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Түркістан хабаршысы – 2020 жылдан бастап ҚР БҒМ ғылым Комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институты жариялайтын қазақстандық тарихи онлайн-журнал. Журнал тарих ғылымын ұйымдастырудың 
және оның нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсынудың бір құралы болып табылады.

Мақсаты мен міндеті
Журналдың мақсаты – XVIII-XX ғғ. Орталық Азия тарихы туралы бұрын жарияланбаған, түпнұсқа мақалалар мен 

шолулар шығару. Біз айрықша назар аударатын тақырыптар – Орталық Азия тарихы, қақтығыстар және миграциялық 
процестер  гуманитарлық ғылымдардың әр түрлі салалары үшін қашанда өзекті мәселе болып саналады, соған орай 
журналда тарих, этнология, саясаттану, дінтану және халықаралық қатынастар саласында дайындалған материалдар 
жарияланады.

Біз қарастыратын басты тақырыптар:
•	XVIII-XX ғғ. Орталық Азия тарихы;
•	қақтығыстар, әлемдік және жергілікті соғыстар;
•	миграция, депортация, репатриация;
•	репрессия, лагерлер мен арнайы елді мекендер желісі.
Журнал академиялық ғылыми мақалаларды, сонымен қатар практикалық қызығушылық тудыратын мәселелер 

бойынша өзекті пікірлер мен шолуларды қабылдайды. Ол байыпты зерттеулерге негізделген және тарих ғылымының 
негізгі қағидаларына сәйкес өңделген барлық әдістемелік бағыттар мен мектептер үшін ашық.

Журнал үш айда бір рет шығады.

Туркестанский вестник – казахстанский исторический онлайн-журнал, публикуемый Институтом истории 
и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова Комитета науки МОН РК с 2020 года. Журнал служит одним из инструментов 
организации исторической науки и представления ее результатов широкому научному сообществу.

Цель и миссия
Цель журнала – публикация оригинальных, не опубликованных ранее, статей и обзоров по истории Центральной 

Азии периода XVIII-XX вв. Темы, на которых мы концентрируемся – история Центральной Азии, конфликты и 
миграционный процесс, всегда были центральными для различных отраслей гуманитарных наук, следовательно, журнал 
публикует материалы по истории, этнологии, политологии, религиоведения и  международных отношений.

Основные темы, которые мы рассматриваем:
•	 история Центральной Азии в XVIII-XX вв.;
•	 конфликты, мировые и локальные войны;
•	 миграция, депортация, репатриация;
•	 репрессии, сеть лагерей и спецпоселений.
Журнал приветствует академические научные статьи, а также актуальные обзоры и размышления по вопросам, 

представляющим практический интерес. Он открыт для всех методологических направлений и школ, если они основаны 
на серьезных исследованиях и обрабатываются в соответствии с основными принципами исторической науки.

Журнал выходит ежеквартально.

Turkestan newsletter –  is a Kazakhstani historical online journal published by the Institute of History and Ethnology named 
after Ch.Ch. Valikhanov of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
since 2020. The journal serves as one of the tools for organizing historical science and presenting its results to a wide scientific 
community.

Purpose and mission
The purpose of the journal is to publish original, not previously published, articles and reviews on the history of Central Asia 

during the XVIII-XX centuries. The topics on which we are focus have always been center to various branches of the Humanities, 
therefore, the journal publishes materials on history, Ethnology, political science, religious studies, international relations.

The main topics that we consider:
•	history of Central Asia in the XVIII-XX centuries.;
•	 the conflict of world and local wars;
•	migration, deportation, repatriation;
•	 repression, a network of camps and special settlements.

The journal welcomes academic research articles as well as topical reviews and reflections on issues of practical interest. 
It is open to all methodological directions and schools if they are based on research and processed in accordance with the basic 
principles of historical science.

The journal is published quarterly.
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КЕҢЕС ӨКІМЕТІ ЖӘНЕ ИСЛАМ: ТҮРКІСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТ 
ПЕН ДІННІҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ (1917-1920 ЖЖ.)

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ИСЛАМ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 
И РЕЛИГИИ В ТУРКЕСТАНЕ (1917-1920 ГГ.)

SOVIET POWER AND ISLAM: RELATIONS BETWEEN THE STATE 
AND RELIGION IN TURKESTAN (1917-1920)

А.А.Адилов 1

1 Мирзо Улугбек атындағы Өзбекстан ұлттық университетінің Тарих факультеті. 
Өзбекстан тарихы кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты.

А.А.Адилов 1

1 Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Исторический факультет 
кафедра история Узбекистана. доцент, кандидат исторических наук

A.A. Adilov 1.

1National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Faculty of History Department 
of History of Uzbekistan. Associate Professor, Candidate of Historical Sciences

Аннотация: Бұл мақалада мұрағат және іргелі еңбектер негізінде автор Кеңес өкіметінің ислам 
дініне қатысты мәнін ашады. Түркістандағы 1917-1920 жылдардағы мемлекет пен діннің өзара 
қарым-қатынасы объективті талданды.

Түйін сөздер: дін, билік, Түркістан, мұрағат, ислам, хадистер, ренессанс, доктрина.

Аннотация: в данной статье автор на основе архивных и фундаментальных трудов раскрыта суть 
советской власти по отношению к религии ислам. Объективны проанализированы взаимоотношения 
государства и религии в Туркестане за 1917-1920 годы. 

Ключевые слова: религия, власть, Туркестан, архив, ислам, хадисы, ренессанс, доктрина. 

Resume: in this article, the author, based on archival and fundamental works, reveals the essence of 
Soviet power in relation to the religion of Islam. Objectively analyzed the relationship between the state and 
religion in Turkestan for 1917-1920.

Keywords: religion, power, Turkestan, archive, Islam, hadith, renaissance, doctrine.

Актуальность. Узбекистан – страна с древней истории и богатейшей культуры, внесла достойную 
лепту в развитии человеческой цивилизации. Стратегически эта территория стояла на перекрестке 
важнейших торговых путей Азии и Европы. Через нее проходили важнейшие сухопутные трассы 
великого шелкового пути.  С давних пор здесь были известны историко-культурные регионы, 
процветали города, как экономические и культурные центры. А средневековый Мавераннахр1 

поистине стал одним из колыбелей расцвета науки и культуры мусульманского ренессанса. Такие 
города как Бухара, Самарканд, Хива, Ургенч (Гургандж), Кеш (Шахрисабз) и др. поистине стали 
центрами исламской культуры, науки, искусства и литературы. В Мавераннахре жили и творили 
многие известные хадисоведы, богословы, ученые праведы мусульманского права, такие как 
Имам ал-Бухари, Имам ат-Термизи, Махмуд Замахшари, Бурхануддин ал-Маргинани, Имам ал-
Матруди и многие другие, чьи имена славится и известны не только в Центральной Азии, но во всем

1 по-арабски «в ту сторону реки», подразумевалась территория между реками Амударья и Сырдарья.
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мусульманском мире. Также первое мусульманское духовное высшее заведения – медресе также 
было открыто именно в Мавераннахре, в г.Бухаре в Х в.

Ислам, его доктрина веками твердо вникло в общественно-политическую жизнь края. Учения 
ислама стало неотъемлемой частью, укладом всей сознательной жизни населения. 

В этом ракурсе отношение государства к религии, взаимоотношения власти и духовенства, роль и 
место конфессии в обществе – все эти насущные вопросы всегда были в поле зрения исследователей 
– историков. Особенно, это касается и ХХ века – века катаклизмов и социальных потрясений. В этом 
плане вышеназванный вопрос обретает еще более актуальный характер и ожидает комплексную 
изученность. Именно в этот период, т.е период советской власти, в общественной жизни произошли 
противоречивые, сложные процессы, повлекшую собой много отрицательного исхода. Советская 
религиозная политика, отношения власти к религии, в т.ч. исламу в Туркестанском крае, последствии 
в Узбекистане, считается вопросом всестороннего изучения и глубокого анализа. Исходя из 
вышеназванных, автор данной статьи уделил своё внимание на взаимоотношение советской власти 
к исламу первые годы существование этой власти. 

Источники, методология и методы.  В советский период естественно данная проблематика была 
освещена в основном с точки зрения господствующей идеологии. В этом вопросе годами накопилось 
много так называемых «белых пятен», так и научной так и популярной литературе, умолчаний, 
тенденциозности, искажений в соответствующих исследованиях, порожденных потребностями в 
обосновании «курса на решительную борьбу с религией» определенного еще в 20-е годы ХХ века. 
И это сказывалось в официальных документах, выступлениях ответственных госчиновников и др. 
(Ленин, 1929:12; Бухарин,1920: 5, Климович, 1929: 45; Сталин, 1925: 120). 

С 20-х годов в выступлениях у некоторых авторах были допущены некоторые другие 
высказываний, отличающего от официальной доктрины. Среди них можно перечислять таких 
авторов, как Г.Сафарова, Н.Борисова, В.Билика, Т.Рыскулова, Р.Инагамова, В.Бартольд и др. 
(Сафаров, 1921:120; Борисов, 1922: 140; Инагамов, 1926: 45; Бартольд, 1922: 45). 

Надо подчеркнуть то, что в советское время было издано и опубликовано огромное количество 
научной, научно-популярной литературы атеистического характера на всех языках бывших союзных 
республик. 

В годы перестройки также было издано многих книг, брошюр опубликовано масса статьи в 
журналах раскрывающие сущность тоталитаризма, так называемого «казарменного социализма». 
Многие вопросы, связанные с этим непростым период, были затронуты. Останавливая о церковно-
государственных отношений, о религиозной политики советского государства во многом подход 
имел дух публицистического   характера. Естественно, были и ряд серьёзных исследований, в 
которых впервые с научной точки зрения были попытки анализировать ту или иную сторону данного 
вопроса (Лещинский, 1990: 252; Алексеев, 1991: 145).    

Начиная с 90-х годов в Узбекистане по изучению истории советского периода было осуществлено 
немало исследований. По вопросу религиозной политики советского государства хотя осуществлены 
некоторые исследования, но в целом вопрос ждет своего комплексного изучения  (Юсупов, 2008: 
152; Абдурасулова, 2011: 123).  

В постсоветском пространстве российские издания хотя отличаются  своей голубизной 
исследования и богатым фактологическим материалом, но во многом, отчасти   в отношении к 
исламу в советский период в Узбекистане, вопрос имеет некоторый органический характер, иной 
раз нехватка аналитики того или иного вопроса или процесса (Арапов, 2001: 15; Литвинов, 1998: 
45).  

