндегi мәселе әлi ұмыт болған жоқ. Бұрынғы сұл тандардың орнын соңғы 
кезде қырғыз (қазақ. – авт.) батырлары басып, олардың iсiн жал ғастыруда. 
Бiздiң бұл еңбегiмiзде сондай екi батырдың – Жанқожа Нұр мұхамедұлы мен 

*
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§29–30.

Бүгінгі сабағымызда оңтүстік аймақтардың Ресей империясына қосылуының 
ерекшеліктерін анықтаймыз.

Есет Көтiбарұлын атап айтудың маңызы зор. Бұл екi батыр  да Арал теңiзiнiң 
төңiрегiндегi орасан зор кеңiстiкте көшiп-қонып жүретiн үлкен ру – шектiден 
шыққан... Жан қожа мен Есеттiң екеуi де қарапайым қыр ғыздардың (қазақ-
тардың. – авт.) қалың бұқарасының арасынан ерекше  көзге түскен тұлғалар. 
Екеуi ақыл-ойға, дене күшiне бай, ат құ лағында ойнайтын шебер шабандоздар, 
оның үстiне, Жанқожа қара қыл ды қақ жарған әдiл би ретiнде де кеңiнен 
танымал. Бұл екi батыр Кенесары  Қасымов қайтыс болып, тарих сахнасынан 
кете салысымен-ақ шектi руын өздерiнiң қалаулары бойынша басқара бастады. 
Олар ешқандай да сырт қы билiкке бағынбағанымен қоймай, өздерiнiң ықпалын 
көршi рулар ға да күшейтуге, кеңiнен таратуға тырысуда».

Добромыслов А. И. Торғай облысы. Тарихи очерк // Императорлық Орыс 
геогра фиялық қоғамының Орынбор бөлiмшесiнiң хабаршысы. Тверь, 1902, 
№17, 405-бет.

1. Кенесары Қасымұлы қаза тапқаннан кейiн көтерiлiске шыққан қазақ-
тарды кiмдер басқарды? 2. Халық батырлары Жанқожа мен Есеттiң қандай 

қасиеттерi бар едi?

ХIХ ғасырдың 50–60-жылдарында Орынбор мен Омбы тарапынан пат-
ша үкiметi әскери күштерiнiң iлгерi жылжуы басталды. Сырдарияның 
бойында әскери шегара шебi құрылды. Жетiсу жерiне казак әскер лерi 
орналасты. Орта Азиядағы мемлекеттердi – Хиуа, Қоқан және Бұхар 
хандықтарын бағындырудың сәтi түстi.

1. ресейдiң ұлы жүздi қосып алуына себеп бол-
ған жағдайлар. ХIХ ғасырдың екiншi жартысын-
да Ресей империясында өнеркәсiп пен сауда күш тi 
қарқынмен дамыды. Тауар өткiзудiң жаңа көзi не, 
ар зан шикiзат пен жұмысшы күшiне деген қажет-
тiлiк пайда болды. Осы жағдайға байланысты Ре-
сей империясының сыртқы саясатын да  Жетiсу мен 
Оңтүстiк Қазақстанның алатын маңызы арта түстi.

рЕСЕй иМПЕриЯСыНың ҚАЗАҚСТАНды
ҚОСыП АлуыНың АЯҚТАлуы

тірек сөздер:
• Арынғазы  
• Пристав
• Верный бекінісі
• Сырдария әскери  
 шебі
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Қытай Жетiсу мен Оңтүстiк Қазақстан аумағы жөнiнде бейтарап сая-
сат ұстануды одан әрi жал ғастырды. Тайпиндер көтерiлiсi, Азамат соғысы, 
сондай-ақ Шығыс Түркiс тан да қайта-қайта бұрқ ете түсумен болған көте-
рiлiс бұл елдiң iргесiн шайқалтып кеткен едi. Мiне, мұн дай жағ дайда 
Ресей империясының алдында Қазақстанды түпкi лiктi жа улап алу, одан 
әрi Орта Азия мемлекеттерiн бағындыру сияқ ты мә  се ленiң тұруы әбден 
заңды едi.

2. ұлы жүз қазақтарының бiр бөлiгi ресей қол 
астына өтуінің себептерi. ХIХ ғасырдың 20-жыл-
дарының бас кезiнде Ұлы жүз дiң аумағында бiртұтас 
хан билiгi қалмады. Сырдария өңiрiнiң қа зақтары 
ықпалды хан Арынғазыға үлкен үмiт артқан едi. 
Бiрақ оны Петербургке бара жатқан жолда патша 
үкiметiнiң әкiмшiлiгi ұс тап алып, Калуга қаласына 
жер аударып жiбердi. Өйткенi Ресей он дай беделдi де ықпалды қазақ 
хандығының болуын қаламады. Оның үстiне, бұл кезде Ресей Кiшi жүз 
бен Орта жүздегi хан билiгiн жоюға қызу әзiрленiп жатыр едi. 

Мiне, осындай жағдайда Жетiсу мен Оңтүстiк Қазақстан қазақта рының 
бiр бөлiгi Ресейдiң қол астына өте бастады. Жергiлiктi қазақ хал қына Орта 
Азия мемлекеттерi, соның iшiнде әсiресе Қоқан мен Хиуа хандықтары жиi-
жиi шабуыл жасады. Бұл аймақтардағы қазақтар Ресеймен баж салығын 
төлемей-ақ сауда жасауға қатты қызықты. Бұл аймақ елге ықпалы ша-
малы бiрнеше сұлтанның би лi гiне бө лiнген едi. Елдiң басын бiрiктiретiн, 
iшкi алауыздық пен айтыс-тар тысты тыятын сыртқы агрессияға қарсы 
тұра алатын мықты күш елде болған жоқ. Патша үкiметiнiң қазақ өлкесiн 
бiрте-бiрте отарлай   түсу iне өте қолайлы жағдай қалыптасты. 

3. ұлы жүзде ресей ықпалының артуы. Хиуа 
және Қоқан хан дықтары билеушiлерiнiң Ресейге 
деген көз қарасы өте нашар болды. Ор таазиялық 
билеушiлер Ұлы жүз қазақтары арасын да орыстарға 
қар сы бағытталған үгiттi өршіте түстi.

Оңтүстiк Қазақстанды жаулап алуды тездету 
және Орта Азияға қа рай жақындай түсу мақсатымен 
Ресей империясы әскери бекiнiс тер  салуға кiрiстi. 
Ресейге қосып алынған жерлерде Аягөз, Ақ тау, Ұлытау, Қапал бекiнiстерi 
бой көтердi. 1848 жылы Ресей империя сы Ұлы жүз үшiн пристав (кiшiгiрiм 
әкiм) лауазымды қызметiн белгiледi. Пристав Батыс Сiбiр генерал-губер-
наторына тiкелей бағындырылды. Оның мiндетi жаңадан жаулап алынған 
Жетiсу мен Оңтүстiк Қазақстан аймақтарына басшылық ету болды.

Болжам жаса
Егер Арынғазыны 
патша үкіметі ұстап 
алмағанда... (жағдай 
қалай болар еді)?

талдау жаса
Қазақстанның 
оңтүстік аймағы 
үшін қай елдер 
өзара бақталасты?
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Ұлы жүз аумағына неғұрлым тереңдей ену арқылы 
патша үкiметi бiр қатар стратегиялық маңызды мiндеттерге 
қол жеткiзудi көздедi. Бiрiншiден, Орта жүз бен Кiшi 
жүздегi хандық билiктiң жойылуына, ок ругтiк при каз-
дардың құрылуына наразы бiрқатар сұлтандар мен батыр-

ларды бейтараптандыру қажет болды. Екiншiден, патша үкiметi Қытаймен 
шегараны нақты белгiлеуге және өзiне ти iм дi қарым-қа ты настар орнатуға 
мүдделi едi. Үшiншiден, патша үкi метiнiң Ұлы жүз жерiнде бекiнiстi 
күшейтiп, одан әрi Орта Азия мем лекеттерiнiң аума ғына қарай әскери 
күштерiн енгiзудi көздедi.

Ресей Iле сыртындағы өлкеде бiржолата бекiнiп қа лу  ға тырыс-
ты. Қазақтар империяның әскери күштерiнiң iлгерi жылжуына қатты 
қарсылық көрсеттi. Мәселен, дулат тайпасының қазақтары әскери 
экспедицияға түгелдей қарсы шықты. Патша үкiметi ел  де гi ықпалды  
билеушi топты сатып алу әдiсiне көштi. Олардың жер дауына байланысты 
мәселелерi iшiнара шешiлдi. Шен-шек пен  дер,  ордендер, айырым белгiлерi 
таратылды. Сондай-ақ ақша және ба  ғалы сыйлықтар түрiнде әртүрлi 
материалдық көтермелеу  шарала ры  қолданылды. 

1854 жылы Верный бекiнiсi бой көтердi. Сол жылы онда орыстар-
дың  500 солдаты мен офицерi орналасты. Келесi жылы Сiбiрден 400-ге  
жуық шаруа отбасы көшiрiп әкелiндi. Ұлы жүз приставының кеңесi де 
осында  орналасты. Уақыт өте келе бұл бекiнiс Жетiсуды әскери күш тер дiң  
отарлап алуының негiзгi тiрегiне айналды. 

4. Қоқанға қарсы әскери науқанның басталуы. Ресей им перия  сының 
Ұлы жүздiң және Солтүстiк Қырғызстанның шегарасы ай мағында 1859 
жылы салған Қастек бекiнiсi осы өлкедегi стра те гия лық маңызы күштi 
орынға айналды. Ресейдiң Шу аңғары ар қылы бас талған әскери iс-қи-

мылдары әскери бекiнiстерді басып алуға ба ғытталды. 
1860 жылы полковник Циммерман бастаған әскер Шу 
аң ғарына келiп кiрдi. Қоқан хандығының Тоқмақ және 
Пiшпек бе  кi нiстерiн басып алды. Пiшпек Қоқан ханды-
ғының негiзгi орта лық тарының бiрi болатын.

Ташкентте жалпы саны 20 мың адамға жететiн әскер құрылды, 
оның 40 зеңбiрегi болды. Қоқан әскерi Таш кенттi қорғап тұрды.  
Ал пол ков ник Колпа ков скийдiң Верный маңындағы әскерінде бiр мыңға 
жуық адам болды.

1860 жылы қазанда Ұзынағаш  бекiнiсi түбiнде шешушi шай қас өттi. 
Қоқандықтар әскер са ны жағы нан әлдеқайда басым бо ла тұрса да тас-
талқан болып жеңiл дi. 

Патша үкіметінің 
стратегиялық 
міндеттеріне тағы 
не қосуға болады?

Салынған бекініс-
терге сипаттама 
жасаңдар.
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Қоқан хандығының адам саны аз орыс әскерінен 
ойсырай же ңi луiнiң өзiндiк себептерi бар болатын. 
Ресей  әскері қару-жарағы жа ғынан қоқандықтардан 
жақсы жа рақтандырылған едi. Көп жылдар бойы 
соғыс қимылдарын жүргi зiп, мол тәжiрибе жинақ-
та ды. Тұрақты әрi жауынгерлiк қабiлетi күш-
тi орыс әс ке ріне қарсы қоқандықтардың нашар 
қаруланған, әскери әзiрлiгi жет кiлiксiз, әртүрлi 
халықтардың өкiлдерiнен құрал ған халық жасағы 
қарсы тұрған едi.

1864 жылы Ресей әскерлерi Меркi әскери бекiнiсiн қарсылықсыз  басып 
алды, одан кейiн Әулиеата, Шымкент, Түркiстан қалаларына  шабуыл 
жасады. 

Қазақстанның оңтүстiгiнде жаңадан құрылған Түркiстан аймағы ның 
әскери губернаторы генерал-майор Черняев Қоқан мен Бұхар хан дарының 
Ташкентке ие болу үшiн жүргiзiлген өзара шие ле нiс тi күресiн пайдалана 
білді. 1865 жылы Ташкентті Ресей әскері ба сып алды.

5. Сырдария әскери шебiнiң құрылуы. Патша үкiметi әскерле рiнiң 
Ұлы жүз аумағына қарай iлгерi жылжуы Орынбор жағынан да орын 
алды. 1833 жылы Орынбор өлкесiнiң әскери губернаторы бо лып В.А. Пе-

Ресей әскерiнiң Ақмешiт бекiнiсiне шабуылы

ойталқы
Ұлы жүз қазақтары 
Бұхар, Хиуа, Қоқан 
хандықтары өзара 
одақ құрғанда 
жеңіске жетер ме 
еді?
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ровский тағайындалды. 1834 жылы Маңғыстауда Но воалександровский 
қа малының негiзi қаланды. 1847 жылы Ресей әскерлерi Сырдария өзе-
нi нiң сағасын басып алып, онда Райым қа малын, ал 1848 жылы Қазалы 
бекiнiсiн салу қолға алынды.

Ресей 1853 жылы Қоқанның iрi бекiнiсi Ақмешiттi басып ал ған нан 
кейiн, Сырдария бекiнiс шебi пайда болды. Ол өңiрде тұратын қа  зақтар 
патша үкiметiнiң билiгiн мойындады.

6. ресейдiң Орта Азия мемлекеттерi аумағында соғыс қимылда рын  
одан әрi жалғастыруы. ХIХ ғасырдың 60-жылдарының екiн шi жарты-
сынан бастап орыс әскерлерiнiң соғыс қимылдары то лы ғымен Орта Азия 
мемлекеттерiнiң – Хиуа, Қоқан және Бұхар хан дықтарының аумағына 
ауысты. Қатарынан бiрнеше рет есең гi рей соқ қы алып, же ңiлiске 
ұшырағаннан кейiн Қоқан хандығы біржолата жойылды. 1866 жылдың 
көктемiнде орыс әс керлерi Бұхар хандығының едәуiр бөлiгiн басып алды. 
Ол аумақтар Түркiстан генерал-губернаторлығы ның құрамына енгiзiлдi. 
Бұхар хандығының солтүстiк жағында тұратын қазақтар өзбектермен бiрге 
Ре сей мемлекетiнiң бодандығын қа был дады. 1873 жылы Ресей әскери  
экспедициялық корпусы Хиуа хандығының астанасын да басып алды. 

1865 жылы Ресей әскери министрiнiң бұйрығымен Түр  кiстан аймағы 
құрылды. Ол Орынбор генерал-губернаторына бағындырылды. 1867 
жылы орталығы Ташкент қаласында ор наласқан Түркiстан ге нерал-
губернаторлығын құру туралы жарлық шықты.

7. ресей империясының Қазақстанды басып алуының сал  дары. Патша 
үкiметi әскерлерiнiң Ұлы жүздiң аумағында жүргiзген со ғыс  қимылдары 
Қазақстанның Ресей империясына толық қосылып бiтуiмен аяқталды. 
Ресейдiң әскери iс-қимылдарының барысында қазақтар Орта Азия хан-
дықтарының езгiсiнен азат етiлдi. Со нымен қатар патша үкiметiнiң Жетiсу 
мен Оңтүстiк Қазақстан аумағына экспансиясы басталды. Сөйтiп, бiр езгi 
екiншi езгiмен алмасты рылды. Мұның өзi қазақтардың кезектi қарулы 
көтерiлiстерге шығу ына  себеп болды.

Аумағы орасан зор елдi басқару үшiн патша үкiметi Қазақстанға  
жаңадан қосымша әскери күштер жiберуге мәжбүр 
болды. Алым-салықтар мөлшерi арттырылды, ерiксiз 
жұмыстың алуан түрi ен гiзiлдi. Ондай отаршылдық 
езгiге наразы болған қазақ руларының бiр бөлiгi көршi 
уездер мен мемлекеттердiң аумағына көшiп кеттi. 

Патша үкiметiнiң соғыс қимылдары салдарынан 
көптеген қалалар қирады, әлемдiк деңгейдегi мәдени 
ескерткiштерге айтарлықтай  зақым келтiрiлдi. Мәсе-

картамен жұмыс
Картадан Ресей 
әскерлерінің іс-
қимылын, шайқас 
өткен жерлерді 
көрсетіңдер.
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лен, Ресей әскерлерi Түркiстан қаласына жа саған  шабуыл 
кезiнде қала қатты қирады. Патша үкiме тiнiң әскерлерi 
онымен де қоймай, бүкiл мұсылман қауымының қа сиеттi 
жәдiгерi Қожа Ахмет Ясауи кесенесiн зеңбiрекпен ат-

қылады.  Генерал өзiнiң осы iс-әрекетiмен Ресейдiң қол астына жа  ңадан  
қараған халықтың арасында үрей туғызуды, сөйтiп, олар ға орыс қару-
ының күшiне «құрмет» бiлдiрудi үйретпек болды. Ресей солдаттарының 
шектен шыққан жүгенсіздігі Шымкент, Әулиеата және Сайрам қалаларын 
басып алу ке зiнде орын ал ды. Шоқан Уәлихановтың және бiрқатар 
прогресшiл орыс офи церлерiнiң генерал Черняевтен бөлiнiп кетуiнiң 
себебi осы жағдай едi.

Түркiстан мен Шымкент басып алынғаннан кейiн Орынбор және 
Сi бiр шептерi бiр-бiрiмен жалғасты. Қазақстанды Ресей империясы ның 
құрамына қосып алудың ұзаққа созылған күрделi әскери-отаршылдық 
үрдiсi осылай аяқталды. Қазақстанның оңтүстiк-шығыс және оңтүстiк 
аймақтарын әскер күшiмен қосып алу патша үкiметi нiң бұдан былайғы 
соғыс қимылдарын Орта Азия мемлекеттерiнiң аумағында одан әрi 
жалғастыра түсуiне кең жол ашты.

Оңтүстiк өңiрдi жаулап алумен қазақтың дәстүрлi соты ның  жү й е  сiне 
өзгерiстер енгiзiлдi. Халық соты дiни қайраткерлердiң, яғни қазы лардың 
ықпалында  бо латын. Қазыларды сайлау, ең алдымен, оның шариғатты 
(мұ сыл мандық құқықты) қан шалықты бiлу дәрежесiне байланысты едi. 
Дiнба сы ларының өлке халқына ықпалын шектеу үшiн патша үкiметi 
қазыларды сайлап қою тәртiбiн енгiздi. 

Өлкенiң Ресей им пе риясының құ рамына өтуi алым-салықты күшей - 
 тiп жiбердi. Бүкiл жиналған алым-салық былайша бөлiндi: үштен бiрi аза-
мат тық өкiмет билiгiн ұс тауға, ал үштен екi бөлiгi таза әскери мақсаттар  ға 
жұмсалды.

1867 жылы Жетiсу ка зактарының әскерлерi құрылды. Жетiсу өлкесiне 
қоныс аударған  әрбiр ер адамға 30 десятинадан жер телiмi берiлдi. Олар 
15 жылға әскери қызмет атқару мiндетiнен босатылды. Сондай-ақ олардың 
әр қайсысы 100 сом мөлшерiнде ақшалай қарыз алып отырды. 

? 1. Картадан Ресей империясының Қа зақ стан аумағында басып алған қалаларын 
көрсетіңдер. 2. Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі күні өз тәуелсіздігімізді одан әрі 
нығайту үшін не істеуіміз керек?

Қазы – билiк айтушы, төрешi. Мұсылмандық сот, мұсылман құқығын жақсы 
бiлетiн адам.
Пристав – Ұлы жүз қазақтарын басқару үшiн бекiтiлген лауазымды қызмет. 

*

Ресей отаршылды-
ғының салдарын 
анықтаңдар.
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Арынғазы Әбiлғазыұлы (1833 жылы қайтыс болған) 1816–1821 жыл дары би-
лiк еткен  Кiшi жүз ханы. Арынғазы қазақтардың Орта Азия хандықтарының 
шабуылдарына қарсы азаттық қозғалысын ұй ым дастырушы ретiнде белгiлi.

№292. 1858 жылғы 7 маусым. – Сырдария шегара желiсiнiң командашы-
сы генерал-майор данзастың Орынбор корпусының командирiне қа-

зақтардың Қоқан ханына қарсы көтерiлiсi туралы рапорты

«Сарай кеңесшiсi Осмоловскийдiң хабарлауына қарағанда, Ташкент тiң билеушi-
сi Мырзахмет осы наурыз айында қоқандықтардан, сондай-ақ қырғыздардан 
(қазақтардан. – авт.) жинап алған 3000 жауынгер сарбазымен бiрге Әулиеата 
бекiнiсiне келген. Мұнда ол билердi жинап алып, осында көшiп-қонып жүрген 
қырғыздардан (қазақтардан) бұрынғыдай тек қой басынан ғана емес, сонымен 
қатар түйе, жылқы, iрi қара басы нан алым-салық жинауды тапсырған. 
Билер өз ауылдарына барып, Ташкент билеушiсiнiң бұйрығын хабарлағанда 
қазақтар оған бағыну дан бас тартқан. Ал Мырзахмет әр руға, оның әр тармағына 
100-ден, 200-ден  адам жiберiп, оларға елден зекет жинауды бұйырған. Зекет 
жинаушы лардың озбырлығы, ... олардың әдепсiз қылықтары елдiң намысы на 
тиген. Шектен шыққан озбырлыққа төзе алмай, ашу-ызаға булыққан қырғыздар 
(қазақтар. – авт.) ... бiрнеше адамды өлтiрген. Бұған iле-шала бүкiл Алатауды 
мекендейтiн қырғыздар  (қазақтар. – авт.), қаңлылар, дулаттар, бестаңбалылар, 
сондай-ақ Қырғыз ру лары да көтерiлдi. Олар Әулиеатаны, оған таяу маңдағы 
Шолақ, Ақ сақ  ата, Тоқпақ, Шелек сияқты басқа да бiрқатар бекiнiстердi қоршап 
алды. Таш  кент билеушiсiн бекiнiс-қамалға жасырынып, бас сауғалауға мәжбүр 
еттi». 

ХVIII–ХIХ ғасырлардағы қазақ-орыс қатынастары. Алматы, 1964, 440-бет.

1. Қоқандықтар алым-салықтың қандай түрлерiн енгiздi? 2. Қазақтар мен 
қыр ғыздардың қоқандықтарға қарсы көтерiлiсi қалай аяқталды?

8–3467
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ТөрТІНШІ БөлІМдІ ҚАйТАлАу-ЖиНАҚТАу  
ТАПСырМАлАры

1. Тарихи тұлғаларға сипаттама беріңдер.

№ Тарихи тұлғалар Сипаттамасы

1. Сырым Датұлы 

2. Жәңгір хан

3. Исатай Тайманұлы

4. Махамбет Өтемісұлы

5. Кенесары Қасымұлы

6. Жанқожа Нұрмұхамедұлы

Аталғандардың арасынан көзқарасы басқалардан өзгеше тұлғаның есімін 
анықтаңдар. Қалғандарын қандай ортақ мақсат біріктірді?

2. Оқиғаларды уақыт сызығына түсіріңдер. 

1) Кіші жүздің Ресей империясының құрамына енуі. 
2) Ұлы жүздің Ресей бодандығын қабылдауы. 
3) Орта жүздің Ресей империясының құрамына енуі.
4) Верный бекінісінің салынуы.
5) Түркістан генерал-губернаторлығының құрылуы.

3. Ресей империясы бодандығының салдары жайлы шағын әңгіме жазыңдар.

4. ХVІІІ ғасырдың соңы – ХІХ ғасырдағы қазақ халқы ұлт-азаттық қозғалыс та-
рының тарихи маңызы қандай?
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Патша үкiметi 1867–1868 жылдары Қазақстан аумағында әкi м-
шiлiк реформа жүргiздi. Оның негiзгi мақсаты сұлтандар тобын өкiмет 
билiгiнен бiржолата ығыстырып, жалпы империялық бас қару тәртiбiн 
енгiзу едi. Жаңадан енгiзiлген шаралар өлкенi шаруашылық жағынан 
отарлауға ықпал етуге және оған Ресейдiң еуропалық бөлi гiнен қоныс 
аударатын шаруа ларды одан сайын көбейте түсуге тиiс болды.

1. Қазақстанда реформа жүргiзудiң себептерi 
және оны әзiрлеу барысы. 1822 және 1824 жыл-
дары жүргiзiлген реформалар ХIХ ғасырдың 
60-жыл дарына қарай бiрте-бiрте жарамсыз бола 
бас тады. Ресей империясы Қазақстан жерін толық 
отар лап, әкімшілік жағынан бағындыруды ойлас-
тырды. Сондықтан да жаңа реформалар жүргiзудiң 
қажеттiлігi ту ын дады. 

Өлкенiң өзiндiк ерекшелiктерiн зерт теу үшiн 
жә не оны басқару туралы ереженiң жобасын әзiрлеу мақ сатымен «Дала 
комиссиясы» құрылды. Оның құрамына ресейлiк ше неу нiктер мен офицер-
лер кiрдi. Жаңа ереженi жасауға қазақ ақсүй ек-
терi қатыстырылмады. 1867 жылы II Александр 
«Сырдария мен Жетiсу облыста рын басқару туралы 
уақытша Ережеге» қол қой ды. 1868 жылы «Тор-
ғай, Орал, Ақмола және Семей облыс тарын бас қару 
туралы уақытша  Ереженiң» жобасын да бекiттi. 

Басқарудың жаңа ережесiн 1869 жылдың 
мамырынан бастап ен  гiзу көз  делдi. Әкiмшiлiк 

§31–32.

Бесiншi 
Бөлім

ҚазаҚстан ресей империясының 
Құрамында  

Бүгінгі сабағымызда Ресей империясы отаршылдық саясатының себеп-салдарын 
анықтаймыз. 1867–1868 жылдардағы реформаларды талқылап, дәстүрлі қазақ 
қоғамындағы орын алған әкімшілік-аумақтық өзгерістерді қарастырамыз.

ҚАЗАҚСТАНдАғы ӘКІМШІлІК-АуМАҚТыҚ рЕфОр-
МАлАр (ХІХ ғАСырдың ЕКІНШІ ЖАрТыСы)

тірек сөздер:
• «Дала комиссиясы»
• Генерал-губерна-

торлық
• Уезд
• Қарашығын

ойталқы
Патша өкіметі тара-
пынан «бөліп ал 
да, билей бер»  
ұстанымы қалай 
жүзеге асты?
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реформалардың себептерiн егжей-тег жей лi тү сiн  дiретiн мәлiмдеме қазақ 
және орыс тiлдерiнде жазылып, та ра тылды.  

1867–1868 жылдардағы реформалар бүкiл Қазақстанды тұңғыш рет 
түгел қамтыды. Онда үш генерал-губернаторлық әкiмшiлiк құ рылды.  
Әрбiр генерал-губернаторлық облыстарға бөлiндi. Мәселен,  Орынбор 
гене рал-губернаторлығы – Орал және Торғай облыстарын, Батыс Сiбiр 
генерал-губернаторлығы – Ақмола және Семей облыста рын,  ал Түркiстан 
генерал-губернаторлығы – Жетiсу және Сырдария  облыстарын қамтыды. 
Соңғы екi облыстың құрамына қазақ жерiнiң едәуiр үлкен бөлiгi, сондай-
ақ қырғыз және өзбек жерлерiнiң бiр бөлiгi ендi.

Әкiмшiлiк бөлiнiс былай болды: әр облыс – уездерден, әр уезд – болыс-
тардан, әр болыс – ауылдардан тұрды.

Iшкi Орда (бұрынғы Бөкей хандығы) Астра хан губерниясының құ-
рамына қосылды.

2. Әкiмшiлiк басқару жүйесiндегi өзгерiстер. Жаңа реформа бо йынша 
енгiзiлген әкiм шiлiк басқару жүйесi жоғары дәрежеде 
әс кери сипат алды. Ге нерал-губернатордың қолында 
әскери билiк те, азаматтық билiк те болды. Түркiстан 
генерал-губернаторлығы бас шысының көршi мем-
лекеттермен, атап айтқанда, Қытай және Иранмен 
тiкелей келiс сөз дер жүргiзу құқығы да бар едi.

ХІХ ғасырдың 60-жылдарындағы 
әкімшілік реформаларды  

жүргізудің себептері

Қазақ даласында сақталып 
қалған сұлтан дардың билігі 
патша үкіметінің Қазақстан 
аймағын тезірек отарлауына 
кедергі келтірді. Сондықтан 

сұлтандар билігін жоюға  
тырысты

Ресей империясына қосымша 
қосылған аумақтарды 

әкімшілік жағынан қайта құру 
қажет болды 

Бірыңғай салық 
жүйесін енгізу талап 

етілді 

Ресейдің еуропалық 
бөлігіндегі жері жоқ 

шаруаларды Қазақстан 
аумағына көшіру көзделді

Ресей өнеркәсібіне арзан  
шикізат көздері мен 

жұмысшы күші қажет еді 

есіңе түсір!
Түркістан генерал-
губернаторлығы 
қалай құрылды?
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Патша үкіметі облыстардың басына әскери 
губернаторлар тағайындады. Олар со нымен қатар 
казак әскерлерiнiң атамандары болып есептелдi. 
Уездi уезд басты ғы басқарды. Ол ресейлiк шенеу-
нiктер қатарынан сайланды.

Әкiмшiлiк басқарудың ең төменгi екi сатысын-
да жергілікті ақсүйектерден іріктеліп алынатын 
болыстар мен ауыл  старшындары тұрды.

Сұлтандар ауыртпалықтар мен салықтардан 
босатылып, өмiрлiк зейнетақы тағайындалды. Патша үкiметiнiң мұндай 
қадам жа сауының себебi – қазақ даласында сұлтандар тобына деген сый-
құр мет әлi де болса едәуiр дәрежеде сақталған едi. Олар үкiметке қарсы 
халық толқуын ұйымдастыруы мүмкiн деп сескендi. 

3. Сайлау жүйесi. Ауыл старшындары мен болыстар ақсүйек топ-
тардан iрiктелiп, сайлауда (дауыс берудiң) нәтижесi бо йынша ғана 
тағайындалатын. Бұл қызметтерге үмiт керлердiң жасы 25-тен кем болмауы 
шарт саналатын.

Генерал- 
губернаторлық

Облыстар Уездер

Түркiстан
Жетiсу Сергиополь, Қапал, Верный, Жаркент, 

Ыстықкөл, Тоқмақ

Сырдария Қазалы, Перовский, Түркiстан, Шымкент, 
Әулие ата, Ходжент, Жызақ, Құрама (Ташкент)

Орынбор Орал Орал, Гурьев, Калмыково, Жем (Темiр)

Торғай Елек (Ақтөбе), Николаев (Қостанай), Ырғыз, 
Торғай 

1-кесте. Қазақстанның 1867–1868 жылдардағы реформалар  
бойынша әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiсi

Генерал-губернаторлық

Облыс

уезд

Болыс

Ауыл 

Бұл маңызды!
Ауыл старшындары-
на және болыстарға 
қоладан құйылған төс 
бел гiлер, сондай-ақ 
арнайы жасалған мөр 
берiлетiн.
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Батыс Сiбiр Ақмола Ақмола, Көкшетау, Петропавл, Омбы, Атба-
сар

Семей Павлодар, Семей, Қарқаралы, Өскемен және 
басқалары

Болыстар мен ауыл старшындары 3 жыл мерзiмге 
сайланатын.  Бо лыстарды губернатор, ал ауыл стар-
шындарын уезд бастығы бе кi тетiн. Сондай-ақ оларды 
бұл қызметтерден кез келген уақытта алып тас тауға 
да құқықты болатын. Болыстар мен ауыл старшында-
рын қыз метке бекiту мен қызметiнен алып тастаудың 
мұндай тәр тiбi қа зақ даласындағы сайлау жүйесiнiң 
отаршылдық мазмұнын көрсеттi. Жоғары лауазымды шенеунiктердiң 
отаршыл әкiм шi лiкке қолдау көр сетпейтiн адамдарды қызметке бекiтпей 
қоюға құ қығы болды.

Өкiнiшке қарай, оқиғалардың бұдан кейiнгi барысы сайлау жү  йе сi нiң 
«партиялық» күреске айналып кетуiне әкеп соқ ты.  Бiр рудың өкiлдерi 
мен екiншi бiр ру өкiлдерiнiң арасында билік үшін талас күшейді.

4. Қазынагерлiк жүйе және мiндеттi атқарылатын борыштар. Осы 
кез ден бастап Қазақстанның бүкiл аумағында бiртұтас салық – «тү тiн 
салығы» енгiзiлдi. Ол жыл сайын бiр рет әрi үй басы-
нан ақ  ша лай алынып тұрды. Орынбор және Батыс 
Сiбiр генерал-гу   бернаторлығындағы қазақтар 3 сом- 
нан, ал Түркiстан генерал-гу бернаторлығындағы 
қазақтар 2 сом 75 тиыннан төлеп келдi. Мал са нағы 
3 жылда бiр рет өткiзiлдi.

Жергілікті халық бiрқатар борыштар атқаруға, 
атап айтқанда, олар көпiрлер мен жолдарды тегiн 
жөндеп тұруға мiн деттi болды. Дала тұрғындары осы кезден бастап науқас 
адам дар  жататын және iссапарға келген шенеунiктер тоқтайтын киiз 
үй лер бө лiп тұруға мiндеттелiндi. Қазақтарға оларды отын-сумен және 
ше неунiктердi жолға мiнетiн ат-көлiкпен қамтамасыз ету де жүктелдi. 
Қазақтар мiндеттi әскери борыш өтеуден босатылды. Басқа сословиеге 
өтетiндерге бес жылға дейiн мемлекеттiк мiндеткерлiктерден босатуға уәде 
берiлдi. Мұнымен патша үкiметi көшпелiлердi ша ру аларға айналдыруды 
көздедi. Бiрақ бұл ойлары жүзеге аспады. 

5. денсаулық сақтау саласындағы реформа. Әр облыста облыстық 
 дәрiгер тағайындалды. Әрбiр уезде бiр дәрiгер мен акушер кiн дiк  шеше бо-
латын болды. Уездiк дәрiгерге шешекке қарсы егу шарала рын  қамтамасыз 
ету мiндетi жүктелдi. Ол науқас адамдарға ме дициналық көмек көрсетiп, 

Кестеге қарап генерал-
губернаторлыққа қазақ 
жерінен басқа қандай 
аумақтар енгенін анық-
та. Оларды 117-беттегі 
картадан көрсет.

сөзіңді дәйекте
Неліктен салықтың 
мөлшерінде айыр-
машылықтар болды 
деп ойлайсың?
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оларды дәрi-дәрмекпен тегiн қам тамасыз етуi керек 
болды. Қазақтар әскери және азаматтық мекеме лер  дегi 
емдеу орындарында да дәрiгерге тексерiле алды. Солай 
бола тұрса да, дәрiгерлердiң жеткiлiксiздiгi салдары-
нан қазақтардың бұл мүм кiндiктер мен жеңiлдiктердi 
толық пайдалануы мүмкiн болмады. 

6. Жердi пайдалану мәселелерi. Қазақтардың 
қоныстанған жер лерi мемлекет меншiгi саналды. 
Ол жерлер қазақтарға қоғамдық пай далану құқығы 
негiзiнде ғана берiлдi. Жаңа реформа бойынша ор-
мандар да мемлекет меншiгi деп жарияланды. 

Қазақтарға жерлерiн Ресейдiң еуропалық бөлiгiнен 
қоныс ауда рып келген орыс шаруаларына белгiлi бiр 
мөлшерде жалға бе руiне рұқ сат етiлдi. Ал мұның өзi 
олардың ежелден келе жатқан  атамеке нi  нен айыры-
лып, өздерiнiң жерсiз қалуына жеткізді.

Қоныс аударып келген орыс шаруалары бiрқатар 
елеулi же ңiл дiк тердi пайдаланды. Мәселен, олардың әрқайсысы уездiк 
билiк орындарынан үй салып алу үшiн жер телiмiн, сондай-ақ құрылыстық 
ағаш материалдарын тегiн алды. Олардың сауда-саттықпен, қолөнер 
кәсiбiмен, өнеркәсiптiк қызметпен және егiншiлiкпен емiн-ер кiн айналысу 
құқығы болды.