Методы. В процессе написании данной статьи были использованы сравнительно-исторический, 
проблемно-хронологический методы, также метод системного анализа.
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Отношение государства к религии, взаимоотношения власти и духовенства, роль конфессии в 
стране — эти насущные вопросы всегда были в поле зрения историков. Особенно это касается XX 
века, века катаклизмов и социальных потрясений.

Общество в Российской империи к началу XX века, до начала 1917 года было многоликим, 
многоконфессиональным, что являлось одной из самых отличительных особенностей огромного 
государства. Наряду с православием, которое исповедовало около 70% населения (в т.ч. 
старообрядцы), ислам исповедовало около 11% всего населения, в основном проживающие 
на территории Средней Азии, центральной части России, в Поволжье, на Северном Кавказе, 
Урале, в Сибири. В империи также проживали приверженцы иудаизма (более 4%), протестанты 
(4,85%), прочие-1% и т.д. Из этого следует, что к 1917 году абсолютное большинство населения 
страны составляли верующие (Алексеев, 1991: 10-11). Эта гигантская многоконфессиональная 
людская совокупность и являлась тем самым обществом, в котором к началу 1917 года назрели 
революционные, во многом противоречивые процессы.

В отношении Туркестанского края вышеперечисленные высказывания имеют ещё более 
актуальный характер. Ислам господствующая религия края, более тысячелетия занимал важное 
место в общественной жизни края. До 1917 года мусульманское духовенство-улема занимали 
самое авторитетное место в обществе коренного населения. Несмотря на ограничения имперской 
власти мусульманское духовенство принимало активное участие  в общественно-экономической 
жизни края, они владели земельными участками, вакуфным имуществом, основная часть доходов 
поступала с медресе, мечетей, ханака и др. Имперская власть проводила осторожную политику по 
отношению к исламу, который имел огромное влияние и значение во всех сферах жизни народов 
Туркестанского края. Следует заметить, край, особенно её центральная часть - историческая 
территория между реками Амударьи и Сырдарьи имела свою богатейшую историю, именно эта 
территория внесла огромную лепту в исламскую цивилизацию, где жили и творили великие ученые-
богословы, известные своими произведениями во всем мусульманском мире. Древние города 
Мавераннахра—Бухара, Самарканд. Кеш, Хива и др. были центрами исламской цивилизации.

К 1917г. на территории Туркестанского генерал-губернаторства существовало и действовало 
268 медресе, 1498 больших и 11230 малых мечетей (Нац Архив Р Уз.). В это же время в Бухарском 
эмирате вели свою деятельность 140 медресе, 360 мечетей, а в Хивинском ханстве 120 медресе. 
(Эргашев, 1991: 16). Таким образом, ислам имел огромное значение в общественной жизни народов 
Туркистана.

В годы Первой мировой войны, особенно в 1916 г. ещё более обострились социально-
политические отношения в крае. Ухудшилось экономическое положение, кризис охватил все 
отрасли производства, усилился процесс обнищания дехкан, обострились классовые противоречия. 
После национально-освободительного движения 1916 года, положение ещё более ухудшилось. 
К началу 1917 года расстановка политических сил в обществе в России, в том же Туркестане 
изменилось, преобладали антимонархические, буржуазно-демократические настроения, особенно 
в средних и нищих слоях населения, Подобные настроения наблюдались и в среде духовенства. 
А также следует отметить джадидов-просветителей. После февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 г., под влиянием революционно-демократически настроенных масс, учитывая 
недовольство нацменьшинств в разных уголках бывшей империи, изменилось отношение нового 
правительства Ф.Керенского, стоявшего во главе России к религии и религиозным верованиям. 20 
марта 1917 года Временное правительство принимает постановление «Об отмене вероисповедных 
и национальных ограничений» в котором была объявлена независимость всех церквей и отменены 
все прежние их привилегии. (Алексеев, 1991: 13). Это был первый шаг на пути к принятию закона 
«О свободе совести», о необходимости разработки которого Временное правительство заявило, едва 
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ли не сразу придя к власти. Поддержку Временному правительству оказали еврейские раввины, 
глава менонитских общин в России Крекер, руководители российского баптизма и евангелийских 
христиан П.Павлов и И.Проханов, исламское духовенство.  Например, в Казани, Тамбове, Самаре 
и других местах мусульманское духовенство организовало массовые молебствования в честь 
февральской революции, Временного правительства и т.д. В Туркестанском крае тоже возросла 
общественно-политическая активность религиозных организаций, духовных лиц, особенно 
представителей национально-просветительского движения-джадидов, в котором было не мало 
духовных лиц. Таким образом, усилилось их проникновение на арену политической борьбы. 
Как было подчеркнуто выше, после победы февральской революции усилилась политическая 
активность местных джадидов, в рядах которых числилось немало прогрессивно настроенных 
духовных лиц ислама, ученые, преподаватели медресе и другие представители высших, особенно 
среднеобеспеченных слоев населения. Вскоре, по инициативе джадидов в Туркестанском крае были 
созданы различные организации, такие как «Шураи Исламия», «Мифтах ул маориф», «Маърифат 
ва шариат», «Талабалар», «Муаллимлар», «Шураи Улема» и другие, которые выходили в свет со 
своими прогрессивными идеями, инициативами, часто привлекали в свои ряды духовных лиц, 
улема, ишанов и др. (Салмонов, 2008: 26) 

14 июня 1917 года Временное правительство приняло закон «О свободе совести», где 
утверждались принципы свободы выбора гражданами любой религии, веротерпимость, возможность 
беспрепятственного отправления всяких религиозных культов, исключая изуверских. Однако, в 
законе было закреплено, главным образом лишь исключительное право граждан на исповедание 
религий и почти ничего не говорилось о праве быть атеистом, вести антирелигиозную пропаганду. 
(Алексеев, 1991: 17).  В законе были подтверждены права религиозных организаций на проведение 
широкой религиозно-общественной, проповеднической, благотворительной, педагогической 
деятельности при сохранении лояльности к существующему политическому строю. В составе 
Временного правительства было создано специальное министерство исповеданий. Этот шаг 
Временного правительства поддержали многие представители духовенства различных религий.

После Октябрьского переворота изменилось отношение между властью и религией, между 
государством и духовенством. В первые дни советской власти уже происходили первые стычки с 
православной церковью, начались напряженные отношения с православным духовенством во главе 
с патриархом Тихоном (Кандидов, 1937: 29).  Установившаяся новая власть, следуя программным 
установкам партии большевиков, стремясь как можно скорее применить их в сложившихся условиях 
разрушенных старых государственных структур бывшей империи, начала в спешном порядке 
осуществлять провозглашенные ею ранее принципы взаимоотношений пролетарского  государства 
с церковью. Уже 2 ноября 1917 года была обнародована «Декларация прав народов России», 
подписанная В.И.Лениным и И.В.Сталиным, в которой церковь отторгалась от сфер гражданской 
и государственной жизни, отменялись все религиозные привилегии и ограничения. (Алексеев, 
1991: 27) Официальное отношение к исламу советская власть декларативным образом проявила 
в обращении от 20 ноября (3декабря) 1917 г. под названием «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока», подписанным председателем СНК России В.И.Лениным и Наркомом по делам 
национальностей И.В.Сталиным. В обращении «верования и обычаи советских мусульман их 
культовые и культурные учреждения» провозглашались «свободными» и «неприкосновенными». 
Лидеры большевиков призывали мусульман Востока оказать советской власти «сочувствие» 
и «поддержку» в борьбе «за освобождение угнетенных народов» от социального, в первую 
очередь империалистического гнета. (Арапов,2010: 10). По просьбе верующих 9 декабря 1917 
года СНКпринял решение о выдаче из фондов Государственной публичной библиотеки краевому 
мусульманскому съезду Петроградского национального округа «священного Корана Османа».  
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(Ислам, 1991: 23). Не без сочувствия отнесся СНК к съезду мусульман-коммунистов, проходившему 
в Москве 3-6 ноября 1917 года под руководством Султан-Галиева (Алексеев, 1991: 32).  Всего до 
конца 1917 года СНК России было издано 7 различных декретов и документов, относящихся к 
национальным и религиозным вопросам. В исламе этническая принадлежность не имела особенную 
значимость. Личность определяли по религиозному признаку, то есть принадлежность к исламу 
была неким наднациональным интегрирующим моментом. Следует заметить, что в имперский 
период в России издавна существовало деление населения на православных, магаметян и других.

В первые годы советская власть тоже использовала такую же терминологию в отношении 
классификации населения в документах, декретах, обращениях и др. Обращаясь к населению Средней 
Азии, Северного Кавказа, Поволжья использовали термин «мусульмане –трудящиеся Востока».  За 
всей условностью такого терминологического обобщения народов, без сомнения стояло признание 
роли ислама в жизни всех народов, проживавших на территории его традиционного распространения. 
По сути, вся жизнь населения полностью регулировалась законами ислама. В Организациях, в 
движениях, на различных постах советского государства служило немало мусульман. Не случайно, 
поэтому, когда 17 января 1918 года декретом СНК за подписью В.И.Ленина и И.В.Сталина был 
учрежден специальный Комиссариат по делам мусульман, то его руководителем выдвинули члена 
Учредительного Собрания от Казанской губернии муллу Нур-Вахитова. Комиссариат по настоянию 
И.В.Сталина, с согласия В.И.Ленина вел свою деятельность при «Народном Комиссариате по 
национальным делам» и управлял делами мусульман, исключительно «внутренней России». 
(Алексеев, 1991: 33). В то же время, руководствуясь идеологическими соображениями, с одной 
стороны, преследуя конкретные политические цели был обнародован Декрет от 20 января 1918 года 
по которому церковь отделялась от государства, а школа от церкви. (Декреты, 1957: 373). Естественно, 
этот документ вызвал негативную реакцию в различных конфессиональных кругах, в том числе и у 
мусульманских духовных лиц и их паствы. 23 января  1918 года декрет был опубликован под названием 
«О свободе совести, церковных и религиозных обществах» Но уже вскоре после этого в «Собрании 
узаконений», сборнике правительственных  документов №18 за 1918 год, декрет был опубликован 
под названием «Отделение церкви от государства и школы от церкви» (Мегружан, 1938: 26).  
В условиях Гражданской войны, а в Туркестане это обуславливалось вооруженной повстанческой 
борьбой против советской власти реализация вышеназванного документа в мусульманской среде 
продвигалась крайне медленно. В приказе Туркестанской АССР от 20 ноября 1918 года процесс 
отделения школы от религии в виде исключения и «недопонимания мусульманским населением   
вышеназванного документа» учеба в мусульманских школах продолжалась. (Нац.архив РУз)  
Политика «военного коммунизма», бесчинства Красной армии в отношении повстанцев и их семей, 
наступление на религию и обычаи коренного населения, уничтожение советским государством 
национально-демократической автономии-«Кокандского Мухториата», крайнее ухудшение 
экономического положения в крае, распространение инфекционных заболеваний, обнищание, 
небывалый голод, разруха, неопределенность, бесчинство уголовных шаек и многое другое привели 
к тому, что дальнейшей судьбе советской власти грозило большая опасность. К тому же основная 
часть Ферганской долины перешла в руки повстанческих сил. Поэтому удержание власти во многом 
определило достаточно гибкую и осторожную партийно-советскую политику. Советская власть в 
Туркестанском крае, её местное русскоязычное руководство занимало по отношению к местному 
населению, мусульманам великодержавную позицию. Это в свою очередь, привело к резкому 
недовольству мусульман края. Которое выразилось в закрытии ряда мусульманских организаций, 
например, закрытие организации «Шурои Улема», в которых принимали участие видные деятели 
богословы и авторитетные духовные лица. В мае 1918 года была  прекращена деятельность газеты 
«Аль-изах», вышеупомянутой организации и др., прекращено финансирование мусульманских школ 
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(мактабов) из вакуфных средств.  Начиная с 1918 года в период жесткой национализации вакуфных 
земель, относящихся к мечетям, медресе, ханака и др., усилилось недовольство мусульман, что 
подорвало авторитет советского государства. В конце 1917 начале 1918 годов в нескольких городах 
Туркестанского края- в Ташкенте, Андижане, Самарканде состоялись митинги недовольных масс, 
особенно из-за мер религиозного ограничения, принятых советским государством.  Прекращение 
деятельности Кокандской Автономии (Мухториат) в феврале 1918г. и жестокого подавления 
движений национальной буржуазии, обстрел мирного населения, разгром города Коканда вызвало 
бурю протеста и без того недовольных народных масс политикой советского государства.