Орта жүздiң ауыл старшындары мен би-болыстары. Омбы, 1891 жыл

ойлан!
Балалар арасын-
дағы өлімнің көп 
болуы тек дәрігер-
дің жетіспеушілігі-
нен болды ма?

Болжам жаса
Көшпелілерді 
отырықшы шаруаға 
айналдырудың 
нәтижесіздігі немен 
байланысты еді?
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7. реформаның отаршылдық сипаты. Реформаның жалпы алғанда  
отаршылдық сипаты басым болды. Ол реформалар Қазақстанды Ресейге 
қосып алу үрдiсiнiң толық аяқтал ғанын көрсеттi. Қа зақ   стан ның  кең-байтақ 
жерi Ресейдiң мемлекеттiк меншiгiне өттi. Патша үкiметi бұдан былай 
қазақтардың жерiн кез кел ген сыл  таумен оп-оңай тартып ала беретiн 
болды. Мұның ақыры дала тұр  ғын дарының ежелгi атамекен жерлерiнен 
айырылып қалуына, құнарсыз, тұзы бетiне шығып жатқан сор таң жер-
лерге ығыстырылуына әкеліп соқты. Құнарлы жерлер iшкi Ре  сейден 
қоныс аударып келген орыс шаруалары мен казактар ға, ше неунiктерге 
үлестірілді. Патша үкiметi Қазақстанның таби ғи бай ре сурстарын барын-
ша пайдаланды.

Сұлтан тобын басқару жүйесiнiң орта және 
жоғары буынынан то лық ығыстырып шығаруы қазақ 
халқын құқық атаулыдан жұрдай то бырға айнал-
дырды. Отаршыл Ресей қазақ мемлекеттiлiгiнiң ең 
соң ғы  қалдықтарын да жойды. Қазақтарға болыс 
және ауыл старшы ны деген ең төменгi дәрежедегi 
қызметтер ғана тидi. Олардың уезд басты ғы, әскери 
губернатор, генерал-губернатор сияқты жоғары лауазымды әкiмшiлiк 
қызметтерге барар жолы заң жүзiнде бiржола жабылды. 

Жаңа мiндеттi борыштар мен алым-салық түрлерiнiң еселеп енгi зiлуi 
қазақтардың материалдық жағдайын нашарлатып жi бердi. Болыстар ды, 
ауыл старшындарын, сондай-ақ олардың толып жатқан шабармандарын 
ұстауға жұмсалатын қаржы да ха лықтан жыл сайын қо сымша жиналып 
алынды. Әртүрлi қажеттіліктерге жұмсау үшiн қарашығын деп атала-
тын қосымша салық та салынды. Бұдан түскен қаржы жол салуға, оны 
жөндеуге, көпiр, мешiт, мектеп, ауру хана салуға жұмсалды. Патша үкiметi 
Қазақстан нан орасан зор мөлшерде қаржы жинап алумен болды. Оның бiр 
бө лiгi отаршыл әкiмшiлiк пен әскери күштердi ұс тауға жұмсалды, ендi 
бiр бөлiгi орталыққа жiберiлiп отырды.

Патша үкiметi қазақтардың ежелгi дәстүрлi қоғамын күй реттi. Болыс-
тар мен уездер құру кезiнде рулық ерекшелiктер 
ескерiлмедi. Дәстүрлi билер сотының құқықтары 
елеулi түрде қысқартылды.

Сонымен қатар реформаның барысында ел 
өмiрiне кейбiр жа ңалықтар да енгiзiлдi. Қалалар 
тұрғызылып, темiржолдар салына бастады. Ертiске 
кеме түсiрiлдi. Бiлiм беру және денсаулық сақтау ме кемелерiнiң қатары 
арта түстi.

ойталқы
Қоныс аударушы лар-
ға елеулі жеңіл діктер 
жасалуының себебін 
түсіндіріңдер.

Реформалар барысында 
жүзеге асырылған жағымды 
және жағымсыз өзгерістер 
жайлы өз пікірлеріңді айтып, 
кесте толтырыңдар.
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? 1. 1822 және 1824 жылдардағы жарғылар неге жарамай қалды? 2. 1822–1824 
жыл дардағы реформалар мен 1867–1868 жылдардағы реформаларға салыс-
тырмалы түрде тал дау жасаңдар. 3. Қазақтар мына төменде көр се тiлген лауа-
зымды қызмет тер дiң (генерал-губернатор, әскери губернатор, уезд бастығы, болыс, 
ауыл старшыны) қайсысын атқаруға құқықты едi? 

Қарашығын – алдын ала көзделмеген, төтенше шығындар жұмсауға тура келген 
жағдайда халықтан тез жинап алынатын салықтың түрі.
уезд – ХVIII–ХХ ғасырлардың бас кезiндегi Ресей империясының әкiм  шiлiк-
аумақтық бiрлiгi.

II Александр (1818–1881) – 1855 жылдан Ресей императоры.

Қазақ болыстарын «құру кезiнде» рулық принцип негiзге алынбай, ендi 
аумақтық принцип не гiзге алынды. Өйткенi патша үкiметi рулық ерек-

ше лiктердi еске алуды сая си тұрғыдан алғанда зиянды деп тапты. Қа зақтардың 
ежелден көшiп-қо нып жүрген байырғы атамекен жерлерi ендi «мемлекет 
меншiгi» саналды. Ол жерлер қазақтардың «мерзiмсiз әрi қоғамдық негiзде 
пайдалануына» берiлетiн болды. Бұрыннан алынып келген жасақ (салық) үй 
басына салынатын түтiн салықпен (алғашқыда жылына 3 сом, ал кейiнi- 
рек –   4 сом) алмастырылды...»

Коншин Н. Семей өлкесiнiң 1917 жылға дейiнгi тарихи очеркi//Қазақ этно-
графиясы жөнiндегi еңбектер. – Павлодар, 2005, 96-бет.

1. 1867–1868 жылдардағы реформалар бойынша Қазақстанда қан дай 
өзгерiстер енгiзiлдi? 2. Салық жүйесi қалай өзгертiлдi?

*

§33–34.

Бүгінгі сабағымызда ХІХ ғасырдың 80–90-жылдарындағы әкімшілік рефор-
малардың мазмұнын, қазақ халқының отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық 
күресінің себеп-салдарын анықтаймыз.

ҚАЗАҚТАрдың 1860–1870 ЖылдАрдАғы 
АЗАТТыҚ КүрЕСІ

ХIХ ғасырдың 60-жылдарындағы әкiмшiлiк рефор-
малар бойынша қазақ халқының құқықтары тым 
шектелiндi. Мұның өзi қазақтардың тарапынан 
қатты наразылық пен қарсы әрекеттер тудырды. 
Сондықтан да патша үкiметi 80–90-жылдары рефор-
маны одан әрi жалғастыруға мәжбүр болды.

1. Торғай және Орал облыстарындағы көтерi-
лiс тер. Қазақтар патша үкiметiнiң реформаларына 

тірек сөздер:
• Маңғыстаудағы  

көтеріліс
• Досан Тәжіұлы
• Контрибуция
• Шаруа бастығы
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ашық тан-ашық күштi наразылық танытты. Үкiметке қарсы көтерiлiс жа-
сайтын жағдай пiсiп-жетiлiп келе жатты. Көтерiлiс күтпеген жерден бұрқ 
ете қалып, 1868 жылдан 1869 жылға дейiн созыл ды. Ол отаршылдыққа 
қарсы айқын сипат алды.

Көтерiлiстiң басы-қасында iрi рубасылары жүрдi. Қазақтар үкi-
меттiң жiберген комиссияларын қабылдамады. Көтерiлiсшiлер үкi мет 
билiгiне бағынудан үзiлдi-кесiлдi бас тартты. Халық қарулана бас тады. 
Олар басқарудың жаңа ережелерiн енгiзуге, елдi Ресей ше неунiктерiнiң 
басқаруына ашықтан-ашық қарсы болды. Ежелгi ескi тәртiпке қайтып 
оралуды талап еттi.

Ашу қысып, зығырданы қайнаған елдi басу үшiн патша үкi метi 
бұрынғы ел билеген сұлтандарды араға салып көрдi. Бiрақ халық олардың 
сөзiне құлақ аспады. Қайта олардың өзiн елдiң көзiнше мас қара еттi. Ендi 
үкiмет билiгi мұсылмандардың Уфа губерниясында ғы дiни басшылығына 
қолқа салды. Халық арасында енгізіліп жатқан жаңа тәртiп қазақтар ды 
шоқындырады, әскер қатарына  алып, алым-салық түрлерiн еселеп арт-
тырады екен деген қауесет тарап кеттi.

Жаңа ереженiң қағазға басылған нақты нұсқалары болған жоқ. Қазақ 
даласына үстi-үстiне жiберiлiп жатқан комиссиялар оны ауызекi түрде 
айтып түсiндiре алмады.

Әуелi Орал облысында басталған толқу бiрте-бiрте 
көршiлес Тор ғай облысын да қамтыды. Қазақтардың 
600–700 адамнан тұратын  жасақтары ауыл-ауылды 
аралап, патша үкiметiнiң әкiмшiлiгiне бағынбауға, 
басқарудың жаңа тәртiбiнен бас тартуға шақырды. 
Қазақтарды бейбiт жолмен тыныштандырудың сәтi түспедi, ол ешқандай 
нәтиже бермедi.

Мамыр айында Жайық бойындағы қазақ даласына жазалаушы әс-
кери отрядтар жiберiлдi. Олардың құрамында жалпы саны 1700 солдат, 
бiрқатар зеңбiрек болды. Әскери қақтығыс орын алып, қантөгіске ұласты.

1868 жылдың мамырында қазақтар Жамансай деген жерде фон 
Штемпельдiң құрамында 200 солдаты бар жаяу әскер ротасына ша буыл 
жасады. 20 мыңға жуық қазақ оларды, яғни жазалаушы отряд ты жетi күн 
бойы қоршап, тырп еткiзбедi. Сөйтiп, жемшөбi мен азық-түлiгi қалмаған 
жазалаушылар керi қайтып кетуге мәжбүр болды. Юрковский бастаған 
жазалаушы әскер де Орынбор шегара шебiне шегiнiп кеттi.

1868 жылғы маусымның бас кезiнде Орал облысындағы көтерi лiс өзi-
нiң шырқау шегiне жеттi. Қарапайым көшпелi халықтың ашу-ыза сы ендi 
жергiлiктi ақсүйектерге де қарсы бағытталды. Жаңа ере женi қабылдауға 
келiсiм берген ақсүйектердiң ауылдары на шабуыл  ұйымдастырылды. 

Реформалардың мәні 
мен халық арасын-
да тараған қауесетті 
салыстырыңдар.
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Торғай мен Орал облыстарындағы көтерiлiстiң кеңiнен өрiстеуi 
патшалық Ресейдiң жергiлiктi әкiмшiлiктерiн ғана емес, оның орта лық 
үкiметiнiң де мазасын кетiрiп, үрейiн ұшырды. Сондықтан да оны аяусыз 
басып тастау үшiн патша үкiметi Петербургтен, Мәскеу ден, Харьковтан 
және Қазаннан жалпы саны 5 мыңға жуық солдаты  бар жазалаушы әскер 
жiбердi. Соның iшiнде Орал облысында подполковник Рукин мен Верев-
кин бастаған жазалаушы әскерлер жойқын қимыл көрсеттi. Көтеріліс 
біртіндеп әлсірей бастады.

2. Маңғыстаудағы көтерiлiс. Жаңа ереже енгiзiлгеннен кейiн Маң -
ғыстау түбегiндегi адайларда жер мәселесi қатты шиеленiсiп кеттi.

1870 жылдың наурызында Маңғыстау приставы подполковник Ру кин 
құрамында 38 казак солдаты, 4 зеңбiрегi бар әскери жасағын бас тап және 
беделдi деген рубасыларын ертiп, Құрып деген жерде Хиуаға қарай көшiп 
бара жатқан ауылдардың алдынан шықты. Оның бұл қылығы қазақтардың 
көтерiлiске шығуына түрткi болды. Бозашы деген жерде досан Тәжiұлы, 
Иса Тiленбайұлы 200-ге жуық қарулы  қол жинады. Кескiлескен шайқас 
басталып кеттi. Көп ұзамай Рукин  бастаған әскери жасақ тас-талқан 
болып жеңiлдi. Жаралы болған Рукин өзiн-өзi атып өлтiрдi. Бұл жеңiс 
көтерiлiсшiлердiң рухын кө те рiп, оларды жiгерлендiре түстi.

Көтерiлiс Маңғыстау түбегiн түгел қамтыды. Алек-
сандровск фор  тының және Николаев станицасының 
балықшылары жұмысқа шықпай, жаппай наразылық 
бiлдiрдi. Қайықтарды тартып әкету бас талды. Сарытау 

шығанағында тартып алынған қайықтардан қазақтар  өзде рiнше флотилия 
құрып алды. Кейiнiрек ол флотилия Алексан  д ровск фортын қоршауға 
қатысты. Көтерiлiске қатысушылардың са ны 10 мың адамға жеттi.

1870 жылдың сәуiрінде көтерiлiсшiлер Александровск форты  мен Ни-
колаев станицасына шабуыл жасады. Олар форттың маягын  өртедi және 
Нижнее бекiнiсiн қиратты. Алайда зеңбiректiң үстi-үс тiне жарылған сна-
рядтарына шыдай алмай, кейiн шегiнуiне тура кел дi. Көтерiлiс жергiлiктi 
отаршыл өкiмет билiгiнiң ғана емес, сонымен  қатар орталық үкiметтiң де 
зәресiн ұшырды.

Осы кезде Англияның Ирандағы ықпалы едәуiр күшейе түскен едi. 
Патша үкiметi Хиуа хандығына қарсы шабуыл жасау мақсатымен  өз 

әскерiн Красноводск төңiрегiне шоғырландыра 
бастады. Маңғыс таудағы көтерiлiс орталығы 
олардың ту сыртында қалды. Ондағы көтерiлiстi 
басу Кавказдағы аймақтың бастығына жүктелдi. 
Сөйтiп, ма мыр айының аяқ кезiнде Кавказдан 
Маңғыстауға әс кер күшi жеткiзiлдi. Адай-қа-

Рукиннің іс-әрекетіне 
баға бер.

ХІХ ғасырдың 60–70-жылда-
рындағы ұлт-азаттық көтері-
лістердегі халық талаптары-
ның сабақтастығы неден 
көрінді?
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зақ тардың жан аямай қарсы тұрғанына қа рамай, көтерiлiс жеңiлiске 
ұшырады, күштi қаруланған тұрақты әс  керлерге төтеп бере алмады. Патша 
әскерлерi көтерiлiсшiлердi жазалау үшiн оларды барлық жерден тiмiскiлеп 
iздестiрумен болды.  1873 жылы адайлардың кезектi жаңа көтерiлiсi бұрқ 
ете түстi. Бұл көтеріліс те жеңіліске ұшырады.

3. Көтерiлiстiң жеңiлу себептерi мен салдары. Көтерiлiсшiлер же ңi- 
лiс тапты. Өйткенi көтерiлiс жергiлiктi тар көлемдегi сипатта болды. 
Қазақтар түгел бас қосып, бiртұтас майдан аша алмады. Кө терiлiсшiлердiң 
қару-жарағы нашар едi. Олар негiзiнен қылышпен, айбалтамен, найза-
мен, садақпен қаруланды. Оқ ататын мылтық же   тiс педi. Оқ-дәрi де тапшы 
болды. Рубасыларының бiр бөлiгi көте рi   лiсшiлердi қолдамады. Бұл кезде 
патшалық Ресей Қазақстанды бар лық жағынан бiрдей әскери бекiнiстер-
мен құрсап, қоршап алып үлгерген едi.

Патша үкiметiнiң әскерлерi Маңғыстауда үш ай бойы тұрып ал ды. 
Жергiлiктi өкiмет билiгi көтерiлiсшiлердi қатаң жазалады. Кавказ  әскери 
әкiмшiлiгi Маңғыстауда қалған 8 мың үйден түтiн салығын және басқа 
да алымдарды – барлығы 58 мыңдай сомды жинап алды. Оның үстiне, 
адайлар 90 мың қой мөлшерiнде контрибуция (соғыс шығын дарын өтеу) 
төлеуге мәжбүр болды.

Көтерiлiсшiлерге барынша қатаң шаралар қолданылды. Реформа 
енгiзуге наразы болғандар Қазақстан аумағынан тыс жаққа жер аударыл-
ды. Мәселен, Торғай облысының бiр өзiнен ғана 1880 жылы 500 адам, ал 
1890 жылы 3 мыңға жуық адам жер аударылды.

Көтерiлiстiң басшылары 1870 жылдың желтоқса нында ағайын-туыс 
жақтастарымен Хиуа хандығының аумағына өтiп кеттi. 
Сұлтан Ханғали Арыстанұлы бас та ған 57 мыңға жуық 
қазақ осылай iстеуге мәж бүр болды. 

Патша үкiметi орыс шаруаларын қаруландыруды 
күшейтуге көш  тi. Мәселен, 1892 жылдан 1901 жылға 
дейiн бiр ғана Жетiсу же рiндегi орыс шаруаларына  
9 мыңнан астам мылтық берiлдi. Мұның өзi жер гi лiктi 
халық пен қоныс аударып келген орыс шаруалары ара сында ғы қарым-
қатынастың нашарлауына алып келдi.

Халық арасында жаңа толқулар туып кетедi деген қауiппен, олардың 
алдын алу үшiн ХIХ ғасырдың соңында патша үкiметi Қа зақстанда құпия 
мәлiметтер жинап тұратын жалдамалы агент тер  тобын құрды. «Өте 
сенiмдi» деген қазақтардан әр уезден екi жансыз жа сырын тағайындалды. 
Олар жергiлiктi халықтың кө ңiл күйi тура лы патша үкiметiне қажеттi 
құпия мәлiметтер жинау мен айналысты. 

4. ХIХ ғасырдың 80–90-жылдарында әкiм шiлiк реформалардың 
одан әрi жалғасуы. 1869–1873 жылдары Кiшi жүзде болған көтерi лiс тер 

Бағала
Көтеріліс салда-
рының қазақ 
қоғамына әсері.
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патша үкiметi жүргiзген реформалардың әлi 
аяқталмаған сипаты бар екенiн дәлелдеп бердi.

Реформаларды одан әрi жалғастыру қажет-
тiлігi басқа да себеп тер ге байланысты болды. 
Қазақстанның үш генерал-губер наторлыққа 
бө лiнуi Ресейдiң еуропалық бөлiгiндегi ша-
руаларды Қазақстанға кө шiруге байланысты 
мәселелердi жедел әрi жүйелi түрде шешуге 
мүмкiндiк бермедi. Орта Азияны Ресей им-
периясына әскер күшi мен қосып алудың сәтi 
түстi. Мұның өзi орасан зор кең-байтақ аумақ-
ты басқаруды, қайта құруды және қаржы 
мәселесiн үнемдеудi та лап еттi. Патша үкiметi 

бұл мiндеттi қазақ өлкесiн Ресейдiң өзге бө лiктерiмен бiрте-бiрте бiрiктiру 
арқылы шешудi жоспарлады. 1867–1868 жылдардағы ережелердiң әуел 
баста-ақ уақытша, яғни өт пелi сипаты болып едi.

1882 жылы Дала генерал-губернаторлығы құрылды. Оның құ ра мына 
Қазақстанның Ақмола, Семей, Жетісу облыс тары түгел кiрдi. Жаңа 
аумақтық құрылымның орталығы Омбы қаласы болды. Орал және Торғай 
облыстары тiкелей Iшкi iстер министрлiгiне ба ғындырылды. 

ХIХ ғасырдың 80–90-жылдарындағы әкiмшiлiк реформалар Қазақстанда 
отаршылдық билiктiң рөлiн күшейттi. Генерал-губернаторларға шексiз 
өкiлеттiк билiк берiлдi. Бұдан «бөлiп ал да, билей бер» деген  империялық 
пиғыл айқын аңғарылды. Сөйтiп, бұрынғы бiртұтас Кiшi жүз ендi үшке 

ХІХ ғасырдың 80–90-жылдарындағы әкімшілік 
реформалардың отаршылдық сипаты

Генерал-губернаторға шексіз 
өкілеттік билік берілді  

Дала генерал-губернаторына  
«сенімсіз» қазақтарды 
әкімшілік тұрғыда жер 
аудару құқығы берілді

Ірі қалаларда полиция 
басқармалары, бірқатар уезд 

орталықтарында полиция  
приставтықтары құрылды 

Түтін салығы мөлшері 
4 сомға дейін өсірілді 

Дәстүрлі билер сотына 
шектеу қойылды 

Қоныс аударту  
басқармалары құрылды

Қажетті дерек
Ресей императоры II Алек сандр 
1886 жылы Түркiстан өлкесiн 
басқару туралы  жар лық қа қол 
қойды. Жаңа Ереже бойынша 
Түркiстан генерал-губер натор-
лығының құрамына Сырдария, 
Ферғана және Самар қан облыста-
ры енді. Кейiн оған Жетiсу облы-
сы қосылды. Түркiс тан ге нерал-
губернаторлығының орталығы 
Ташкент қаласы болды.   
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бөлiндi. Соның салдарынан оның бiр бөлiгi Iшкi Орда ның, екiншi бөлiгi За-
каспийск облысының, ал үшiн шi бөлiгi Дала ге нерал-губернаторлығының 
құрамында болды. Пат ша үкiметiнiң мұн дай қадамға баруы Кiшi жүз 
қазақтарының қайта-қайта көтерiлiс жасай беруiне байланысты едi.

5. ресей сот жүйесiнiң енгiзiлуi. Жаңа әкiмшiлiк басқару жүйесi 
бойынша жергiлiктi тұрғындар тарапынан жасалған бiрқатар қыл мыс -
тар үшiн жалпыимпериялық заң негiзiнде жауапкершiлiкке тарту ша-
ралары қарастырылды. Христиан дiнiне қарсы әрекет, жа ңа басқару 
жүйесiне наразылық таныту, алым-салық төлеуден жә не мемлекет үшiн 
түрлi мiндеткерлiктер атқарудан бас тарту қыл мыстары билер сотының 
қарауынан алынып, жергiлiктi отар шылдық билiктiң құзыретiне берiлдi. 

Билер 3 жылдық мерзiмге сайланатын болды. Олардың қызметi уез-
дiк начальник тарапынан қатаң қадағаланды. Ел ара с ында би сайлауда 
«партиялық» тартыстар өрши түстi. Би бо  лып кездейсоқ және қоғамда 
беделi мен қабiлетi жоқ адамдар да са й лана бастады. Осыдан барып қазақ 
өмiрiндегi билердiң абыройы мен беделi төмендедi.

6. реформалардың мазмұны. Ге нерал-губернаторға 
саяси тұрғыдан сенiмсiз қазақтарды әкiм шiлiк жаза 
ретiнде жер аударып жiберуге толық құқық бе рiлдi. 
Iрi қалаларда полиция басқар ма лары құрылды. Қазақ-
тың дәстүрлi билер сотына шектеу  қойылды.

Ресейдiң еуропалық бөлiгiнен шаруаларды Қазақ-
стан жерiне жаппай қо ныс  аударту iсiн ретке келтiру 
мақсатымен Қоныс аударту басқармала ры құрылды. 
Түтiн салығының мөлшерi артып, 4 сом ға дейiн жеттi. Мұ ның өзi қазақ 
халқының әлеуметтiк-экономикалық жағдайына келеңсiз әсер еттi. 

ХIХ ғасырдың 80–90-жылдарындағы әкiмшiлiк реформаларын жүзеге 
асырудың одан әрi жалғасуы қазақ өлкесiн Ресей империясының отар 
ретiндегi шет аймағына түпкiлiктi айналдырды. Өлкеге басшылық жасау 
бiр орталыққа бағындырылды. 

Кейін шаруа бастығы деген жаңа лауазым енгiзiлдi. Олар мәртебесi 
жағынан қазақтың болыстарынан жоғары тұр ды. Шаруа бастықтары қоныс 
аударту мәселелерi бойынша бiр жақты ба ғыт  ұстап, орыс шаруаларының 
мүддесiн қорғаумен ғана ай налысты.   Жергiлiктi тұрғындардың өтiнiш-
талаптарымен санаспады. Сондықтан да қазақтар өздерiнiң үндеулерi мен 
петиция ларында бұл қызметтi жоюды ұдайы талап етумен болды. Полиция 
қыз метiнiң мiн детiн қоса атқару ауыл старшындары мен болыстардан 
алынып, полиция мен шаруа бастықтарының құзырына тапсырылды. 
Өлкеге Ресейдiң еуропалық бөлiгiнен шаруаларды жаппай қоныс тандыру 
үшiн барлық жағдай жасалды.

картамен жұмыс
128-беттегі кар-
тадан жаңадан 
ашылған облыстар-
ды көрсетіңдер.
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? 1. Жаңа реформалардың мәнi неде едi? Жаңа өзгерiстердi енгізудiң негiзгi сал-  
  дары туралы айтып берiңдер. 2. Салыстырмалы талдау жасаңдар:

1860–1870 жылдардағы азаттық күрес

№ Торғай, Орал көтерілістері Маңғыстау көтерілісі

1. Өткен жылдары

2. Қамтыған аумағы

3. Қозғаушы күші

4. Жазалаушы топтар

5. Негізгі оқиға, шайқастар

6. Нәтижесі мен салдары

Контрибуция – соғыста жеңген жақтың жеңiлген жақтан соғыс шы ғын дарын 
өндiрiп алу жөнiнде салатын салығы.
Шаруа бастығы – лауазымды әкiмшiлiк қызмет. Ол Қазақстанға 1902 жылы 
енгiзiлдi. Ондағы мақсат Ресейден қоныс аударып келген орыс шаруала рын, 
сондай-ақ жергiлiктi қазақтарды басқару болатын.

досан Тәжiұлы (1835–1876) – халық батыры, Маңғыстау көтерiлiсi бас-
шыларының бiрi.

«... тобыр комиссияға өз талаптарын қойды. Ол жаңа ереженi қабылдағысы 
келмейтiнiн айтты... басқарудың сұлтандар арқылы жүзеге асыры латын 

бұрынғы жүйесi мен алым-салық түрлерiн өзгерiссiз қалдыруды сұрады. 
Қолдарына қару алып, бұ рынғы тәртiптi ақырына дейiн қорғауға әзiр екенiн 
мәлiмдеп тұрып алды... Халықтың толқуы күн өткен сайын күшейiп, кеңi нен 
етек жайды. Қырғыздар ендi сөзден iске көше бастады: бұзақылардың қарақұрым 
қалың тобы құрылды. Орал облысында мұндай топтар  барлық жерде, ал Торғай 
облысында – Елек пен Қобда өзендерiнiң бойын да жиi кездестi. Олар бiр-бiрiмен 
ұдайы байланыс жасап, хабарласып тұрды, қай жерде болса да бiрлесе қимыл 
жасауға ниет етiстi. Оның үстiне қазақтарды да өз қатарларына тартуға әрекет 
жасады... патша үкiметi әкiмшi лi гiнiң өкiлдерi тасымал көлiктерiн таба алмай 
қиналды. Өйткенi ондай кө лiктi тауып бере алатын тек қазақ даласының өзi 
едi. Бөкей ордасынан түйе және жол көр сетушi адам тауып келу үшiн арнайы 
шенеунiк жiберiл дi. Бiрақ ондағы қырғыздар Жайықтың арғы бетiндегi қандас 
бауырларына  бүйрегi бұрып, әлгi шенеунiктiң сөзiне илiкпедi». 

Добромыслов А. И. Торғай облысы. Тарихи очерк. – Тверь, Н. М. Ро дио  нов  тың 
баспаханасы. 1902, 463–464-беттер.

1. Көтерiлiсшiлер қандай талаптар қойды? 2. Халық қозғалысы қай 
аймақтарда болды? 3. Iшкi Орданың қазақтары патша үкi ме тiнiң жазалау-

шы әскери жасақтарына жол көрсетушi адам беруден неге бас тартты?

*

9–3467
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§35–36.

Бүгінгі сабағымызда Ресей империясының қоныстандыру саясатының 
себептерін анықтап, оның дәстүрлі қазақ қоғамы мен шаруашылығына 
тигізген әсерін талдаймыз.

ҚАЗАҚСТАНдАғы ЖАППАй ОТАрШылдыҚ 
ҚОНыС АудАрТу САЯСАТы

ХIХ ғасырдың 60–90-жылдарында жүргiзiлген әкiмшiлiк реформалар 
қазақтардың жерiн түгелдей мемлекеттiң меншiгi деп жария лады. Ол 
реформалар Қазақстанды шаруалар арқылы кең көлемде отарлап алуға 
берiк негiз қалады. Орыс шаруаларын iшкi Ресейден жаппай қоныс аудар-
ту көп жағдайда қазақтарды ежелгi ата мекенiнен, қонысынан қуу және 
ең құнарлы жерлерiн күштеп тартып алу арқылы жүзеге асырылды.

1. Шаруаларды Қазақстан аумағына жаппай қоныс 
аударту себептерi. Егер ХIХ ғасырдың ортасына дейiн 
Қазақстанға көбiнесе Ресейден әскери топ пен казактар 
ғана қоныс аударып келсе, ға сыр дың екiншi жарты сы-
нан бастап жағдай түбегейлi өзгердi. Ресей шаруала-
рын қазақ да ласына бұрын-соңды болып көрмеген кең 
көлемде жаппай қоныс аударту iсi мемлекеттiк тұрғыда 
қолға алынды.

Мұның бiрқатар себептерi болды. Бiрiншiден, 1861 жылы Ресейде  ша-
руаларды крепостниктік, яғни басыбайлы езгiде ұстау жойылды. Шаруа-
лар басыбайлы  тәуелдiлiктен құтылды. Бiрақ олар жерсiз қалды немесе 
ұлтарақтай шағын жерге ғана ие болды. Мұның өзi шаруалардың толқуын 
туғызды. Патша үкiметi шаруалар бүлiншiлiгiнiң өрши түсуiн бол  дырмау 
үшiн оларды Қазақстан мен Сiбiр аумағына жаппай қо ныс аударту шарала-
рын ұйымдастыру жөнiнде шешiм қабылдады. Екiн шiден, Ресей империя-
сы қоныс аударушы шаруалар есебiнен қа зақ өлкесiнiң аумағында өзiнiң 
сенiмдi тiрегiн қалыптастыруды мақ сат еттi. Үшiншiден, патша үкiметi 
орыс шаруаларын жаппай қо ныс аударту арқылы қазақтарды егiншiлiкпен 
айналысатын оты рықшы өмiр салтына көшiрудi ойлады. Өйткенi он-

дай жағдайда қыруар көп жер босап қалып, 
жергiлiктi халықты қатаң бақылауда ұстаудың  
тамаша мүмкiндiгi туар едi. Төртiншiден, патша 
үкiметiнiң жер гi лiк тi ха лықты христиан дiнiне 
енгiзу және орыстандыру жө нiнде арам пи ғылы 
да болатын. Бесiншiден, қоныс аударушы шаруа-

тірек сөздер:
• Басыбайлы  

тәуелділік
• Жер көріп   

қайтушылар

шығармашылық тапсырма
Шаруалар егер 1861 жылы 
басыбайлы тәуелділіктен 
құтылмағанда, Қазақстан 
аумағына келер ме еді?
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лар Қа зақстанды орыс империясының сарқылмас мол астығы бар алып 
қойма сына айналдыруы тиiс деп үмiттендi. 

Өлкенi казактар арқылы отарлау экономикалық тұрғыдан ойда ғы-
дай оңды нәтиже бермедi. Казактар өл кедегi әскери гарнизондар мен 
ше неунiктер тобының өзiн де азық-түлiкпен жартымды қамтамасыз ете 
ал ған жоқ. Оның үстiне, Ре сейдiң ол жақта қалған жер сiз шаруаларын 
жаңа жерде емiн-еркiн тамаша өмiр сүруге бо   лады екен де ген хабар лар 
мен хаттар елiк  тiре елең деттi. Мұның өзi орыс шаруаларын одан сайын 
жап    пай қоныс ауда руға қызықтыра түстi.

Қазақстан аумағына шаруаларды қоныс 
аударту себептері

Шаруалар бүліншілігінің өрши 
түсуін болдырмау

Қоныс аударушы шар уалар есе-
бінен қазақ өлкесіндегі өзінің 
сенімді тірегін қалыптастыру

Қазақтарды отырықшы 
өмір салтына көшіру

Шаруаларды жергілікті 
халықты христиан дініне 
енгізу мен орыс тандыруда

пайдалану

Қазақстанды орыс 
империясының 
мол астығы бар  

қоймасына айналдыру 

2. Шаруалардың жаппай қо ныс аудара бастауы. 1866 жылы Ба  тыс Сiбiр 
Бас басқармасы шаруалардың Қазақстан аумағына өз бет  терiнше қоныс 
аударуына рұқ сат еттi. Алғашқы қоныс аудару шылар Сiбiрдiң әртүрлi 
қалаларындағы мещандар және Тобыл гу бер ниясындағы Қорған және Есiл 
округтерiндегi  шаруалар болды. Олар Көкшетау округiнiң аумағындағы 
Саумалкөл деген  жерге келiп ор наласты. Қоныс аударушылардың бiр 
бөлiгi казак станицаларына жайғасты. 

Қазақстанға қоныс аударғысы келген орыс шаруалары әдетте ең ал-
дымен жер көрiп қайтушыларды (ходоктарды) жiбердi. Олар өздерiне 
қолайлы деген жерлердi таңдап, қазақтардан жалға алды, жыртып, тұ-
қым септi. Жердiң құнарлы екенiне көздерiн жеткiзген олар, ұзақ мер-
зiмдi жалға алу жөнiнде келiсiмшарттар жасасты, өз де рiнiң жер лестерiн 
неғұрлым тезiрек жетуге шақырып, жанталаса әрекет еттi. Орыстардың 
елдi мекендерi пайда бола бастады. Кейiн ол жерлер өзi нiң бұрынғы 
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иелерi байырғы халықтан тартып алынып, қоныс аударып  келген орыс 
шаруаларының иелiгiне заңдастырылып берiлдi. 

Шаруаларды iшкi Ресейден Қазақстанға қоныс аударту жөнiнде 
алғаш рет бастама көтерушiлердiң бiрi Жетiсудың әскери губернаторы  
г. А. Кол паковский едi. 1868 жылы оның тiкелей басшылығымен  «Же-
тi суға шаруалардың қоныс аударуы туралы уақытша Ережелер» жа-
салды. Онда қоныс аударушы шаруаларға бiрқатар жеңiлдiктер мен 
артықшылықтар беру көзделдi. Шаруалардың әрбiр ер-азаматы на 30 
десятинадан жер телiмi бөлiндi. Олар барлық алым-салық түр лерiн төлеу 
мен мiндеттi борыштарды атқарудан он бес жыл бойы босатылатын болды. 

3. Шаруалардың қоныс аудару қарқынының күшейе түсуi. 1892 жылы 
Транссiбiр темiржолының құрылысы басталды. Ол Қа зақстанның солтүс-
тiк өңiрiн басып өттi. Мұның өзi қазақтардың ие лi гiн дегi жердiң 4,2 мил-
лион десятинасын қосымша тартып алу ға жет кiздi. Темiржол құрылысы 
шаруалардың қоныс аударуына неғұр лым ұйымдасқан сипат бердi. 
Шаруалардың темiржол құ ры лысы аумағына (оның оңтүстiгiне қарай 
100 шақырым жерге де йiн) қоныс аударуына Сiбiр темiржол комитетi де 
мүдделi болды.