 Необходимо отметить, что с середины 1918 года началась политика конфискации вакуфных 
земель в пользу государства.  Исполнительные комитеты советской власти на местах, начиная с 
1918 года начали менять управляющих вакфов на местах (мутавалли) угодными для власти людьми. 
Например, 19 июля 1919 года исполнительная власть Старого Маргелана (ферганская долина) 
ссылаясь на случаи взяточничества и использование средств в личных целях, заменила другим 
кандидатом с поста имама мечети Яраталык и мутавалли медресе Акюлбай. (Салмонов, 2008: 35) 
Подобные случаи участились: в городе Намангане сняли с должности мутавалли мечети Айритам, 
обвиняя в «сокрытии доходов от вакфов». Такие же обвинения были выдвинуты против нескольких 
медресе и мечетей Ферганской долины, владеющих вакуфами. В течение 1918-1921 годов было 
конфисковано много вакуфных земель и имущества в Самаркандской, Ферганской и Сырдарьинской 
областях.

Джадиды–просветители Туркестанского края, прогрессивные представители духовенства 
и другие высказывались против подобной бесстыдной политики советской власти. Один из 
видных представителей джадидов Мунаввар Кары Абдурашидханов (1878-1931гг.) выступая на 
курултае (съезд) представителей народного образования ТАССР 30 июля 1920 года в Ташкенте, 
раскритиковал политику советов по вопросу вакуфов и высказал свою точку зрения о вакуфном 
имуществе. Останавливаясь на вакуфах М.Абдурашидханов подчеркнул, что они имеют не только 
религиозный характер, но еще и веками служили экономической   поддержкой образования.  
В документе, принятом ЦИК и СНК Туркестанской АССР -Земельном кодексе №353 от 17 ноября 
1920 года говорится о том, что вакуфные земли будут конфисковываться в пользу государства. 
(Салмонов, 2008: 36). Правда, в последствии, в годы НЭПа, точнее в 1922 году в июле месяце этот 
документ был пересмотрен. А в самой России политика проводилась несколько иначе. Основной 
мишенью советского государства изначально была православная церковь, которая во времена 
царизма была главной опорой власти. Именно 1919 год ознаменовался планомерным наступлением 
на православие.  Организующим началом этого наступления явились решения и установки VIII 
съезда РКП(б), состоявшегося в марте 1919 года.  Религиозному вопросу съезд уделил  немало 
внимания. Перед работой  съезда  в ряде печатных изданий появились публикации известных 
деятелей РКП(б) с критикой «примиренческих  позиций органов партийной пропаганды по вопросу 
о контрреволюционной роли церкви». Критически была оценена работа партии по выполнению 
решений ЦК РКП(б) от 19 мая 1918 года об усилении агитационно-пропагандистской работы в ответ 
«на возросшую агитацию духовенства». Было выдвинуто требование о включении религиозного 
вопроса в повестку дня съезда. Однако руководство ЦК РКП9Б) не дало втянуть партию в дисскусию 
по такой, отнюдь не первостепенной для той ситуации теме. В программе РКП(б) принятой 
съездом ему был посвящен специальный раздел «В области религиозных сношений». (КПСС, 
1970: 49) О принципах взаимоотношений государства и церкви шла речь и в резолюции съезда 
«О политической пропаганде и культурно-просветительской работе в деревне». (КПСС, 1970: 83)
Таким образом, с начала 1917 года, особенно в первые годы советской власти взаимоотношения 
ислама с новой властью, мусульман с советским государством было сложным и противоречивым. 
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С одной стороны советская власть с настороженностью относилась к исламу, с другой –начался 
планомерный процесс по принижению роли религии в обществе. Этот процесс переплетался с 
великодержавной политикой руководства Туркестанской АССР, где преобладало абсолютное 
русскоязычное большинство. Отвергая роль ислама в общественной жизни края в первые годы 
своего правления советская власть столкнулась со многими проблемами.

Литература:

Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М.: Политлитература. 1991. 
Алексеев В.А. Указ соч. 
Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М.: Политлитература. 1991. С.10-11; О религии и церкви. Сборник 

высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. М., 1981, С.64; 
Население СССР, 1987. Статистический сборник. М,,1988.,

Декреты Советской власти.М.,1957.Т.1,С.113-115; Ислам и советское государство (1917-1936гг.) Сборник 
документов. Выпуск 2. сост.авт.пред. и прим.Д.Ю. Арапов М.,Изд.дом Марджани.2010.

Декреты Советской власти.М.,1957.Т.1,С.373-374; Ислам и советское государство.С.11
Газета “Правда”, №-196 от 22 ноября 1917г.
Ислам и Советское государство.С.23
Кандидов Б. Контрреволюционная деятельность церкви в дни Октябрьской социалистической 

революции.//Антирелигиозник. 1937.№10.С.29; Всероссийский церковно-общественный вестник, 1917.№ 
156. 1 декабря;

Ленин В.И. полное собрание. Т.37; Рыков А.И. сочинения. В 4-х томах. М-Л., 1929.
Мегружан Ф. Двадцатилетие декрета «Об отделении церкви от государства//Антирелигиозник, 1938. №1 

С.26.
Национальный Архив Республики Узбекистан.Фонд-Р-34, 1-опись, 14-дело. 4- лист. 
Национальный Архив Республики Узбекистан. Фонд-47, 2-опись, 116-дело. 4-7 лист; Там же Фонд-1, 

18-опись, 29-дело, 564-565 лист.
Салмонов А.М. Указ.  дисс. 
Салмонов А.М. Указ.  дисс. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 

1970.Т.2 
Салмонов А.М. Ўзбекистонда мусулмон диний муассаса ва ташкилотлар фаолияти тарихи (1917-1950 

йиллар). Дисс.на соис. уч.степ. канд.ист.наук. на узб яз. Ташкент, 2008.
Сафаров г. Колониальная революция (опыт Туркестана). М., 1921; Борисов Н. Октябрь в Туркестане. – Т., 

1922. 
Юсупов Р. Щзбекистондаги мусулмон ташкилотлари тарихи (40-80 йиллар МДА хужжатлари асосида). 

Дисс. На соис.уч. степ. канд. ист. наук. – Т., 2008.
Эргашев Б.Х. Идеология национально-освободительного движения в Бухарском эмирате. Т.:Фан, 1991, 

С.16.; Маткаримов М. Хоразм Республикаси  давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди.Ургенч, 1993.

References:

Alekseev V.A. Illyuzii i dogmy. M.: Politliteratura. 1991. 
Alekseev V.A. Ukaz soch. 
Alekseev V.A. Illyuzii i dogmy. M.: Politliteratura. 1991. S.10-11; O religii i cerkvi. Sbornik vyskazyvanij 

klassikov marksizma-leninizma, dokumentov KPSS i Sovetskogo gosudarstva. M., 1981, S.64; Naselenie SSSR, 
1987. Statisticheskij sbornik. M,,1988.,

Dekrety Sovetskoj vlasti.M.,1957.T.1,S.113-115; Islam i sovetskoe gosudarstvo (1917-1936gg.) Sbornik 
dokumentov. Vypusk 2. sost.avt.pred. i prim.D.YU. Arapov M.,Izd.dom Mardzhani.2010.

Dekrety Sovetskoj vlasti.M.,1957.T.1,S.373-374; Islam i sovetskoe gosudarstvo.S.11
Gazeta “Pravda”, №-196 ot 22 noyabrya 1917g.
Islam i Sovetskoe gosudarstvo.S.23



# 2020, № 1 (1) 1/2020 10

Kandidov B. Kontrrevolyucionnaya deyatel’nost’ cerkvi v dni Oktyabr’skoj socialisticheskoj revolyucii.//
Antireligioznik. 1937.№10.S.29; Vserossijskij cerkovno-obshchestvennyj vestnik, 1917.№ 156. 1 dekabrya;

Lenin V.I. polnoe sobranie. T.37; Rykov A.I. sochineniya. V 4-h tomah. M-L., 1929.
Megruzhan F. Dvadcatiletie dekreta «Ob otdelenii cerkvi  ot gosudarstva//Antireligioznik, 1938.№1 S.26.
Nacional’nyj Arhiv Respubliki Uzbekistan.Fond-R-34, 1-opis’, 14-delo. 4- list. 
Nacional’nyj Arhiv Respubliki Uzbekistan. Fond-47, 2-opis’, 116-delo. 4-7 list; Tam zhe Fond-1, 18-opis’, 29-

delo, 564-565 list.
Salmonov A.M. Ukaz.  diss. 
Salmonov A.M. Ukaz.  diss. KPSS v rezolyuciyah i resheniyah s»ezdov, konferencij i plenumov CK. M., 1970.T.2 
Salmonov A.M. Ўzbekistonda musulmon dinij muassasa va tashkilotlar faoliyati tarihi (1917-1950 jillar). Diss.

na sois. uch.step. kand.ist.nauk. na uzb yaz. Tashkent, 2008.
Safarov g. Kolonial’naya revolyuciya (opyt Turkestana). M., 1921; Borisov N. Oktyabr’ v Turkestane. – T., 1922. 
YUsupov R. SHCHzbekistondagi musulmon tashkilotlari tarihi (40-80 jillar MDA huzhzhatlari asosida). Diss. 

Na sois.uch. step. kand. ist. nauk. – T., 2008.
Ergashev B.H. Ideologiya nacional’no-osvoboditel’nogo dvizheniya v Buharskom emirate. T.:Fan, 1991, S.16.; 

Matkarimov M. Horazm Respublikasi  davlat tuzilishi, nozirlari va iқtisodi.Urgench, 1993.

МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ҚАРУЛЫ ҚАҚТЫҒЫС

ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В МАНГИСТАУ 

ARMED REBEL IN MANGYSTAU

Оразгүл Мұхатова 1

1  тарих ғылымдарының докторы, профессор
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері

Алматы қ., Қазақстан, e-mail: Orazgul7@rambler.ru

Мухатова Оразгуль 1

1 Доктор исторических наук, профессор
главный научный сотрудник института истории и этнологии им Ч. Валиханова

г. Алматы, Казахстан, e-mail: Orazgul7@rambler.ru

Mukhatova Orazgul 1

1 Doctor of Historical Sciences, Professor 
Chief  Researcher at the Institute of History and Ethnology named after C. Valikhanov, 

г. Almaty, Kazakhstan, e-mail: Orazgul7@rambler.ru,

Аннотация. Мақалада 1870 жылғы Маңғыстаудағы қарулы қақтығыс тарихы баяндалады. 
Тарихи оқиғаның деректері, зерттелу деңгейі, себептері анықталады. Қарулы қақтығыстың 
басталуы тарихи деректердің фактілері негізінде көрсетіледі. Отарлық жергілікті биліктің 
Маңғыстау приставы подполковник Рукинге берген тапсырмасы және оның әрекеттері ашылады. 
Көтерілісшілердің тараптары, алғашқы наразылық қадамдары сипатталады. Қазақтардың «жабайы 
тобырының» наразылығын басу үшін жинақталған әскер туралы айтылады. Иса Қалдыбаев 
жасағының Рукинді өлтіруі орыс мерзімді басылым материалдары  бойынша сипатталады. «Бүліктің» 
өрістеуі және көтерілісшілердің Александровский фортына  шабуыл жасауы қарастырылады. Граф 
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Кутаисовтың және дағыстандықтардың бекіністі қорғауы тарихи фактілер бойынша талданады. 
Графтың көтерілісшілерді 1869-1868 жылдардағы «Уақытша ережелерге» бағынуға мәжбүр етуге 
бағытталған істері көрсетіледі. Көтерілісшілерді басу үшін жасақталған жазалаушы отрядтардың 
«сапары» және бастан кешкен оқиғалары туралы айтылады. Жергілікті биліктің және казак 
отрядтарының «жабайы қырғыздарды» бағындыруға бағытталған сәтсіз қадамдары туралы 
баяндалады. Қарулы қақтығыстың басылуы, өлке тұрғындарының жаңа ережені мойындауға 
мәжбүр болу себептері анықталады. Қақтығыстың тарихи маңызына баға беріледі. 

Түйін сөздер:  Маңғыстау, отаршылдық, Уақытша ереже, қарулы қақтығыс, Маңғыстау 
приставы, Александровский форты, шаңырақ салығы, казак отряды 

Аннотация. В статье излагается история вооруженного столковения в Мангистау в 1870 
года. Определются источники, степень изученности и причины исторического события. 
Начало вооруженного стокновения показывается на основе фактов исторических источников. 
Раскрываются задания данные Мангиставскому приставу Рукину местным колониальным органом 
и его действия. Характеризуются требования восставших и их первые поступки. Рассказывается о 
военном отряде собраннаго для подавления возмущений  «диких скопищ киргизов». Описывается 
убийство сарбазами  Исы Калдыбаева на основе материалов русской периодической печати. 
Рассматривается событие нарастания «бунта» и нападаения постанцев на Александровскую 
крепость. На основе исторических фактов. анализируется защита крепости графом Кутаисовым 
и дагестанцами. Показываются действия графа направленные на вынужденное подчинение 
повстанцев «Временным положениям» 1867-1868 годах. Излагается о походе карательных отрядов 
для подавления мятежа и события пережитые ими. Изучается безуспешные меры местных властей 
и казачьих отрядов направленные на подчинение  «диких киргизов». Определяются причины 
подавления вооруженного конфликта и вынужденное принятие нового положения населением края. 

Ключевые слова: Мангистау, колониальная политика, Временное положение, вооруженное 
сопротивление, Мангиставское приставство, Александровский форт, кибитиочная подать, казачьий 
отряд. 

Annotation. The article sets out the history of the armed clash in Mangistau in 1870. The sources, the 
degree of knowledge and the causes of the historical event are determined. The beginning of the armed 
stagnation is shown on the basis of the facts of historical sources. The tasks given to the Mangistav bailiff 
Rukin by the local colonial authority and its actions are revealed. The demands of the rebels and their 
first deeds are characterized. It tells about a military detachment assembled to suppress the disturbances 
of the “wild gatherings of the Kyrgyz.” The murder by the sarbazes of Isa Kaldybaev is described on 
the basis of materials from the Russian periodical. The event of the rise of “rebellion” and the attack of 
the postants on the Alexander Fortress is considered. The defense of the fortress by Count Kutaisov and 
Dagestanis is analyzed on the basis of historical facts. The actions of the count are shown aimed at the 
forced submission of the rebels to the “Provisional Provisions” of 1867-1868. It describes the campaign 
of punitive detachments to suppress the rebellion and the events experienced by them. The unsuccessful 
measures of local authorities and Cossack detachments aimed at subordinating the “wild Kyrgyz” are being 
studied. The reasons for the suppression of armed conflict and the forced adoption of a new situation by the 
population of the region are determined.

Keywords: Mangistau, colonial policy, Temporary situation, armed resistance, Mangistau bailiff, 
Alexander Fort, kibik lodge, Cossack detachment.
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Кіріспе
   Елбасы өзінің «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласында «Біздің тарихымызда қасіретті 
сәттер мен қайғылы оқиғалар, сұрапыл соғыстар мен қақтығыстар, әлеуметтік тұрғыдан қауіпті 
сынақтар мен саяси қуғын-сүргіндер аз болмады. Мұны ұмытуға хақымыз жоқ. Көпқырлы әрі 
ауқымды тарихымызды дұрыс түсініп, қабылдай білуіміз керек» (Назарбаев, 2018), - деп жазды. 
Қарулы қақтығыстар мен бой көтерулер, қозғалыстар мен наразылықтар Қазақ Елінің Ресей 
бодандығын қабылдағаннан кейінгі уақыттарда жиі көрініс бергендігі шындық. Мұндай үдеріс 
қазақ даласын орыс үкіметінің  империяның меншігі деп жариялаған, біртұтас аумақты әкімшілік 
аудандарға бөліп, мемлекеттік басқару жүйесін бұзған, дәстүрлі әлеуметтік құрылымын қиратқан  
кезінде ары қарай өз жалғасын тапты. 1867-1868 жылдары патша үкіметі «Уақытша ережелерді» 
қазақ еліне енгізу үшін  жанталасты. Өзінің ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық біртұтастығы 
мен дербестігіне қауіп төрген тұста  халық жаппай көтерілді. Сондай қарулы қақтығыстар 1869-
1870 жылдары Орал, Торғай, Маңғыстауда өрістеді. Әсіресе 1870 жылы Мағыстаудағы оқиға 
отаршылдарды әбігерге салды. Шағын географиялық аймақты қамтыған қарулы қақтығыс тарихта 
қалды. Халықтың бүгінгі қамы мен ертеңгі болашағын негізгі күрес мотиві етіп, күн тәртібіне 
қойған кіші жүз руларының азаттық күресі елді ұлы мақсаттарға жетелейтін тағлымын көрсетті. 
Жарты жылдай уақытқа созылған ауыр да азапты болғандығына қарамастан оның тәуелсіздігі 
үшін күрес идеясы жоғары тұрды.

      Материал және әдістер
Маңғыстаудағы қарулы қақтығыстың өткенін зерттеуде «Тарихты жасайтын халық» және 