Қоныс аударушы шаруалар адам тасуға бейiмделмеген қолайсыз  
вагондарда тасып әкелiндi. Петропавл және Омбы сияқты қалалардың 
темiржол торабы бекеттерiнде ондаған мың қоныс аударушы шоғырланды. 
Олар ашық аспан астында жатты, кейде ауа райының қолайсыз күндерiн 

де сонда өткiздi. Азық-түлiктiң жетiспеушiлiгi мен 
дәрiгерлiк көмектiң болмауы салдарынан адамдардың 
арасында  ауру-сырқау көбейдi, тiптi өлiм-жiтiм де аз 

В. С. Иванов. Қоныс 
аударушылар. 1870 ж.

Сурет бойынша әңгіме 
құрастырыңдар.
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болған жоқ. Сондықтан да Омбы мен Петропавлда қоныс аударушылар 
пункттерi мен аурухана барактары жедел түрде салына бастады. 

Ереже бойынша жергiлiктi халықтың «басы ар  тық» жерлерiн, ондағы 
суару жүйесi мен су көздерiн қоса жап пай   тартып алу көзделдi. Қоныс 
аударушыларға арналған қор құру үшiн «басы артық» жерлердi iздеп табу 
міндеттелінді. Патша үкiметi қоныс аударту басқармаларына қазақтардың 
жерлерiн тартып алуына және оларды ғасырлар бойы ежелгi отырған 
атамекенiнен күштеп қуып шығуына толық құқық бердi.

Қоныс аударып келген шаруалар өз алдарына жеке болыстарға бi-
рiктiрiлдi. Алғашқы кезде олар уезд бастығына бағындырылды, кейіннен 
шаруалар бастығы деген лауазымды қызмет пайда 
болды.

4. Жергiлiктi халық жағдайының нашарлай 
түсуi. Iшкi Ресейдегi ша руалардың Қазақстан 
аумағына қоныс аудару қарқыны мұндағы бай-
ырғы халықтың жерiн жаппай тартып алуға 
ұласты. Қазақтар өз дерi ғасырлар бойы отырған 
ежелгi қоныстарын, ондағы қыстаула рын, ата-
баба зираттарын тастап, қиыр шеттегi құнарсыз 
жерлер ге  көшуге мәжбүр болды. Отаршылдық 
саясат келiмсек орыс шаруалары мен жергiлiктi 
қазақтардың арасында ғана емес, қазақтардың өз 
араларында да жанжалды дау-дамайлар тудырды.

Тартып алынған жерлердiң ең жоғары мөл-
шерi Қазақстанның сол  түстiк аймақтарындағы 

Қоныс аударушылар керуенi

Қажетті дерек
Патша үкiметi Қазақстан 
аумағына қоныс аудару-
шыларды бес аймаққа 
бөлдi. Олар Торғай-
Жайық, Ақмола,  Семей, 
Сырдария және Жетiсу 
аймақтары едi.

Жергілікті қазақтардың өз 
арасындағы дау-дамай не 
үшін туындауы мүмкін еді?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



134

Ш
а
р
тт

ы
 б

ел
гi

л
ер

: 
1
 –

 м
ем

л
ек

ет
тi

к
 ш

ег
ар

а;
 2

 –
 Қ

аз
ақ

ст
ан

н
ы

ң
 ш

ег
ар

ал
ар

ы
; 

3
 –

 о
бл

ы
ст

ар
д
ы

ң
 ш

ег
ар

ал
ар

ы
 (

1
8
6
7
–
1
8
6
8
 ж

ән
е 

1
8
9
1
 ж

. 
«
Е
р
еж

е»
 б

ой
ы

н
ш

а)
; 

4
 –

 Қ
аз

ақ
ст

ан
ға

 қ
он

ы
с 

ау
д
ар

ға
н
 ш

ар
у
ал

ар
 о

р
н
ал

ас
қ
ан

 а
у
д
ан

д
ар

; 
5
 –

 с
ау

д
а 

ж
ол

д
ар

ы
; 

6
 –

 ж
әр

м
ең

к
ел

ер
;  

7
 
–
 
Ш

. 
У

әл
и
х
а
н
о
в
 
эк

сп
ед

и
ц
и
я
сы

н
ы

ң
 
(1

8
5
5
 
ж

.)
 
м

а
р
ш

р
у
ты

; 
8
 
–
 
Ш

. 
У

әл
и
х
а
н
о
в
 
эк

сп
ед

и
ц
и
я
сы

н
ы

ң
 
(1

8
5
6
 
ж

.)
 
м

а
р
ш

р
у
ты

; 
9
 –

 П
. 

П
. 

С
ем

ен
ов

-Т
я
н
-Ш

ан
ск

и
й
 э

к
сп

ед
и
ц
и
я
л
ар

ы
н
ы

ң
 м

ар
ш

р
у
ты

; 
1
0
 –

 О
р
ал

, 
Т
ор

ға
й
 о

бл
ы

ст
ар

ы
н
д
ағ

ы
 қ

аз
ақ

та
р
д
ы

ң
 к

өт
ер

iл
iс

i 
ж

ән
е 

М
аң

ғы
ст

ау
 т

ү
бе

гi
н
д
ег

i 
то

л
қ
у
л
ар

 (
1
8
6
9
–
1
8
7
0
)

Қ
а
за

қ
ст

а
н
 Х

IХ
 ғ

а
сы

р
д
ы

ң
 е

к
iн

ш
i 
ж

а
р
ты

сы
н
д
а

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



135

неғұрлым құнарлы жерлер едi. Мәселен, қо ныс ауда-
рып келген шаруалар қорына деп Омбы уезiнде бүкiл 
жер  дiң 52%-ы, Қостанай уезiнде – 54%-ы, Ақмола 
уезiнде – 73%-ы  тартып алынды.

5. Жетісу аумағына ұйғырлар мен дүнгендердің 
қоныс аударуы. ХІХ ғасырдың 70–80-жылдары пат-
ша үкіметінің бастамасы бойынша ұйғырлар мен 
дүнгендер Жетісу жеріне қоныс аудара бастады. Бұған 
дейін олар Қытайдың Іле өлкесінің аумағында тұрып келген еді. Ұйғырлар 
мен дүнгендер ХVІІІ ғасырда және ХІХ ғасырдың  бірінші жартысында 
Қытай үкіметіне қарсы бірнеше рет көтеріліс жасады. Олар өздерінің 
ұлттық тәуелсіздігі жолында күресті. Алайда Қытай әскері оларды аяусыз 
басып-жаныштады. 

1881 жылы Қытай мен Ресей империясы арасында Санкт-Петербург 
бейбіт келісімшарты жасалды. Ол бойынша ұйғырлар мен дүнгендер бір 
жылдың ішінде Жетісу облысының аумағына қоныс аударуға құқықты 
болды. Қазақстанға көшіп келген ұйғырлар мен дүнгендердің саны бір-
те-бірте арта түсті. 1897 жылы қазақ жеріндегі ұйғырлардың саны 56 
мыңға, дүнгендер 14 мыңға жетті. Қоныс аударушылар негізінен Жетісу 
аумағындағы Верный және Жаркент уездеріне орна-
ластырылды. Ұйғырлар мен дүнгендер егіншілік, бау-
бақша өсіру, ұсақ-түйек сауда жасау, басқа да әртүрлі 
кәсіп түрлерімен айналысты. Жергілікті халық пен 
қоныс аударып келген ұйғыр, дүнгендердің арасын-
да тату-тәтті бейбіт қарым-қатынас орнады. Әйтсе де 
қазақтардың жер мәселесінің қиындап, нашарлай 
түсуіне өз әсерін тигізді.

 

? 1. Та қы рып тың суреттері  бойынша қоныс аударушылардың қазақ даласына 
қандай кө лікпен келгенін анықтаңдар. 2. Қазақстанның көпұлтты ел атануына 
патшалық Ресейдің қоныстандыру саясаты қаншалықты әсер етті?

Жер көрiп қайтушылар (ходоктар) – құнарлы жер көрiп, таңдау үшiн жiберiлген 
шаруалар.
Байырғы (автохтонды) халық – бұрыннан тұратын жергiлiктi халық.

Колпаковский герасим Алексеевич (1819–1896) – Ресей империясы армия-
сының генералы. Батыс Сібір, Түркістан және Дала өлкелері әскери-әкімшілік 
басшысы. 

картамен жұмыс
Картадан қоныс ау-
дарушы шаруалар 
орналасқан аудан-
дарды көрсетіңдер.

анықта
Ұйғырлар мен дүн-
ген дер дің Қазақ-
станға қоныс аудару 
себебі?

*

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



136

ҚАЗАҚСТАНдА КАПиТАлиСТІК ҚАТыНАС-
ТАрдың дАМуы

§37–38.

Бүгінгі сабағымызда капиталистік қатынастар дамуының Қазақстан эконо-
микасына тигізген ықпалын анықтаймыз.

Омбы уезiне қарасты Қызылағаш болысының №6 ауыл қыр ғыз дарын  
(қазақтарын. – авт.) жерге орналастыру мәселесi

«Үстiмiздегi жылғы тамыздың алғашқы күндерiнiң бiрiнде осы ау  ыл ға жерге 
орналастырушы бiр шенеунiк келдi. Ауыл тұрғындары оның аты-жө нiн бiле 
алған жоқ. Ол қырғыздарды жинап алып, олардың осы ауылдан  180 шақырым 
алыс жаққа көшуi тиiс екенiн хабарлады... Оқи ғаның басы-қасында болған 
адамның айтуынша, қырғыздар оны бастарын төмен салып,  үн-түнсiз тыңдаған. 
Ешкiм бiр ауыз да сөз айтпаған. Айнала төңiрек құ лаққа ұрған танадай үнсiз 
тыныштыққа бөленген. Шенеунiк сөзiн одан әрi жалғастырып, ендi бұл жер-
ден сендерге ешқандай да жер берiлмейдi, оны күтiп босқа әуре болғанша, осы 
бастан көше берiңдер дегендi айтқан.  Қырғыздар сонда да үн қатпаған. Мына 
хабарландыру оларға аспаннан жай түскендей әсер еткен, жү рек терi қысылып, 
қатты қиналған. Бiрақ олар сонда да болса бұл жерден көшпеуге бекiндi. Ше-
неунiк жөнiне кеттi, ал ауыл адамдарының ұнжырғасы түсiп, ауыр уайым ның 
ащы уын жұтқан бойы қала бердi».

Омбы хабаршысы, 1911, №191, 3-бет.

1. Ауыл тұрғындарының ұнжырғасы неге түсiп кеттi? 2. Қазақтар қайда 
кетуi тиiс болды? 3. №6 ауыл тұрғындарының жерi кiмдерге берiлдi?

Ресей империясының экономикасы қарқынды дамып келе жатты. 
Оған шикiзат көздерi, арзан жұмыс қолы және өндiрiлген өнiм түрлерiн 
өткiзетiн рынок қажет болды. Патша үкiметi Қазақстанда да зауыттар 
мен фабрикалар сала бастады. Табиғи шикiзат ты Қазақстан аумағынан 
көптеп тасып әкету үшiн барлық жағдай жасалды. Қазба байлығы мен 
ауылшаруашылық шикiзат өнiмдерiн өңдейтiн кәсiпорындар қатары 
көбейдi. ХIХ ғасырдың екiншi жартысында Қазақстандағы шахталар 

мен кенiштер орыс көпестерi мен кәсiпкерлерiнiң 
қолында болды.

1. Қазақстанға ресей және шетел капи та лының 
енуi. Қазақстан жері таскөмiр кенiне бай.  Олардың 
iрiлерi Орталық Қазақстанда едi. Қарағанды көмiрiн 
алғаш қылардың бiрi болып 1833 жылы Аппақ Бай-
жанов ашты. 

тірек сөздер:
• Қосым Пішенбаев
• Акция
• Табыс табу
• Дискриминация
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Ертiс бойындағы және Орталық Қазақстандағы 
көптеген кен  орын дарын тұңғыш рет аш қан адам 
Қосым Пiшенбаев болды. Ол Екiбастұз кө мiрi, Май-
қай ың полиметалл кен орында рын ашқаны туралы 
бiрiншi болып мәлiмдедi. Қ. Пiшен  баев Пав лодардағы 
миллионер-кө пес А.И. Деровқа жалданып, кен 
көздерiн iздеушi және маркшей дер болып жұ мыс 
iстедi. Ол Баянауыл да  ласын дағы Александровка, 
Талдыкөл, Жаман тұз, Қара сор, Шөптiкөл, Майкөбен 
си яқ ты тас көмiр кен орындарын ашты.

Ресей кәсiпкерлерi жергiлiктi қазақтардан аса бай 
кен орындарын су тегiн бағаға сатып ал ды. Мәселен, 
ХIХ ғасырдың 40-жылдарында Н. Ушаков, А. Рязанов деген көпестер 
қа  зақтар дан Қа ра ғанды көмiр кен орындарын, Успенск мыс ке нiш терiн, 
Жез қазған және Спасск-Воскресенск мыс кенiштерi аймағын өте арзан  
бағаға са тып алды. 

Алайда ХХ ғасырдың бас кезiне қарай тау-кен кәсiпорын да ры-
ның басым бөлiгi шетелдiк кәсiпкерлердiң қолына көштi. Патша үкi-
метi шетелдiк кәсiпкерлерге шет аймақтарды игеруiне кең жол ашып 
берген едi. Кен орындарын игеруге орыс кәсiпкерлерiнiң жет кiлiктi 
тәжiрибесi де, заманауи техникалық құралдары да болған жоқ. Олар 
өндiрiлген дайын өнiмдi өткiзуде қиындықтар ға душар болды. Ал Ре-
сей шенеунiктерi шетелдiк кәсiпкерлер жағында болды.  Олар шетелдiк 
кәсiпкерлерден қолдау көрсеткенi үшiн пара алып тұ ратын. Шетелдiк 
кәсiпкерлер көбiнесе кездейсоқ адамдар, яғни олардың арасында қатардағы 
мұғалiмдер, ет сататын қа сапшылар, ұсақ саудагерлер, тiптi тiлмаштар 
да бар едi. Өздерiнiң жекеменшi гiн де капиталы болма-
са да, Батыс елдерiндегi банктер дiң  берген не сиесiне 
Қазақстандағы кенiштер мен шахталарды су те гiн 
баға мен сатып алып, тез байып шыға келдi. Жергiлiктi 
арзан шикiзатты өз дерiнде қымбатқа сатып, банктерден 
алған қарыздарынан құтылып  қана қойған жоқ, сонымен қатар қыруар 
пайданың  астында қалды.

Кен орындары мен шахталар жыртқыштықпен талан-таражға са лып 
тонаудың салдарынан бiрте-бiрте iстен шыға бастады. Оларда ғы техника 
iс жүзiнде жаңартылған жоқ. Ал өндiрiлген шикiзат ше тел асып кетiп 
жатты.

2. Тұз, мұнай және алтын өндiру. Тұз Батыс Қазақстанның Бас құн шақ, 
Елтон және Елек кәсiпшiлiктерiнде, Қазақстанның солтүстiк-шығысындағы 

Қосым Пiшенбаев

Қазақстанның өнер-
кә сіптік дамуы қалай 
 басталды?
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Коряков көлдерiнде өндiрiлдi. Ол өлкенiң өзiнде тұз 
өнімін тұ тыну және Қазақстаннан тыс жерлерге 
шығарып сату үшiн де өндi рiлдi. Мәселен, Коряков 
өндіріс орнынан ғана 4 мил лион пұтқа жуық тұз алын-

ды. Онда 10 мыңнан астам адам жұмыс iс тедi. Олардың басым көпшiлiгi 
қазақтар болды. Коряковте өндiрiлген тұз негiзiнен Батыс және Шығыс 
Сiбiрге, сондай-ақ Обь өзенiндегi балықшаруашылығына жөнелтiлiп 
отырды.

Мұнай өндiру iсi шетелдiк кәсiпкерлердiң, ең алдымен ағылшын-
дардың қолында болды. Доссор және Жем өзенiнiң бойында мұнайды 
көп мөлшерде өндiре бастады. Ше телдiк компаниялар орасан зор көлемде 
пайда тапты. Бiрiншiден, олар мен бақталас бәсекелестер болған жоқ. 
Екiншiден, жергiлiктi қа зақ хал қын арзан жұмыс қолы ретiнде пайда-
ланды. Үшiншiден, ағыл шындар мұнай көздерiн барлау және өнiм өндiру 
кезiнде еле улi жеңiлдiктердi пайдаланды. Төртіншіден, батыс елдерінің 
бан к терінен тиімді түрде несие алды. Ал жергiлiктi халыққа ешқандай 
да ақы тө ленген жоқ. Осы себептерден шетелдiк компаниялар тез ара да 
ба йып алды.

Тау-кен өнеркәсiбiндегi пайдалы саланың бiрi алтын өндiру болды. 
Алтын өндiрушiлердiң арасында орыс және татар кәсiпкерлерi басым 
едi. ХХ ғасырдың бас кезiнде Өскемен уезiнде алтын кенi қа зылатын 50 
кенiш болды. 

3. Ауылшаруашылығы өнiмдерiн өңдеу. Ауылға 
капиталистiк қа ты   настардың енуi қазақтарды шөп 
шабумен, балық аулаумен, бақша  егу мен айналысуға 
мәжбүр еттi. Малшаруашылығы ши кi затын өң дей тiн 
кәсiпорындардың негiзгi ошақтары Ақмола мен Семей 
облыс та ры болатын.

Ауылшаруашылығы өнiмдерiн өңдейтiн кәсiп-
орындардың өзiн дiк  ерекшелiктерi болды. Зауыттар 
мен фабрикалардағы жұмысшы лардың саны аз едi. 

Кәсiпорындардағы техника әбден ескiрiп бiткен болатын.  Мамандықты 
қажет етпейтiн қара жұмыстарды қазақтар ат қарды. 

Қазақстандағы кен орын-
дары неліктен шетелдік-
тердің қолында болды?

картамен жұмыс
Картадан шетелдік-
тердің қолындағы 
кеніштерді  және 
негізгі кен өндіру 
орындарын көр-
сетіңдер.

Шетелдік кәсіпкерлердің қыруар пайда табу себептері

Оларға 
бәсекелестер 

болмады

Арзан жұмыс 
күшін 

пайдаланды

Кеніштер мен шах-
таларды өте арзан 

бағамен сатып алды

Батыс елдерінің 
банктерінен тиімді 
түрде несие алды
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4. Темiржолдардың салынуы. Қазақстанда өнеркәсiптiң дами бас тауы, 
өндiрiлген шикiзаттарды тасып әкету үшiн темiржолдар салу ауадай 
қажет болды. Орыс фабриканттары Ресейдi шығыстағы шет аймақтармен 
байланыстыратын темiржолдар салуды патша үкiме тi  нен ХIХ ғасырдың 
60–70-жылдарының өзiнде-ақ сұраған болатын.  Ташкенттен шыққан 
түйе керуенi Орынборға 100 күн дегенде әрең же тетiн. Мұндай жағдай 
сауда-саттық пен өнеркәсiптiң жедел даму ына  көп кедергi келтiрдi.

Сондықтан да ХIХ ғасырдың екiншi жар-
тысында қазақ да ла сына  темiржол магистраль-
дары салына бастады. 1891–1893 жыл дары 
Пок ровская слобода – Орал темiржол желiсi 
тартылды. 1894 жылдан бас тап  Челябi мен 
Омбы арасында темiржол қатынасы орнады. 

Қазақ халқының арасында темiржол құ -
ры лысында жұмыс iстеп, табыс тауып қай  ту 
кеңiнен өрiстедi. Орынбор–Ташкент те  мiр  жо-
лын  салуға 40 мыңға жуық қазақ қа тысты. 
Маусымдық жұмыстарда iсте гендердiң көп-
шiлiгi кейiн темiржол бойында жұ мысқа ор-
наласып, қазақтың кәсiби жұмысшыларының 
қатарын қалып тас тырды. 

Кейде қа зақтар өздерiнiң туған өлкесiнен тыс жерлерге де барып жұмыс 
iс тедi. Мәселен, 1895 жылы Семей облысы Павлодар уезiнiң 2 мыңға 
жуық қазағы Тайга бекетiндегi темiржол құрылысында еңбек еткен.  Тап 

Жалдамалы 
әйелдердiң ауыр 
еңбегi 

Қажетті дерек
Лондонда «Спасск мыс кен 
орындарының акцио нер лiк 
қоғамы» құрылды. Бұл қоғам  
орыс көпестерiнен мыс 
кенiштерiн са тып алумен 
белсендi түрде айналысты. 
акция иелері Англияның, 
Францияның, АҚШ-тың, 
Германияның, Швецияның, 
Испанияның және басқа да 
елдердiң азаматтары болды.   
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сол жылы мыңнан астам қазақ Ачинскiге таяу жерде 
темiржол дың Орта Сiбiр учаскесi құрылы сында жұмыс 
iстедi.

Қазақстаннан темiржолдар арқылы ауылшаруа-
шылық шикi зат тары тасылды. Қазақстанның оңтүстiк 
аймақтарынан мақта, жемiс-жидектер жөнелтiлiп жатты. Қазақстанға 
темiржол арқылы егiн шiлiкке қажеттi машиналар мен еңбек құралдары 
жеткiзiлдi. Сон дай-ақ көп мөлшерде ағаш бөренелер, құрылыс материал-
дары, мануфактура өнiмдерi, қант және шай әкелiндi.

Темiржолдарда жұмыс iстеу мамандандырылған 
жұмыс шылардың болуын қажет еттi. Жергiлiктi жер-
лерде ондай жұмысшылар болған жоқ, барының өзi 
жетiспедi. Патша үкiметi ондай мамандан дырылған 
темiржол және өнеркәсiп жұмысшыларын негiзiнен 
Ре сейдiң еуропалық бөлiгiнен әкелiнген орыстардан 
қалыптастыруға күш салды. 

5. Жұмысшы табының қалыптаса бастауы.  Жер-
гiлiктi жұ мысшы табының қалыптасуы өнеркә сiптiң дамуына байланысты 
болды. Жұ  мысшылар негiзiнен кедейленiп, қайыршы халге түскен көш-
пелi қа зақтар мен қоныс аударып келген орыс шаруалары есе бiнен то лыға 
түстi. Қазақстанның бiрқатар облыс тарынан мыңдаған ша руалар  жұмыс 
iздеп, табыс табу үшiн ел ке зiп кеттi.

Жұмысшылардың тұрмысы бiрқатар фак торларға байланысты едi: 
олардың кәсiби бiлiмi, мамандығы бол ған  жоқ. Тұрғын үй тапшылығынан 
қатты қиналды, кәсiпорындарда еңбек қауіпсіздігі сақталынбады. 
Жұмысшылардың жарақаттануы мен өлімге ұшырау оқиғалары жиі 
кездесетін. Қазақстанда ХIХ ға сыр дың аяқ кезiнде 
өнеркәсiп өндiрiсiнiң техникалық жабдықталу дең гейi 
тым төмен болды. Соның салдарынан негiзiнен қол 
еңбегi көп  қолданылды.

6. Қазақ жұмысшыларының ауыр жағдайы. Зауыт, фаб рикалардағы 
жұмысшылардың жағдайы өте ауыр болды. Фаб рика инспекция сы туралы 
заң Қазақстан аумағында қолданылған жоқ. Жұмыс кү нiнiң ұзақтығы 
мұнай кәсiпшiлiктерiнде 12 сағатқа, ал алтын өндi рiлетiн кен орындарын-
да 10–12 сағатқа созылды. Жұмысшылар қа ра пайым еңбек құралдарын 
пайдаланды. Кәсiпо рын дарда еңбек қа у iп  сiздiгi сақталмады, ол туралы 
сөз ету мүмкiн емес едi. Жұмысшылардың тұрақты баспанасы да болған 
жоқ. Олар лашықтар  мен киiз үйлерде тұрды.

Тау-кен өнеркәсiбiнiң тез дамуы жұмыс қолының тапшылығын ту-
ғызды. Соның салдарынан кәсiпорындарда әйелдер мен балалардың еңбегi 

Теміржол салудың ел 
экономикасына пайда-
сы қандай еді?

картамен жұмыс
139-беттегі кар-
тадан Қазақстан 
аумағында салынған 
алғашқы теміржол 
желісін көрсетіңдер.

Қазақстанда жұмыс шы 
табы қалай қалыптасты?
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кеңiнен пайдаланылды. Олар еңбекақыны ер адамның 
еңбекақысымен салыстырғанда әлдеқайда аз алды. 

Қазақ жұмысшыларын ашықтан-ашық кемсiтiп, 
дискри ми на ция  жа сады. Бiрдей еңбек ете тұра оларға 
жалақы әлдеқайда кем төлен  дi. Бұл жөнiнде округтiк 

инженер М. Красовский былай деп жаз ды: «Қыр ғыздармен (қазақтармен. 
– авт.) бiрдей жұмыс кө лемiн атқарған орыс жұмысшылары жалақыны 
олардан екi не үш есе артық алады». Олардың орташа жалақысы күнiне 
30–40 тиын нан ғана құралды. Қа зақтар жұмысқа қабылданғанда баспана 
берiлмейтiнi ескер тiлетiн. Қа зақтардың орыс тілін нашар білуінен, олар 
өз құқықтарын  қорғай  алмады. Зауыт-фабрика дүкендерiндегi  тауарлар 
мен азық-тү лiк өнiмдерi қазақтарға көтерiңкi бағалармен сатылды. 

? 1. Қосымша материалдарды пайдалана  отырып, «Қазақ жұмысшыларының  
бiр күнi» деген тақырыпқа әңгiме құ растырыңдар. 2. Интернет қорлары мен 
әдеби деректерді пайдалана отырып, көмірдің бұрынғы және қазіргі кез де қа- 
лай өндірілетіні, осы саладағы технологиялық жаңалықтар жайлы айтып 
беріңдер.

 Акция – құнды қағаз. Ол кәсiпорынға акционердiң белгiлi мөлшерде үлес-
жарнасының қосылғанын куәландырады және оған меншiктi иеленуге, түскен 
табысты бөлiсуге құқық бередi.

дискриминация – адамды кемсiту, оның құқығын шектеу, әлеуметтiк  қорлау.

Табыс табу – село тұрғындарының күнкөрiс үшiн табыс  табу мақсатымен 
маусымдық уақытша жұмыс iздеп қалаға не басқа жаққа кетуi.

Маркшей дер – тау кендеріне геодезиялық зерттеулер жүргізетін маман.

Қосым Пiшенбаев (1844–1932) – Ертiс бойындағы және Орталық Қа зақстандағы 
көп теген кен орындарын бiрiншi болып ашқан адам. Со ның iшiнде Екiбастұз 
көмiр кенiшi және Майқайың полиметалл кен орындары да бар.

Малшаруашылығы шикізатын өңдеу жөніндегі алғашқы көсіпорындардың 
негізгі ошақтары Ақмола және Семей облыстары болатын.

Жергілікті мекемелер жинаған деректер бойынша мұндай кәсіпшіліктердің 
алғашқы ошақтары Ақмола облысында XIX ғасырдың орта шенінде-ақ пай-
да болған. 1888 жылы Семей облысында 63 «зауыт» – 13 былғары, 9 сабын 
қайнататын, 1 шарап ашытатын, 1 май қорытатын, 23 кірпіш, 2 сыра ашы-
татын және басқа да 4 зауыттар болып, оларда 262 жұмысшы істеген, жалпы 
шығарған өнімдері 230 147 сомға жеткен. Оның үстіне малшаруашылығы 
шикізатын өңдеу жөніндегі кәсіпорындар негізінен уезд орталықтарында орна-
ласып, дала тұрғындарын жаңа экономикалық үрдістерге үнемі тартып отырды. 
Бұл орайда шикізатты өңдеудің ұлғайтуына қарай негізінен ірі қоныстардың 
құрылуына байланысты жекелеген кәсіпорындардың өнімділігі едәуір көлемге 

*

Неліктен тау-кен кәсіп-
шілігі Қазақстанда 
негізгі өндіріс орны 
саналды?
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жетті. 1890 жылы Өскемендегі екі кірпіш зауытында ғана өндіріс көлемі  
20 мың дана күйдірілген және шикі кірпіш болды, сонымен бірге Зайсанда –  
3 былғары, 1 тон зауыты, Павлодарда – 2 май қорытатын, 2 сабын қайнататын, 
2 кірпіш, сыра ашытатын зауыттар; Көкпекті, Семей, Павлодарда – 13 май 
қорытатын, балауыз, 23 былғары, 5 тон «зауыттары» жұмыс істеді.

XIX ғасырдың 80-жылдарынан Сырдария облысында да өңдеуші өнер- 
кәсіп қарқын ала бастады, 1887 жылы «фабрика-зауыт және майдагерлік 
кәсіпшіліктердің» өнім шығаруының жиынтық сомасы 1 482 500 сомға жетті; 
бұған мақта өндірісі бойынша – 860 000 сомға дейін, жібек өндірісі бойын- 
ша – 450 000, темекі өсіру бойынша – 20 000, балық аулау және т.б. бойынша 
шығарылған өнім құнын қосу керек, сонда барлығы 1 720 000 сомның өнімі 
шығарылды.

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). – Бес томдық. 3-том,  
Алматы, 2002, 507-бет.

1. Мал шикізатын өңдеу орталықтары қайда орналасты? 
2. Кәсіпорындар өлкенің экономикалық дамуында қандай рөл атқарды?

Бүгінгі сабағымызда сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзге-
рістерін талдаймыз.

§39–40. ЖӘрМЕңКЕ САудАСыНың дАМуы

Қазақтардың ХVIII ғасырдағы сауда-саттығының өзiндiк ерек ше-
лiктерiн еске түсiрiп, айтып берiңдер. Қазақтар ол кезде қай ел д ермен 
сауда-саттық жасаушы едi?

1. Қалалардың қалыптасу мен даму ерекшеліктері. 
Қазақстан аумағында қалалар ерте замандарда да болған. 
Қала мәртебесіне ие болған бекініс-қамалдар салудың 
көбейіп кеткен кезі Қазақстанның Ресей империясының 
құрамына қосылу кезеңімен тұспа-тұс келеді. Неғұрлым 
ірі қалалар қатарына Орал, Гурьев, Семей, Петропавл, 
Қостанай, Өскемен, Ақмола, Павлодар, Ақтөбе және 
басқалары жатады. Батыс, Солтүстік, Солтүстік-Шығыс 
Қазақстандағы қа ла лардың көпшілігі әскери бекініс-қамалдар мен әскери 
елді мекен дер негізінде пайда болды. Олардың кейбіреулерінің салынуы 
Ре сейдің еуропалық бөлігінен Қазақстанға қоныс аударып келген ша-
руалардың ағылуымен тікелей байланысты екені де рас. Сонымен қатар 

тірек сөздер:
• Жәрмеңке
• Жүк арбасы
• Бөз
• Елтірі
• Қоянды  

жәрмеңкесі
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қазақ даласында округтік приказдардың орталығы 
ретінде де бірқатар қалалар (Көкшетау, Қарқаралы 
т.б.) салына бастады. Қа зақстандағы қалалар ірі сауда, 
мәдениет және өнер орталықтарына айналды. 

2. ХIХ ғасырдағы сауда сипатының өзгеруi. 
Егер ХVIII ғасырда қа зақтармен еркiн сауда-саттық 
негiзiнен шегара шебiне таяу бе кi  нiстерде жүргiзi лiп 
келген болса, ендi ХIХ ғасырда оның сипаты мүл -
де өзгердi. Олар әкiмшiлiк реформаларының жүр-
гiзiлуiмен, сондай-ақ қоныс аударушы шаруалар арқылы отарлау әрекет-
те рiмен байланысты болды. Сауда орталықтары бiрте-бiрте Қазақстан ның 
iшкi аудандарына қарай ойысты. Олар округ орталықтарына, қоныс 
аударушы шаруалардың елдi мекендерiне және жаңа қалалар ға қарай 
жақындай түстi.

Бұрын сауда-саттықтың басты орталықтары Орынбор,  Троицк, Пет -
ропавл, Преснегорьков, Омбы, Семей және Орал бекiнiс қа мал дары  болып 
келген едi. Ал ХIХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап, округтiк приказдар 
да сауда орталықтарына айнала  бастады. 

Ресейдiң қазақтармен сауда-саттығы негiзi нен 
татар көпестерi мен приказчиктерiнiң көмегiмен 
жүр гiзiлдi. Олар қазақ және орыс тiл дерiн жақсы 
бiлетiн едi. Ресей көпестерi қазақтардан мал және мал 
өнiмдерiн сатып алды. Ал дала тұрғындары ресейлiк 
кө пестерден  шұға мен бөз маталар, тоқыма кенептер, 
өңделген былғары, темiрден жасалған бұйымдар, шай, қант, темекi және 
ағаштан жасалған ыдыс-аяқ сияқты тауарлар сатып алатын. Сондай-ақ 
қазақтардың мал ем деуге қажеттi дәрi-дәрмектерге деген сұранысы да 
күштi болды.

ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында Ресейдiң 
қа зақтармен сауда сының басым көпшiлiгi тепе-тең 
баламасыз айырбас түрiнде жүрдi. Бар лық нәрсенiң 
бiрдей баламасы қой (iсек) болды. Ре сей көпестерi 
түкке тұрмайтын арзан өнеркәсiп бұйымдарын баға-
лы мал өнiмдерi мен шикiзаттарға айырбастап, шаш 
етектен пай да тапты. Мәселен, Iрбiт жәрмеңкесiнде 2 сом 70 тиыннан 
сатып алын ған қазандар мұндағы қазаққа 50 сомға сатылды.

Көпестер Қазақстанға сапасыз бұйымдарын шығарды. Өсiм қор лық 
операциялары да кеңiнен етек алды. Онымен көпестер де, казак тар да 
айналысты. Олар қазақтарға өз өнiмдерiн малмен төленетiн етiп бердi, 
оның пайыздық өсiмiн де мал басымен алып отырды.

картамен жұмыс
Картадан ірі қала-
ларды көрсетіп, 
олардың Қазақ-
станның қай айма-
ғында көп орна лас-
қанын анық таңдар.

ойлан!
Тепе-тең баламасыз 
айырбас деген не? 
Мысал келтір.

есепте
Қазақтар қазанды 
неше есе қымбатқа 
алған?

10–3467
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1835 жылы Қазақстанға әкелiнетiн астық пен егiншiлiк құрал-сай-
мандарына баж салығын төлеу алып тасталды. Бұл жағдай мен басқа да 
бiрқатар шаралар Ресей көпестерiнiң Қазақстанмен сауда- саттық жасауды 
күшейтуге деген ынта-ықыласын арттыра түстi.

ХIХ ғасырдың екiншi жартысындағы неғұрлым iрi сауда ор та лық-
тары Ақмола, Павлодар, Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетау, Қа за  лы және 
Жаркент қалалары болды. 

3. Орта Азиямен жүргiзiлген керуен саудасы. ХIХ 
ғасырдың бi рiншi жартысында Қазақстан Ресейдiң Орта 
Азиямен сауда-саттық жа сауында транзиттiк маңызға 
ие болды. Орта Азия мен Қытайға ба ратын керуен 
жолдары Қазақстанның аумағын Орынбор, Троицк,  
Петропавл, Семей қалалары арқылы басып өттi. Орта 
Азиямен жүргiзiлетiн сау да керуенiнде жыл  сайын 5, 
6 мың түйеге артылған жүк тасылды.  Патша үкiметi 

Орта Азиядан мақта, жiбек мата, елтiрi және кi лемдер алып тұрды.
Орта Азиямен сауда негiзiнен татарлар мен ортаазиялық көпес тер дiң 

қолында болды. Егер бұрынғы кездерi сауда-саттық тек қалаларда ғана 
жүргiзiлiп келген болса, ендi ол қаладан тыс жерлерде де ұйымдастырыла 
беретiн болды. Сауда айналымының көлемi әлдеқайда арта түстi. Бiрте-
бiрте уездiк қалалардың өздерi де iрi-iрi сау да орталықтарына айналды.