«Тарих - адам қызметі жемісі» ұстанымдары басшылыққа алынды. «Бүгінде төл тарихымызға оң 
көзқарас керек. Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны таңдамалы және конъюнктуралық тұрғыдан 
ғана сипаттаумен шектелуге болмайды» (Назарбаев, 2018) деген Елбасының  тұжырымы және 
төл тарихты зерттеуге бағытталған ұлттық ұстанымдар басты кезекке қойылды. Тақырыптың 
мазмұнын терең ашуда тарих ғылымдардың  зерттеу теориялары, қағидалары мен әдістері 
қолданылды. Шетелдік тарихнамада қалыптасқан қақтығыстар немесе жанжалдар туралы теория 
Маңғыстаудағы қарулы қақтығыстың тарихы мен тағлымын анықтауға көмектесті. Әлеуметтік 
тарих пен антропологияның тарихты қоғамдық-саяси құбылыс ретінде қарастыратын мүмкіндігі 
қақтығысқа қатысты туындаған әлеуметтің сауалдардың жауабы ізделді.Тарихилық қағидасы 
Мағыстаудағы қарулы қақтығыстың алғы шарттары мен себептерін, барысы және өрістеуін, 
маңызын бір-бірімен сабақтаса зерттеуге мұрындық болды. Сонымен қатар деректанудың 
әдістемесі, нақтырақ айтсақ, деректанулық талдау тәсілдері қолданылды. Тарихилық қағидасы 
дерекке  нақты тарихи тұрғыдан қарау емес, сонымен қатар деректің пайда болу және сақталуына 
әсер еткен факторларды зерттеуге мүмкіндік берді. Маңғыстаудағы «бүлік» туралы жарияланған 
жазба деректердің барлығы шовинистік пиғылда, самодержавиелік рухта жазылған. Сондықтан 
да оларды талдау сыни көзқарасты қажет етеді. Осы орайда деректанулық сын және дерек 
ақпаратына сыни баға беру әдістері қолданылды. Тарихи деректің әлеуметтік функциясын, яғни 
деректі ХІХ ғасырдың екінші жартысы контексінде қарау, оның пайда болуының нақты тарихи 
жағдайлары, әлеуметтік алғы шарттарын анықтау әдісі  басшылыққа алынды. Деректерде орын 
алған фактілердің шынайылық дәрежесін айқындауда деректанулық талдау жүргізілді. Деректің 
мазмұнын және фактілерін талдау шынайылық, әлеуметтік қағидалары арқылы жасалды. Сондай-
ақ аналогия, талдау, жүйелеу, сипаттау, қорыту, проблемалық-тақырыптық, тарихи қайта құру 
және логикалық дәйектілік әдістері пайдаланылды.
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Мәселенің зерттелуі
    Өкінішке орай қарулы Қазақстандағы 1869-1870 жылдардағы қақтығыстардың тарихы терең 
зерттелмеді. Әсіресе Маңғыстаудағы «бүліктің» қыр-сыры ашылмады.1870 жылғы Маңғыстаудағы 
оқиғалардың шындығы үстірт қана тәуелсіздік жылдары ашылды. Қазақстан тарихы. Көне 
заманнан бүгінге дейін» деп аталатын қорытындылаушы еңбектің үшінші томында Маңғыстаудағы 
көтеріліс туралы қысқаша (екі беттен сәл астам) баяндалған (Қазақстан тарихы, 2002: 423). 
Ұжымдық зерттеуде «1870 жылы  патша өкіметінің  отаршылдық саясатына қарсы  Орал  және 
Торғай  облыстарында  көтеріліс,  Маңғыстауда  толқу болып өтті» (Қазақстан тарихы, 2002: 36).  
-  деп жазылды. Осы орайда орыстың мерзімді басылым беттерінде бқл оқиғаны бүлік, жабайы 
қырғыздардың наразылығы, жыртқыш шайканың әрекеті, бұратаналардың бас көтеруі түрінде 
бағалау орын алған. Шындығында ол толқу ма, әлде көтеріліс пе, мүмкін қарулы қақтығыс шығар. 
Бұл сауалға тарихи деректер арқылы ғана жауап беруге болады. 
        Маңғыстаудағы қарулы қақтығыс туралы бірқатар жазба деректердің бар екендігі анықталды. 
Оқиғаның баяны ХІХ ғасырдың 70-90-жылдары «Военный сборник», «Оренбургские губернские 
ведомости», «Русская старина», «Уральские войсковые ведомости», «Голос»,  «Русский инвалид», 
«Гражданин», «Чтение для солдат» және т.б. орыс мерзімді басылым беттерінен көрініс тапты. 
Басылымдарда «Из походных записок о действиях в степи в 1869 году», «Несколько слов по поводу 
последнего восстания киргизов на Мангышлакском полуострове», «События о Мангышлаковском 
полуострове», «Последние события в киргизской степи», «События в степи в Уральской области 
и Мангышлакском приставстве 1869-1970 годах» тақырыптарындағы еңбектер мен көлемді 
мақалалар жарияланған. 

 Маңғыстау түбегі туралы
    Маңғышлақтағы қарулы қақтығыс туралы баянымызды бастамас бұрын өлке тұрғындарына   
қысқаша тоқталып кетуді жөн санадық. Шығыспен барлық су және керуен жолдары үстінде 
орналасқан Маңғыстаудың стратегиялық маңызы зор болатын.  Сондықтан да Орталық Азия, 
одан әрі Үндістанға жол ашу үшін Ресей ХУІІІ ғасырдың бас кезінде өзіне бағындыруды көздеген. 
Осы мақсатта Каспий жағалауларына экспедициялар ұйымдастырылды. ХІХ ғасырдың бас 
кезіне дейін түбек түрікмендердің иелігінде болды. Император І Александрдың кезінде Ресейге 
бағынышты өлкеге айналды. Бағынышты дегеннің өзі формалды түрде болатын. Шындығында 
түбектегілер айтарлықтай тәуелсізідкте өмір сүрді. 1869 жылы даланы басқарып келген Орынбор 
ведомствосының екі бөлікке бөлінуіне байланысты Маңғыстау өңірі Орал облысына қаратылды. 
Осыған дейінгі уақыттарда өлке Орынбор шекаралық комиссиясының құрамында болды.Орыс 
жазба деректерінде мұнда негізінен Кіші жүз руларының ішіндегі  адайлар өмір сүреді деп 
көрсетілген (Военный сборник, 1871:5). Қарулы көтеріліс басталғанға дейін 10 000 шаңырақтан 
салық алынып келген. Алайда адайлықтардың нақты саны жергілікті отарлаушы билікке 
белгісіз болды. Ресми мәліметтерде адайлықтар 20 000 шаңырақтан тұрады деп көрсетілген. Ал 
өздерінің есептеуінше олар  орта есеппен алғанда 30 000 шаңырақтан асқан (Военный сборник, 
1871:5). Қазақтарда адам басын санамайтын дәстүрдің болғанын ескерсек, бұл мәлімет те нақты 
болмауы мүмкін. Адайлықтардан өзге Бозащыны мекен еткен Беріш руы өкілдерінің  70 және 500
шаңырақтай түрікмендер тіркелген. Бұлардың барлығы, әсіресе адайлар Ресей бодандығын 
қабылдағанымен өздерін еркін санаған. Негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан 
көбінесе жылдың төрт мезгілінде емес, табиғат жағдайлары мен климатқа байланысты екі рет 
көшкен, яғни қыста қыстауға, жазда жайлауға қоныс аударған. Көршілері хиуалықтармен бейбіт 
қарым-қатынаста өмір сүрген. 
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Қақтығыстың басталуы

   Ғылымда кез-келген соғыстың немесе қозғалыстың тарихын зерттеуде ең алдымен оның 
алғышарттары мен себептерінің анықталатыны белгілі. Мұның өзі оның басталуы мен  барысын 
және маңызын немесе нәтижелерін шынайы көрсетуге мүмкіндік берді. Ғылымдағы осындай 
қағидадан шыға отырып, Маңғыстаудағы қарулы қақтығыстың себептерін жоғарыда аталған 
деректер бойынша анықтайтын болсақ, оның бастысы -  патшалық Ресейдің отарлау саясатының 
күшеюі. Тарихтан белгілі, 1867  жылғы 11  шілдеде ІІ Александр патша «Сырдария және Жетісу 
облыстарын басқарудың уақытша ережесі туралы жобаны, 1868 жылғы  21 қазанда екінші жоба 
- Орал, Торғай, Ақмола және Семей облыстарын басқару туралы «Уақытша ережені» бекіту 
туралы жарлыққа қол қойды. «Уақытша ережелердің» екі жобасы да 1869 жылғы 1 мамырдан 
бастап енгізілетін болып ұйғарылды (Қазақстан тарихы,  2002: 418). Алайда бұл Ережелер көшпелі 
халықтың, әсіресе Орал, Торғай және Маңғыстау қазақтарының ашу-ызасын туғызды. Салықтар 
мен міндеткерліктердің күрт көбеюі аталған өңірлерде халықтық бой көрсетулерге алып келді. 
Шаңырақ салығы 1 сом 50 тиыннан 3 сомға дейін көтерілді (Юдин, 1894: 144). Жаңа ережеге 
сәйкес қазақ даласын, соның ішінде Орал, Орынбор өңірлерін басқаруда да өзгерістер енгізілді. 
Осыған дейін Маңғыстау өлкесіне дистанциялық басқару түрі енгізілген болатын. Мағыстауды 
басқарудың өзіндік  жүйесіне старшындар, яғни  ру басшылары тартылды. Старшындарының саны 
он еді: олардың бесеуі жоғарғы, бесеуі төменгі дистанция бастығына бағындырылды. Дистанция 
басшыларын Орынбор билеушілері құрметті, әрі ықпалды сұлтан, билердің ішінен таңдап, 
сайлады. Олар Александровский фортының комендантының құзырына берілді. Форттың әскери 
бастығы капитан Зеленин болатын. Жоғарғы дистацияны хорунжий Маяев, төменгіні хорунжий 
Колбин басқарды (Юдин, 1894: 144). Енді билеуші сұлтандардың, яғни аға сұлтандардың және 
дистанциялық бастықтардың орнына уезд басқарушылары тағайындалды. Бұл қазақ билеушілері-
нің наразылығын туғызды. Мұны қақтығыстың екінші себебі деп санаған жөн.  Дүрбелең 
кезеңде алыпқашпа әңгімелердің, қаңқу сөздердің көбейетіндігі де белгілі. Жаңа ережелер 
енгізіле бастаған тұста халық арасында «енді қазақтарды шоқындырады екен, өмір бақи әскерге 
шақырылады екен», «еркін қазақтардың көпшілігі Жайық казактарына (Уральское казачество) 
құлдыққа беріледі екен» деген қауесеттер желдей есті. Мұның ақыры аласапыран мен толқуларға 
әкелді. Қазақтар ондаған жылдар бойы кек сақтап келген Жайық казактарына наразылықтарын 
мен ашу-ызасын жасыра алмады. Бас көтеру жылдам қарқын алды. Әуелде «жабайы, жыртқыш»  
адайлықтар Жайықтың арғы бетіне өтіп, казактардың малын айдап әкетіп, тонаушылықпен 
айналысты. «Бүлікшілер» Орынбор өлкесінің пост бастығының бұйрығымен Ембіге іс сапарға 
бара жатқан Орынбор казак жүздігінің (казачья сотня) подполковнигі Новокрещенов отрядына 
шабуыл жасады. Шығынға ұшыраған отряд әрең қашып құтылып, бекініске барып тығылды 
(Голованов, 1871:28). Бүлікшілер форт бекінісіне дейін жақындады. Осылайша ұзақ жылдар бойғы 
төзім шегіне жетті, жаңа ереже азаттық үшін күрестің тағы бір ошағын алаулатты. Қақтығыстың 
негізгі қозғаушы күші қазақ шаруалары болды.  
      Оқиғаның барысы

Қарулы қақтығыстың одан әрі ширығуына 1869 жылдың соңында генерал-губернатор 
Веревкиннің Маңғыстау приставы етіп подполковник Рукинді тағайындауы ықпал етті. Рукин 
келе салып өзге де қазақ даласының салт-дәстүрінен, әлеуметтік-шаруашылық  ерекшеліктерінен 
мақұрым билеушілер тәрізді орын алған ахуалдың анық-қанығына бармай, бірден салық жинау 
ісіне кірісті.  Адайлықтардан шаңырақ салығын 1869 жыл үшін 3 сом 50 тиын көлемінде өтеуді 
талап етті. Алайда Рукиннің тағайындалуына дейін генерал-майор Веревкин адай руының екі 
дистанциялық бастығын Оралға (Уральск) шақырып, жаңа ереженің мәнін егжей-тегжейлітүсіндірді. 
Әскери губернатор Маяев пен  Колбиннен жағдайдың қиындап кетпеуін өтінді. Екі басшы
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губернаторға бұл іске қолдау жасайтындықтарын, империяға адал қызмет ететіндіктерін білдірді.  
Губернатор тарапынан сый-сияпатқа бөленген басшылар Рукинмен бірге Александровск фортына 
қайтты (Уральские войсковые ведомости, 1870: 34). Рукинге Оралдан өзінің тағайындалу орнына 
жүрерде шаңырақ салығын жинауға байланысты  қолына жазбаша нұсқаулық берілді. Он 
пунктен тұратын  нұсқаулықта өлке тұрғындарын басқару үшін приставтықтың құрылғандығын 
және барлық мәселелер бойынша соған хабарласуларын түсіндіру, фортқа барлық ықпалды, 
құрметті, лауазымды адамдарды шақырып,  жаңа ережені хабарлау, олармен келісімге келу, жаңа 
ереженің байырғы тұрғындардың көші-қонын, әдет-ғұрпын, наным-сенімін бұзбайтындығы, 
керісінше үкімет оларға қамқорлық жасайтындары, жаңа ережеге байсалды қараулары тиістігін 
өтіну туралы айтылды. Ережеге қарсы шыққандарды, түрлі қауесет таратушыларды өздерінің 
жазалауларын талап етті. Өйтпеген жағдайда шаруашылықтарына нұсқан келтіретін қатаң шара 
қолданылатындығы ескертілді. Әскери міндеткерлік үшін шаңырақ салығын жинау мүмкін 
болған жағдайда шағырақ санын нақты анықтау жұмысы қоса тапсырылды (Уральские войсковые 
ведомости, 1870: 34). Нұсқаулықтың алтыншы пунктінде Маңғышлақтағы сауда жағдайына, 
оның дамуына кедергі келтіретін себептерді жоюға назар аудару, өлкедегі жалпы сауда мен 
өнеркәсіптің ахуалы турасында мәлімет беру талап етілді. Жетінші пункінде жергілікті жердің 
табиғат байлықтарына, әсіресе көмір, мұнай, тұз кен орындарын  назардан тыс қалдырмау 
керектігі айтылды. Сегізінші пунктінде жағалаудағы сауданы дамыту, оған қазақтарды тарту, 
тоғызыншысында қатынас жолдары туралы жазылды. Көрініп тұрғандай, жергілікті билік 
органдары түбекті толығымен отарлауды мықтап ойластырды. Рукинге тек салық жинау миссиясы 
ғана берілмеді. Оның міндетіне әлеуметтік-экономикалық мәселелерді реттеу тапсырылды. 
Олардың барлығын жауапкершілікпен әрі   дұрыс қадамдар жасау арқылы шешу өлкеде жергілікті 
биліктің ықпалын күшейтіп, өзіне бағындыруға мүмкіндік береді деп шешілді. 
       Қазақтың ата салтымен алыстан келген, жаңадан бастық болып тағайындалған Рукинге сәлем 
беру үшін түбектің шалғай аудандарынан билер ағылды. Олар өздеріне бекітілген орыс бастыққа 
көңілдері толатындығын, жаңа ереже турасында ең алдымен халықпен, әсіресе сардарлармен  
ақылдасулары керектігін жеткізді. Ол үшін арнайы мәжіліс ашып, оған сардарлар мен ықпалды 
адамдарды шақыру ұйғарылды. Бұл іс дистанция басшылары Маяев пен Колбинге жүктелді. 
Көпшіліктің салықты 1869 жылы 1 сом 50 тиыннан, ал келесі жылы 3 сом  50 тиыннан жинау 
туралы өтініші айтылды. Облыстық басқарма 1869 жылдың салығын бұрынғысынша жинауды 
шешті. Алайда Рукин адайлықтарға бұл оны жеңілдік емес орыс үкіметі мен жаңа бастықтың 
халыққа жасаған рақымшылығы ретінде көрсетуі тиіс болды. Ондағы ойы отарлаушы өкімет тек 
билік жүргізіп қана қоймайды, жергілікті халықты өзінің қамқорлығына алады, жағдайын жасайды 
деп сендіргісі келді. Артынша  жоғарғы дистанция бастығы Маяев қарамағындағы бөлімшелерді 
басқарушылардан 1870 жыл үшін шаңырақ салығын жаңа ереже бойынша 3 сом 50 тиыннан төлеуге 
міндеттелген тізімдерді жинап берді. Төменгі дистациядан осындай тізімдерді басқарушылар 
Аманжолв және Тубышев  жинады (Уральские войсковые ведомости, 1870: 37). Жүмекей руының 
басшысы Күтім ғана ешқандай мәлімет бермеді. Осылайша жаңа ереже дистанцияның өкілдерімен 
қабылданып, бәрі болмаса да көпшіліктің қолдайтындығына сенім білдірілді. 
       Рукин адай сардарларын (ру басшыларын) өзіне келуді талап етті, себебі тізімдер приставтықта 
бекітілуі тиіс болатын. Оның халық арасында беделді Колбинге, оның екіжүзділігі, үкіметке 
жалған берілгендігі, қажетті мәліметтердің жылдам жиналуы Рукиннің дистанция басшыларына 
сенімсіздігін күшейтті.  Осы кезде халық арасында салық бұрынғысынша 1 сом 50 тиыннан 
жиналады екен деген қауесет тарап кетті. Қазақтарды басқару ісінде тәжірибесі жоқ, адайлықтармен 
танысып үлгермеген Рукин салық жинау ісімен жеке айналысуды шешіп, әрекетке көшті. Осы 
кезде жергілікті тұрғындар құрбан айтты тойлап жатқан еді. Мереке аяқталғаннан соң қазақтар 
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жайлауға көшуге тиіс болатын. Сондықтан да халықпен жақынырақ танысуды, қағазға түсірілген 
мәліметтердің шынайылығына, тұрғындардың орыс үкіметіне берілгендігінің дәрежесіне, жаңа 
ереженің дұрыс енгізілуіне көз  жеткізуді көксеген Рукин приставтықтың бір бөлігін болса да аралап 
көруді жөн санады.  Осы мақсатына қол жеткізуде ол қаруланған  №1,2, 3 Орал казак жүздіктерімен, 
яғни 40 атты казак пен 2 урядникті, 1 офицерді ертіп, наурыз айының басында қазақ даласына 
баруға қамданды. Отрядың барлық қаруларын, керек-жарақтарын, бір жарым айға жететін 
азық-түлікті 320 түйеге, 260 арбаға тиеп, 1870 жылдың  15 наурызында жолға шықты. Рукин 
сапарын  бірден Бозащыға бағыттап, Қарағаш (Каракач) шығанағына, одан әрі оңтүстікке қарай 
Александоров-Бай түбегіне бұрылып, 25 наурызда  фортқа қайтып оралуды жоспарлады 
(Уральские войсковые ведомости, 1870: 38). Онымен бірге 38 казак, 2 урядник, хорунжий Ливкин, 
пристав көмекшісі есаул Логинов, тілмәш Бекметов, құлат орақ бөлімшесінің сардары Табышев, 
ауыл старшинасы Қосшы (Кощей) Имбердинов, құпай Дүзбатыров, Орақ Жаулинов (Джавлинов), 
молда Бура Есенамалов, түрікмендерден ауыл старшинасы Атандек Жамаболов (Джамабулов) 
және қызмет көрсету үшін 5 адам болды. Әрбір адамға 40 патроннан және 45 күнге жететін азық-
түлік алынды (Уральские войсковые ведомости, 1870: 38).