Сауда өзiнiң даму барысында бiрте-бiрте ақшалай түрге ене бас тады. 
Мемлекеттiк қазына Орта Азия көпестерiнен алынатын алым-са лық 
есебiнен едәуiр байыды. Көпестердiң саны да арта түстi.

1863 жылы Орта Азияда болған венгр зерттеушiсi А. Вамбери өлкеде, 
әрбiр үйде Ресейде жасалған өнiмнiң қандай да бiр түрiнiң кездесетiндiгiн 
айтады.

ХIХ ғасырдың екiншi жартысынан бастап қазақ өлкесiндегi сау да-
саттықтың ел аралайтын, тұрақты және жәрмеңкелiк түрлерi  пай да 
болды.

4. Ел аралап жүрiп жасалатын, тұрақты және жәрмеңкелік сауда. 
Ел аралап жүрiп айыр бас сау да жасаумен орыс, татар және ортаазиялық 

көпестер айналысты.  Олар көшпелi және жартылай 
көшпелi халыққа күнделiктi қажеттi тауарлар сатты. 
Оны малға немесе мал өнiмдерiне айырбастады. Он-
дай көпестер қазақ даласынан үйiр-үйiр жылқы айдап 
қайтып жүрдi. Жүн мен майды қажетiнше сатып алды. 

Бұл өнiмдер Троицк, Орынбор, Ор, Петропавл және Омбының зауыттары 
мен базарларын дағы алыпсатар саудагерлерге үстеме бағамен өткiзiлетiн. 
Ал алыпса тар саудагерлер өз кезегiнде ол өнiмдердi Ресей базарларында 

ойлан!
Сауданың ақшалай 
түрге ауысуы қазақ 
қоғамына қолайлы 
болды ма?

Қазақстанда неліктен 
жәрмеңке саудасы 
дамыды?
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сата тын, тiптi шетелдерге де асырып жiберетiн. Бұдан екi арадағы делдал-
дар мол табыс табатын.

Жәрмеңкелiк сауда мал өсiрушiлер мен отырықшы диқандардың ара-
сында делдалдық сипат алды. Сауда ның бұл түрi мал сатушы қазақтарға 
өте тиiмдi болды. Олар жәр  меңкеде өздерiнiң малдары мен мал өнiмдерiн 
көптеп айырбас тай алды. Жәрмеңкелiк сауданың кеңiнен өрiс алуына 
бiрқатар се беп тер болды. Бiрiншiден, Қазақстанның негiзгi халқы көшпелi 
және жартылай көшпелi өмiр салтын кештi. Мұндай жағдайда олардың 
өз малдарын үлкен жәрмеңкелерде көптеп  сатуға және егiншiлiкпен ай-
налысатын отырықшы халықтан азық-түлiк өнiмдерiн молынан са тып 
алуға өте қолайлы болды. Екiншiден, қазақтың кең-байтақ да ла сындағы 
жол жүйесi нашар дамыған едi.

Қазақстандағы неғұрлым атақты iрi жәрмеңкелер 
Қарқаралы уезiн дегi Қоянды, Ақмола уезiндегi Кон-
стантинов-Еленов, Ат басар уезiндегi Петров, Орал 
облысындағы Ойыл және Темiр, Верный  уезiндегi Қар-
қара, Жаркент, Сырдария облысындағы Әулиеата, 
Семей уезiндегi Шар, Павлодардағы Тайыншакөл жәр мең келерi болды.

Жәрмеңкелерге әкелiнетiн тауарлар үш топқа бөлiнетiн. Қазақ тар дың 
тауарлары мал және мал өнiмдерi, терi-терсек, жүн-жұрқа, ки iз, текемет 
сияқты заттар болатын. Жәрмеңкелерге Ресейдiң еу ро палық бөлiгiнен 
киiм-кешек, ағаштан жасалған ыдыс-аяқтар, ұн, шай, қант, бiлтелi шам-
дар, сабын, фарфордан және темiрден жасал ған тұрмыстық бұйымдар 
жеткiзiлетiн. Ал Орта Азия саудагерлерi әртүрлi шапан, кiлемдер, жiбек 
және мақта-мата кездемелерiн, ер-тұр ман әбзелдерiн, сондай-ақ кептiрiлген 
жемiс-жидек өнiмдерiн сататын.

5. Қоянды жәрмеңкесi. 1848 жылы Қарқаралы казак станицасының 
жанындағы Қоянды деген жерде айырбас сауда орталы ғы ашылды. 
Жәрмеңкенiң негiзiн қалаушы ялуторлық көпес 
(Тобыл  губерниясындағы Ялутор қаласының тұрғыны) 
В. Ботов болды. Жәр меңке жыл сайын маусымның 
15-iнен шiлденiң 15-iне дейiн өт кiзiлiп тұрды. Алғаш-
қыда оның аумағы 2 шаршы шақырым ғана едi. Ке-
йiн нен осындағы Талды даласы түгелдей қайнаған 
қызу сауда  алаңына айналып кеттi. Жәрмеңке ұзын-
дығы 11, енi 5 ша қырым алқапты алып жатты.

1890 жылы мұнда 1 шiркеу, 199 сауда нүктесi, 42 тұрғын үй және 
707 киiз үй болды. Жәрмеңкеде павлодарлық көпес Деровтың үлкен 
жеке дүкенi ашылды. Қоянды пошта бекетiнiң ғимараты, пошта-те-
леграф бөлiмшесiнiң үйi де осында орналасты. Қазақтар жәрмеңкеге 

кластер жасаңдар
«Жәрмеңкелік 
сауданың дамуы».

ойталқы
В. Ботов жәрмеңке 
ашуда неліктен 
Қоян ды жерін 
таңдады?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



148

С
а
уд

а
 қ

а
ты

н
а
ст

а
р
ы

н
ы

ң
 д

а
м

уы

©
 Ж

Ш
С 

«8
&

8»
, 2

01
8

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



149

қы мыз ды ағыл-тегiл, көл-көсiр етiп жеткiзiп тұрды. 
Ресейдiң қаржы министрлiгi Қо ян  ды жәрмеңкесiнде 
Мемлекеттiк банк бөлiмшесiнiң ғимаратын  сал дырды.

Сауда қатарларының аяқ жағында «шенеунiктер 
орыны» деп ата латын квартал орналасты. Онда Мемле-
кеттiк банк бөлiмшесi, пош та-телеграф кеңсесi салын-
ды. Қарқаралы уезi бастығына, бiтiс тi ру шi  судьяға, мал 
дәрiгерлерi мен адам дәрiгерлерiне, сондай-ақ  полиция қызметкерлерiне 
арналған қонақүйлер де осы жерде едi.

Жәрмеңкеде қазақтардың болыстары бас қосып, жиын өткiзiп тұ ратын. 
Сондай-ақ билердiң төтенше болыстық съездерi де осында  өткiзiлетiн. 
Алым-салық жинаушылар да осында бас қосатын. Қоянды жәрмеңкесi 
1930 жылға дейiн жыл сайын өткiзiлiп келдi. Оның қазақ даласындағы 
сауданы дамытуда орасан зор маңызы болды. 

6. Жәрмеңкелердiң әлеуметтiк-мәдени саладағы атқарған рөлi. Жәр-
мең келерде сауда-саттық жасалып қана қойған жоқ. Онда алу ан  түрлi 
рулар мен халықтардың өкiлдерi бас қосып, пiкiр алысатын, байланыс 
жасап тұратын орынға да айналды. 

Қазақ және орыс халықтары өкiлдерiнiң өзара 
тамыр-таныстығы да осындай жәрмеңкелерден баста-
латын. Жәрмеңкелерде iрi-iрi спорттық шаралар, ат 
жарыстары, ұлттық ойын түрлерi өткiзiлiп тұ ратын. 
Қазақтардың әртүрлi руларының, кейде тiптi барлық 
жүз де рiнiң өкiлдерi күш сынасатын жарыстар да 
өткiзiлетiн. Жәрмеңке ге жиналғандар түрлi спорт 
ойындары мен жарыстарды тамашалайтын. Ақындар 
айтыс қа түсiп, бақ сынасатын. 

Iрi-iрi жәрмеңкелерде қазақтың бүкiл әлемге та-
нылған атақты ба луаны Қажымұқан Мұңайтпасұлы 
өнер көрсеттi. Жәрмеңкелерде  қазақтың Ақан серi, 
Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Майра Шам сут ди нова,  
Әсет Найманбайұлы, Әмiре Қашаубайұлы сияқты көптеген сал-се рi лерi мен 
ақындары да жиi-жиi болып тұрған.

Саяси өмiрдегi оқиғалар шиеленiсiп қыза түскен кездерi жәр мең келер 
өкiмет билiгiнiң жоғары органына жазбаша шағым жолдайтын орын да 
болып табылды.

7. Тұрақты сауда. ХIХ–ХХ ғасырлар шебiнде жәрмеңкелердiң ма ңызы 
төмендей бастады. Оның мынадай себептерi болды. Бi рiн шi ден, қазақтар 
барлық жерде бiрдей жаппай отырықшылыққа көше бас тады. Екiншiден, 
уездiк және облыстық орталықтар аймағында тұ рақты сауда кеңiнен 

Майра  
Шамсутдинова

картамен жұмыс
Картадан сауда 
жолдары мен 
жәрмеңкелерді 
көрсетіңдер.
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етек алды. Сауданың бұл түрi қалаларда ба-
рын  ша  дамыды. Қалалар фабрика-зауыттар 
шығаратын өнiмдердiң тұ рақ ты қоймаларына 
айналды. Қаладан қажеттi бұйымдарын қа-
зақтар  мен қоныс аударушы шаруа, казактар 
емiн-еркiн сатып алатын едi.

Қалаларда кең көлемдi сауда жасайтын 
дүкендер мен дүңгiр шек тер ашылды. Олар-
дың жылдық сауда айналымының мөлшерi 
де өсе түстi. Пет ропавлда, Омбыда, Семейде,  
Қос танайда тұрақты жүр гi зi летiн сауданың 
кү шейе түсуi ел аралап жасалатын сауда 
мен жәр меңкелердегi сауданың жағдайын 
әлде қайда әлсiретiп жiбердi. Қа зақ өлкесiнде 
тауарлы-ақша қатынастары дами түстi.

8. Қазақстандағы көлiк қаты насының да-
муы. Бiз сөз етiп отыр ған  кезеңде Қазақстанда 
кәдiмгi далалық қара жолмен қатар, су жолы, 
темiржол қатынастары да дами бастады. Ол 
кезде тасжолдар әлi са лына қойған жоқ едi. 
Сауда және қатынас жолдары Қазақстанның  
қай түкпiрiн болса да айқыш-ұйқыш шар-
лап жатты. Кү ре жолдардағы қатынас ат 
жегiлген, кейiн нен түйе жегiлген көлiктермен 
жүзеге асырылды. Ол көлiктiң түрлерi таран-
тас, шыбықтан тоқыл ған қорап күйме, екi 

дөңгелектi ағаш арба және кәдiмгi төрт дөңгелектi жүк арбасы болатын. 
Ертiсте су жолы қалыптасты. Ал  ғаш     қыда ол әскери мiндеттер атқару 

мақ саттарын көздеген едi, кейiнiрек Қа зақстан шаруашылық тұрғысынан 
отарланып болған соң бейбiт сипат алды, сондықтан сау да-саттықты да-
мы туға пайдаланылды. 1862 жылы Ом  быдан Семейге алғашқы пароход 
са  пар ға шықты. ХIХ–ХХ ғасырлар ше бiнде Семей мен Тобыл арасында 

осындай 40-қа жу ық пароход қатынас жасады. Па-
роходтар Түмен қаласында жасалып, құрастырылды. 
Пароходпен тасылатын негiзгi тауарлар таскөмiр, 
астық, тұз, көкөнiс және мал өнiмдерi болды. Өзен-
мен жүк та су үшiн кәдiмгi салдар да пайдаланылды. 
Олар Ер тiстiң бас жа ғынан Омбыға дейiн жiберiлдi. 
Сал арқылы қауын-қарбыз, жарма өнiм дерi, балық, 
бал, қарағай жаң ғағы, тұз, әк, алебастр және жоса 

Жәрмеңкелердің қазақ қоғамына 
тигізген әсерін талдаңдар.

Жәрмеңкелер-
дің пайдасы

Жәрмеңкелердің 
тиімсіз тұстары

Н. Г. Хлудов. Пошта тасушы

анықта!
Бүгінгі таңда Қазақ-
стан қандай елдер-
мен теңіз жолы бо-
йынша сауда қаты-
насын жасайды?
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(жер бояуы) тасымалданды. Ертiстен басқа өзендерде әсi ресе Жа йықта, 
пароходтардың жүзуiне балық қорын сақтау мақсатымен тыйым салын-
ды. Ал бiрқатар өзендер мен көлдердiң таяз болуы салдарынан оларда 
пароходтарды пайдалану  кеңiнен өрiс ала алған жоқ.

Теңiзде жүзу тек Каспийде ғана кең тарады. Онда Гурьев пен Аст -
рахан арасында пароходтар қатынап тұрды. Өндiрiс пен сауданың, қала 
құрылысының дамуына байланысты елде банк iсi де қалыптаса баста ды. 
1871 жылы Петропавловскiде Қазақстандағы тұңғыш қоғамдық банк 
ашылды. Сiбiр сауда банкiнiң бөлiмшелерi бiртiндеп Семей, Верный, 
Ақмола, Қостанай және Павлодар қалаларында да ашыла бастады. ХХ 
ғасырдың басында жергiлiктi тұрғындардың банкiдегi салымдары 300 
мың рубльге жеттi. 

? 1. Қазақ жерінде сауда түрінің қайсысына ерекше басымдық берілді деп ойлайсың?

1. Ел аралайтын сауда Себебі ...

2. Тұрақты сауда Себебі ...

3. Жәрмеңкелік сауда Себебі ...

2. Сауда керуені, жәрмеңкелік сауда көрінісін сурет арқылы бейнелеп көр.  
3. Интернет материалдарын пайдаланып, жолдардың бұрын және қазір қалай  
  салынатыны, технологиялық жетістіктер туралы айтып беріңдер.

 Бөз – мақта матадан тоқылған кездеме.
Елтiрi – туғаннан кейiн 2–3 күн iшiнде сойылған қозы терiсi.

В. Ботов – орыстың белгiлi көпесi. Ол 1848 жылы Қарқаралы маңында Қоянды 
жәрмеңкесiнiң негiзiн қалады.

«Батыс Сiбiрдегi далалық жәрмеңкелер. Семей және Ақмола об лыс-
тарындағы барлық жәрмеңкелердi оларда жасалатын сау да ның сипатына 

және сауда айналымының мөлшерiне қарай екi топқа бөлуге болады. Жәр-
меңкелердiң басым көпшiлiгi әдетте күз бен қыста қа ла лар да және казак ста-
ницаларында өткiзiлдi. Оларда жер гi лiктi ауылша руашылық өнiмдерi, сондай-
ақ жақын маңдағы көшпелi қырғыздардың (қазақтардың. – авт.) ма лы мен 
мал өнiмдерi, сырттан әкелiнетiн зауыт-фабрикаларда жасалған  тауарлар өзара 
айырбас арқылы сатылды. 
Өзге iрi жәрмеңкелер жаздыгүнi ашық дала төсiнде өткiзiлдi. Мә селен, олардың 
қатарына Ботов, Тайыншакөл сияқты басқа да жәр мең келердi қосуға болады. 
Үлкен жәрмеңкелерде аса iрi көлемде сауда-сат тық жасалды. Қырғыздар ұсақ 
малдарын Семей мен Ақмола облыстарынан айдап әкелiп сатып жүрдi».

Тобыл губерниясының 1885 жылғы ведомостары. Тобыл, 1885, 3-бет.

1. Қазақ даласында қандай жәрмеңкелер болды? 2. Олардың бiр-бiрi нен 
айырмашылығы неде едi? 

*
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XIX ғасырдың екінші жартысында көшпелі және жартылай көш-
пелі малшаруашылығы құлдырай бастады. Бұл үрдіс дәстүрлі қазақ 
қоғамының өзгеруіне әкеліп соқты.

1. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қа-
зақ халқы шаруашылығындағы өзгерістер. XIX 
ғасырдың 60–90-жылдары патша үкіметінің әкім-
шілік реформалары барысында қазақ ру-тайпалары 
болыс, уезд және облыстық әкімшілік құрылымға 
бөлінді. 1897 жылы Ресей империясында алғаш 
рет жалпы халық санағы өткізілді. Санақ нәтижесі 
бойынша өлкедегі 3,4 миллион қазақ тұрғыны 
халық санының 80%-ын құраған. Халықтың не-
гізгі бөлігі ауылда өмір сүрген. 80%-ға жуығы 

мал   ша руашылығымен, ал 18%-ы кешенді бақташылық және егіншілік 
кә  сі  бімен шұғылданған.

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан көшпелі және жартылай көшпелі 
малшаруашылығы ақырындап құлдырай бастаған еді. Қазақтар үшін ең 

ауыр кезең жұт жылдары болатын. Жұттан аман-
есен қалу үшін қазақтар шегара шетіндегі казактар 
мен орыс шаруаларына жақын келуге тырысатын. 

Жұттан кейін күйзеліп, қайыршыланған қа зақ 
шаруашылықтары ендігі жерде егіншілікпен айна-
лысуға мәжбүр болды. ХІХ ғасырдың аяқ ке  зінде 

елдің орталық, солтүстік және солтүстік-шығыс аймақтарында егін-
шілікпен айналысуға жаппай бет бұру байқалды.

Мал басын қырып салатын алапат жұттан аман қалу үшін қазақтар шөп 
шабумен айналыса бастады. ХІХ ғасырдың соңына қарай Қазақстанның 
солтүстік, орталық, солтүстік-шығыс аймақтарында шаруашылықтардың 
90%-ға жуығы шөп шабуды кәсіп етті.

Ішкі Ресейден қоныс аударушы шаруалардың көптеп келуіне және 
Қазақстандағы қала халқының саны артуына байланысты мал жайы-
лымдарының көлемі қысқара бастады. Отбасы мүшелерін асырау мен қолда 

Бүгінгі сабағымызда ұлттық құндылықтарға отаршылдық саясаттың кері 
әсер етуін түсіндіреміз.

ХІХ ғАСырдың ЕКІНШІ ЖАрТыСыНдАғы
ҚАЗАҚ ҚОғАМы 

§41–42.

тірек сөздер:
• Жатақтар
• Нұрекен
• Би
• Жалдамалы   
   жұмысшылар
• Зар заман ақындары
• Мұрат Мөңкеұлы

ХІХ ғасырдың екінші 
жартысында қазақ 
халқының шаруашылығы 
қандай өзгерістерге 
ұшырады?
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бар малды жемшөппен қамтамасыз ету ендігі жерде 
егін егуді ұйымдастыру мен дамытуға байланысты 
болып қалды. Патша үкіметі қазақтардың тұрақты 
отырықшы өмір салтына көшуге деген ынтасын 
қолдап отырды. Патша үкіметінің пікірі бойынша 
бұл шаралар Ресейден қоныс аударушы шаруалар 
үшін қыруар жер телімдерін босатып беруі және 
қазақтарды басқару үшін қолайлы жағдайлар туғызуы тиіс болатын.

Егіншілікпен қатар, ірі көлдер мен өзендерде, сондай-ақ Арал және 
Каспий теңіздерінде балық аулау едәуір дамыды. Бұл кәсіппен кедей 
қазақтар айналысты. 

Ішкі Ресейден шаруалар мен казактарды Қазақстан аумағына орналас-
тыру байырғы халықтың жерін жаппай тартып алуға ұласты. Қазақтар 
ғасырлар бойы отырған ежелгі қоныс тарын тастап, қиыр шеттегі құнарсыз 
жерлерге көшуге мәжбүр болды. Мұның өзі көшпелі және жартылай 
көшпелі шаруашылықтарды күй зелтті. Бұған дейін дәулетті өмір сүріп 
келген қазақтардың кедейліктің күнкөріс қамымен түр лі кәсіпшіліктерге, 
соның ішінде тау-кен өнер кәсібіне жұмыс іздеп кетуіне тура келді. Олар 
жатақтар деп аталды.

2. ұлттық сауда-өнеркәсіптік буржуазияның қалыптаса бас тауы. 
Қарамағындағы жердің жаппай тартып алынуы, көшпелі малшаруа-
шылығының құлдырауы, әлеуметтік құрылымның өзгеруі қазақтарды 
қайыршыландыруға дейін жеткізді. Көшпелі және жартылай көшпелі 
өмір салтының күйзеліске ұшырауы салдарынан өлкеде халықтың екі 
тобы қалыптасты. Олар байлар және жалдамалы жұмысшылар еді.

Әдеттегідей, ауыл старшындары, ірі рубасылар мен болыстар сияқ-
ты ауқаттылар байы ған үстіне байи түсті. Олардың едәуір бөлігі кә-
сіпкерлікпен, мал және мал өнімдерін сатумен айналысты. Қазақ дала-
сында олар бай саудагерлер деп аталды. Мал сойып, ет өндіруді кәсіп 
еткен кейбіреулерінің өз зауыттары, май айыратын кәсіпорны болды. 
Сондай-ақ сары май сатумен де айналысты.

Ұлттық сауда-өнеркәсіп буржуазия өкілдерінің арасында қайырымды-
лық шараларын жүзеге асырғандар да болды. Мәселен, Павлодар уезіндегі 
Қараөткел болысының болысы А. Қазанғапов кедейлерге, мешіттер мен 
мектептер мұқтажына деп ақша таратты. Кәсіпкер Б. Шоқабасов Пав-
лодар қаласында мешіт салдырды. Томск губерниясындағы бай қазақ 
Нұрекен Мекке қаласында жүз кісілік қонақүй салуға үлкен үлес қосты. 
Ол қонақүйге қажыға барған қазақтар жайғасып жүрді.

3. дәстүрлі қазақ қоғамының өзгеріске ұшырауы. ХІХ ғасырдың бас 
кезіне дейін қазақтардың өзіне тән бірегей әлеуметтік құрылымы болды. 

ізден!
Қазақ даласында 
жаңа әлеуметтік 
топтардың қалып-
тасуына не әсер етті?
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Ол көшпелі және жартылай көшпелі өмір салты-
на бейімделген еді. ХІХ ғасырдың 20-жылдары-
нан бастап патша үкіметі қазақтың әлеуметтік 
құрылымының өзгеріске ұшырауына жеткізді. 
Патша үкіметі ХІХ ғасырдың 20–90-жылдары 
аралығында сұлтандар билігін әлсіретіп, билер 
сотын тарата бастады. Өйткені билер соты отар-
шыл өкімет орындарының жалпыимпериялық 
басқару тәртібін енгізуіне көп кедергі келтіретін 
еді. Билер қылмыстық, мүліктік, ішкі отбасылық 
тәртіп бұзушылықтар мен қылмыс түрлерін 
қарап, қоғамның құқықтық өмірін ретке келтіріп 
отыратын. ХVІІІ ғасырда мемлекеттік және 
қоғамдық қызметтің маңыздылығы, шешендік 
өнерінің күші мен поэтикалық шеберлігі жағынан 
Қазақстан тарихында өшпес із қалдырған атақ-
ты билер болды. Олар – Ұлы жүздегі Төле би, 
Орта жүздегі Қазыбек би және Кіші жүздегі 
Әйтеке би. ХІХ ғасырда Өткел би, Аслан би т.б. 
билердің есімдері халық арасында кеңінен таныл-
ды. Озық ойлы қазақ зиялыларының өкілдері 
билер сотының бұрынғы қалпында өзгеріссіз 
қала беруін жақтады. Мәселен, қазақтың көр-
некті ғалымы Шоқан Уәлиханов билер сотына 
жоғары баға берді. Патша үкіметі қазақтың 
би лік құрылымына сұлтандарды да ығысты-
ра бастады. 1867–1868 жылдардағы әкімшілік 
рефор малар сұлтандардың артықшылықтарын 
шек теп, қарапайым қазақтардың құқықтарымен 
теңестірді. 

4. Патша үкiметiнiң ХIХ ғасырдың екiншi 
жартысындағы ислам дiнiне қатысты саясаты. 
Патша үкiметi хрис ти ан дiнiн тықпалаумен 
қатар, ислам дiнiн әлсiрету саясатын да ұстанды. 
Өйткенi ол исламды хрис тиан дiнiн кеңiнен 
тарату жолындағы басты кедергi деп санады. 
Қазақтың Шығыс елдерiнде, мәселен, Түркияда 
оқуына тыйым салынды. Молдалардың қызметiне 
үкiмет әкiмшiлiгi тарапынан қатаң бақылау ор-

натылды. 1867–1868 жылдары  қазақтың дiнге байланысты мәселелерi 

Аслан би («Түр кiс тан» 
альбомы, 1871–1872)

Өткел би («Түркiстан»  
альбомы, 1871–1872)

пікірің қажет
Неліктен Ш. Уәлиха-
нов билер сотына 
жоғары баға берді?
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Ислам дініне қатысты 
Ресей империясының 
саясатына өз ойыңды 
білдір.

Iшкi iстер министрiнiң қа рауына берiлдi. Молда-
ларды әскери губернатор ға на та ғайындайтын және 
жұмысынан босататын болып белгiлендi. Молдалар-
дың жергiлiктi тұрғындардың сауатын ашып, оқытуы 
және оның мешiт жанында жұмысқа жайғасуы үшiн 
уезд бастығының рұқ са ты керек едi. Мешiттер мен олардың жанындағы 
медреселердi қа зақ  қоғамының өз есебiнен ұстау керек деп шешiлдi. 
Вақфтық (вакуф) жер, яғни мешiттердiң жылжымайтын мүлкiн ұстауға 
үзiлдi-кесiлдi тыйым  салынды. Қожалардың беделі түсе бастады.

Патша үкіметінің ислам дініне қатысты саясаты

Қазақтарға Шығыс елдерінде 
оқуға тыйым салды

Дінге байланысты мәселелер Ішкі 
істер министрінің қарауына берілді 

Әр болыста бір молда ғана 
ұстауға рұқсат етілді 

Молдалар Ресей империясына шын 
берілген қазақ болуы тиіс делінді 

Мешіт салу үшін генерал-губер-
натордың рұқсатын алу қажет болды 

Жергілікті тұрғындардың сауа-
тын ашып, оқытуы үшін уезд 

бастығының рұқсаты керек болды

 5. Зар заман ақындары. Дәстүрлі қазақ қоғамы 
құндылықтарының өзгеруі, отаршылдық езгінің 
күшеюі, халықтың қатты күйзелуі тұсында өмір 
сүрген ұлт қайраткерлері зар заман ақындары ретінде 
танылды. Зар заман ақындарының өлең-жырларында 
Ресей империясының отаршылдық озбырлығы мен 
сұрқия саясаты жан-жақты суреттелді. 

ХIХ ғасырдың 40–60-жылдарындағы поэзияның 
жарқын өкiлдерi қатарына Дулат Бабатайұлын, 
Шортанбай Қанайұлын, Мұрат Мөңке ұлын қосуға 
болады. Бұлар «зар заман» дәуiрiнiң ақындары атал-
ды. Олардың поэзиясының не гiзгi сарыны өткен 
заманды, қазақ халқының бұрынғы ерлiк iстерi 
мен аңызға айналған өмiрiн аңсау, жаңа заманның 
зар даптарын сы нау болды. Шығармалары салт-дәстүрлерді бұзылмаған 
қалпында сақтауға шақырады. Ұлттық болмыс-бітімнен ажырамауға 
үндейді. Зар заман ақындары қазақ халқының шұрайлы жерлерін тартып 

«Зар заман» өкілдерінің 
қоғамдық-саяси көзқа-
растары қандай фактор-
лардың әсерінен қалып-
тасты?

ізден!
Дулат Бабатайұлы-
ның жырларында 
Ресей империя-
сының отаршыл-
шылдық озбырлығы 
қалай суреттеледі?
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алып, ұрпағын аздыру, діннен аулақтату секілді империялық пиғылға 
қарсы тұрды. Ақындардың барлық қабілеті ел-жұртының санасын оятуға 
жұмсалды. Олар қауіп-қатерді, зорлық-зомбылықты алдын ала ескертті. 
Зардаптарын күн ілгері тайға таңба басқандай етіп айтып берді.

Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян» деген өлеңiнде Ресейдiң Қазақстан ды 
жаулап алуы мен отарлауы кезiндегi қазақ хал қының ауыр жағ дайын 
шынайы суреттейдi:

«Едiлдi тартып алғаны –
Етекке қолды салғаны.
Жайықты тартып алғаны –
Жағаға қолды салғаны.
Ойылды тартып алғаны –
Ойындағысының болғаны. 
Маңғыстауда үш түбек 
Оны-дағы алғаны. 
Үргенiш пен Бұхарға
Арбасын сүйреп барғаны –
Қоныстың бар ма қалғаны?!
Мал мен басты есептеп, 
Баланың санын алғаны – 
Аңғарсаңыз жiгiттер, 
Замананы тағы да –
Бiр қырсықтың шалғаны!»

 6. Қоғамдық-саяси ойдың дамуы. Ұлттық-отаршылдық езгінің күшеюі, 
өлкеге капиталистік қатынастардың енуі, патша үкіметінің қоныстандыру 
саясаты қазақ халқының қоғамдық-саяси ойын дамытып, ұлттың сана-
сезімін өсірді. Қазақ халқының отарлық езгіге қарсы белсенді әрекеттері 
күшейе түсті. 

Қазақ зиялылары қазақ халқының империя құрамында өзгелермен 
тең құқықты болуына қол жеткізу үшін күресті. Олар қазақтың ұлттық 

мемлекеттілігін қалпына келтірудің әдіс-амалдарын 
қарастырды. Өз халқының отаршылдық езгіден 
азаттық алу жолындағы күресіне көмектесуге ұм-
тылды. Қазақ зиялылары Ш. Уәлиханов, Ы. Алтын-
сарин, А. Құнанбайұлы, М.-С. Бабажанов, Қ. Хали-

ди, М. Шорманов, Ш. Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпейұлы, Ш. Қосшығұлұлы 
т.б. отаршылдыққа, рулық-патриархалдық артта қалушылыққа батыл 
түр де қарсы шықты. Танымал тұлғалар ұлтты басқа халықтармен терезесі 
тең даму жолына бастай білді. Олар қазақ халқын білім алуға шақырды. 
Бі лім ғана өркениетті дүниеге жол ашады, қазақтардың ұлт ретінде сақ-
талуына көмектеседі деп есептеді.

Өлеңде қандай геогра-
фиялық аймақтар айтыла-
ды? Ресей империясының 
жүргізген саясатына тал-
дау жасаңдар.

Қазақ зиялыларының 
мақсаты неде? Олардың 
қызметіне баға беріңдер.
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Ұлт зиялылары қазақ қоғамының оянуына, қоғамдық-саяси ойының 
дамуына жәрдемдесіп, халықтың құқықтық, эстетикалық санасы мен 
өнегелі ой-өрісіне зор ықпал етті. 

Қазақ зиялылары өздерінің мақалалары мен шығармаларында пат ша 
әкімшілігінің қазақтың атақонысын тартып алып, оларды жаппай қуып 
шығу саясатын сынады. Мақала авторлары, сонымен қатар қазақ халқына 
христиан дінін күштеп таңып, оларды шоқындыруға, қазақтың ана тілін 
қолданыстан ығыстырып шығаруға тырысқан келеңсіз әрекеттерге қарсы 
күресті. Зиялылар қазақ даласына оқу-білім таратуды көздеді. Олар әдеби 
кештер өткізіп, жиналған қаржыны қазақ студенттеріне көмекке, ана 
тілінде кітаптар мен оқулықтар шығаруға жұмсады.

? 1. «Бақташы қазақ өмірінің бір күні» деген тақырыпта шағын әңгіме құрас-
тырыңдар. 2. Ұлттық буржуазияның қалай қалыптасқаны туралы айтып беріңдер. 
3. «Зар заман» деп қай кезеңді айтамыз? 

Жатақтар – қазақтардың көшпелі қоғамының кедейленіп қайыршыланған, 
отырықшы өмір салтын қабылдаған бөлігі.
Зар заман – Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан Қазақ хандығы 
басқару жүйесінің жойылып, халықтың саяси-экономикалық және рухани езгіге 
ұшыраған кезеңі.

Нұрекен (1799–1874) – Алтай таулы округіндегі ірі жер иесі, бай адам. Оның 
12 мың жылқысы болған.

«Билер сотының ең басты артықшылығы, бiздiң ойымызша, онда нем-
құрайлылық пен қандай да болсын кертартпа ескiшiлдiктiң жоқтығында. 

Бидiң билiк кесiмi оның беделiне не гiз дел ген және бұл атақ оған сот iстерiне 
қатысуға берiлген патент саналады. Жүгiнетiн бидi таңдау... оларды сайлап 
қою тәртiбiн толық алмастыра алады, тiптi әдетте  ондай сайлау өткiзу кезiнде 
көзделген мақсаттан да жақсы нәтижеге қол жетер едi. Бiздегi билер қазiр сот 
iсiмен өздерiнiң бойына бiткен табиғи қабiлетi бойынша айналысады және 
өздерiнiң беделi мен атақ-даңқына дақ түсiрмеуге тырысады. Егер олар сайлап 
қойылатын шенеунiктерге айналатын болса, онда қай жағынан алсақ та, қазiргi 
басшыларымызға ұқсап шыға келедi, жұрттың бәрiнен болмашы нәрселердi 
сылтауратып  пара алуды және өзi де басқалардың бәрiне пара берудi үйренер 
едi... Ондай арам ойлы би қазiргi жағдайда ешқандай дау-дамайсыз-ақ назардан  
тыс қалар едi».

Уәлиханов Ш. Ш. Шығармаларының бес томдық жинағы. Алматы,1985,  
4-том, 93-бет.

1. Билер сотының ең басты артықшылығы неде едi? 2. Билер неге өзде-
рiнiң беделi мен атақ-даңқына дақ түсiрмеуге тырысты? 3. Билердi ресми 

түрде сайлап қойған немесе тағайындаған жағдайда қандай қауiптiң төнуi 
мүмкiн едi? 

*

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



158

БЕСІНШІ БөлІМдІ ҚАйТАлАу-ПыСыҚТАу  
ТАПСырМАлАры

1. Дұрыс ретімен орналастырыңдар.

А) Болыс     В) ауыл
Ә) Уезд    Г) Облыс 
Б) Генерал-губернаторлық

2. Сөздерді тиісті орнына қойыңдар.

Жетісу, Орал, Орынбор, Түркістан, Ақмола, Торғай, Семей, Сырдария, Батыс Сібір

3. Оқиғаны сәйкестендіріңдер.

Генерал-губернаторлық

№ Жылдар Оқиғалар

1. 1867–1868 Маңғыстау көтерілісі

2. 1870 Қазақстан аумағындағы әкімшілік реформалар

3. 1868 Санкт-Петербург бейбіт келісімі

4. 1881 Жетісуға шаруалардың қоныс аударуы туралы уақытша Ереже

5. 1881–1884 Ұйғырлар мен дүнгендердің Қазақстан аумағына жаппай қоныс 
аударуы.

4. Ел аралап жасалатын, тұрақты және жәрмеңкелік саудалардың бір-бірінен 
қандай ерекшеліктері бар екенін айтып беріңдер. 
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 §43–44.

алтыншы 
Бөлім

ҚазаҚстанның хіх–хх ғасыр 
Басындағы мӘдениеті  

Бүгінгі сабағымызда мәдениеттің даму барысын, ұлттық салт-дәстүрлер 
мен әдет-ғұрыптардың маңызын анықтаймыз. Халық ауыз әдебиеті мен 
музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретіндегі құндылықтарын 
баға лай мыз. ХІХ ғасырдағы қазақ мәдениетінің бір тармағы ретінде әйгілі 
суретшілердің туындыларымен танысамыз.