Бұдан өзге құрамында екі Орал жүздігі, бір Орынбор губерниялық  батальоны бар екі 
отрядты бастаған подполковник, барон Фонъ-Штемпель де қырға шықты. Олардың соңынан 
жоғары биліктегілерге үнемі ақпар жеткізіп отырған Торғай облысының губернаторы Юркоский 
комиссиясынан 3 казак жүздігі қоса аттануға тиіс болды. Мұның бәрі қазақтардың «жабайы 
тобыры» тұтқиылдан шабуыл жасай қалса деген қорқыныштан жасалды. Себебі жазалаушы әскер 
әлсіз еді, қарулары да үнемі жетісе бермейтін.  Сондықтан әскердің кемшіліктерін  көтерілісшілер 
алдында  көрсетпес үшін барын салды. Оның үстіне өздерінің беделін арттыру және өлкеде «тәртіп 
орнатуға» бағытталған әрекеттерінің дұрыстығын паш еткілері келді. Юрковский комиссиясына 
қарасты  отрядты бастап жүру Рукинге жүктелді. 
     Форттан 15 верст жол жүрген отряд Құрын (Курунъ) сайына тоқтап, одан әрі  Бұрла құдығына 
келіп қонды. Осы жердегі ауылдан қой сатып алуға барған урядник Багайдиннен қазақтар 
отрядты дұшпандықпен қарсы алуға дайындалып жатқандығы туралы мәлімет алды (Уральские 
войсковые ведомости 1870: 38). Көтерілісшілер Рукиннің әрекеттерін жіті бақылап, әрбір басқан 
қадамын аңдып отырған еді. Отряд бекіністен ұзап шықпай жатып, Рукинді далаға кіргізуге 
қарсы болған «жабайылар» тобы оның жолын тосты. Отряд Құнандөңге келгенде оған бірнеше 
адамы бар Маяев қосылды. Инебұзақ-Құмардан елді мекенңнде Маяевтың жіберген адамдары 
«жабайылардың» сардар Иса Төленбаев және батыр Қара Мұрат Жолдыбаев бастаған 150 
сарбаздан тұратын әскер жасақтағаны жөнінде хабар алды. Алайда Рукин олардың ешқайсысына 
сенбеді. «Қазақтар жиналғанымен жақсы қаруланған орыс отрядын көргенде тарап кетеді» деген  
Маяевтың пайымымен келісті.  Отряд алдыға қарай жылжуды шешті. 22 наурызда жан-жақтан 
қазақ топтары көріне бастады. Қазақ жасақтарының көбейіп жатқандығы жөнінде хабар жеткізуші 
Қалдыбаев Иса Төленбаев жасағында 200 түйенің жиналғандығын, қаруларыы бар екендігін, 
Маяев пен Рукиннің  жаңа ережені дұрыс енгізбей жатқандығы туралы айтты. Рукин Қалдыбаевты 
Исаға жіберіп, оған сенбейтін болса, келіп келіссөздер жасауына болатындығын жеткізді. Ал Иса 
болса айтылғандардың барлығын қағаз жүзінде растауды талап етті. 23 наурызда қайта оралған 
Қалдыбаев Иса есімдері аталған төрт адамды аманатқа беретіндігін,  олардың орнына Маяевті 
босатуды талап етті. Сөйткенше болмай, отрядтың алдынан 100 адамнан тұратын «шайка» көрінді. 
Отряд жақындаған сайын кері шегініп, ешқандай дұшпандық әрекет жасамды. «Шайка» Ұсақ 
құдығына дейін отрядтың соңынан ілесіп отырды. Отрядының әлсіздігін білетін Рукин кешке 
қарай Қалдыбаевты тағы да бір жарым верст жерде орналасқан қазақ жасағына жіберді. Исаға егер 
отрядты қырып тастайтын болса, орыс үкіметі қазақ халқына ешбір аяусыздық танытпайтындығы 
жеткізілді. 
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Ымырт жабыла қазақ жасағы отрядтқа оқ жаудырды. Екі жақ таң атқанша атысты. Жергілікті 
тұрғындардан жиналған күшті көрген Рукин фортқа Зелениннің атына құпия түрде көмек сұраған 
хат жөнелтті. Хатта Зелениннен  шұғыл түрде адам күшін, қару-жарақты, азық-түлікті, дәрі-дәрмекті, 
дәрігерді жіберуін өтінді. Тез арада 20 адамнан тұратын казак отряды, 1 урядник, 1 офицер, 1 
фельдшер және 1.600 патрон жинақталды. Отрядқа қажетті жылқылар жетіспегендіктен осы өңірде 
тұратын армаяндардан сатып алды. Отрядтың бастаушысы би Маяевтің ұлы болып бекітілді (Юдин, 
1894: 146). 
  Хатты жібергеннен кейін Рукин наурыздың 24-нен 25-не қараған түнді тыныш өткізді. 
Таңертең қазақтар оның айналасынан ұзақтап, шабуылдан бас тартқандай болып, тауларға барып 
жасырынып, жан-жаққа тарап кеткендей сыңай танытты. Рукин болса, қазақ жасақтарының тарап 
кеткендігіне көз жеткізбей фортқа қайтпақшы болды. Сөйтіп, лагерін тастап, жолға шықты. Екі 
шақырымдай (деректерде верст деп жазылған) жүргеннен кейін қазақ жасақтары оны қайтадан 
қоршап алды. Атыс басталып, адайлықтар азық-түлік тиелген түйелерді тартып алды (Юдин, 1894: 
146).  Рукин отрядын қоршаған көтерісшілер тобы оның алдыға жүруіне кедергі жасап отырды. 
Күні бойы отряд небәрі он шақырымдай ғана алдыға жылжыды.  Фортқа барар жолда Каспий 
теңізінің жақын жерде үлкен жыра бар еді. Бір жағы осы жердегі балықшыларға, екінші жағы теңіз 
арқылы қайыпен фортқа жетуді ойлаған Рукин солай қарай беттеді. Алайда қазақтар ол жағын да 
ескеріп, алдын-ала ойластырып қойған-ды. Жыра түгел жайлап алған қазақтар отрядтың жолын 
бөгеп, оның кері шегінуіне жол бермеді. Көтерілісшілердің қоршауында азық-түліксіз, ауыз сусыз 
қалған қалған Рукин енді оларды көндіруді ойлап, келіссөз жүргізу мақсатында би Маяевты 
жіберді. Алайда әбден ашу-ызаға булыққан көтерілісшілер онымен сөйлесуге, оның ығына 
жығылуға мүлде қарсы болды. Отрядтан бөлінуге аяқ басқан  Маявқа руластары оқ жаудырды. Ол 
амалсыз орнына қайтуға мәжбүр болды. 
     Сөйткенше өлке түн жамылды. Көтерілісшілер айнала от жағып, казактарды аңдумен болды. 
Таңсәріде отрядқа үш қарусыз адам: екі би және бір старшина келіп, келіссөздер жүргізіу үшін 
Рукиннің сенімді адамы, қазақ Косынканы (деректе осылай деп жазылған. Мүмкін есімі Қосын 
болар) талап етті. Ол отрядта жоқ болатын, себебі Рукин оны отрядтан аттандырып жіберген еді. 
Сондықтан көтерілісшілер Рукиннің өзін тілмәшпен келуін өтінді. Рукин қазақ тілін білетін есаул 
Логиновпен бірге  көтерілісшілердің басшыларына аттанды. 
   Келіссөздер ұзақ созылмады. Қазақтар жағы казактардан қаруларын тастамаса қоршаудан 
шығармайтындықтарын жеткізді. Логинов казактарға қаруларын тастауға бұйрық берді. 
Жазалаушылар қаруларын бір жерге үйіп қойды. Осы сәтті қалт жібермей аңдып отырған 
көтерілісшілер отрядқа тарпа бас салды. Логиновтың мойнына арқан салып, түйеге байлады, ал 
Рукиннің қолында револьвері бар еді, өзіне қарсы жүгірген адамдарға оқ атты. Алайда тигізе алмады, 
ұзақ ойланбастан қаруды өзіне бағыттап, атып жіберді (Юдин, 1894: 147).
     Осылайша көтерілісшілер 20-ға жуық жазалаушыны өлтіріп, тірі қалған 17 адамды тұтқындап, 
Рукиннің басын алып, оның жылқысымен бірге қолдау көрсетуге уәде берген Хиуа ханына 
жіберді (Юдин, 1894: 147). Қақтығысты ары қарай жалғастырып, Сартан шығанағындағы 
Александров фортына қарасты Николаев станицасы тұрғындарының қайықтарын тонап,  
балықшылардан кек алды. Александров фортына қауіп төндірді. Бастаған істерінде жеткен жеңістері 
қарулы қақтығысқа қатысқандардың  күрес шебі нығайып, елді жігерлендірді. Көтерілісшілердің 
жетекшісі Иса Тіленбаев қалың бұқараға басшылық етуде шеберлік және жазалаушылармен 
келіссөздерде дипломатиялық әдептілік танытты (Қазақстан тарихы, 2002: 422).       
      Александровск фортына шабуыл
   Үш күннен кейін Рукинмен жолығыса алмай кері қайтқан отрядтан форттағылар Рукиннің 
өлтірілгендігі, Маңғыстау халқының жаппай көтеріліске шыққандығы туралы хабардар болды. 
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Шындығында да маңғыстаулықтардың бәрі бірдей атқа қонған еді. Бас көтеру наурыздың 
ортасында басталып, сәуірде етек жайды. Маңғыстау түбегіндегі Кіші жүз рулары хиуалықтардың 
көмегінсіз-ақ бас көтеріп, атой салды. Деректерде өлке халқының саны бірде 20, бірде 30 мың 
шаңырық деп көрсетілген.Әр  шаңырақтан қару ұстағандар кем дегенде 1-2 адам деп есептесек,   
көтерілісшілердің саны орта есеппен 30 мыңнан астам болған. Қарулы қатығыс кезінде әсіресе 
Байымбет, Жебеней, Жар, Адай руларының өкілдері қайтпас қайсарлықтарымен көзге түскен 
(Военный сборник, 1871: 5). Алайда орыс деректерінде қазақтар небәрі 15 мың адамнан тұратын 
жасақ құра алатын болған деген факті орын алған (Военный сборник, 1871: 5). Шындығында ел 
басына күн туған, аласапыран кезеңдерде қазақ үйде отырыпты дегенді естіп көрмеппіз. Ата-
бабасы ат үсінде түн қатып, жаумен жағаласқан ұрпақтарының әлсіз болмағаны хақ. Елінің 
ертеңгі күнін ойлаған маңғыстаулықтардың болашағы шешіліп жатқан тұста қай-қайсысының 
шет қалуы мүмкін емес еді. Мұны отарлаушы елдің өкілдері де мойындап,  өлкеде жаппай 
наразылық білдіріп жатқандар туралы «қазақтар өр мінезді, еркін, үкіметтің талаптарын орындауға 
асықпайтын, кез-келген әскери әрекетті соғыс театрына айналдырып жіберетіндер» (Военный 
сборник, 1871: 5), -деп жазды. 

Фортта басшы ретінде қалған капитан Зеленин ахуалдың ушыққандығына көз жеткізгендіктен 
қорғаныс жағдайына көшіп, 27 наурызда қайықпен Гурьевке Орал облысы әскери басшысына және 
Астраханьге хабарлама (донесение) жіберді. Үш күннен соң, яғни 1 сәуірде Орынбор генерал-
губернаторы генерал адъютант Крыжановский наразылықтың қыр-сырына қанықты. 

Бекіністі шұғыл қорғаныс жағдайына көшіріп жатқанын білген көтерілісшілер Рукинді 
алдаған сияқты Зеленинді де алдау мақсатында оның жақсы танитын биі арқылы хат жіберді. 
Хатта Рукиннің қазақтармен тіл табыса алмағандығы, көтерілісшілер санының 5 мың адамнан 
асатындығы, сол себепті оның отрядымен қолға  түскендері туралы айтылды. Енді Рукинде 
бекініске алып келетіндері және Зелениннің оны қарсы алуға шығу керектігі жазылды. Зеленин 
хатты алып келген биді тұтқындап, оның орнына бір кедейді көтерілісшілерге жіберіп, биді қарсы 
алуға бармайтындығын жеткізді. Көтеріліс басшысы туысының жау қолында қалғанына ашулы 
екенін, мұнысына жауап беретіндігі туралы хабар берді. Зеленин қазақтардан қорықпайтындығын 
және оларды «қонақжайлықпен қарсы алуға» дайын екендігін хабарлады. Зеленин қолға түскен 
би арқылы көтерілісшілердің жексенбі күні бекініске шабуыл жасайтындарын біліп алды (Юдин, 
1894: 149). 

Бекіністі айтылған күні шабуылдаған көтерілісшілер жауған оқтың астында қалды. Осылайша 
күндізгі әрекеттері сәтсіздікке ұшыраған топ бекініске түнгі уақыттарда шабуыл жасап, апта бойы 
казактардың берекесін қашырды. Алайда бекіністі ала алмады, өйткені оны қорғауға қосымша 
күш келген еді. Бекініске майора Архангельский бастаған екі рота жаяу әскер және граф Кутаисов 
бастаған екі рота  атқыштар, 140 дагыстандық келген кезде көтерілісшілер далаға тереңдей еніп, 
көшіп кетті (Юдин, 1894: 150).

Көтерілісшілердің екпінді қарқыны мен қайтпастығын, бүкіл өлке тұрғындарын 
қамтығандығын көрген империяның жергілікті билеушілері подполковник, барон Фонъ-Штемпель 
және Юрковский бастаған комиссияны қарсы аттандырды.  