ХІХ ғАСырдАғы МӘдЕНиЕТТІң дАМуы

Көптеген ғасырлар бойы қазақ халқының өзiндiк бiрегей әдет-ғұрып-
тары мен салт-дәстүрлерi қалыптасты. Қазақтардың әдет-ғұрыптары 
мен салт-дәстүрлерi отба сы лық  құндылықты сақтауда және түрлі 
қо ғам дық қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды.

1. Қазақ халқының қонақжайлылық қасиетi және 
өзара көмек жөнiндегi әдет-ғұрыптары. Қазақтарға 
дәстүрлi қонақжайлылық қасиет  ежелден тән. Бұл 
қасиет көптеген ғасырлар бойы қа лыптасқан. 

Қазақтарда үйiне келген кез келген адамға мiн-
деттi түрде тегiн қо нақасы беру, оған жайлы төсек-
орын салып, қондырып жiберу әдет-ғұрпы ежелден 
орын алды. 

2. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Дәстүрлi қазақ қоғамында жа сы 
үлкен адамдарды құрметтеу рәсiмi ежелден бар болатын. Ондай құрмет 
жасы үлкен кiсiнiң қай рудан, қай жүзден, қай ұлттан екен дi гi не қарамай 
көрсетiлетiн. Олар бар лық ме рекелерде, жиын-той-
ларда құрметтi орындарға, төрге шы ғарыла ды. Жина-
лыстарда олар елеулi рөл атқарады. Жастар олардың 
айт қан сөзiн жерге тастамай, мүлтiксiз орындайтын. 
Жас жiгiт үшiн үл кен табақтан ақсақалдың өз қолынан 
ет асау ең жоғары марапаттың белгiсi саналатын. Кiшi 
iнi үлкен ағаның рұқсатынсыз дастарқан  басына өз 
бетiнше ешқашан отырмайтын.

тірек сөздер:
• Бата беру
• Әнші-композиторлар
• Дәулескер күйшілер
• Әйгілі суретшілер

талда
Қай әдет-ғұрып 
саған бұрыннан та-
ныс және қайсысы 
сенің таңданысың-
ды тудырды?
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3. Бата беру. Қазақтарда бата беру әдет-
ғұрпы ертеден сақталған. Бата беру кейде 
өлеңмен, кейде көркем қарасөзбен айтылып, 
ауыз әдебиетінің бір жанры болып қалыптасқан. 

Батаны елге сыйлы, аузы дуалы ақсақалдар 
берген. Олар елге тыныштық, әр отбасына аман-
дық, келер ұрпақтың бақытты, саналы азамат 
болуын тілеген. Сонымен қатар үлкен іс бастар-
да, жауға, жолға, аңға т.б. сапарларға аттанарда 
бата беріледі.

4. Қазақтардың ұлттық болмысы. Сол заман-
ның зерттеушілері көшпелілердің отансүйгіштік 
қасиеттерін ерекше атап көрсетеді. Олар қандай 
жағдай болса да атақонысын тастамауға тырыс-
қан. «Өзге елге сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан 
бол» деген мақал осы себепті айтылған. 

Дала халқы әрдайым өзін еркін ұс та ды. Олар-
дың өз руластарынан құл ұстауына дала  лық әдет заңы бойынша тыйым 
салын ды. Жат жерліктердің қол астындағы өз жерлес те рін қайтарып 
алған жағдайда, баласы ретінде асырап алып, әулеттік шежіресіне қосқан. 
Олардың жеке басына бостан дық бе ріп, үйлендіріп, өз алдына отау етіп 

бөлек шығарған. 
Жекебас еркіндігі, шұрайлы жайылымдардың 

мол болуы, дәулетті адамдарды құрмет тұту да ла  
халқының байлыққа деген ұмтылысын қалыптас-
тырды. Үлкендер жас тарға ақыл мен бата бергенде, 
оларға «бақ-дәулет пен бақыт» тілеген. 

5. Қазақтың поэтикалық өнері, әнші-компози торлар. Біржан сал 
Қожағұлұлы (1834–1897). Қазақ станның солтүстік өңірінде дүниеге 
келді. Ол халық арасында Біржан сал деген атпен белгілі болды. Жас 
кезінен-ақ ән салуға, өз жанынан ән шығаруға бейім еді. Ақын, саз-
гер әрi әншi ретiнде ел арасын да ке ңiнен танылды. Екi сыныптық қа-
зақ-орыс мектебiнде сауат ашты, содан соң Петропавл қаласындағы 
медреседе оқыды. Араб, парсы, ша ғатай тiлдерiн жақсы бiлдi. Бiржан 
сал көптеген лирикалық әндер шығарды. Оның музы калық-ақындық 
шығармашылығында демо кра тиялық сипат айқын байқалады. Бiр жан-
ның ән дерiнде әділетсіз, сараң байлар мен болыстардың озбырлығы әш-
ке ре ленедi. Ақын әйелдердiң тең сiздiгiн жою жөнiнде жар сал ды.  Бiржан 
салдың «Айбозым», «Ақ тентек», «Бiржан сал», «Ғашығым», «Айт бай» 
т.б. 40-қа жуық әнi бар.

Қазақтар. XVIII–XIX ғ.  
М. В. Горелик

Дәстүрлі қазақ қоғамын-
да неліктен таптық және 
әлеуметтік қайшылықтар 
орын алған жоқ?
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ХIХ ғасырдың екiншi жартысындағы қазақ 
му  зы касындағы әйгi лi тұлғалардың бiрi аса көр-
нектi ақын, композитор Жаяу Мұса Байжан ұлы 
(1835–1929) болды. Ол Баянауыл округiнiң Ақ-
шоқы деген жерiнде дүниеге келген. Ал  ғаш қы са-
уатын ауыл мол дасынан ашып, кейiн Ом быда оқып 
бiлiм алған. Ол домбыра, скрипка  және гармонь 
тартуды жастайынан үйрендi. Көрнектi орыс ақын-
жазушыларының шығармаларымен таныс болды. 
Жаяу Мұса өзiнiң өлеңдерi мен әндерінде жергiлiктi 
болыстардың зорлық-зомбылықтарын, патша үкiметі-
нiң отаршыл дық саясатын батыл әшкереледi. Оның 
атақты «Ақ сиса» әнi әлеуметтiк әдiлет сiз дiкке қарсы  
наразылықтан туған. Ол өзiнiң отар шыл үкiмет ке 
қарсылығы үшiн «қырда ғы қауiптi адам» ретiнде 
сот талып, Тобыл  қа ласына жер аударылады. Сонда 
түрмеде отырып, Ба тыс Сi бiр гене рал-губер на торына 
хат жазып, өзiн әскерге жi беру жөнiндегi өтiнi  шiн 
жолдайды. Оның бұл тi легi қабыл алынып, Тобылда,  
Орын  борда,  Қазанда, Новгородта, Мәскеуде, Вла  -
ди мирде және Пе тербургта, сон дай-ақ Поль ша мен 
Литвада әс кери қызметте болады. Ол «Толғау», «Боз -
торғай», «Жанбота», «Ға шығым» сияқты 60-тан ас там  
ән шы ғарады. 

Қазақ халқының атақты ақыны, ком по зи тор-әншi 
Ақан серi Қо рам  саұлы (1843–1913) Қазақстанның 
солтүстiк өңі рінде дүниеге кел дi. Сауатын ауыл 
мол да  сынан ашып, кейiн Қы зылжар қаласын  дағы 
медреседе оқы ған. Ол бала кезiнен өлең шығарып,  
музыкамен әуестене бастайды. Қасына ерген талантты 
жас тар мен ауыл-ауылды аралап ән салып, домбыра 
тар тады. Халық оны құрмет тұтып, серi атаған. Ол 
му зыкалық-поэтикалық мол мұра қалдырды. Оның 
бiзге 40-тан астам әнi жеттi. Ақан серiнiң «Алты-
ба сар»,  «Сырымбет», «Мақпал», «Ақтоқты» әндерi 
жан тебi рен терлiк әсерлi, саз ды келедi. Ақан се рiнiң 
шығармашылығына қатты әсер еткен жағдай сү йiктi 
тұлпары Құ лагердiң қаскөй зұлымдардың қолынан 
өлтiрiлуi едi. Ақан серiнiң әндерiнде қо   ғам  дық өмiр-

Жаяу Мұса 

Ақан серi

ізден!
Біржан салдың 
шығармаларымен 
танысып, қай мәсе-
леге көп көңіл бөлге-
нін анықтаңдар.

ойлан!
Жаяу Мұса нелік-
тен өзін әскерге 
жіберу жөнінде 
өтініш жасады?

11–3467
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дiң әлеуметтiк мәселелерi, ел билеген әкiм дердiң 
озбырлық әрекеттерi шебер бейнеленедi. 

Бұл кезеңде басқа да дарынды ақын-компози-
торлардың та лант ты   шоғыры өмiр сүрiп, еңбек еттi, 
шығармашылықпен айналысты. 

6. дәулескер күйшiлер. Қазақтың музыка өне  рiн 
нотаға түсiру ХIХ ғасырдың аяқ кезiнде ғана бастал-
ды. Оған дейiнгi қыруар мол музыка лық мұрамыздың 
бiрқатары, өкiнiшке қарай, зама нымызға жетпедi. 

Қазақтың аса ұлы күйшiсi, күй атасы Құр  ман ғ а-
зы Сағырбай ұлы (1823–1889) Бөкей Ордасының Жи-
делi деген жерiнде дүниеге келген. Бала ке зiнен-ақ 
музыкалық дары ны бар екенiн танытты, өз бетiнше 
алуан  түр лi күйлердi тартып үйрендi. Бо ла шақ дә у-
ле скер күйшiнiң жастық шағы жоқ шы лықтың зар-
дабын тартып, ел аралаумен өттi. Сон дық тан да ол 
өзiнiң күйле рiнде қарапа й ым адамдардың өмiрiн, 
тұр  мыс-тiр шi лiгiн сурет  тедi, қайы ры м сыз байлар-
дың   қылығын әшке  реледi. Құр ман ғазы қазақ күй-
ле  рiн шебер орындаумен қатар, домбы рада орыс тың 
«Коро бейники» («Қыдырма сауда гер лер»), «Светит 
ме сяц» («Айдың сүттей жарығы») деген әндерiн де 
құйқылжыта орындады. Бiз дiң за манымызға оның 
сазгерлiк ту ындылары – 60-қа  жу ық ғажайып, көр кем 
де асқақ сезiмге толы күй лерi жеттi. Оның «Адай», 
«Балбырауын», «Сарыарқа», «Ақсақ ки iк», «Түр меден 
қаш қан», «Ертең кетем», «Кiсен ашқан», «Қай ран 
шешем» сияқты күйлерi – халық сүйiп тың дайтын та-
маша ту ындылар. Құр ман ғазы ның күйлерi халқы мыз-
дың мәдени дамуына қо мақты  үлес болып қо сылды.

Талантты және халық арасына кеңiнен танымал, 
аса көрнектi композиторлардың бiрi – дәулеткерей 
Шығайұлы. Ол өз за маны ның бiлiмдi азамат тарының 
бiрi болды. Би леу шi-сұлтан деген лауазымды әкiм-
шiлiк қызмет атқарды. Бiрақ мұның өзi сазгерлiк 
шығармашылықпен айналысуына кедергi бола алған 
жоқ. Дәулеткерей төрелiк би лiк тен гөрi өз ортасында 
күйшiлiк өнердiң алтын  дiңгегi бол ған. Халық ара-
сында оның «Жiгер», «Бұлбұл», «Қоңыр», «Тартыс», 
«Жел  дiрме» сияқты күй лерi кеңiнен тараған. Күйшi-

Құрманғазы 
Сағырбайұлы 

Дәулеткерей 
Шығайұлы 

Неге ХІХ ғасыр қазақ 
халқының дәстүрлі му-
зыка өнерінің гүлден-
ген дәуірі саналады?

анықта!
Құрманғазының 
«Кішкентай» күйі-
нің шығу тарихы.
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сазгердiң бiз дiң заманымызға дейiн 40-қа жуық  
күйi жеттi. 

Қазақтың ХIХ ғасырдағы ас пап тық му зыкасына 
қомақты үлес қосқан сазгер-күйшi Тәт тiм  бет  
Қазанғапұлы (1815–1862) Қар қа ралы өл ке сiн-
де дүниеге келген. Қарқаралы сырт қы ок ругi 
Нұр    бике-Шаншар болысында болыстық қызмет  
те атқар ды. Ресей импе раторы II Александрды ұлықтау рәсiмiне қа-
тысқан. Тәттiмбет Қа зақ станды зерт теушi ғалымдар Ш. Уәлиханов,  
Г. Потанин, А. Янушкевичтермен таныс  болған.  Ол халық арасы на кеңiнен 
тараған «Сары жайлау», «Был қыл дақ», «Сарыөзен», «Бес тө ре», «Қос  басар» 
сияқты әсерлi көркем лирика лық күйлер шы ғарды.  Та-
лантты сазгер өз туындыларында қа зақ же рi нiң, оның 
өзендерi мен көлдерiнiң, таулары мен даласының  сұлу 
табиғатын, көр кем көрi нi сiн жүрек қылын шерте оты-
рып, нәзiк сезiммен бей не ледi. Тәттiм бет  күйлерi қазақ 
халқының музыкалық өне рiн барынша ба йыта түстi.

Қазақтың күй өнерiн қобызда құйқылжыта шебер 
орындайтын дәулескер күйшi Ықылас Дүкенұлы (1843–
1916) Қарағанды облысы ның аумағында қарапайым 
қазақтың отбасында дүниеге келген. Оның әкесi 
Дүкен қобыз тартқан, ал ата-бабаларына да жыршы, 
бақсылық өнер дарыған. Ықылас патша шенеунiктерi 
мен байларды әжуалаған «Жарыс патша», «Бес төре» 
күйлерiн шығарды. Оның «Жезкиiк», «Кер толғау», 
«Аққу», «Жалғыз аяқ», «Қорқыт сарыны», «Ерден», «Қазан» тағы басқа 
да ғажайып күйлерi бар.

Қазақтың дәулескер күйшiлерiнiң бiрi – Қазанғап Тiлепбергенұлы 
(1854–1921). Ол Ақтөбе облысы аумағында дүниеге 
келген. Бүкiл ғұмы рын  халықтың сазгерлiк өнерiне 
арнады. Оның қалдырған мол мұ ра сының арасында 
«Но ғайлы бос қыны», «Окоп», «Жұрт та қал ған» сияқты 
зар лы күй лерi де бар.

7. Саяхатшылар мен зерттеушілер еңбектері. 
ХVІІІ– ХІХ ғасырлардағы Қазақстан тарихын зерт-
теу  де суреттер, фотоқұжаттар мен сызба деректер дің 
ма ңы зы зор. Ұлы Далада болған саяхатшы лар мен 
зерт  теу шілер өз еңбектерінде қазақ хал қының тарихы  
мен этнографиялық өміріне қатысты ғажайып фото-

Қазанғап 
Тiлепбергенұлы

Тәттiмбет  
Қазанғапұлы

шеберлік таныт
Ұлттық аспапта 
ойнай ал саң, қала-
ған шығарма ны 
орындап көр.
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туындылар қалдырды. Солардың қатарында 
Т.У. Аткинсон, Г.Ю. Клапрот, Б. Залесский, 
А.Э. Брем, И. Кастанье, Л.З. Ве рещагин,  
Т. Шевченко т.б. бар.

Ағылшын саяхатшысы, суретші Т.У. Ат- 
кинсон (1799–1861) 1848–1852 жылдар ара-
лығында Қазақстанның бірқатар жерлерінде 
болып, тарихи-этнографиялық, география - 
лық зерттеулер жүргізді. «Шығыс және Батыс 
Сі  бірдегі зерттеулер», «Әмудария бойымен 
сая  хат» атты еңбектерінде «Түнгі ауылға ша-
буыл», «Аттылы қырғыздардың (қазақтардың) 
ұрысы» атты суреттер жариялады. Ол сурет-

терде сол кездегі қазақтардың қару-жарағы (айбалта, 
найза) бейнеленген, киімі, тамағы, қысқы киіз үйі 
жай лы бірнеше этнографиялық гравюралар келтірілген. 

Неміс зоологы, саяхатшы А.Э. Брем (1829–1884) 
1877 жылғы Сібір мен Солтүстік-батыс Түркістанға 

саяхаты кезінде Семейде болған. Осы сапары жө нінде «Қырғыздардың 
(қазақтардың) тұрмысы мен отбасы», «Дала көшпенділері – малшылар»  
атты еңбектерін жазды. Түрлі гравюралармен безендірілген бұл еңбектерде 
қазақ халқының тұрмысы, әдет-ғұрпы, қонақжайлылығы, ән мен музы-
каға ерекше дарындылығы, шешендік өнері жөнінде айтылады. Орыс 
кескіндемешісі В.В. Верещагин (1842–1904) «Лепсі алқабы», «Шу өзені 
бойындағы қазақ үйлері», «Алатауда», «Аңшы қазақ» суреттерінде қазақ 
халқының тұрмысын жан-жақты бейнеледі. Б. Залесскийдің «Қазақ да-
ласына саяхат» атты суретті альбомы 1865 жылы Парижде жарық көрді. 
Суретшінің туындыларында қазақтардың тұрмыс-салты, көне ескерткіш- 

тері мен табиғат көрінісі ғажайып бейнеленген. 
8. Т.г. Шевченко. Украинаның көрнекті ақыны, 

суретшісі Т.Г. Шевченко қазақ халқының мәдениетінде 
өшпес із қалдырды. Ол қазақ халқы өмірінің жар қын 
көріністерін шығармашылық тұр ғы да бейнелеген 
әлемдегі алғашқы суретшілердің бірі. 

 Ақын әрі суретші Тарас Шевченко қазақ халқының 
тарихы мен мәдениетіне жағымды тұрғыда қарады. Ол 
қазақ даласының кеңдігі мен әсем табиғатынан алған 
әсерін өз туындыларында айқын көрсетті. 

Суретшінің бейнелеу өнері саласында қалдыр ған 
мұрасы 450-ге тар та суретті қамтыды, ал соның ша-

Б. Залесскийдің «Қазақ да-
ласына саяхат» кітабының 

мұқабасы. Париж, 1865 жыл

Тарас Шевченко

саяхат жаса
Суретшілердің жүріп 
өткен жолдарымен 
ойша саяхаттап шық.
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мамен 350-ге жуығы Қазақстан та қырыбына, оның 
табиғатына, адамдарының өмірі мен тұрмыс-тір ші-
лігіне арналған. Оның ең әйгілі шығармасының бірі 
«Қазақ қызы Катя» деп аталады. Суретте Новопе-
тровск бекініс-қамалының коменданты отбасында 
қыз мет ететін қазақ қызы бейнеленген. 

Қазақ кедейлерінің азапты ауыр өмірі Т. Шев-
ченконың салған суреттерінде шыншылдықпен бей-
неленді. «Бақташы бала», «Салт атты қырғыз», «Келі 
түйген келіншек», «Боранда» т.б. туындылары дала 
тұрғындарының күнделікті өміріне арналды. 

? 1. Дәстүрлі қазақ қоғамында неліктен таптық және әлеуметтік қайшылықтар 
орын алған жоқ? 2. Қазақ халқы ұлттық болмысы бүгінде өзгеріске ұшырады 
деп айтуға бола ма? 3. Қазақ әдебиетi сабақтары кезiнде алған бiлiмдерiңдi 
пайдала на отырып, бiз сөз етiп отырған кезеңнiң ақындары мен сазгерлерi ту-
ралы шағын әңгiме да йындаңдар. 4. Кестені толтырыңдар. 

Атақты ақын, әнші, күйші, композиторлар

Аты-жөні Туған жері Қалдырған мұралары

 5. Қазақ даласын бейнелеген тағы қандай суретшілерді білесіңдер? 6. Т. Шев-
ченко Қазақстан мәдениетінде қандай орын алады? 

Бата беру – жақсы тілек білдіру. 
Сері – сәнді киініп, салдық құратын өнерлі жігіт.

дәулеткерей Шығайұлы (1820–1887) – сазгер-күйшi, Кiшi жүздiң сұлтаны 
Шығайдың ұлы.

Бронислав Залесский (1820–1880) – поляк суретшісі. 1848–1849 жылдары 
А.И. Бутаков басқарған Арал экспедиясына суретші ретінде қатысқан. 1853 жыл-
ғы Ресей империясы әскерінің Ақмешітке (Қызылорда) жасаған жорығында да 
болған. Оның осы кездегі қазақтар жөнінде көлемді этнографиялық очеркі бар. 

«Қырғыздардың (қазақтардың) ерекше қабілетке ие екендігінде еш күмән 
жоқ. Бұл халық бүгінгі күні өзінің бірегейлігін сақтап қалған. Халық 

шығармашылығының үлгілері: мақал-мәтелдер, ән-күй, ертегілер, жұмбақтар, 
тарихи әңгімелер т.б. туындылар ха лықтың бай тарихының бар екенін айғақтап, 
бо лашақ дамуының кепілі болып табылады. Бостандыққа, еркіндікке ұмтылу, 
кішіпейілділік, білімге құмарлық – қырғыздарға (қа зақ тарға) тән қасиеттер...»

Васильев А.В. Татарлар мен қырғыздардың (қазақтардың) өзара қатынасы 
туралы сипаттау материалдарына алдын ала қысқаша очерк. Орынбор, 1898, 
28–29-беттер. 

*

Т. Шевченко. Қазақ 
қызы Катя
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1. Автор қазақ халқының бірегейлігін қалай байқаған? 2. Зерт те уші  
А. Ва сильев қазақ халқының қандай қасиеттерін ерекше бө ліп көр сетеді?

1. «...Қазақ әншiлерiнiң арасында әндi ғажап орындайтын талантты жандар 
бар. Олар әннiң айтылу мәнерi мен әсерiн өздерiнше күшейтiп жiбере ала ды. 

Мұның өзi жай ғана ән салу емес, әндi на қы шы на келтiріп, артистiк шебер лiкпен 
орындау болып табылады. Қазақ халқы әндерiн өңдеп, көркемдiк қасиетiн арт-
тырудан жа лығып көрген емес. Соның арқасында қазақ әндерi өзiн ше бөлек, 
әсем болып келедi. Оның әуенiн ести бастағаннан-ақ қазақтардың әлдебiр өзiндiк 
ғажайып  ортасына енiп кеткендей сезiнесiң. Қазақ да ласының бiрде аптап ыстық 
ауасын, бiрде жерiнiң ғажайып сұлу көрiнiсiн көз алдыңа елес теткендей, тiптi 
дала өсiмдiктерiнiң аңқыған хош иiсiн сезiн гендей бо ласың...»

Потанин Г. Н. Үш томдық таңдамалы шығармалары. Павлодар, 2005,  
3-том, 116-бет.

1. Г.Н. Потанин қазақтың әншiлерi мен сазгерлерiн қалай сипаттаған?  
2. Ғалымның қазақ әндерiне деген көзқарасы қандай?

§45-46.

Бүгінгі сабағымызда ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен 
ағарту ісінің даму ерекшеліктерін, Жәңгір ханның ағартушылық қызметін 
талқылаймыз.

ХІХ ғАСырдАғы БІлІМ БЕру МЕН АғАрТу ІСІ

Халыққа білім беру ісіне не кедергі болды?
1. Қазақтың дәстүрлi бiлiм жүйесi. Қазақ халқы 

ерте за ман нан- ақ бiлiмдi де сауатты болуға ұмтылған, 
надандық пен топастық ты қатты сынаған. Орыстың 
белгілі тарихшысы А. Се дель  ников бұл туралы былай 
деп жазды: «Азия да көшіп-қонып жүретін түркілердің 
ішінде қырғыз-қазақтар басқаларға қарағанда 
мәдениетті халық. Сондықтан олардың болашағы 
зор. Бұл халық жаңалықты бойына тез сіңіреді екен».

Әрбiр ата-ана баласына әдеп тiлiктi үйреткен, сауат-
ты әрі бiлiмдi болуға баулыған. Бұған мысал ре тiнде қазақтар арасында 
«Білекті бiрдi жығар, бiлiмдi мыңды жы ғар» деген мақал кеңiнен тараған. 
ХIХ–ХХ ғасырлардың бас ке зiнде Қазақстанда халыққа бiлiм беру iсi 
екi: дiни және зайырлы бағытта жүргiзiлдi. ХIХ ғасырдың орта кезiне 

тірек сөздер:
• Жәңгір хан
• Мектеп
• Медресе
• Зайырлы білім 
• Семинария
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дейiн қазақ балалары мектептер мен  медреселерде 
мұсылманша бiлiм алды. Оларды не гi  зiнен молдалар 
оқытты. Оқу ата-аналарының қаржысы есебiнен жү -
зе ге асырылды. Мұсылмандар мектебiнде негiзiнен ер 
балалар оқы ды.

Халық арасында медреселердiң беделi күштi болды. 
Олар молда лар мен мектеп мұғалiмдерiн даярлады. Оқу 
мерзiмi 3–4 жылға дейiн со зылды. Медресе шәкiрттерi 
ислам дiнiнiң негiздерi бойынша бас тауыш бiлiм алумен қатар, философия, 
математика, медицина, тарих,  тiл бiлiмi (лингвистика) және астрономия 
жөнiнде де едәуiр хабардар  болып шықты. Дiни оқу 
орындарының басты қызметiнiң бiрi жастар дың бойына 
әдептiлiк өнегесi мен адамгершiлiк қасиеттердi дарыту 
болды. 1870 жылдан бастап патша үкiметiнiң бастама-
сы бойынша мед реселерде мiндеттi түрде орыс тiлiнiң 
негiздерiн үйрету енгiзiлдi.

Медреседе бiрнеше сынып бөлмелерi болды. Олар 
шәкiрттер тұ ратын, дәрет алып, жуынып-шайынатын, 
сондай-ақ тамақтанатын бөл мелер едi. Медреседе ұстаздыққа әдетте жасы 
40-тан асқан адамдар ғана қабылданатын. Олардың медресенi бiтiргенi 
туралы дипло мының болуы талап етiлетiн. Кейiннен патша үкiметi 
мұсылманша оқы туды да өз бақылауына алуға тырысты. Мәселен, 1867–

анықта!
Медреседе білім 
алған қандай 
қазақ ғалымдарын 
білесіңдер?

ойлан!
Неліктен медресе-
лерде орыс тілін 
үйрету қолға 
алынды?

Оқушылар 
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1868 жыл дардағы әкiмшiлiк реформалар бойынша 
мектептер мен медре селер ашу үшiн уезд бастығының 
арнайы рұқсатын алу керек болды. Патша үкiметi 
мұсылмандардың оқу орындарын ашықтан-ашық 
кемсiтiп, қорлау саясатына көштi.

2. Жаңа әдiстемелiк мектептер. ХХ ғасырдың бас кезiнде дәстүрлi мек-
тептер мен медреселер қоғамның өскелең талаптарын қанағаттандырудан 

қалды. Мұ сылман мектептерiн реформалау қозғалысы  
бас талды. Оны ұйымдастырушылар жәдитшiлдер бол-
ды. ХХ ға сыр дың бас кезiнен бастап жаңа әдiстемелiк 
мектептер пайда бола бас та ды. Оқытудың бұл 
әдiсiнiң негiзiн қалаушы белгiлi түркi тiлдес ха  лық  
ағартушыларының бiрi, қоғам қайраткерi и. гасприн-
ский болды. 

Жәдитшiлдер мектептерде арифметика, география, 
жаратылыстану, тарих сияқ ты басқа да зайырлы 
пәндердi оқыту қажеттiгiн дә лелдедi. Жаңа әдiстемелiк 
мектептерде бi лiмдi де бiлiктi мұға лiм дер сабақ бер-
дi. Олар да қажеттi оқу құралдары мен жаб дық та р 
жет кiлiктi болды. Оның үстiне, оқыту әдiс темесi де 

әлдеқайда тиiмдi едi. Қазақ стан дағы ең алғашқы жаңа әдiстемелiк мек-
теп 1900 жылы Түркiстан қаласында ашылды. Ондай мек тептер Ақтөбе, 
Жаркент, Вер ный, Қазалы, Қостанай, Перовск, Семей сияқты басқа да 
қалаларда пайда бола бастады. Қазақ зиялыларының едәуiр бөлiгi жаңа 
әдiс темелiк  мектептерде бiлiм алып шыққандар болатын. 

Алайда жаңа әдiстемелiк мектептер елге кең көлемде тарай алма ды.  
Патша үкiметi жаңа әдiстемелiк мектептердiң ашы-
луына барын ша қатты қарсылық көрсеттi. Себебi 
ондай мектептердi панисламизм мен пан түркизмнiң 
ошақтары деп бiлдi. 

3. Бөкей Ордасының ханы Жәңгірдің мәдени-ағар-
ту саласындағы қызметі. Хан өзiнiң қол астындағы 
халықтың сауатын ашу, Еуропа мәдениетi мен бiлiмiн 
ен гiзу, өлкеде ислам дiнiн дамыту саласында қыруар 
жұ мыстар ат қарды. 1835 жылы Жәңгiр хан ның 
тiкелей нұсқауы бойынша мешiт ашылды. 

1841 жылы Жәңгiрдiң өз бастамасы бойынша, 
алғашқы зайыр лы мек теп ашылды. Мектепте орыс, 
араб, парсы тiлдерi, сонымен қатар математика, гео-
графия, тарих, дiнтану пәндерi де оқы тыл ды. Ол 

И. Гаспринский

Жәңгiр хан 

Медреселерге қарсы 
Ресей үкіметі қандай 
шектеулер қойды?
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Жәңгір ханның 
мәдени-ағарту сала-
сындағы қызметі

Мешіт ашылды Зайырлы мектеп 
ашылды 

Қазақ балаларын 
Ресейдің оқу орын-

дарында оқытуға көп 
күш-жігер жұмсады Ісқағаздарын жүр-

гізу тәртібін енгізді, 
мұрағат қызметін 

құрды 

Аурухана және  
дәріхана ашылды 

Қару-жарақ
палатасы ашылды 

Ағаш отырғызу
ісіне көп көңіл 

бөлді 

Мал тұқымын  
асылдандыру ісі 
жолға қойылды 

мектептiң бүкiл шы ғынын өз қаржысының есебiнен 
өтеген. Жәңгiр хан қазақ балаларының Ресейдiң оқу 
орындарында білім алуын қолдап қана қойған жоқ, 
балаларды Санкт-Петербургта, Мәс кеуде, Аст ра ханда, 
Саратовта, Қазанда және Орынборда оқы ту ға жеке өзi көп күш-жi гер 
жұмсаған. Мәселен, өзiнiң қо л астында ғы халықтың бала ла рын оқыту 
үшiн Орын бор да  ғы Неплюев кадет корпусы нан 10 орын берiлуiне қол 
жеткiзген. Бөкей Ордасына барып  оқығандардың бiрқа та ры кейiнiрек 
көрнектi инженерлер, орманшы лар, әскери қызмет шiлер, ғалымдар ретiнде 
даңққа бөлендi.

Жәңгiр хан барлық жерде iсқағаздар жүргiзу тәртiбiн енгiздi, же ке 
өзiнiң мұрағат қызметiн құрды. Денсаулық сақтау саласында хан  жұқ-
палы ауруларға қарсы егу практикасын енгiздi. Оның күш-жi  гер жұмсауы 
арқасында Iшкi Ордада аурухана және дәрiхана ашылды. 

4. Қазақ өлкесiнде зайырлы мектептер мен оқу орындарының ашы-
луы. 1813 жылы Омбыда, ал 1825 жылы Орынборда әскери училищелер 
ашылды. Кейiннен олар Сiбiр және Орынбор Неплюев кадет корпустарына 
айналды. Бұл оқу орындарына қазақ балаларын қабылдауға едәуiр шек 
қойылды.  Ұлты қазақ кадеттер бiрқатар әскери пәндердi оқып-үйренуге 
жiбе рiлмедi. Омбы кадет корпусын белгiлi қазақ ғалымы, зерттеушi әрi 
ағартушы Шоқан Уәлиханов бiтiрiп шықты. 

Казак станицаларында, бекiнiс-қамалдарда дiни шiркеулер және 
казактардың балалары оқитын мектептер болды. Олардағы оқы ту дең гейi 
тым төмен едi. Мұғалiмдердiң басым көпшiлiгiн шала са уатты дьяктар, 
сондай-ақ қызметтiк мiндетiн өтеген солдаттар мен ка зактар құрады. 

Жалпы алғанда, Қазақстанда халыққа бiлiм беру iсi мен сауатты лық 
деңгейiн қанағаттанарлық болды деп айтуға келмейтiн. Зайырлы  мектептер 

Кестеге қарап, Жәңгір 
ханның енгізген өзге ріс-
тері жайлы әңгімелеп бер.
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өте аз едi. Маман мұғалiмдер жетiспедi. Көшпелi және жар тылай көшпелi 
өмiр салты жағдайында тұрақты мектептер ашу қиын болды.

Қазақстанды өнеркәсiптiк тұрғыдан иге рудiң басталуына байланысты 
сауатты да бiлiмдi адамдарға деген сұ раныс арта түстi. Сондықтан да 1850 
жылы Орынборда оқу мерзiмi жетiжылдық жаңа үлгiдегi мектеп ашылды. 
Онда негiзiнен хатшылар  мен аудармашылар даярланды, орыс тарихы, 
математика, география, геометрия негiздерi оқытылды. Кейін осындай 
мектеп Омбыда да ашылды.

1861 жылы Троицкiде, басқа да қалаларда орыс-қазақ мектептерi 
ашылды. 1867–1868 жылдардағы әкiмшiлiк реформалары енгiзiл ген  нен 
кейiн және қоныс аударып келушi шаруалардың арта түсу iне байланыс-
ты зайырлы мектептердiң саны көбейдi. Оларда ғы оқу бағдарламаларын 
генерал-губернатордың өзi белгiлеп, Халық ағарту ми нистрлiгiмен келiсiп 
алып отырды. Қазақтың балалары  орыс поселкелерi мен казак станица-
лары жанындағы мектептерде те гiн немесе азын-аулақ ақы төлеп оқуға 
құқықты болды.

1879 жылы Тор ғай облысында алғашқы екi сыныптық орыс-қазақ 
мектебi пайда  болды. 1883 жылы Орынбор губерниясының Ор қаласында 
қазақтар ға арналған мұғалiмдер мектебi тұңғыш рет ашылды. Ол мектептiң 
ашылуына Ыбырай Алтынсариннiң қосқан үлесi орасан зор болды.

1885 жылдан бастап барлық уездерде ауылшаруа-
шылық мектеп терi ашылды. Олар қазақ өлкесiнде 
бiлiм және қолөнер түрлерiн да мытуға бағыт ұстады.

Барлық жерде бiрдей болыстық орыс мектептерi 
пайда бола бастады. Торғай, Ақтөбе, Қостанай және 
басқа қалаларда қыз балалар ға арналған баста уыш мек-
тептер ашылды. 1892 жылдан бастап қазақ балалары 
үшiн ауылдық көшпелi мектеп тер ұйымдастырылды.

ХIХ ғасырдың екiншi жартысынан бастап Омбы, 
Семей, Орал, Ақ мола қалалары халыққа бiлiм беру орталықтарына айнал-
ды. Қазақстандағы орыс тiлдi халықтың арасында сауатсыздардың пайызы 
тым жоғары болды. Мұны 1897 жылғы халық санағы айқын көрсеттi. 
Атап айт қанда, халықтың 8,1 пайызын ғана сауатты деуге болатын едi. 

Орысша сауат ашқан қазақтың пайызы бұдан да төмен болды. Ал 
мұсылманша оқып сауат ашқан дала қазақтарының саны өте көп едi. 
Бiрақ олардың қанша пайызының сауатты екенi халық  санағын өткiзу 
кезiнде есепке алынбады. 

Ресей империясы қазақтың орта және жоғары бiлiм  алуына жол бер-
меуге тырысты. Сауатты қазақтардың қатары өскен сайын олардың ұлттық 
сана-сезiмi тезiрек оянады деп қауiптендi. ХIХ ға сырда ауылшаруашылық 

анықта!
Қазіргі қазақстан-
дықтардың сауат-
тылық деңгейі қан-
дай? Салыстырып 
көр.
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және фельд шер лiк мектептер ашыла бастады. Олар орта бiлiмдi дәрiгер 
мамандарын даярлап шығарды. Алайда Қазақстанда бiрде-бiр жоғары оқу 
орны ашылған жоқ.

5. дала өлкесiнде ауыл мектептерiнiң пайда болуы. Дала генерал-гу-
бернаторы Сухотин Ақмола және Се мей облыстарының әскери губернатор-
ларына орыс-қазақ мектеп терiн ашуға ұсыныс жасады. Алғашқыда бұл 
идеяға қазақтар сақтықпен қарады. Балаларын орыстандырумен қатар, 
шоқындырып жiбередi деп қауiптендi. Қазақтың және бiр қорыққан 
жағдайы – орыс-қазақ мектептерi арқылы балаларды орыс шаруаларына  
айналдырып жiберер, содан соң әскер қатарында мiндеттi қызмет атқаруға 
мәжбүр етер деп үрейленді.

Сондықтан Ақмола облысындағы Халық училищесiнiң директоры  
А. Е. Алекторов ел арасында жаңа мектептердi ашудың мақсат-мiндеттерiн 
түсiндiрдi. Орыс-қазақ мектептерiнiң материалдық  базасын қамтамасыз 
етуге баса назар аударды. Оқудың қазақтың ана тiлiнде жүргiзiлуi туралы 
айтты. Сонымен қатар ол қазақ өлкесiн шоқындыруға бағытталған дiни 
миссионерлiк қызметiн де белсендi түрде өрiстете түстi. Олардағы оқу 
мерзiмi екi жыл едi. Оқушылар қа зақ және орыс тiлдерiн, арифметиканы 
оқыды. Кейiнiрек ислам дiнiнiң негiздерiн оқытуға да рұқсат етiлдi. Бiрақ 
бұл ретте жұмсалатын қаржыны мұсылмандар өз қалталарынан тө леу ге 
тиiстi болды. Қазақ балалары оқу-білімге өте құштар болды. «Олар қандай 
мақтауға болса да лайықты, білімді тез меңгеріп алады, оқуға қа бі летті 
келеді», – деп жазды Ресей зерттеушісі Ф. Собысевич.

6. Шетелдерде білім алған қазақ жастары. «Алаш» қоз ға лысы  қайрат-
керлерiнiң бiрi С. Сәдуақасовтың пiкiрi бойынша, Ақмола об лысының 
Омбы уезi Қазақстанның ең iрi ағартушы аймақтарының 
бiрi болды. Ал Омбы қаласы iс жүзiнде бүкiл Қазақстан 
үшiн ең әйгiлi бiлiм орталықтарының бiрiне айналды. 
1789 жылы Омбыда  Азия мектебi ашылды. Ол отар-
шыл аппарат үшiн шенеунiк кадрлар  даярлаумен ай-
налысты. ХIХ ғасырдың бас ке зiнде қазақ ақсүйектерi өздерiнiң бала-
ларын Омбыдағы оқу орын дарына жiбере бастады. 1872 жылы Омбыда 
мұғалiмдер семи нариясы ашылды. Ол iс жүзiнде бүкiл Қазақстан үшiн 
мұғалiм кадр ларын даярлайтын орталыққа айналды. Онда бастауыш 
учили щелер үшiн мұғалiмдер даярланды.

Омбыда, сондай-ақ Көкшетау мен Ақмолада қазақ ба лалары үшiн 
сол жерде жатып оқитын интернаттар ашылды. Оларға жұм са ла тын 
шығынды қазақтар қайырымдылық көмек есебiнен өздерi тө лейтiн 
болды. Әр қазақ болысынан оқуға жылына 2 баладан жiберiп тұруға 
келiсiлдi.

Омбы қаласы оқу-
ағарту ісінде қандай 
рөл атқарды?
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1882 жылы Омбыда техникалық училище ашылды. 
Ол зауыттар мен фабрикалар үшiн, сондай-ақ көлiк 
саласындағы қызмет үшiн орта бiлiмдi басшы маман 
кадрлар даярлауға тиiстi болды. Омбы малдәрiгерлiк-
фельдшерлiк мектебiнде көптеген қазақ балалары 
оқы ды. 

ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың бас ке зiнде 
Омбының оқу орындарында қазақ халқының көрнектi өкiлдерi, мемлекет 
және қоғам қайраткерлерi Әлихан Бөкейхан, Айдархан Тұрлыбаев, Отын-
шы Әлжанов, Райымжан Мәрсеков, Ережеп Итбаев, Сейiлбек Жанайдаров, 
Асылбек, Мұратбек және Мұсылманбек Сейiтовтер, Мағжан Жұмабаев, 
Сәкен Сей фуллин, Қошке Кемең ге ров, Дiнше Әдiлов, Смағұл Сәдуақасов, 
Ғаб бас Тоғжанов, Жұмат Ша нин, Әбiлқайыр Досов, Бiрмұхамед Айбас-
ұлы, Әмiре Исин, Мұқан Әйтпенов, Көлбай Тоғысов, Нығмет Нұрмақов 
сияқты көптеген азамат тар оқып бiтiрiп шықты. Олардың бәрi де халық 
ағарту iсiне, Қазақ өлкесiндегi ұлттық-демократиялық  қозғалысқа, сондай-
ақ туып-өскен өлкенi ғылыми тұрғыдан зерттеу ге  лайықты үлес қосты. 
Басым көпшiлiгi кейiнiрек, Кеңес өкiметi кезiнде, саяси қуғын-сүргiнге 
ұшырады, атылып кеттi.

Бiрiншi орыс революциясының ықпалымен қазақтың ұлттық сана-сезiмi 
айтарлықтай түрде өстi. Неғұрлым алыстан болжап, көре бiлетiн қазақтар 

Қазанда оқитын қазақ жастары. 1896 жыл

ізден!
Қазан қаласында 
білім алған қазақ-
тарды анықта.
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өздерiнiң балаларын Ресей мен шетелдердiң орта 
және жоғары оқу орындарына оқуға жiберетiн бол-
ды. Олар бi лiм алуды өздерiнiң тапталып, аяққа 
басылып келген құқықтарын  бұдан былайғы 
жерде сенiммен қорғаудың кепiлi деп бiлдi. Қазақ 
жас тары елеулi бөлiгiнiң заң факультеттерiн 
таңдауы тiптi де тегiн емес еді. ХIХ–ХХ ғасырлар 
тоғысында тек Қазан қаласы ның өзiнде ғана 
(императорлық Қазан университетiнде, Қазан малдә рiгерлiк институтында, 
Қазан мұғалiмдер семинариясында) 100-ге жуық қазақ жастары білім алды. 
Көптеген қазақ жастары Санкт-Петербург, Мәскеу, Томск, Саратов, Киев, 
Тарту, Каир, Бомбей, Стамбұл және Варшава университеттерiнде оқыды. 
Мәселен, Санкт-Пе тербург университетiнiң заң факультетiн М. Шоқай мен  
А. Тұрлыба ев бiтiрiп шықты. Ал Ә. Бөкейхан Санкт-Петер бург  Орман 
институтын, С. Асфендияров Санкт-Петербург әскери ме дицина академия-
сын, А. Сейiтов Томск университетiнiң медицина  факультетiн, Ж. Дос-
мұхамедов Тарту университетiнiң заң факуль те тiн, М. Ғабдолғазизов Каир 
университетiн, О. Тұрмағанбетов Бомбей  университетiн, Х. Нұр жанов 
Киев университетiнiң заң факультетiн бi тiрдi. Басқа да көптеген қазақ 
студенттерi жоғары білім алды. 

ойлан!
Қазақ зиялылары ның 
бойында ұлт жан дылық 
қасиеттің шыңдалуына 
шетелде алған білімі 
қаншалықты әсер етті?

Қазақ жастарының Ресей империясы мен шетелдердің 
жоғары оқу орындарында оқыған қалалары

Қазан Санкт-Петербург Мәскеу Томск Саратов 

Киев Тарту Каир Бомбей Стамбұл Варшава

Қарқаралыдан түлеп ұшқан Дiнмұхамед Сұлтанғазин талантты 
студент болды. Ол Томск уни верситетiнiң медицина факультетiн, Санкт-
Петер бург уни верситетiнiң шығыстану және заң фа куль тетiн бiтiрiп 
шықты. Петербург әйелдер медицина инс титутын Гүлсiм мен Мәриям 
Асфендияровалар бiтiрдi.

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанды ғылыми тұрғыда 
зерттеу жұмысы қарқын алды. Қазақстанды зерттеумен орыс ғалымда- 
ры – П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Ә. Диваев, 
А.И. Левшин, А.И. Добромыслов т.б. айналысты. Бұл салада шетелдіктер – 
 ағылшындар мен немістер, француздар да (Т. Аткинсон, Ш.Е. Ужвальди 
де Мезе-Ковеез т.б.) елеулі із қалдырды.
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Білімді қазақ жастарының тұтас бір тобы туған өлкесінің тарихы мен 
этнографиясын зерттеді. Атап айтқанда М. Шорманов, М.-С. Бабажанов 
және басқалар жемісті еңбек етті.

? 1. Жәңгiр хан қандай мә дени-ағарту жұмыс тарын жүргiздi? 2.Қосымша 
деректерді пайдалана отырып, шетелдерде білім алған өз өлкеңнің азаматтары 
туралы әңгіме дайындаңдар. 3. Шетел тілін білудің бүгінде маңызы қандай екені 
туралы өз пікірлеріңді білдіріңдер. 4. Кестені толтырыңдар.

Қазақ жеріндегі оқу орындары

Ашылған жылы

Орналасқан жері

Білім беру бағыты

5. Қазақстанда білім беру, оқу-ағартушылық мекемелері қандай тұрғыда дамыды?

Медресе – ислам дiнiн оқытатын орта және жоғары дәрежелi оқу орны.
Зайырлы бiлiм – ғылыми бiлiм негiздерi. 
Семинария – мұғалiмдер даярлайтын кәсiби оқу орындарының бiр түрi.
дьяк – православие шіркеуіндегі 3-дәрежелі шендегі діни қызметкер.

Жәңгiр хан Бөкейұлы (1801–1845) – Бөкей Ордасының ханы (1824–1845).
гаспринский исмайыл (1851–1914) – Ресейдiң белгiлi ағартушысы және қоғам 
қайраткерi. Өзiнiң бүкiл өмiрiн Ресей империясы мұсыл ман дарының құқығын 
қорғауға ар нады.
Мұса Шорманов  (1819–1884) – белгілі зерттеуші, этнограф, қазақ фольклорының   

    үлгілерін жинаушы. Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны.

«Орынбор азаматтық гимназиясында, қырғыздар үшiн Троицкiде ашылған 
мектепте оқып жүрген балалардың оқуы қанағаттанарлық. Қырғыз 

халқының балаларына тән тамаша қасиеттер бар. Олар бiлiм алуға аса ыжда-
ғаттылық, әдептi мiнез және соншалықты құштарлық  танытады. Қырғыздардың 
оқуға деген ғажайып құштарлығын... ба ла ларын  Орынбор азаматтық гимна-
зиясына орналастыру үшiн күмiс ақ шамен 55 мың сомнан астам қайырымдылық 
көмек бергенiнен де көруге болады. Әдi лiн айту керек: қырғыз балалары өзде-
рi нiң мiнез-құлқы, оқуға ыждағатты ықыласы, бiлiмдi тез әрi тамаша меңгеруге 
қабiлетi жағынан да мақтауға әбден лайық».

Собысевич Ф. Торғай облысы және оның құрылымы // Әскери жи нақ, 28-том. 
1871, 271–275-беттер. Ресей. Отанымыздың толық гео графиялық сипаттамасы. 
19-том. 

1. Қазақ балаларын гимназияда оқыту қалай жүргiзiлдi? 
2. Автор қазақ балаларының оқуға деген ынта-ықыласы мен қабiлеттiлiгiн 

қалай сурет тейдi?

*
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§47–48.

Бүгінгі сабағымызда Ш. Уәлиханов ғылыми зерттеулерінің тарихи құнды-
лығын анықтаймыз.

ШОҚАН уӘлиХАНОВ – ҚАЗАҚТың АСА КөрНЕКТI 
ғАлыМы ӘрI АғАрТуШыСы

Қазақ халқының аса көрнектi ғалымдары мен ағар ту шыла ры ның 
бiрi Шоқан Шыңғыс ұлы Уәлиханов болды.

1. Шоқанның жастық шағы. Шоқан Уә лиханов 1835 
жылы Құс мұ  рын бекiнi сiнде дү ние ге келген. Оның шын 
аты Мұхамед ханафия, еркелетіп Шоқан деп атаған. 
Шоқанның балалық шағы табиғаты көркем Құс мұрын 
мен Сы рымбетте өттi. 

Шоқанның ата-бабалары атақты сұлтандар әулетiне 
жатады. Оның арғы бабасы Абылай хан айбынды қазақ 
билеушiлерiнiң бiрi болды. Ал атасы Уәли патша үкiметi ресми түрде бе -
кiткен қазақтың соңғы ха ны едi. Әкесi Шыңғыс Омбы әскери учи лищесiн 
бiтiрген, Көкшетау сыртқы окру  гi нiң аға сұлтаны 
лауазымды қызметiн ат қар ған. 

Шоқанның анасы жағынан туыс наға шы  ла ры  да 
осал емес – Баян ауыл өлкесiн дегi атақ ты Шорманов-
тар әулетi болатын. Ол бала кезiнен бiлiмге бейiм 
әрi құ мар болған. Шоқан тарихи аңыз әңгi мелерге 
ерте бастан-ақ қызыққан. Ол жастайынан дана гөй 
билердiң әңгiмелерiн, ақындардың өлең-жыр ларын 
зор ықыласпен тыңдап өстi. Оған тәр бие беруде сұлтан 
әулетiнен шыққан әжесi Айғанымның ықпалы күштi 
болды. Ол жас Шоқанға ежелгi қазақ аңыздарын, 
мақал-мәтелдерi мен даналық сөздерiн жиi айтып 
отыратын. Шоқан Құсмұрындағы мектеп те оқып, ислам дiнi iлiмiмен 
танысты. Араб, парсы, шағатай тiлдерiнiң негiзiн үйренiп алды. 

Ол сурет салуды да ерте меңгердi. Бұл өнердi оған 
орыс сурет шi лерi, топографтары мен геодезистерi үйрет-
тi. Олар Уәлихановтардың  отбасында жиi болып тұра-
тын. Болашақ ғалымның дүниеге көзқара сының қалып-
тасуына жиi-жиi қонаққа келiп тұратын орыс зиялылары 
мен зерттеушілері де  ықпал еттi. Олар бәрiн бiлуге құмар жас баланың 
бойында ғылым ға, әдебиет пен өнерге деген құштарлықты күшейте түстi.

тірек сөздер:
• Декабристер
• Кадет корпусы
• Қашғарияға  

сапар

Шоқан Уәлиханов

Ш. Уәлихановтың 
азаматтық тұлға сына 
сызба жасаңдар.
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Шоқан жас кезiнен халық ауыз әдебиетiнiң үлгiлерiне ерекше ден  
қойды. Ол бала кезiнiң өзiнде «Қозы Көрпеш–Баян сұлу», «Ер Көк ше» 
сияқты басқа да дастандардың бiрнеше нұсқасын жазып алды. 

2. Омбыда оқуда болған жылдары. 1847 жылы Шоқан Омбы кадет  
корпусына оқуға түстi. Бұл оқу орны Сiбiрдегi жоғары бiлiктi мұ ғалiмдер 
жинақталған, таңдаулы оқу орындарының бiрi болатын. Шо қан алғашқы 
жылдан өзiнiң оқуға қабiлетi мен бейiмдiлiгiн танытты.  Ол әскери 
пәндердi, сондай-ақ жалпы білім беретін басқа да пәндерді және шет 
тілдерін зор ынта қо йып, құмарта оқыды. Осында жүрiп те шығыс тiлдерi 
саласындағы бi лiмiн елеулi түрде тереңдете түстi. Ол орыс тiлiн тамаша 
меңгердi. Қо сымша әде би еттердi көп оқыды. Кадет корпусының басшы-
лары оған болашақтағы зерттеушi-шығыстанушы ре тiнде қарай бас та ды. 
Омбыда Шоқан география, шығыстану, философия, тарих жайын дағы 
басылымдардан бай кiтапхана құрап алды. Омбыда болған кезiнде орыс 
зиялыларымен байланыста болуы Шо қанға оң әсер еттi.

Кадет корпусында Шоқанмен бiрге оқыған С. Я. Капустин ол ту ралы: 
«Шоқан көрiктi, аса сымбатты болды... бет әлпетi оның қа йырымдылығы 
мен бекзаттығын айқын танытып тұратын. Шоқан өз кезеңiнiң жан-
жақты, аса терең бiлiмдi адамы болды. Әсiресе оның та рихи бiлiмi 

Аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов қазақтың игi жақсыларымен бiрге
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зор болды және ғылым мен әдебиет саласында да зор бiлiмдiлiгiмен 
ерекшеленетiн. Шоқан өз ойын бейнелеп, тартымды жеткiзе бiлетiн 
асқан шешен бола тын», – деп жазды. 

Шоқан кадет корпусында белгiлi ғалым, географ 
және Азияны зерт теушi Г.Н. Потанинмен бiрге оқып, 
достасып кеттi.

Шоқан аса көрнектi орыс және шетел ақындары 
мен жазушыла ры А. Пушкиннiң, М. Лермонтовтің, 
Н. Гогольдiң, Ч. Диккенстiң жә не басқалардың шығармаларын зор 
сүйiспеншiлiкпен қызыға оқыды. 

Шоқан кадет корпусын корнет шенiмен бiтiр ген  нен кейiн Сi бiр 
казак әскерiне қызметке жiберiледi. Көп ұзамай Ба  тыс Сiбiр гене рал-
губернаторының адъютанты болып тағайын  дал ды.  Қызмет орнында Шо -
қан Сiбiрдiң отаршыл шенеуніктерімен  бетпе-бет келiп, өкiметтiң заң сыз 
әрекеттерiне қат ты кү йiндi.  Өкi мет орын дарының озбырлығы жайлы дос тары 
Ф.М. До с тоевскийге, А.Н. Май ковқа, К.К. Гутковскийге, В.С. Ку   роч кинге 
ызалы хат  тар  жазды. 

3. Шоқан уәлихановтың ғылыми зерттеулерi. Тамаша бiлiм алып 
шыққан жас ғалым түрлi ғылыми экспедицияларға белсене қатысты.  
Бұл жөнiнде ол Омбыда оқып жүрген жылдарында армандайтын. Қа-
зақ даласын және онымен шегаралас жатқан елдердiң аумағын, он-
дағы халықтардың тарихы мен жағдайын жақсы бiлетiн Шоқанға орыс 
зерттеушiлерi де қатты қызығып, оның көмегiне мұқтаж бо ла тын. 1855 
жылы Шоқан Батыс Сiбiр генерал-губернаторы Г.Х. Гасфорттың Орталық 
Қазақстан, Тарбағатай мен Жетiсу жерiне жасаған сапарына қатысады. Бұл 
сапарда қарапайым халықтың өмiрiмен та нысып, қазақ пен қырғыздардың 
тарихи аңыз әңгiмелерi мен жырларын  жа зып алды.

Ш. Уәлиханов аса көрнектi ғалым, белгiлi географ П.П. Семенов-Тян-
Шанскиймен танысты. Ол жас қа зақ ғалымның қабiлетiне шын ниетiмен 
сүйсiне қай ран қалды. 1857 жылы П.П. Семенов-Тян-Шанскийдiң ұсы-
нуымен Ш. Уәлиханов Орыс география лық қоғамының толық мүшелiгiне 
қа былданды. Шығыс Қазақстан мен Жетiсуға, қырғыз елiне жасаған са-
пары Шоқанның ғалым ре тiн дегi даңқын арттырды. 1857 жылы Шоқан 
Алатау қырғыздарына са пар шегiп, оның тарихын, 
этнография сын және халықтық поэзия сын зерттедi. 
Қырғыз халқының энциклопедиялық дастаны «Ма-
нас ты» жазып алды.

1858–1859 жылдары Шоқан атақты Қашғария 
сапарына барып келді. Шоқанға дейiн ол өлкеде 
бiрде-бiр зерттеушiнiң барып қайтуға сәтi түспеген 

Бағала
С.Я. Капустиннің пікі-
рімен келісесің бе?

анықта!
Шоқан Қашғарияға 
саяхат жасау бары-
сында қандай маңыз-
ды қадам жасады?

12–3467
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едi. Немiс ғалымы Р. Шлагингвейттiң еуропа лықтар үшiн мүлде жабық 
өлкеге барып келмек болған сапары қай ғылы аяқталып, ол қатыгездiкпен 
өлiм жазасына душар болған-ды. Шо қан аса қиын құпия жағдайда өз 
өмiрiне қатер төндiре жүрiп, Қаш ғария өлкесiнiң тарихы, этнография-
сы, мәдениетi мен геология сы, географиялық жағдайы жайлы бұған 
дейiн мүлде белгiсiз аса құн ды деректер жинап келді. Соның негiзiнде 
«Алтышардың неме се Қытайдың Нан-Лу провинциясының (Кiшi Бұха-
раның) шығыста ғы алты қаласының жағдайы туралы» деген атақты ең-
бегiн жазды. Еңбектi Ресейде де, одан тыс жерлерде де шығысты зерттеу шi 
ғалымдар жоғары бағалады.

Патша үкiметi жас ғалымның ғылыми ерлiк еңбегiне ерекше мән берді. 
1860 жылы Санкт-Петербургте орденмен марапатталып, әс кери шенi де 
жоғарылады. Оны орыс патшасы II Александрдiң өзi қабылдады. Осы кез-
десу кезiнде Шоқан патшаға орыс ше неу нiк  терiнiң қазақ халқына жақсы 
қарауы жайлы өз өтiнiшiн батыл жеткiздi. Петербургте болған кезiнде 
әртүрлi әскери және ғылыми мекемелерде жұмыс iстедi. Ол ре сейлiк 
шығыстанушылар мен дипломаттардың, жазушылар мен ақындардың 
сиынатын нағыз пiрiне айналды. Шоқан Қазақстан  мен Орта Азияның 
және Шығыс Түркiстанның карталарын жасау мен айна лысып, қажымай-

Шормановтар отбасы
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талмай еңбек еттi. Шығыс елдерiнiң қол жазба ларын мұқият зерттеудi де 
жалғастырды. Оны Орыс географиялық қо ғамы Шығыс тарихы туралы 
дәрiстер оқуға шақы рып тұрды.

Алайда Петербургтің ылғалды ауа райы оның денсаулығына жақ-
пады. Денсаулығының нашарлауына байланысты Отанына оралуға 
мәжбүр болды. Ол Омбыға барып, даладағы жергiлiктi басқару  iсiн 
қайта ұйымдастыру жөнiндегi шараларға қатысты. Оның негiзгi ойлары 
«Қырдағы мұсылманшылық туралы», «Қырғыздардың кө шi-қоны тура-
лы», «Сот реформасы туралы» жазбаларда баяндалады. 

1864 жылы Шоқан генерал Черняевтің Оңтүстiк 
Қазақстанға жа саған әскери экспедициясына қаты-
сады. Бiрақ әскери қызметi ұзақ қа созылмады, гене-
ралдың жергiлiктi халыққа шектен тыс қа тыгездiк 
жасауы салдарынан әскер қатарынан өз еркiмен 
кеттi.

4. Шоқан уәлихановтың Қазақстан тарихындағы 
алатын орны. Оның ғұмырының соңғы жылы Тезек сұлтанның ауылында 
өттi. Ол мұн да да Ұлы жүз қазақтарының өмiрiнен тарихи-этнографиялық 
материалдар жинаумен шұғылданды. Аса көрнектi қазақ ғалымы әрi 
ағартушысы Шоқан Уәлиханов 1865 жылы ұзаққа со зылған аурудан 
қайтыс болды. Оның қабiрiнiң басына ескерткiш пен құлпытас орнатылды. 
Ескерткiштi саяси жер аударылып келген  поляк революционерi Лепольд 
Ластовский жергiлiктi мәрмәр тастан  қашап жасады. Шығыстанушы 
ғалым Н. и. Веселовский: «Шоқан Уәлиханов шығыстану ғылымында 
аққан жұлдыздай жарқ еттi де жоқ болды», – деп жазды. 

Шоқан Уәлиханов Қазақстан мен Орта Азия халықтарының тари-
хы мен мәдениетiн зерттеуге орасан зор үлес қосты. Аса көрнектi қа зақ 
ғалымы өте ауқымды ғылыми-шығармашылық мұра қалдырды. Оның 
«Абылай», «Қырғыздар туралы жазбалар», «Ыстықкөл күн делiктерi», 
«Үлкен орда қырғыз-қайсақтары туралы» т.б. еңбектерi өте құнды сана-
лады. Шоқанның қазақтың, сондай-ақ Орта Азия халықтарының өмiрiнен 
салған суреттерi сақталған. Ол қазақтың алғашқы 
кәсiби суретшiлерiнiң бiрi.

Ш. Уәлиханов өз ғұмырының ең соңғы күнiне 
дейiн өз Ота нын жан-тәнiмен сүйген нағыз патриот 
болды. Оның еңбектерiн бүкiл дү ниежүзi жоғары 
бағалады. Бүгiнгi ұрпақтары оған деген зор құр мет-
тiң белгiсi ретiнде Қазақстан қалаларының бiрнеше көшесiн Шо қанның 
есiмiмен атады. Оған арнайы ескерткiштер орнатылған.  Ондай ескерткiш 

есіңе түсір!
Черняев әскері 
экспедициясының 
мақсаты қандай еді?

С. Мұқанов Шоқан Уәли -
хановқа арналған шығар-
масын неліктен «Аққан 
жұлдыз» деп атады?
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Омбы қаласында да бар. Көкшетау мемлекеттiк уни -
верситетiне Шоқанның есiмi берiлген. Онда «Уәли-
ханов оқулары» деп аталатын халықаралық ғылыми 
конференциялар үнемi өткiзiлiп тұ рады. Шоқан 
Уәлихановтың өмiрi мен қызметi егемен елiмiздiң 
жастары үшiн тамаша үлгi-өнеге.

? 1. Сен дер  атақты ғалым туралы қандай көркем әдебиет оқыдыңдар? 2. Кар  та дан 
Шо қан ның экспедицияға барған бағыттарын анықтаңдар. 3. Шоқан Уәлихановтың 
Қазақстан тарихында алатын орны қандай?

Адъютант – әскери бастықтың жанында қызмет бабындағы әртүрлi тапсырма-
ларды орындайтын офицер.

Кадет корпусы – әскери оқу орны.

Патриот – Отанына, туған халқына жан-тәнiмен берiлген адам. Ол өз Отанының 
мүд десi жолында кез келген құрбандыққа баруға, ерлiк жа сауға әрқашан әзiр 
тұрады.

Веселовский Николай иванович (1848–1918) – орыс шығыстанушысы, тарихшы, 
этнограф, археолог. Ол Ш. Уәлихановтың бiр томдық шығар малар жинағын 
алғаш бастырып шығарған.

«Өткен күзде Iле сыртқы өлкесiнде қырғыз (қазақ. – авт.) сұлтаны Шоқан 
Шыңғыс ұлы Уәлиханов қайтыс болды. Оның есiмi Қы тай дың батысындағы 

Қашғар  қаласына көзсiз ерлiкпен жасаған батыл саяхаты арқылы кеңiнен 
танылды. Бiз Шоқан Уәлихановты құрметпен еске алудың неғұрлым ыңғайлы 

Шоқан уәлихановтың ғылыми зерттеулері

Орталық Қазақстан,  
Тарбағатай мен Жетісу  

жеріне жасалған  
экспедицияға қатысты

Қырғыздардың тарихын,  
этнографиясын және  
халықтық поэзиясын 

зерттеді

Орта Азияның және Шығыс 
Түркістанның карталарын 

жасаумен айналысты 

Орыс географиялық  
жұмысына белсене араласты 

1858–1859 жылдары 
Қашғарияға сапар жасады 

Шығыс елдерінің  
қолжазбасын зерттеді 

Петербургте әртүрлі  
әскери және ғылыми 

мекемелерде жұмыс істеді

Мұрағат деректерін 
жинастырды

*

жұптық жұмыс
Ш. Уәлиханов өмі-
ріндегі маңызды 
оқиғаларды уақыт 
сы зығына түсіріңдер.
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да әдептi жолы ретiнде қырғыздарға екiншi Уәлихановтың көп күттiрмей, 
буряттарға екiншi Дорджи Бан заровтың келгенi сияқты неғұрлым тезiрек 
келуiн тiлеуден өзге еш нәрсенi таба алмай отырмыз. Әрине, бұратана халық-
тардың арасына Еуропаның өркениетi мен адамгершiлiк қа си ет терiн ең жақсы 
таратушылар сол бұратана халықтың өз өкiлдерi ғана бола алады. Сондықтан 
да бiз бұратана халықтардың бiлiмдi өкiлдерiнiң көбiрек пайда бол ға нына зор 
ықыласпен сүйсiне қарауға, ал олардың қайғылы қазасын қатал тағдырдың 
шектен тыс әдiлетсiздiгi деп санауға әрқашан әзiрмiз».
Ядринцев Н. М. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов // Уәлиханов Ш. Ш. Бес томдық 
шығармалар жинағы. – Алматы, 1985, 5-том, 276–279-беттер. 

1. Ш. Уәлиханов өз замандастарының арасында қандай беделге ие бол  ды? 
2. Автор қазақ ғалымына деген өзiнiң құрметiн қалай бiл дiрген?

§49–50.

Бүгінгі сабағымызда Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласына қосқан 
үлесін бағалаймыз..

ыБырАй АлТыНСАриН – АғАрТуШы, 
ЖАңАШыл-ПЕдАгОг, ҚОғАМ ҚАйрАТКЕрІ

Аса көрнектi педагог, жазушы, фольклоршы, этнограф әрi қоғам 
қайраткерi Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының бiлiм көкжиегiн кеңей-
туде, ағарту саласында аса зор рөл атқарды.

1. ы. Алтынсариннiң ағартушылық көз қа  ра сы-
ның қалыптасуы. Ыбырай (Ибраһим) Алтынсарин 
қазақтың ағартушылық тарихында  және ұлттық мек -
те бiнiң қалыптасуында өшпес iз қалдырды. Ол 1841 
жылы қазiргi Қо с   танай облысының аумағында дүниеге 
келдi. Әке сi нен ерте айырылған ол атасының – бел  гiлi 
би және старшын Балқо жа Жаң быр шин   нiң қолында 
тәрбиеленедi. Ыбырай бала ке зiнен бас тап бiлiмге және 
өз бетiнше ізденуге бейiм еке нiн байқатты. Көп оқыды, 
Ре сей қоғамының бiлiмдi адамдарымен жиi араласып 
тұрды. Орынборда оқып жүрген кезiнде шы ғыс танушы 
ғалым В.В. Гри   горьевпен жақын танысып алды. Ол 
өзiнiң бай кiтапханасын Ыбы рай Алтынсариннiң ер-
кiн пайдалануына рұқсат еттi. Бiлiмге құш тар жас бос 
уақы тының бәрiн де сол кiтапханада өткiздi.

тірек сөздер:
• Ы. Алтынсарин
• Ведомство
• Кредо 

Ыбырай  
Алтынсарин
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Бiлген үстiне бiле түссем деген құмарлық пен өз 
халқыма неғұр лым көбiрек пайда келтiрсем деген 
абзал арманға ұмтылыс жас Ыбы райдың өмiрлiк 
кредосына айналды. Өзiнiң мiнез-құлқы жағынан 
қа рапайым әрi еңбексүйгiш едi, көп оқыды, өзге 
халықтардың  қол жеткен табыстарын неғұрлым көбi-

рек бiле түссем деп арманда ды. Алған бiлiмiн өз халқының пайдасына 
жа ратуға талпынды.

1857 жылы ол Орынбор шегара комиссиясы жанындағы мектептi алтын 
медальмен бiтiрдi. Ыбырай орыс, араб, татар және парсы тiлдерiнде еркiн 
сөйлей бiлдi. Кейiнiрек халық ағартушысы ретiнде өз дігі нен оқып, білімін арт-
тыра түсудi белсендi түрде жал ғастырды. Дүние жүзi әдебиетiнiң классиктерi  
В. Шекспирдiң, И. Гетенiң, Д. Байронның, А.С. Пушкиннiң, Н.В. Го-
гольдiң, М.Ю. Лермонтовтің, Ғ. Ни замидiң, Ә. Фирдоусидiң, Ә. Науаидың 
шығармаларын зор зейiн қойып оқыды.

Ы. Алтынсариннiң педагогикалық көзқарасының қалып тасуына  орыс 
педагогі К. Ушинскийдiң және чех ойшылы Я. Коменскийдiң ең бектерiмен 
таныс болуы оң әсерiн тигiздi. Ы. Алтынсарин орыстың көрнектi демо-
краттары Н.Г. Чер нышевскийдiң, Н.А. Добролюбовтың, А.И. Герценнiң 
және басқа лардың шы ғармаларымен де таныс болды.

Мектептi бiтiрiп шыққан халық ағартушысы Ы. Алтынсарин үш жыл-
дай атасының қол астында кеңсе қызметкерi болып iстедi. Осы жылдар 
iшiнде ол өз халқының сауатын ашып, бiлiмiн көтерудiң аса қажет екенiн 
жете түсiндi.

2. Ағартушының педагогикалық қызметi. Бiлiмiн жүйелi түрде же -
тiл дiрудiң нәтижесiнде ол өз заманының аса бiлiмдi азаматы бол ды.  Орыс 

педагогика ғылымын те рең зерттеп бiлу оны қазақ 
халқының көрнектi ағар тушысы етiп қалыптастырды. 
Ы. Алтынсарин орыс-қазақ мектептерiнiң оқу шы ла-
рына арнап екi оқу құралын: «Қырғыз (қазақ) хрес-
томатиясы»  мен «Қырғыздарға (қазақтарға) орыс 
тiлiн үйретуге алғашқы басшылық» жазып шықты. 

Ол қазақ балалары үшiн зайырлы мек тептер ашу-
ды армандады. 1860 жылы облыстық басқарма оған 
Торғай қаласында қазақ балалары үшiн бастауыш 

мектеп ашуды тапсырды. Өзi сол мектепке орыс тiлiнiң мұғалiмi болып 
тағайындалды. Ағартушылық  идеялары жiгерлендiрген ол ауыл-ау ыл-
ды аралап, жергiлiктi халық қа бiлiм алудың маңызы мен қа жет тiлiгiн 
тү сiндiруге күш салды. Ондай мектептер ашу үшiн қар жы-қаражат 
жи науды қолға алып, ақшаның алғашқы үлесiн Ы. Ал  тын са риннiң 

ойыңмен бөліс
Сенің өмірлік 
кредоң қандай?

ойлан!
Ы. Алтынсариннің 
ағартушы ретінде 
қалыптасуына әсер 
еткен жағдайды 
анықта. Себебін 
түсіндір.
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өзi қосты. Осыдан бастап оның ағартушылық және 
педагогикалық қызметi басталды.

1864 жылы қазақ балаларына арналған интер-
наты бар мектеп салтанатты түрде ашылды. Үгiт 
жұмыстарының нәтижесiнде оқуға 16 бала жазыл-
ды. Кейiнiрек бұл мектептердегi оқушылардың саны 
арта бас тады. Халық ағартушысы жүргiзген үгiт жұмыстары нәтижелi 
болды. Бұл ретте ол былай деп қуана жазды: «Аш қасқырдың  қойға 
ұмтылғаны сияқты, мен балаларды оқытуға қызу кiрiстiм және менi 
өте қанағаттандыратыны – бұл балалар әлдеқандай үш ай дың iшiнде 
оқу ды, тiптi жазуды үйренiп алды».

1879 жылы Ы. Алтынсарин Торғай облысы мек-
тептерiнiң инс пекторы болып тағайындалды. Оның 
еңбегiнiң арқасында бiлiм беру саласы қазақ да-
ласында кең орын алды. Атап айтқанда, облыстың 
бар  лық уездiк қалаларында училищелер ашу қолға 
алынды. Ол осы мақсатпен Торғай облысының қазақ ауылдарын түгел 
аралап шықты.  Халықтан қажеттi қаржы жинастырды. Соның нә ти-
жесiнде барлық уездерде екi сыныптық орыс-қа зақ училищелерiн ашты. 
Оларды мұғалiмдермен және оқушылар мен то лық қамтамасыз еттi. Ол 
мектептердiң жабдықталуына, олардың жанында шағын кiтапханалар 
ұйымдастыру ға ерекше мән бердi.

Қазақстанда қыз балаларға бiлiм берудiң басталуы да Ы. Ал  тын-
са риннiң есiмiмен байланысты. Аса көрнектi халық ағартушысының  
басшылығымен қыз балаларға арналған бiрнеше мектептер ашылды. 
Олардың жанында интернаты болды. Ы. Алтынсарин мектептi халық 
ағар ту iсiнiң маңызды бір буыны деп санады.

3. ы. Алтынсариннiң ғылыми және әдеби қызметi. Ол өз замандастары 
арасында ғалым-этнограф, көсемсөзшi әрi ақын ретiнде де ке ңi нен таныл-
ды. Ол Орыс географиялық қоғамы Орынбордағы бөлi-
мi нiң толық мүшесi болды. Географиялық қоғамның 
тапсырмаларымен  баяндамалар жасап тұрды, қазақ 
халқының этнографиясы  бойынша мақалалар жа-
риялады. Атап айтқанда, Кiшi жүз қазақтарының 
жерлеу, ас беру, құда түсу, қыз ұзату және той жасау 
дәс түрi, ежелгi әдет-ғұрып заңдары туралы зерттеу 
мақалалары жа рық көрдi. Ол өзiнiң жұмыстан қолы 
босаған кездерiнiң бәрiн де ауыл арасында өткiздi, туған халқының тари-
хы, фольклоры, ше жi  ре сi, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрi туралы материалдар 

ойыңмен бөліс
Ы. Алтынсариннің 
қуануы орынды ма?

есіңе түсір!
Зайырлы мектеп 
дегеніміз не?

жұптық жұмыс
Ы. Алтынсариннің 
ықпалымен ашыл-
ған мектептерге 
кесте жасаңдар.
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жинастырды. Өзi  нiң көзi тiрiсiнде бiрқатар ғылыми 
мақалалары журналдар мен газет терде жарияланды.

«Орынбор ведомствосы қырғыздарының құда 
түсу мен үйлену тойы кезiндегi әдет-ғұрыптарының 
очеркi» атты еңбегiнде үйлену тойларына байланысты 
толып жатқан әдет-ғұрыптарды тәптiштей суреттедi. 

Ы. Алтынсариннiң әдеби мұрасы да едәуiр елеулi. 
Ол И.А. Кры лов тың мысалдарын, Л.Н. Толстойдың 

әңгiмелерiн орыс тiлiнен қа зақ тiлiне аударумен қатар, өзi де қысқа әрі 
тартымды әңгiмелер жазды. Ы. Ал тынсариннiң қаламынан туған аударма-
лар, өлеңдер, әңгiме лер,  мысалдар, этнографиялық очерктер мен ертегiлер 
оқырман жү регiне жол тапты. Оның шығармаларының тақырыбы да әр 
алуан. Ы. Ал тын сариндi қазақ балалар әдебиетiнiң негiзiн қалаушы деп 
бiлемiз.

Ыбырай Алтынсарин тамаша ақын да едi. Оның «Азған елдiң би ле рi», 
«Әй, достарым!», «Әй, жiгiттер!», «Ана» атты өлеңдерiнiң адамгершiлiк-
ғибраттық сипаты басым. Ақынның бұл өлеңдерiнен қазақ жастарының 
талай ұрпағы үлгi-өнеге алып, тәрбие көрдi. 

«Бiр Құдайға сиынып,
Кел, балалар, оқылық,
Оқығанды көңiлге
Ықыласпен тоқылық!
Оқысаңыз, балалар,
Шамнан шырақ жағылар.
Тiлегенiң алдыңнан
Iздемей-ақ табылар...» –

деген «Кел, балалар, оқылық!» өлеңiнiң жас ұрпақты 
тәрбиелеуде маңызы өте зор. 

Ы. Алтынсариннiң шығармаларында қазақтың 
өмiрi шын шылдықпен бейнелендi. Оларда бiлiмге, 
ғылымға деген құлшыныстың қажеттiгi кеңiнен наси-
хатталды. Жастарды оқу-бiлiмге шақыра  отырып, ол 
өзге халықтардың мәдени өмiрiн, олардың ғылымда 

қол жеткiзген табыстарын үлгi-өнеге ретiнде мысалға келтiрдi.
5. Ағартушының қоғамдық-саяси қызметi. 1869 жылы Ы. Ал  тынсарин 

Торғай уездiк басқармасына iс жүргiзушi ретiнде қыз метке орналасты. 
Содан соң уезд бастығының аға көмекшiсi және уа қыт ша  уездiк судья 
мiндеттерiн қатар атқарды. Қызмет бабымен қа зақ ауыл дарында жиi болып 
тұрды. Өз халқының аса қажеттi мүд делерi не де екенiн жақсы бiлдi. Болыс 

Бағала
Ы. Алтынсарин 
қал дырған әдеби 
мұралар несімен 
құнды?

ұсыныс
Мүмкін сен де 
шағын шығарма-
ларға аударма жа-
сап көрерсің.
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басқарушылары мен ауыл старшындарының 
сайлауына қатысып жүрдi. Ол сайлау кезiнде 
дауысты сатып алудың, парақорлық пен қиянат 
жа саушылықтың орын алуына  жол бермеу-
ге тырысты. Бұған риза болмаған жергілікті 
шенеуніктер оның үстiнен об лыстық басқармаға, 
әскери губернаторға және одан әрi Iшкi iстер 
министрлiгiне шағым жасады. Оны 1868 жылғы 
«Уақытша ережеде»  белгiленген сайлау тәртiбiн 
бұзды деп айыптады. Ы. Алтынсарин қа рапайым халықтың қамын ой-
лады. Ол өзiнiң парасатты мiнез-құл қы және барынша адалдығы, халық 
алдындағы атағы мен беде лi нiң арқасында ақталып шықты. Халық ал-
дында сөйлеген  сөздерiнде патша үкiметiнiң отаршыл аграрлық саясатын 
ашық сына ды. Патша үкiметi шенеунiктерiнiң озбырлық iс-әрекеттерiн, 
олардың жергiлiктi қолшоқпарларын айыптады. Мәселен, ол 1864 жыл ғы 
хатында былай деп жазды: «Қызмет бабы бойынша 
мен байлармен  жиi қақтығысып қаламын. Маған 
жамандық ойлайтындар лауазымды адамдар ара-
сында да бар. Олар қорғансыз кедейлердi арсыздықпен 
та лап-тонауда...»

Ы. Алтынсарин патша үкiметiнiң жергiлiктi ха-
лыққа қысым жа сайтын жүгенсiз саясатын айыптап 
отырды. Оған 1880 жылы «Оренбургский листок» 

ойталқы
Ы. Алтынсариннің 
сайлау тәртібін 
бұзды деп айып-
талуы әділетті ме? 
Сөзіңді дәйекте.

ойыңмен бөліс!
Ы. Алтынсарин жастарды 
қандай мамандықтарды 
игеруге шақырды? Ол 
мамандықтар сол заманда 
қаншалықты сұранысқа ие 
болды?

ы. Алтынсариннің жастарды прогреске, 
білімге, мамандық алуға шақыруы

Ол жастарға теміржолдар мен 
электр қуатының, егіншілік 
кәсібінің, телеграфтың және 
әртүрлі қолөнердің пайдасы 

туралы түсіндірді

Қазақ жастарына тері илеу,  
сабын қайнату, май шайқау 
және кірпіш күйдіру, ыдыс  
жасауды үйретуге тырысты

Қолөнер және ауылшаруа-
шылық училищелерін ашуға 

көп күш-жігер жұмсады

Қолөнер кәсібі, бау-бақша егу, 
мал өсіру және диқаншылық 

жөнінде жазылған оқу 
құралдарын іздестірді

Жастарға жаңа машиналарды 
қалай пайдалану, ауру  

малдарды қалай емдеудің  
және зиянды жәндіктерге 
қарсы қалай күресудің 

тәсілдерін үйретуге тікелей  
өзі де қатысты
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*

газетiнде жарияланған мақалалары айқын дә - 
лел. Ол өз ғұмырының соңғы кезiнде былай деп жаз-
ды: «Мен түбегейлi те рең сенiммен туған халқы-
ма шамамның келгенiнше пайдамды тигiзсем 
 деген ниетiмнен ешқашан бас тарт паймын».  
Ы. Алтынсариннiң ұшан-те ңiз еңбегi қазақ хал-
қының бiлiм көкжие гi нiң кеңеюiне, рухани және 

мәдени гүл  денуiне игi ықпал еттi. Оның есiмi халықтың есiнде мәңгi 
сақ  талады. Бүгiнде Ұлттық Бiлiм академиясы Ыбырай Ал тын сариннiң 
есi мiмен аталады. Елiмiздегi педагогтер қауымының ең таңдаулы өкiл-
дерi жыл сайын Ы. Алтынсарин атындағы төсбелгiмен ма рапатталады. 
Ағартушы ғалымның құрметiне жыл сайын ғылыми конференциялар 
өткiзiлiп тұрады.

? 1. Ыбырай  Алтынсариннiң негiзгi шығармалары мен еңбектерiн атап шы ғың дар. 
2. Қалай ойлайсыңдар, отаршыл өкімет Ы. Алтынсариннің ағартушылық 
қызметіне неге қолдау көрсетті?

Кредо – бiреудiң кәмiл сенiмi, дүниеге көзқарасы.

Ведомство – нақты бiр мемлекетте қоғамдық өмiрдiң белгiлi бiр саласын не-
месе аясын басқаратын және мемлекеттiк басқару органдары жүйесiне кiретiн 
орталық мекеме.

Коменский Ян Амос (1592–1670) – чех педагогі, қоғам қайраткері.

Мұғалiмдердiң ы. Алтынсарин туралы жазған естелiктерiнен

«Марқұмның бүкiл өмiрi өзiнiң сүйiктi халқына бiлiм беру жолындағы 
ағартушылық қызметiне арналды.  Ол халық өмiрiнiң қайда бет бұрып бара 
жатқанын мұқият бақылап отырды және оны терең түсiне бiлдi... Мұғалiмдерге 
қатаң талаптар қойды, әр бiр iске барынша ұқыпты қарауды талап еттi, ол өз 
мiндетiне жүрдiм-бардым қарап, жұмысты шала-шарпы орындайтындарды қатаң 
жазалап отырды. Оқу iсiн өзi қандай жанын сала жақсы көрсе, өз инспекция-
сына қа расты мұғалiмдерден де тап соны талап еттi. Ол өзiнiң шын жүректен 
шық қан тартымды әңгiмелерi арқылы мұғалiмдердi оқу iсiне шын ниет те рi мен 
құлшынып, адал еңбек етуге жұмылдыра бiлетiн. Жұрттың көз алдында бiздi 
соншалықты жоғары бағалайтын, өзгелердi мұғалiмдерге ең адал ниеттi азамат-
тар ретiнде зор құрметпен әрi мақтанышпен қарауға мәжбүр еттi. Ол әсiресе жас 
қазақ мұғалiмдерiне ерекше қамқорлықпен сүйсiне қарайтын... Оны мұғалiмдер 
де жанындай жақсы көретiн... Ол өзiнiң жеке өмiрiнде де өте сүйкiмдi, жо март 
жүректi ақ көңiл адам болды. Онымен қашан болса да, қандай мәселемен болса 
да емiн-еркiн ашық сөйлесуге, ақыл-кеңес сұрауға мүм кiн едi. Қашан болса да 

Бағала
Ы. Алтынсаринді 
нағыз патриот екен-
дігін дәлелдейтін 
дәйектер келтір.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



187

§51–52.

Бүгінгі сабағымызда Абай Құнанбайұлының ақын, ойшыл, қоғам қайрат-
кері ретіндегі қызметіне баға береміз.

АБАй ҚұНАНБАйұлы – ұлы АҚыН, ОйШыл 

Абай Құнанбайұлы (1845–1904) қазақ хал қы ның ұлы ақыны, аса 
көрнектi ой шылы, ағартушысы және қазақ жазба әдебиетiнiң негiзiн 
қалаушы. 

1. Ақынның балалық шағы. Абай Құ нанбайұлы 
1845 жылы қазiргi Шығыс Қазақстан облысының  
Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге кел -
ген. Қазақтың ат қою дәстүрі бойынша азан ша-
қырып қойған есімі Ибраһим болған. 

Абай ислам дiнiнiң қағидаларын барынша құр-
меттейтiн дiни отбасында өсiп, тәрбие алды. Оның 
әкесi Құнанбай қажы тобықты руының өте ықпалды, орыс тiлiн жақсы 
бiлген биi болды.  Орыстың алдыңғы қатарлы зиялы қауым өкiл дерiмен 
қарым-қатынас жасап тұрды. Ол шыққан тегi сұлтан әулетiнен болмаса 
да Қарқаралы  округiнде алғаш қы аға сұлтандардың бiрi болып сайланды. 
Ғұмы рының аяқ кезiнде Меккеге  қажылыққа барып қайтты. Меккеде 
Құнанбай қажы салдырған Тә бия қонақүйi әлi бар. Қажылықтан қай-

ақ көңiл адал ниетiмен ақылын айтуға, тiптi нақ ты iсiмен көмектесуге әрқашан 
әзiр тұратын. Қазақ халқы да оны қатты құр меттейтiн. Олай ететiн толық жөнi 
де бар едi: оның есiгi келем деу шiлердiң қай-қайсысына болса да әрқашан ашық 
тұратын. Ол өзiнiң ақыл-кеңесiн берумен ғана шектелмей, қиын-қыстау кезде 
қиналып келген адам ға өз қалтасынан ақша да берiп жiберетiн, кейiн оны 
көбiнесе қайтарып ала да бермейтiн. Орыс тұрғындары да оған қайырымды да 
әдiлеттi адам ретiнде сый-құрметпен қарайтын. Қостанайдың зиялы қауымы 
оны сағына күтетiн. Өйткенi ол көпшiлiкпен ортақ тiл табысып сөйлесетiн, 
отырыстың сәнiн кiргiзетiн, көңiлдi де сүйкiмдi әңгiмелер айтатын... (Мұғалiм 
Ф.Д. Соколовтың естелiгiнен)

Ситдыков А. С. Ы. Алтынсариннiң педагогикалық идеялары мен ағартушылық 
қызметi. Алматы, 1968, 147–148-беттер.

1. Ы. Алтынсарин мұғалiмдерге қалай қарады? 2. Ол өмiрде қандай адам 
болды?

тірек сөздер:
• Абай Құнанбайұлы
• Ағартушылық 
 қызметі
• Аудармашылық  

қызметі 
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тып орал ған Құнанбай бұл дү ниелiк iстерден бiржола 
қол үзедi. Ақынның ба басы Өскенбай Қа зақстанның 
солтүстiк-шығыс айма ғындағы әдi леттi де ықпалды 
қа зақ билерiнiң бiрi болатын. Оның қалдырған да-
нышпандық сөздерi мен ғибратты өсиеттерi аз емес. 
Биге қазақтың алыс жатқан ру ла рының адамдары да 
шағым айта келiп, жү гi не тiн. Абайдың арғы атасы 
Ырғызбай да атақты  би әрi батыр болған. 

Абай әуелi ауыл молдасынан сауат  ашып, сосын 
Семейдегi Ахмет Риза медресесiнде үш жыл оқып 
бiлiм алады. Ол бала жасынан кi  тап қа құмар болды, 
араб-парсы және көне түр кi әдебиетiнiң үлгi лерiмен 

танысты. Абай қа зақтың дәстүрлi әдет-ғұрып заңы мен ис лам  дiнiнiң 
қағидаларын терең меңгердi. Онымен бiлiм жарысты рудан молдалардың 
өздерi қашқақтайтын. Абай халық ауыз әде бие тiнiң үлгi лерiн өте жақсы 
бiлдi. Медреседе оқып жүрген ке зiнде-ақ өзiнiң алғашқы өлең дерiн жаза 
 бастады.

Әкесi Құнанбай Абайды тобықты руының болашақ билеушiсi ету 
мақсатымен оқудан ауылға керi қайтарып алады. Мұнда ол ха лықтың 
қалың ортасына түседi. Билер, ақындар, сазгер-ән шiл ер мен, сондай-ақ 
даланың данышпан ойшылдарымен жиi-жиi бiрге болып, араласып тұрады.

Ақынның жастық шағы патша үкiметiнiң Қазақстанның оңтүс тiгiне 
қарай әскери күшпен ентелеп ене бастаған кезiмен тұспа-тұс келдi. Ол пат-
ша үкiметiнiң округтiк приказдардағы жағдайының бар  ған сайын нығая 
түскенiн, ХIХ ғасырдың 60–90-жылдарындағы әкiм шiлiк реформаларының 
енгiзiлгенiн өз көзiмен көрдi. Ол аз уақыт болыс болған кезiнде қай iстi 
болса да әдiл және адал шешуге  талпынды. Сол үшiн қатардағы қарапайым 
халықтың зор ықыласына, сый-құр метiне бөлендi. Бiрақ қоғамның күрделi 
мәселелерін мұндай қарапайым тәсiлмен шешуге болмайтынына бiрте-
бiрте кәмiл көз жеткiзе бастайды. Сондықтан да ол қазақтың бiлiм мен 
ғылымды игеруін қолдады.

2. Орыс зиялыларымен араласуы. Бола шақ ақын-
ның дүниеге көзқарасының қалыптасуына оның 
озық ойлы орыс, украин, поляк зиялы қауымының 
өкiлдерiмен араласуы орасан зор ықпал еттi. Ол кез-
де өз Отанының тәуелсiздiгi жолындағы ұлт-азаттық 
қоз ғалыстарға белсене қатысушылар Қазақстан 

аумағына жер аудары лып  келiп жатты. Олар орыс және Украина мен 
Польша дағы зия лы қауымның бiлiмдi өкiлдерi болатын. Жер аударылып  

Абай Құнанбайұлы 

есіңе түсір!
Абайдың қандай 
өлеңдерін білесің?
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келгендердiң арасында патша үкiметiнiң саясатына 
қарсы шық қан  зиялылар да аз болмады. Олар Абайдың 
саяси  көзқарасының қалыптасуына ықпал еттi. Атап 
айтқанда, Е. Михаэлис, С. гросс, Н. Кон шин, Н. долго-
полов және басқалары едi. Олар Абаймен жиi кездесіп 
жүрдi. Қазақ ақыны солардың арқасында озық ойлы 
орыс мәдениетiнiң ірі өкiлдерi А.С. Пушкиннiң,  
М.Ю. Лермонтовтің және басқалардың шығарма ларымен жете танысты.

3. Абай – ұлы ақын әрi ойшыл. Абай өзiнiң өлеңдерiн бала кезi нен 
жаза бастады. Әйтсе де ол ақын ретiнде алғаш рет ХIХ ғасырдың 80-жылда-
рының орта кезiнен бастап таныла бастады. Бұл кезде Абай өз атынан 
«Жаз» («Жаздыкүн шiлде болғанда...») деген өлеңiн жария лаған болатын. 
Абай – «Ескендiр», «Масғұд», «Әзiм әңгiмесi» по э  малары мен этикалық-
философиялық еңбегi «Қарасөздердi» жазды. Ақынның «Қарасөз дерiнде» 
ХIХ ғасырдың екiншi жартысындағы қазақ халқының болмысы зерделендi.

Ақынды қатты алаңдатқан жағдайлар қазақтың жаппай кедей ле нiп, 
қайыршылық халге түсе бастауы, патша үкiметi шенеу нiк терiнiң шектен 
шыққан озбырлығы, жергiлiктi болыстардың парақорлығы мен қанағатсыз 
пайдакүнемдiгi болды. Ол өзiнiң өлең де рiнде жақын туыстарына көмек 
қолын созбайтын сараң байларды өл тiре сынады. 

Абай қазақ қоғамын ерiнбей еңбек етуге шақырды. 
Өзiнiң кейбiр за мандастарының бойындағы жаман 
мiнездердi – жалқау лықты, еңбексiздiктi, көрсе-
қызарлықты, алтыбақан ала уыз дықты, на дан дықты 
жерiне жеткiзе әшкереледi. Кедейшi лiктен құ тылудың 
бiр тәсiлi егiншiлiкпен айналысу, қолөнер кәсiбiн және сауда-саттық  жа-
сауды үйрену екенiн айтты. Ол былай деп жазды: 

«Егiннiң ебiн, 
Сауданың тегiн 

Үйренiп, ойлап, мал iзде».

Оның басқаша ойлауы мүмкiн емес едi. Қазақ даласында жиi бо лып 
тұратын жұт қарапайым халықты ауыр қайғы-қасiретке душар  ететiн. 
Ондай кезде жылдар бойы жинаған малдан бiр-ақ күнде айырылып, жұтап 
қалуға болатын едi. Абай 1880 жылғы алапат ауыр жұтты өз көзiмен 
көрдi. Сол жылы оның сан мыңдаған жерлестерi қайыршылық халге ду-
шар болған едi. Семей облысында кедей жатақтардың саны бұрын-соңды 
болып көрмеген жоғары көрсеткiшке жеттi. Олар казак станицалары 
мен орыс шаруаларының деревняла рына жаппай ағылып, болар-болмас 

талда
Абайдың саяси көз-
қарасының қалып-
тасуына әсер еткен 
жағдайлар.

анықта!
«Хакім Абай» 
атануының себебі.
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тиын-тебенге жалданды, үй қыз метшiлерi, қолбала, 
бақташылар болды. Қайыр сұрап, ел кезiп кеткендер 
де көп едi.

Абай қазақтың мал өсiрумен қоса сауда жасау ды, 
белгiлi бiр кә сiп түрiмен шұғылдануды үйрену қажеттiгiне 
баса назар аударды.  Орта Азия тұрғындарының кәсiп 
түрлерiне үлкен iлтипатпен қызыға қа рады. Ол былай 
деп жазды: «Ендi қарап тұрсам, сарттың екпеген 
егi нi жоқ, саудагердiң жүрмеген жерi жоқ, қылмаған 

шеберлiгi жоқ. Өзi менен өзi әуре болып, бiрiменен бiрi ешбiр шаһари (яғни 
қала адамда ры болып. – авт.) жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда 
қа зақтың өлiсi нiң ахиреттiгiн (кебiнiн. – авт.), тiрiсiнiң киiмiн сол 
жет кiзiп тұрды».

Абай халыққа жаны ашымайтындарды жек көрдi, байлардың қа ра-
пайым халыққа менсiнбей қарауы оның ашу-ызасын келтiрдi. Қо ғамды 
прогресшiл түрде дамыту жолдарын үнемi iздестiрiп отырды. Абай ел 
басқаруға халық үшiн қызмет ететiн, адал адамдар сайлануы  тиiс деп 
есептедi. Ол өз төңiрегiндегi адамдардың, жақындары мен шә кiрттерiнiң 
бойындағы өз халқына риясыз берiлу, оның мүд делерiн қорғау қасиеттерiн 
қолдап отырды.

4. Абай және халық ағарту iсi. Ұлы ақын жас ұрпақты иман дылыққа, 
адам гершiлiкке, ғылым-бiлiм үйренуге шақырды. 

«Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба.
Құмарланып шаттанба
Ойнап босқа күлуге...
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңiз,
Тiлеуiң, өмiрiң алдыңда,
Оған қайғы жесеңiз,
Өсек, өтiрiк, мақтаншақ,
Ерiншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның бiлсеңiз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой –
Бес асыл iс көнсеңiз...», – 

Абай жастардың бойындағы кеселдi кемiстiктердi, арсыздық пен 
ұятсыздықты, дөрекi надандықты тәрбие және бiлiм беру арқылы жою-
ға үндедi. Ақын ол үшiн қазақ балаларын оқытатын мектептердi көп-

пікірің қажет
Абайдың кедейші-
ліктен құтылудың 
тәсілі жайлы айтқан 
ойымен келісесің 
бе? Сен қандай жол 
ұсынар едің?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



191

теп салуды жақтады. Атап айтқанда, ол былай деп 
айтты: «Бала ларды ... мектепке беру керек, олардың 
бiразын мамандықтың бiр түрiн, бiразын басқа ма-
мандықтарды игеруге бағыттау керек. Мек тептердi 
көбейту қажет, оларда тiптi қыздар да оқи тын 
болсын».

Ұлы ақын өз шығармаларында халықты ғы лым мен 
белсене айналысуға үндедi. Әркiмдi өзi нiң өткен әр 
күнiне мiндеттi түрде есеп бе рiп отыруға, келер ұрпақты парасаттылыққа 
шақырды. 

Абайдың пiкiрiнше, адам болу үшiн оның бойынан үш түрлi фак тор 
табылуы тиiс. Бiрiншiден, баланың шыққан тегi жақсы болуы ке рек,  
екiншiден, оның әлеуметтiк жағдайы немесе қоршаған ортасы  жағымды 
болуы шарт, үшiншiден, балаға адамгершiлiк тұрғысында тәр бие берiлуi 
қажет.

Абай парақор билеушiлердi, ашкөз судьяларды, надан молдалар-
ды әшкерелеп отырды. Халықтың игiлiгiне жету жолындағы бұл қыр-
сықты ғылым мен бiлiм арқылы ғана жоюға болады 
деп есептедi. Ол жастарға үздiксiз еңбек етiп, бiлiм 
алуды мiндет етiп қойды. Бiлiм алуға жұмылған 
еңбек әрқашан да жемiстi және iзгiлiктi болатынын  
қадап айтты. Қараңғылықтан шығар, елдi өркениетке 
жеткiзер жал ғыз жол – оқу-бiлiм екенiн көзi қарақты 
жастарға түсiндiрдi.

5. Абай Құнанбайұлының аудармашылық қызметi. Абай орыс тiлiн 
тамаша меңгердi. Бұл оған орыс ақыны М. Лер монтовтің бiр  қатар өлеңiн 
қазақ тiлiне аударуына мүмкiндiк бердi. Атап айтқан да, Абай М.Ю. Лер-
монтовтің «Шайтан» («Демон»), «Дұға» («Молит ва»), «Қанжар», «Жол ға 
шықтым бiр жым-жырт түнде жал ғыз», «Жа лау» («Жалғыз жалау жал-
тылдап»), «Теректiң сыйы» («Асау терек долданып, буырқанып») сияқ ты 
өлеңдерiн аударды. Абай А.С. Пуш киннiң «Евге ний 
Онегин» дастанының үзiндiлерiн қа зақы ұғымда жатық 
етiп еркiн аударды. Абайдың Татьяна ха тының  сөзiне 
шығар ған «Татьянаның қырдағы әнi» қалың елдiң сү-
йiк  тi әнiне айналды.

Абай И.А. Крыловтың мысалдарын қазақ тiлiне 
аударумен де айна лысты. Қазақтардың ұлт-азаттық 
қозғалысының көрнектi же текшiсi Ә. Бөкейхан өзiнiң қазақ даласындағы 
әртүрлi уездерде  болған кезiнде ондағы ақындардың Пушкин мен 

талда
Абай: «Бес нәрсеге 
асық, бес нәрседен 
қашық бол», – 
дейді. Сен оны 
қалай түсіндің?

ойлан!
Абайдың айтқан 
пікі рімен келісесің 
бе?

Болжам жаса
Адам болу үшін сен 
қандай қағиданы 
ұстанасың?
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Лермонтовтің Абай аударған өлеңдерiн жақсы 
бiлетiнiне, оларды домбырада әнге қосып айта-
тынына көз жеткiзiп қайтқанын жазады. 

Орыс тiлiнен Абай аударған шығармалар 
қазақ әдебиетiн байыта  түстi. Абай орыстың 
ұлы ақындарының көптеген өлеңiн қазақ тi лiне 
аударды.

6. Қазақ тарихында Абайдың алатын орны. 
Абай өз өлең дерi мен қарасөзбен жазылған 
ғибраттарында қазақ қоғамы өмiрiнiң барлық 
жақтарын ашып көрсеттi. Одан ақыл-кеңес 
сұраған дала  тұр ғындары ағы лып келiп жат-
ты. Атап айтқанда, оған Баянауыл  өлке сiн дегi 
белгiлi ше жiрешi әрi ақын Мәш һүр Жү сiп Кө-
пей  ұлы келiп тұрды. Абай мен Семейге  сая си 
жер аударылып келгендер де санасатын. Мiне, 
мұның бәрi патша үкi метi шенеунiктерi мен 

олардың жер гi  лiк тi кейбiр итаршыларының тарапынан қызғаныш пен 
көреалмаушылық, тiп тi саяси күдiк туғызды. Ақынның үс тi нен өсек 
айту мен жала жабу әрекет те рiн күшейттi. Патша үкi ме тiнiң әкiм шi  лiгi 
Абайдың соңына шам алып түсiп, аңду орнатты. Тiптi 1903 жылы Семей 
по лицмейстерi ақынның және оның балаларының үйiне тiнту жүргiздi. 

Жақын туыстары мен балаларының бiрi нен соң бiрiнiң қазаға ұшырауы, 
оның үстiне iзiне түсiп қудалауға душар болуы ақынның денсаулығына 
әсер еттi. Абай өзiнiң ең жақсы көретiн iнiсi Оспаннан айырылды. 1895 
жылы үлкен ұлы Әбдiрахман қайтыс болды. 1904 жылғы көктемде оның 
тағы бiр ұлы Мағауия дүниеден өттi. Бұл қайғылы оқиғалар Абайға аса 
ауыр тидi. Мағауияның өлi мi нен кейiн 40 күн өткенде Абайдың өзi де 
қайтыс болды. 

Ақын өзiнiң талантты шәкiрттерiн тәрбиелеп өсiрдi. Абайдың iзбасар 
шәкiрттерi Шәкәрiм, Көкбай, Ақылбай, Кәкiтай және Ма ға уия болды.

Абай көзi тiрiсiнде өзiнiң өлеңдерiн жинаған емес. Олардың әр қайсысын 
бiр жапырақ қағазға жазып, жастарға таратып бере берген.  Олар Абайдың 

өлеңдерiн жаттап алып отырған. Сөйтiп, Абай өлең де рi 
қазақ даласында ауыздан-ауызға таралып кете барды. 
Оның өлең дерi қолдан-қолға көшiрiп алынды. Ондай 
қолжазба көшiрмеге ие болу әрбiр сауатты қазақ үшiн 
зор ғанибет болатын. Кейiнiрек Абай дың туындыларын 
оның ұлы Турағұл жинастыра бастады. Абай өлеңдерiнiң 
ең алғашқы жинағы 1909 жылы ақын Кәкiтайдың 

Абай ұлдары Ақылбай  
және Турағұлмен бiрге 

Болжам жаса
Неліктен Абай 
өз шығарма-
ларын жинақ-
тамаған?
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*

арқа сында Қазан қаласында басылып шықты. Абай 
Құнанбайұлының өлең дерiн жинауға және бастырып 
шығаруға көп күш-жiгер жұмсап, игi ықпал еткен 
ақын Көкбай Жаңатайұлы болды. Ол өлеңдер белгiлi 
қоғам қайраткерi, Алаш ардагерi Әлихан Бөкейханның 
редак циясымен басылып шықты.

Абай отандық тарихымыз бен әде биетiмiзде аса 
көрнектi орын алады. Ол қазақтың ұлттық жазба 
әде  бие тiнiң негiзiн қалады. Абай есi мi дүниежүзi 
халықтары әдебиетiнде Шекспир, Пушкин, Гете  лер   мен қатар тұрады. 
Ақынның мол әдеби мұрасы тек бiр халықтың ғана емес, бүкiл адамзаттың 
рухани қазынасы саналады. Қазақстанда ұлы Абайдың есiмi көптеген елдi 
мекендер мен көшелерге, Қазақ ұлттық педагогикалық университетiне, 
Ал маты қаласындағы Мем лекеттiк академиялық опера және балет театры-
на берiлген. Ұлы ақынның құр ме тiне Қазақстан мен Ресейде және басқа 
елдерде ескерткiштер орнатылған. Қазақстанның  жоғары оқу орындарында 
Абай шығар ма шылығына арналған халықаралық және республикалық 
ғылыми конференция лар жыл сай ын өткiзiлiп тұрады. Ұлы ақынның 
150 жыл дық мерейтойы 1995 жы лы дүниежүзiлiк ЮНЕСКО көлемiнде 
аталып өттi.

? 1. Қосымша материалдарды пайдалана отырып, Абайдың жастарға арнаған  
өсиеттерi туралы шағын әңгiме құрастырыңдар. 2. Қалай ойлайсыңдар, ұлы 
Абайдың шығармашылығын бүкіл адамзаттың құнды мұрасы деп не себепті 
айтамыз? Нақты дәләл келтіріңдер.

Ат қою дәстүрі – қазақ халқының жаңа туған балаға ырымдап, жақсы, терең 
мағыналы есім беруі. Бала кезінде оны еркелетіп басқаша атайтын болған 
(мысалы, Ибраһим – Абай).

долгополов Нифонт иванович (1857–1922) – ол Харьков университетiнiң студентi 
бола жүрiп студенттердiң революциялық шерулерiне белсене қатысқан. Сол үшiн 
Семейге саяси тұтқын ретiнде жер аударылған. Мұнда ол Абай Құнанбайұлымен 
жақын танысып, тығыз қарым-қатынаста болған.

Северин гросс (1858 – ө. ж. белгiсiз) – Польшадағы революциялық қозғалысқа 
белсене қатысқаны үшiн 1883 жылы Семейге жер ауда рыл ған. Семейде 
жүрген кезiнде ол антропологиямен, этно графиямен және қазақтың әдет-ғұрып 
құқықтарын зерттеумен айналысқан.

Абай (ибраһим) Құнанбайұлы

1845 жылы Семей уезiнiң Шыңғыс тауындағы Шыңғыс  бо лысында дүниеге 
келген. Халық арасында кеңiнен танылған қазақ ақыны Абай Құнанбайұлы 
қайтыс болды. Оның кiтапқа қарап қойылған аты Ибраһим едi. Бiрақ қазақ 

Бағала
Абайдың ақын, ой-
шыл, қоғам қайрат-
кері ретінде қазақ 
тарихында алатын 
орны қандай?

13–3467
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ҚАЗАҚ ХАлҚыНың АуыЗША ТАриХи дӘСТүрІ 
(ХІХ ғАСырдың СОңы – ХХ ғАСырдың БАСы)

Бүгінгі сабағымызда Ш. Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпейұлы, Қ. Халид еңбек-
терінің тарихи дерек ретінде маңызын анықтаймыз.

1. Жазбаша шежіре дәстүрі. ХІХ ғасырдың екінші 
жартысынан қазақтың жазба дәстүрі қалыптаса баста-
ды. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, 
Құрбанғали Халид сынды ғұлама-ғалымдар ауызша де-
ректерді жазбаша түрде жинастырды.

Қазақтың көрнекті ақыны, ойшыл, композитор, аудар-
машы, Қазақстан тарихын зерттеушілердің бірі Шәкәрім 
Құдайбердіұлы (1858–1931). Ол ұлы ақын Абайға жақын 
туыс болып келеді. Жастайынан араб, түрік, парсы, 

орыс тілдерін жетік меңгерген. Батыс пен Шығыс елдерінің әдебиеттерін 
те рең білген. Меккеге қажылыққа барған сапарында Стамбұл мен Па-

§53–54.

даласы оны шешесiнiң еркелетiп қойған атымен Абай атап кеттi. Оны бiз де 
осылай атап отырмыз. Абай әкесi жағынан  тобықты руының билеушiлерi 
ұрпағынан тарайды. Ақынның арғы атасы Ырғызбай тобықтының биi әрi ба-
тыры бол ған. Ол ХVII ғасырдың 50-жылдарында Торғай облысындағы Ырғыз 
өзенiнiң бойында туғандықтан Ырғызбай атаныпты. Ол тобықтылардың руын 
Түркiстаннан тамаша мал жайылымы бар шұрайлы өлке Шың ғыс тауына 
көшiрiп әкелген. Абайдың бабасы Өскенбай өзiнiң туып-өскен даласында әдiл 
би деген атаққа ие болған. Оған алыс аймақтағы рулардың қазақтары да әдiлдiк 
iз деп келедi екен. Абайдың өз әкесi Құнанбайдың тобықтыдан өзге рулар дың 
қазақтарына да ықпалы күштi болған. Мұны Құнанбайдың Қарқара лы округiне 
аға сұлтан болып сайлануы да айқын көрсетiп бердi. Ал бұл лауазымды қызмет 
сұл тандар әулетiнен шыққандардың ғана құқығы болып табылатын. Құнанбай 
ғұмырының соңғы кезiнде Меккеге қажылыққа барды. Одан келген соң бұл 
дүниенiң iсiнен бiржола қол үздi. Мұның өзi оның есiмiн бұрынғыдан да көпке 
кеңiнен танымал ете түстi».

Бөкейхан Ә. Таңдамалы шығармалары. Алматы, 1995, 307-бет.

1. Ұлы ақын қай жерде және қашан дүниеге келген едi?  
      2. Абай Құ нанбайұлының ататегі кiмдер болған?

тірек сөздер:
• Шәкәрім Құдай-

бердіұлы
• Мәшһүр Жүсіп 

Көпейұлы
• Құрбанғали 
 Халид 
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Шәкәрім 
Құдайбердіұлы

риж кітапханаларынан қазақ халқының тарихына 
байланысты кітаптар оқыған. Жинаған материалдар 
негізінде «Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» 
кітабын, «Мұсылмандық шарты» еңбегін жазды. Олар 
1911–1912 жылдары Орынборда басылып шықты.

Шәкәрім шежіресінде қазақты түп тереңінен тара-
тып, Орталық Азия халықтарының тарихи жолын тұтас 
көрсетеді. Жазба деректер молынан пайдаланылған 
«Шежіренің» қай бөлімінде болмасын дәуір оқиғалары 
нақты бейнеленген. Шәкәрім Құдайбердіұлы ХІХ ға-
сырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
халқының өміріндегі оқиғаларға көптеген тарихи, 
публицистикалық туындыларын арнады. Ол қазақ 
халқының, соның ішінде қазақ сұлтандары мен хандар шежіресін жан-
жақты зерттеді.

«Қалқаман-Мамыр» поэмасы Шәкәрім «тарихи хикая» деп атаған. Та-
рихи дастанда ХVІІІ ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ даласы көрініс 
тапқан. Дастанда екі жастың арасындағы кіршіксіз махаббат, ел ішіндегі 
озбырлық пен қатыгездік суреттелген. Халықтық 
шығармаға айналған дастанда өткен дәуірдегі оз-
бырлық пен қатыгез әдет-ғұрып әшкереленеді. Ер-
кіндікті көздеген халық мұраты бейнеленген.

Шәкәрім демократиялық, халықтық, гуманистік-
ағартушылық бағыт ұстанды. Оның идеялары ХІХ 
ғасырдың соңындағы озат ойлы қазақ зиялылары мен 
үндес келеді. Шәкәрім қазақ поэзиясының фи ло-
софиялық саласын дамытты. Ол халықты адам гершілік ақ жолға, өнер-
білімге шақырды.

Қазақ халқының тарихын, әдет-ғұрпын, ауыз әде биеті мен мәдениетін 
зерттеушілердің бірі Құр банғали Халид (1843–1913). 

Құрбанғалидың әкесі Халид Ташкентте, Аягөзде, Қытай жерінде тұрған. 
Жас кезінде Құрбанғали Абдулхақ деген  кісінің мед-
ре сесінде оқып, тарих, география пәндерінен дәріс 
алған. Татар және қазақ тіліне қоса араб, парсы, 
түрік т.б. түркі тілдерін жетік меңгерген. Шәуешекке 
кө шіп барған соң өзі де медресе ашып, татар, араб 
тілдерінен дәріс берген.

Ол қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы және 
Қазанда жарық көрген «Жарида» («Жаңа тарихи жазбалар», 1889), «Тауа-

ойлан!
Шәкәрімнің саяси,  
аза маттық тұлға-
сының қалыпта-
суына не әсер етті?

Бағала
Қ. Халид еңбек-
терінің құндылығы 
неде деп ойлайсың?
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рих хамса» («Бес шығыс халқы тарихының очерктері», 1910) атты тарихи-
этнографиялық зерттеулердің авторы ретінде белгілі. Бұл еңбектерде 
қазақтың шығу тегі, Орта жүз қазақтарының Ресейге қосылуы, қазақ 
халқының хан, сұлтандары, батырлары мен би-болыстары, атақты ақын-
жыраулары туралы айтылады.

«Тауарих хамса» еңбегінде шығыстың бес елі, соның қатарында қазақ 
халқының тарихын толық қамтуға тырысқан. Өз мүмкіндігіне қарай 
жан-жақты ғылыми талдау жасауға, қазақ жайындағы басқа тарихта 
баяндалған қате-кемшіліктерді түзетуге тырысқан. Әсіресе «қазақ» 
атауына дәйекті түрде түсіндірме берген. Құрбанғали Халид Ресей 
аумағында жарық көрген басылымдар мен кітап-газеттерді алдырып 
тұрған. Қазақ тарихы мен этнографиясын зерттеуге ерекше мән берген. 
Хандардың тарихын көп зерделеп, далалықтардың салт-дәстүрі мен діни 
наным-сенімдерін айшықтаған. Ұлттық дәстүрлі киім-кешек пен үй 
жабдықтарын, көшпелі және жартылай көшпелі малшаруашылығының 
өзіндік ерекшеліктерін терең ашып көрсеткен. Құрбанғали Халидтің 
еңбектері ХVІІІ–ХІХ ға сырлардағы қазақ халқының тарихын зерттеуде 
құнды дерек саналады.

2. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (1858–1931) – қа зақ 
халқының ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, энцик-
ло педист-ғалымы. Ол дала тұрғындары үшін дана да 
қасиетті адам саналды. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 жылы Баянауыл 
сырт қы округінің Қызылтау тауының ете гінде ор-
наласқан «Ашамайтас» елді ме ке нінде дү ниеге кел-
ген. Ата-ана сы ның азан шақырып қойған есімі Адам 
Жүсіп. Ол 9 жас қа толғанда аға сұлтан Мұса Шорма-
нов халық аңыздары мен дастан, поэмаларын жатқа 
айтқаны үшін «Мәшһүр» атандырады. «Мәшһүр» сөзі 
араб тілінен аударғанда «атақты», «даңқты», «бел-

гілі» ұғымын біл діреді. Ол осы Мәшһүр Жүсіп есімімен ха лық арасында 
кең танылды. 

1861 жылы алапат жұт кезінде оның от басы бар 
малынан айырылады. Сол кез де Мәшһүр Жүсіптің 
әкесі: «Адамның ті регі мал емес, білім!» – деп, ба-
ласын сауат ашуға медресеге бе реді. Мәшһүр Жүсіп 
1872–1874 жылдары Бұхарадағы Көкілташ мед ре-
се сінде оқып, араб, парсы және шағатай тілдерін 
меңгеріп алады. 

М. Ж. Көпейұлы

ойыңмен бөліс
Мәшһүр Жүсіптің 
әкесінің ұстанымы-
мен келісесің бе?
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Мәшһүр Жүсіп философия, медицина, астрономия, геология, геогра-
фия, этнография, фольк лор, лингвистика, педагогика т.б. ғылымдарды 
зерттеумен белсене айналысты. Діни зерттеулер де жүргізді. Даланың бай 
мәдениеті жайлы, қазақ халқының тарихы мен діни наным-сенімі туралы 
материалдар жинастырды. 

Халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинау ісімен Мәшһүр Жүсіп бала 
кезінен айналысты. 1865 жылы ұстазы Қамар хазіреттің көмегімен «Ер Ол-
жабай батыр» эпосын жазып алды. Бозбала шағында Абылай хан, Қазыбек 
би, Бөгенбай батыр және т.б. тарихи тұлғалар туралы мағлұматтар жинас-
тырды. Ол Омбы, Павлодар, Семей, Пет ропавл, Атбасар, Ақмола қалалары 
төңірегіндегі және басқа өл келердегі ауылдарда болды. Оңтүстік және Ба-
тыс Қазақстан аумағын тү гелдей дерлік аралап шықты. Бұл сапарларының 
барысында қазақ даласының әйгілі тұлғалары, атап айтқанда, Мейрам 
қажы Жанайдарұлы, Кенесары ханның ұрпақтарымен және Ақан сері, 
Саққұлақ билермен танысты. Ел арасынан жинаған материалдары бүгінде 
ауыз әдебиетін зерттеуші ғалымдар, тарихшылар мен филологтар үшін 
бағалы еңбек болып табылады. 

Мәшһүр Жүсіп білікті өлкетанушы да еді. Ол халықтың әйгілі 
жырауы Бұқар Қалқаманұлының жерленген жерін тауып, анықтады. 
Мәшһүр Жүсіптің қажырлы ізденушілік еңбегінің арқасында ұлағатты 
сөздер, тарихи аңыздар, этнографиялық мәліметтер, хан, сұлтан, би, 
батыр, қожалардың шығу тегі жайлы құнды деректер жинастырылды. 
Ол Орталық Азияның тарихына қатысты деректерді түпнұс қасынан 
оқи алды. Мәшһүр Жүсіп қазақ халқының тарихын көрнекті тұлғалар 
өмі рімен байланыстыра жазады. Мәселен, Абылай ханға «Ұлы Даланың 
айбын ды билеушісі» ретінде баға береді. 

Ақын қазақ халқының ең шұрайлы жері Ре сейдің еуро па лық бөлі-
гінен қоныс аударылған шаруа ларға тартып алынып бе рілуіне қарсы 
тұрды. 1907 жылы Қазан қаласында үш кітабы жа рық көрді. Соның бірі 
«Сарыарқаның кімдікі екендігі» кітабында ав тор тарихи деректер негізінде 
Дала өлкесінің байырғы тұрғындар қа зақтарға тиесілі екендігін дәлелдеп 
шыққан. Патшалық билік өкілдері бұл кітаптың барлық таралымын 
жойып жіберді. Ал ақын ның өзін саяси сенімсіздер тізіміне енгізді. Басқа 
кітаптарында ақын сөз бостандығы мен халық ағарту 
ісі мәселелерін көтерді. 

1880 жылдан «Дала уәлаяты», «Түркістан уәлая-
ты» газеттері мен «Айқын» журналында мақа ла лар 
жариялай бастады. Оның шығармалары патша цен-
зурасы тарапынан аса қауіпті деп есептеліп, ақын 

Мәшһүр Жүсіп халық 
ауыз әдебиеті үлгілерін 
жинау мен ғылымды 
дамытуға қандай үлес 
қосты?
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саяси қудалауға ұшырады. Ол өзі туып-өскен Баянауыл 
жерінен кетіп, өзге өңірде өмір сүруге мәж бүр болды. 

Мәшһүр Жүсіп дінге адал берілген адам еді. Өз 
өлеңдерінде шала-сауатты молдаларды қатаң сы наға-
нымен, қазақ халқы арасында ислам ді нін кеңінен 
на си хаттады. Халық оны сәуегей, көріпкел деп санап, 
құр  мет тұтты. Мәселен, ақын тірі кезінде қайтыс болар 
кү ніне дейін біліп, алдын ала ас бергізген, шағын ке-

сене тұрғызған. Қазақтың ұлы ақыны Абай да Мәшһүр Жүсіпті қасиетті 
санаған. Ел аузында айтылатын бір аңыз әңгіме бойынша Абай Мәшһүр 
Жүсіптен: «Егер сен данышпан болатын болсаң, Құдай қайда екенін 
айтшы?!» – деп сұрапты. Сонда ақын: «Құдай жүрегіңде», – деп жауап 
қайтарыпты дейді. 

Абайдың ұлы Әбдірахман да Мәшһүр Жүсіптің асқан бі лім дарлығына 
тәнті болып: «Бұл ғаламда ол білмейтін дүние жоқ!» деген сөз қал-
дырыпты. Атақты балуан Қажымұқан ақынмен бірнеше рет жолығып, әр 
кездескен сайын оның батасын алған. 

Мәшһүр Жүсіп ұлы Жаратушыға сенді, өзінің ойы мен ісін пара-
саттылық, ізгілік пен адамгершілік қасиеттерге негіздеді. Өз халқын 
оқу-білімге, рухани тазаруға, адамгершілікке шақырды. 

Ақын қазіргі «Мәдени мұра» бағдарламасын алдын ала болжап, 
бізден жүз жыл бұрын жүзеге асыра бастаған. Ол ата тарихымызбен 
біте қайнасып келе жатқан рухани құндылығымыздың жоғалып кетпей, 
сақталып қалуына көп көмегін тигізді. Ақынның ондаған жылдар бойы 
талмай ізденіп, жазған мақалалары мен материалдары бүгінде 20 том 
болып басылып шықты. 

Қазақ халқы Мәшһүр Жүсіп әділдік, адалдық, дана лық пен адамгер-
шіліктің жарқын үлгісі болып қала бермек. Ол өз ұлтына адал қызмет 
етті. Оның өмірі мен шығармашылық жо лы бүгінгі жастар үшін үлгі-өнеге 
болып саналады.

? 1. Та қы рып деректеріне сүйене отырып, М.Ж. Көпейұлын ағартушы деп баға-
лауға бола ма? 2. Та қы рыптың мәтіні арқылы Мәшһүр Жүсіптің мұсылмандық 
және жал пы адам заттық құндылықтардың жақтаушысы болғанын дәлел  дең  дер. 
3. Кестені толтырыңдар.

Ағартушылар Туған 
жері

Еңбектері Зерттеген 
салалары

Жетістіктері

Шәкәрім Құдайбердіұлы

Құрбанғали Халид

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы

талда
Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлының 
сенімсіздер тізі- 
міне енуіне не  
әсер етті?
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Шағатай тілі – бүгінде қолданыстан қалған, ортағасырлық түркі тілі. 

Әбдірахман (Әбіш) өскенбаев (1869–1895) – Абайдың Ділдәдан туған ба ласы. 
1889 жылы Түмен қаласындағы Александров реалдық учи ли щесін, 1892 жылы 
Санкт-Петербург артиллерия училищесін бітірген. 

«Біздің қазақ бұл Сарыарқаға келіп, ие болған. Бұл қазақ иесіз жатқан 
жерге текке келіп ие бол ған жоқ. «Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің 

күшімен», ... Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаздауысты Қазыбек, 
Шақшақұлы Жәнібек замандарында қалмақпен алысып, шыбын жанын 
нысанаға байлап, не маңғаз сарбаз да ры жау жолында оққа ұшып, өлгені өліп, 
қалғаны қалып, сөйтіп ал ған жер еді... 
Мен бұл қасіретті жылдарды ата-бабамыздың неге құрбан бол ға нын ұмытпау 
үшін еске алып жүремін. Олар бізге осы жерді мұраға қалдыру үшін өз жан-
дарын аямады...» 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. Павлодар, «Эко» ҒӨФ, 2006, 8-т., 
264–272-беттер. 

1. Сарыарқа жеріне иелік ету қандай тарихи маңызы бар шайқастар 
нәтижесінде мүмкін болды? 2. Автордың айтқан пікірі, көзқарасымен келісесің 
бе?

*
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АлТыНШы БөлІМдІ ҚАйТАлАу-ПыСыҚТАу  
ТАПСырМАлАры

1. Төменде келтірілген деректердің суреттегі қай тарихи тұлғаға қатысты еке нін 
анықтаңдар. 

1. «Шығыстану ғылымының аққан жұлдызы».
2. «Ескендір» поэмасының авторы.
3. 1841 жылы алғашқы зайырлы мектеп ашты. 
4. «Қырғыз (қазақ) хрестоматиясының» авторы.
5. Абылайдың ұрпағы. 
6. 1868 жылғы сайлау тәртібін бұзды деген айып тағылды. 
7. Шын есімі – Ибраһим. 
8. 1995 жылы 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. 
9. 1864 жылы қазақ балаларына арналған мектеп-интернат ашты. 
10. Қашғарияға саяхат жасады. 

2. ХІХ ғасырдағы мәдениетке қатысты үш тарихи тұлғаны жазып, оларға баға 
беріңдер.

Тарихи тұлға Өмір сүрген 
жылдары

Еңбегі Тарихи маңызы

3. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид еңбек-

терінің тарихи құндылығы неде?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



201

ҚОрыТыНды

Қымбатты оқушылар! 
Мiне, сендер Қазақстанның жаңа тарихы курсын оқып бiтiр дiң дер. ХVIII 

ғасырдың бiрiншi жартысы қазақ халқы үшiн аса ауыр заман  болды. Қазақ-жоңғар 
соғысының қиын-қыстау жағдайында Қа зақ стан бiрте-бiрте Ресей империясының 
отарына айнала бастады.  Патша үкiметi әскери-саяси күш көрсету арқылы 
Қазақстан аумағын қол астына қаратты. Қазақ мемлекеттігi тәуелсiздiгiнiң 
символы  са на лып келген Шыңғысхан ұрпақтары билiк басынан бiрте-бiрте шет-
тетiле бастады.

ХVIII ғасыр сонымен қатар Абылай ханның тұсында Қазақ хандығының 
күшейген кезi болды. Абылай хан жоңғар басқын шы ларына соқ қы берудi 
ұйымдастырушылардың бiрiне, әрi жеңiмпаз жетекшi сiне айналды. Ол Қазақ 
хандығын дүниежүзiнiң аса iрi алпауыт мем лекеттерi Ресей мен Қытайға тәуелдi 
болудан аман сақ тап қалды. Алайда 1822–1824 жылдары Кiшi жүз бен Орта жүзде 
хандық билiк жойылды. Жәңгiр ханның қайтыс болуына байланыс ты хандық 
билiк Бөкей хандығында да жойылды.

Қазақстанды отарлау үрдiсiн жеделдету үшiн патша үкiметi Ре сейдiң басқару 
жүйесiн енгiзе бастады. Мұның өзi қазақ халқының  наразылығын туғызды. Ол 
наразылық қазақтың Ресей империясына қарсы ұлт-азаттық күресiне ұласты. 

ХIХ ғасырдың екiншi жартысынан бастап Қазақстан Ресей импе риясының 
түпкiлiктi қалыптасқан отарына айналды. Патша үкiметi аграрлық саясатының 
отаршылдық бағыты жергiлiктi халық пен Ре сейден қоныс аударып кел-
ген шаруалардың сан жағынан арақаты насын бiрте-бiрте түбегейлi өзгерттi. 
Қазақтардың мал өсiру кәсiбi бар ған сайын тоқырауға ұшырады. Патша үкiметi 
қазақтың ежел гi атақоныстарын, шұрайлы жерлерiн ашықтан-ашық тартып ала 
бастады. Шаруалардың басыбайлы бағынышты болуы туралы тәр тiп жойылғаннан 
кейiн патша үкiметi Ресейдiң еуропалық бөлi гiн дегi шаруаларды Қазақстанға 
жаппай қоныс аударту саясатына көш тi. Қазақстанның жерiн мемлекеттiк 
меншiк деп жариялады, оның ең таңдаулы және құнарлы аймақтарын барып 
тұр ған озбырлықпен қазақтан тартып ала бастады. Елдiң шикiзат байлығын та-
ғылық жыртқыштықпен талан-таражға салып, тасып әкеттi. Көшпелi халықтың 
бiр бөлiгi мал жайылымын, сондай-ақ қо сымша күнкөрiс қамымен жұмыс iздеп, 
Ресейдiң шегаралас губерниялары мен Қытай аумағына қоныс аударуға мәжбүр 
болды. Ал ол жақта жердi жалға алып күн көру жүйесi қалыптасты.

Бұл кезде бұқара халық жаппай кедейленiп, қайыршылық халге душар болды. 
Мұның өзi қазақ халқының ең ауыр кезеңдi басынан кешiруi едi. Алым-салық 
мөлшерi мен түрлi мiндеттер атқарудың көбейе тү суi, атамекенiндегi ежелгi 
жерлерiнiң тартып алынуы қазақ халқының жағдайын нашарлатты.

Басқа да кез келген империялар сияқты, Ресей империясы да Қа зақстанға 
бiрқатар елеулi өзгерiстер ала келдi. Қалалар салуды арт тырудың қарқынды 
үрдiсi қалыптасты. Темiржолдар салына бас тады. Мектептер мен ауруханалар 
ашылды. Осы кезеңде ресейлiк, ше телдiк және қазақ ғалымдары Қазақстанды 
ғылыми тұрғыдан бел сендi түрде зерттей бастады. Қазақ өлкесiнде зайырлы мек-
тептер құрылды. Сондықтан да екi ғасыр тоғысында жергiлiктi қазақ халқы ның 
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арасынан аса көрнектi қоғам және мемлекет қайраткерлерiнiң бiр тұтас тамаша 
шоғырының бой көрсетуi кездейсоқ нәрсе емес едi.

Қазақ халқы жоңғарлар сияқты жер бетiнен жоғалып кет кен жоқ, қайта барлық 
қауiп-қатерлер мен қиын-қыстау сын са ғаттарды ерлiкпен әрi төзiмдiлiкпен баста-
рынан кешiре отырып, ұлт-азаттығы жолында күреске шықты. Ғажайып ерлiк пен 
өмiршеңдiктiң тамаша үлгiсiн көрсете бiлдi. Халықтың бiртуар перзенттерi – аса 
көр нектi мемлекет қайраткерлерi Абылай хан, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, 
Кенесары хан, қазақ батырлары Бөгенбай, Қабанбай, Райымбек, Сырым, Исатай, 
Махамбет, Жоламан, Жанқожа, Есет, халық ағарту шылары Абай Құнанбайұлы, 
Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин және басқа да қоғам қайраткерлері бүкiл 
ұлтты басқарудың басы-қасында болды. Олар қазақ халқының тарих сахнасынан 
жо йылып кетпеуi үшiн қолдарынан келгенiнiң бәрiн де жасады. Қазақстан бүгiнгi 
таңдағы мемлекеттiк тәуелсiздiгi мен ұлттық еге мендiгiне солардың өнегелi өмiрi 
мен жанқиярлық жасампаз еңбегi арқасында қол жеткiздi.     

ОҚулыҚТАғы МАТЕриАлдАрды ПыСыҚТАуғА АрНАлғАН СұрАҚТАр

1. Ресей империясының Бiрiншi жалпыұлттық халық санағының материалдары бо-
йынша қазақтың өлкедегi саны қанша едi?

2. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдарында қазақ жасақта ры ның жоңғар-
лардан жеңiлiп қалуының себебi неде болды? 

3. Қазақ жауынгерлерiнiң ХVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар соғыстарында көрсеткен ерлiгi 
қандай?

4. Кiшi жүздiң Ресей империясына қосылу үрдiсi қашан және қалай басталып едi?
5. Барон Игельстромның Кiшi жүзде жүргiзбек болған реформаларының мәнi неде едi?
6. Абылай ханның сыртқы және iшкi саясаты қандай болды?
7. Орынбор мен Омбыдағы алғашқы мектептер қандай мамандарды даярлады?
8. Қазақтың дәстүрлi билер сотының артықшылығы неде едi?
9. Патша үкiметi «Сiбiр қырғыздары туралы Жарғыны» енгiзу арқылы қандай негiзгi 

мақсатты көздедi?
10. Сырым Датұлы бастаған көтерiлiстiң тарихи маңызы неде болды? 
11. ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында патша үкiметiнiң отаршылдық езгiсiнiң күшею 

үрдiсi неден көрiндi?
12. Кенесары хан тұлға ретiнде Қазақстан тарихында қандай орын алады?
13. Ұлы жүз қазағының бiр бөлiгi ХIХ ғасырдың бас кезiнде орыстардың қол астына өтудi 

неге қабылдады?
14. Қазақтың жазғы және қысқы үйлерi қандай болды?
15. Қазақ халқының қандай әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлерін бiлесiңдер?
16. Қазақ үшiн мал өсiрумен айналысудың қандай пайдасы болды? 
17. Орынбор, Батыс Сiбiр және Түркiстан генерал-губернаторлықтарына қандай облыстар 

қарады?
18. ХIХ ғасырдың 80–90-жылдарында  патша үкiметi 1867–1868 жылдардағы   әкiмшiлiк 

реформаларын одан әрi жалғастыруға неге кi рiстi?
19. Патша үкiметi ХIХ ғасырдың екінші жартысында шаруаларды Қазақстан ға неге жап-

пай қоныс аудартқызды?
20. Қазақстанның солтүстiк және солтүстiк-шығыс өңiрлерiндегi әскери бекiнiстер мен 

қалалар қай кезден бастап салынды?
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21. Қазақстандағы жәрмеңкелердiң әлеуметтiк-мәдени салада атқар ған  қызметтерi қандай 
болды?

22. Су көлiгi қатынастары қалай дамыды?
23. Қазақстандағы алғашқы темiржолдар қай кезде және қай жерлерде салына бастады?
24. Қазақ жастары ХIХ–ХХ ғасырлар тоғысында қандай қалалардағы жоғары оқу орын-

дарында оқыды?
25. Қазақтан алғашқы шыққан дәрiгерлерден кiмдердi бiлесiңдер?
26. Халықтың сауатын ашып, бiлiм беруде Ыбырай Алтынсарин қандай еңбек сiңiрдi?
27. Жәңгір хан мәдени-ағарту саласында қандай рөл атқарды?
28. Шоқан Уәлиханов қандай ғылыми экспедицияларға қатысты?
29. Ағартушы-демократ Шоқан Уәлихановтың елiмiздiң тарихындағы ала тын орны 

қандай?
30. Қандай әйгiлi әншiлер мен ақын, сазгерлердi бiлесiңдер?
31. ХIХ ғасырдағы қазақ ақындары шығармашылығының негiзгi са рыны қандай болды?
32. Абай Құнанбайұлының көзқарасын қалыптастыруға қандай жағдайлар ықпал еттi?
33. М. Ж. Көпейұлының қандай еңбектерін білесіңдер?
34. Қ. Халид, Ш. Құдайбердіұлы қандай еңбектер жазды? Ол еңбектердің құндылығы 

неде?

МАңыЗды ОҚиғАлАрдың ХрОНОлОгиЯлыҚ КөрСЕТКIШI

1710 – Жоңғар басқыншыларына қарсы күресу үшiн қазақтың үш жүзi 
өкiлдерiнiң басқосуы.

1711–1781 – Қазақ мемлекетiнiң көрнектi қайраткерi Абылай хан ның өмiр 
сүрген жылдары.

1715 – И. Бухгольцтiң Орта Ертiс бойына жасаған әскери-барлау  экспедициясы.
1716 – Омбы және Жәмiшев бекiнiс-қамалдарының салынуы.
1717 – Железинск бекiнiс-қамалының салынуы.
1718 – Семей бекiнiс-қамалының салынуы.
1720 – Өскемен және Коряков бекiнiс-қамалдарының салынуы.
1723 – «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламаның» басталуы.
1726 – Ордабасыда бүкiлқазақтық құрылтай жиналысы болып өттi.
1728 – Қазақ жауынгерлерiнiң жоңғар әскерлерiмен Бұланты және Бiлеутi 

өзендерiнiң бойындағы шайқасы.
1730 – Қазақ әскери жасақтарының жоңғарлармен Балқаш көлi нiң ма ңындағы 

Итiшпес Алакөл (Аңырақай) деген жердегi шайқасы. 
1731 – Кiшi жүз қазақтарының бiр бөлiгi Ресейдiң қол астына  өтуi.
1731–1732 – А.И. Тевкелев бастаған орыс елшiлiгi Кiшi жүз ханы Әбiл- 

 қайырдың ордасына келуi.
1734 – И. Кириллов басқарған Орынбор («Қырғыз-қайсақ») экс пе ди циясы 

қызметiнiң басталуы.
1734 – Қазақтардың Жайықтың оң жағалауына көшiп-қонып жүруiне тыйым 

салынуы.
1735 – Ор өзенiнiң сағасында Орынбор қаласы (Ор бекiнiс-қамалы) негiзiнiң 

салынуы.
1741–1743 – Абылай сұлтанның қонтайшы Қалдан Сереннiң қо лында тұтқында 

болуы.
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1742 – Патша үкiметi қазақтың Жайық өзенiне, Жайық қа лашығына және 
салынып жатқан бекiнiс-қамалдарға жақын бару ына тыйым салуы.

1743 – Орынбор қаласын жаңа орынға көшiру.
1745 – Орск бекiнiс-қамалында қазақ-орыс сауда-саттығының басталуы.
1748–1786 – Нұралы ханның Кiшi жүзде билiк құрған жылдары.
1752 – Петропавл бекiнiс-қамалының салынуы.
1755 – Сыртқы iстер министрлiгi алқасының Орта жүз қазағының Ертiстiң 

оң жағалауына өтуіне тыйым салған жарғысының шығуы.
1756 – Қазақтың Абылай хан басшылығымен Цинь агрессия сына қарсы 

күресi.
1758 – Жоңғар мемлекетiнiң күйреуi.
1765 – Патша үкiметiнiң Ертiс өзенiнiң сол жағалауындағы ұзына  бойында 

енi он шақырым келетiн бейтарап алқапты құра бастауы.
1771–1781 – Абылай ханның билiк еткен жылдары.
1771 – Патша үкiметiнiң Орта жүз қазақтарына Ертiстiң оң жа ғалауына 

өтуiне уақытша рұқсат беруi.
1771 – Қазақтың «Шаңды жорыққа» қатысуы.
1775 – Жайық өзенiнің Оралға, Жайық казак әскерлерiнің Орал казак 

әскерлерiне өзгертiлуi.
1781–1819 – Уәли ханның Орта жүздi билеген жылдары.
1783–1797 – Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтерiлiс.
1786 – Омбы қаласында азиялықтарға арналған мектептiң ашылуы. 
1788, 1789 – Патша үкiметi қазақтарға Ертiстiң оң жағалауына  өтiп, тұрақты 

тұруына ресми түрде рұқсат еткен жылдар.
1791–1838 – Батыр Исатай Тайманұлының өмiр сүрген жыл да ры. 
1791–1794 – Ералы ханның Кiшi жүздi билеген жылдары.
1796–1797 – Есiм ханның Кiшi жүздi билеген жылдары.
1797–1805 – Айшуақ ханның Кiшi жүздi билеген жылдары.
1801 – Қазақтың Жайықтың оң жағалауына жаппай көшуi және Iшкi Орданың 

құрылуы.
1802–1847 – Хан Кенесары Қасымұлының өмiр сүрген жылдары. 
1803–1846 – Ақын Махамбет Өтемiсұлының өмiр сүрген жыл дары. 
1807–1888 – Батыр Есет Көтiбарұлының өмiр сүрген жылдары.
1808 – Кiшi жүз бен Орта жүздiң Ресеймен шегаралас аудан дарындағы 

ашаршылық.
1820 – Қазақтың шегара шебiнiң iшкi жағында көшiп-қонып жүруi үшiн 

билеттiк жүйенiң енгiзiлуi.
1821 – Қазақстанның оңтүстiк өңіріндегі қазақтың Қоқан хандығына қарсы 

көтерiлiсi.
1822 – Орта жүздегi хандық билiктiң жойылуы.
1822–1825 – Жоламан Тiленшiұлы бастаған қазақтың патша үкiметiне қарсы 

көтерiлiсi.
1824 – Кiшi жүзде хандық билiктiң жойылуы.
1824–1845 – Жәңгiр ханның Бөкей хандығын билеген жылдары. 
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1824 – Көкшетау және Қарқаралы сыртқы округтiк приказ да ры ның құрылуы.
1830 – Ақмола бекiнiс-қамалының салына бастауы.
1832 – Ақмола округтiк приказының ашылуы.
1835–1865 – Қазақтың ұлы ғалымы әрi ағартушысы Шоқан Уәли хановтың 

өмiр сүрген жылдары.
1836–1838 – Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемiсұлы бас та ған көтерiлiс.
1837–1847 – Кенесары Қасымұлы бастаған қазақ халқының ұлт-азат тық 

көтерiлiсi.
1841 – Кенесары Қасымұлы қазақтың бүкiл үш жүзiнiң ханы бо лып сайланды.
1841–1889 – Қазақтың аса көрнектi ағартушысы әрi педагогі Ыбырай 

Алтынсариннiң өмiр сүрген жылдары.
1844 – Кiшi жүз қазақтарын басқару жөнiндегi жаңа Ереженiң енгiзiлуi.
1845–1904 – Қазақтың ұлы ақыны, ойшылы әрi ағартушысы Абай Құнанбай-

ұлының өмiр сүрген жылдары.
1848 – Қарқаралы округiнде Қоянды жәрмеңкесiнiң ашылуы.
1853 – Сырдария әскери шебiнiң құрылуы.
1854 – Алматы шатқалында Верный бекiнiс-қамалының салына бас тауы.
1856 – Жетiсуда Алатау ерекше округiнiң ашылуы.
1862 – Ақмола бекiнiс-қамалына округтiк қала мәртебесiнiң берiлуi.
1866 – Ақмола облысы Көкшетау округi аумағына қоныс аударушы орыс 

шаруаларының алғашқы тобының келуi.
1867 – «Жетiсу және Сырдария облыстарын басқару жөнiн дегi уақытша 

Ереженiң» бекiтiлуi және Түркiстан генерал-губерна тор лы ғының құрылуы.
1868 – «Торғай, Орал, Ақмола және Семей облыстарын басқару  жө нiн дегi 

уақытша Ереженiң» бекiтiлуi.
1868–1869 – Орал және Торғай облыстарындағы қазақтың патша үкiметiнiң 

отаршылдық саясатына қарсы күресi.
1869 – Ақтөбе қаласының салына бастауы.
1870 – Маңғыстау қазағының патша үкiметi отаршылдық саясатына қарсы 

күресi.
1879 – Қостанай қаласы негiзiнiң қалануы.
1880 – Патша үкiметiнiң қазақтардың Томск губерниясының Құ  лынды да-

ласына көшуiне рұқсат етуi. 
1881 – Семей облысының аумағында Қазақ миссиясы қызме тiнiң құрылуы.
1883 – Патша үкiметiнiң сенiмдi деген шаруаларды Қазақстанға қоныс 

аударуға ресми түрде рұқсат етуi.
1890 – «Закаспийск облысын басқару жөнiндегi уақытша Ереже» бекiтiлдi.
1891 – «Ақмола, Семей, Жетiсу, Орал және Торғай облыстарын бас қару 

жөнiндегi Ереженiң» бекiтiлуi және Дала генерал-губернаторлығының құрылуы.
1896–1903 – Ф. Щербина басқарған экспедицияның Ақмола,  Се мей және 

Торғай облыстарының 12 далалық уезiн зерттеген  жыл дары. 
1897 – Ресей империясындағы Бүкiлресейлiк алғашқы халық санағы өткен 

жыл.
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және рухани даму институтының қорынан, сондай-ақ көне заманнан бүгiнге 
де йiн гi бес томдық «Қазақстан тарихының» үшiншi томынан және «Астана – 
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