Қақтығыстың басылуы
Қозғалысты басуға басшылық жасау қолына шоғырландырылған граф Кутаисов «ең жабайы, 

дөрекі және жауынгер қазақтарды» тыныштандырудың өз жоспарын ұсынды. Алайда Кутаисовтан 
өзгелері бұл өлкені тыныштандырып қана қоймай, оны бағындыру керектігі туралы ұсыныс айтты. 
Өлкеге бүлікшіл орыс провинциясы ретінде емес, империяның жаңа, дұшпан, тәуелсіз ортаазиялық 
иелігі ретінде қарау қажет деп санайтындар кездесті. Мұндай пікір айтушылар бағындыру үшін бір 
ғана Александровск бекінісінің жеткіліксіздігін, халықты бағындырудан гөрі басқару, ал басқару 
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үшін оны терең білу қажеттілігін  қадап айтты. Олай етпеген жағдайда халық үнемі наразылық 
танытып, көтеріліс жасай беретіндігін ескертті. Көтерілістерді басу үшін орасан зор шығынның 
кететіндігі және бірнеше айларға созылатын әскери қимылдардың  жасалуы тиістігін алдыға 
тартты. Шындығында да Маңғыстаудағы оқиғалар осыны көрсетіп берді. Рукин салық жинауға 
көшпес бұрын халықпен, оның жағдайымен етене танысуы тиіс еді. Сол кезде казак жүздіктерінің 
айтарлықтай  уақыты бойы өлкедегі «бүлікшілерді»  басуға кетпеген, халықтың берекесі қашпаған 
болар еді. Империяның мүддесінде пікір білдірушілер бұл көтерілісті басқанымен адайдықтардың 
келесі бас көтерулерді ұйымдастыратындығына шек келтірмеді (Военный сборник, 1871: 5).
       Дегенмен Графтың жоспарында «елдің ішіне тереңдей еніп, онда жергілікті  адайлар өздерінің 
көшуі үшін қажет болған кезде айналып өте алмайтын бекіністерді алдын ала басып алып», сол 
арқылы олардың шетінен жолына кедергі жасау, «бағынуға мәжбүр ету» көзделді (Қазақстан 
тарихы, 2002: 422). Барон Штемпельдің және Юрковский комиссиясы түбектің әр жерінен 
көтерілісшілерге қарсы қимылдар жасаулары тиіс болды. Қазақтардың жасақтарын адам аяғы 
баспайтын шөл далаға кетіп қалмай, күш біріктіріп, қайта шабуыл жасамай тұрғанда жою бірінші 
кезекке қойылды. «Бүлікті жөргөгінде тұншықтыру үшін» «қолайлы бекіністер ретінде Кутаисов 
Маңғыстаудың Киндері шығанағынан және Үстірт қыратының солтүстік бөлігінде, Орынбор 
даласымен «көршілес» жатқан Сағым алқабынан жүз шақырым жердегі Бесақты шатқалын таңдап 
алды. Жоспар мақұлданған жағдайда бірінші бекіністе 6 рота жаяу әскер, 4 зеңбіректегі 6 жүздік 
бар атты әскер; екіншісінде  - 2 рота, 3  зеңбірегі бар 4 жүздік шоғырландырылатын болып шешілді 
(Қазақстан тарихы, 2002: 422).
     Граф Каспий теңізінің оңтүстігіндегі Красноводскіге жақын жердегі Александр-Бай сайында 
көшіп жүрген түікмендерге барып, түйе алып келу үшін капитан Багратион-Мухранский князьдің 
басшылығымен 140 дағыстандықты жіберді, себебі фортта бірде-бір түйе қалмады. Оларды 
қазақ жасақтары тартып алған болатын. Граф өзімен бірге 4 рота жаяу әскерді алып, далаға 
көтерілісшілерге кетті. Бекіністің жанына орналасқан армяндардың иелегінде  қарамағында 70 
солдат бар майор Архангельскийді қалдырды. Қандай жағдай болса да фортқа бармауды тапсырды. 
Ал бекіністе қолдарында 1809 жылы дайындалған қарулары бар 70 адам қалды (Юдин, 1894: 152). 
Бекіністі бұрынғысынша Зеленин басқарды. Айналадағы тауларда әскердің жолын бөгеп, тасада 
жатқан көтерілісшілерді көрген Зеленин Архангельскиймен күш біріктірді. Көтерілісшілер күндіз 
қарудың салдарынан көп шығынға ұшырағаннан гөрі бекініске түнде шабуыл жасауды жөн деп 
санады. 
       Күн батып бара жатқан кезде көтерілісшілер бекініске қарай лап қойды. Бекіністі қоршап алған 
қазақ жасағы фортқа қайтып келе жатқан  граф әскеріне қарай беттеді. Олар граф әскерімен бірге 
Багратион князьдің және елуден астам дағыстандықтардың бар екенін білмеді. Үлкен әскерден 
бөлінген топ деп тапшылады. Екі жақ шайқасып, графты дағыстандықтар аман алып қалды. 
Шабуыл кезінде қазақтар графтың жылқысын, чемоданын, ішіндегі ақшасымен, заттарымен бірге 
тартып алды, бірақ жазалаушы отрядты жеңе алмады. Жасақты аман қалдыру үшін сарбаздар 
жан-жаққа тарап кетті (Юдин, 1894: 153). Графтың әскері дағыстандықтар болмағанда жеңіліске 
ұшырайтын еді. Орын алған жағдайды граф бірден Кавказға жеткізіп, шұғыл түрде тағы да көмек 
сұрады. Осылайша Александровск фортына 500 дағыстандықтар және толық құрамдағы атқыштар 
батальоны, қару-жарақ жеткізілді. Дағыстандықтардың келуіне орай жағдай өзгерді. Мұның 
барлығы қазақ көтерілісшілері қорқыту және орыс өкіметіне бағындыру үшін жасалды. Алайда 
әлі де болса жергілікті тұрғындардан құралған жасақтың мықтылығы орыс билігін алаңдатты. 
Қозғалыс жетекшілерінің Хиуа хандығына оның тарапынан сырттай қолдауды қамтамасыз етуге 
үміт артып делегация жіберуі жергілікті өкімет орындарын тағы да мазасыздандырды. Хиуа 
билеушісі адайлар қозғалысын қолдау үшін 4 зеңбірегі бар, 6 мың адамдық жасақпен қимыл 
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жасауды ұйғарды. Бірақ шектес аудандарда Хиуаның әскери қыр көрсетуі нақты нәтижелер 
бермеді, дегенмен аймақтағы жағдайды едәуір шиеленістірді. хиуалық өкілдер қазақтардың 
христиан дініне кіргізілуі мүмкін екендігі туралы лақап таратып, адайларды қоздыруды 
тоқтатпады (Қазақстан тарихы, 2002:423).

Фортқа әскер келгеннен кейін Кутаисов оларды ертіп Сарытас шығанағына кетті, өйткені 
көтерілісшілер жағалаудағы Николаевск  станицасына шабуыл жасап, өртеп жіберген, форштадты 
тонаған «бүлікшілерді» жазалау еді. Бірақ қазақтар Хиуаға жақынырақ Үстіртке кетіп қалды. 
Жергілікті жердің ерекшелігін білмейтін отрядтың оларды қуып жетуі екі талай еді. Қазақтардың 
соңына түсу графтың өзіне және өлтірілген Рукиннің орнына Маңғыстау түбегінің бастығы болып 
жаңадан тағайындалған полковник Ломакинге тапсырылды. Ломакин бір ауылды шауып, 20 мың 
қойды, 2  мың жылқыны және 600 түйені айдап әкетті. Оңай олжаға батқан жазалаушылардың  ісі 
оңға баспады, жол жөнекей көтерілісшілердің шабуылына кезігіп, малдан айрылып қалды. Граф 
малдан айрылып қалғандары туралы князь Меликовке мәлімдеме жасауға мәжбүр болды (Юдин, 
1894: 155). Көтерілісшілердің күшін көрген князь Меликов бекініске өзі келді. Алайда бұл кезде 
«бүлікшілер» хиуамен шектес аудандарға көшіп кеткен еді.

Рукиннің сәтсіз «сапарынан» кейін көтерілісшілерді басу үшін жасақталған жазалаушы 
отрядтардың  жұмылдырылуы бір жағынан казактардың  әскерін «бұратана халыққа» паш ету, 
қыр көрсету болса, екінші жағынан қазақ ауылдарының тұтастай көтеріліп, орасан зор күшке 
айналуынан жергілікті билік қатты сескенді. Сол себепті тұтастай Орал казак жүздігі 
Маңғыстаудың түкпір-түкірін аралауға жіберілді. Ломакин бастаған жүздік Жайық (Е. Пугачев 
бастаған көтерілісті басып, жаншу кезінде өзеннің атауы Урал деп өзгертілді) өзенінің сол 
жағалауына шығып, Барбашева өзеніне қарай жазалаушы отрядтың «салтанатты шеруін» жасап 
жылжып, далаға бет алды. Үш сағат жол жүріп, Хан көлге (Хан-Куль) станицасына келіп тоқтады. 
Аялдамаларында әскердің барлық ережелерін сақтап, 30 шақты жылқыны байлауда ұстап, дабыл 
қағылған жағдайда дайын болудың амалдарын жасады. Чунак-Анкаты деп аталатын станицада да 
әскери тәртіп қатаң сақталды. Отряд Куперле-Анкаты өзенінің бойындағы станицада түстеніп, 
Танасъ-Анкатыдағы станицаға келген бойда Юрковский жіберген мәлімет алды. Хабардың мәнісі 
мынадай: бірі - барона Штемпель отрядын Жамансай деген жерде көтерілісшілердің 20 мың 
адамнан тұратын тобы қоршауға алған. Отрядтың жағдайы мүшкіл, сондықтан да Калмыковск 
бекінісіне кері қайтуға мәжбүр. Екіншісі - қазақтар отрядты кірпік қақпай қарап отыр, оңтайлы 
сәтте үлкен топпен шабуыл жасап, оны құртып жібермекші (Уральские войсковые ведомости, 1870: 
38). Жағымсыз хабар алған отрядқа барона Штемпель әскерінің күйін кешпес үшін  Юрковский 
жүздіктерге Илецк қалашығына қарай кері жүруді бұйырды. Ертеңіне отряд  Танасъ-Анкаты 
өзенінен солтүстік-шығысқа қарай сап түзеді. Станицадан кетерде көшпенділердің жинап қойған 
шөбі қаса-қана өртелді (Уральские войсковые ведомости, 1870: 41). Казактардың көшпенділерге 
қатысты мұндай  әрекеттерді бұйрықсыз жасамауды қатаң тапсырды. Мұның соңы жақсылыққа 
әкелмейтіндігі түсінікті еді. Келесі күндері Юрковский Илецк қалашығына жүріп кетті, ал отряд 
болса қазақ даласына тереңдеп ене берді. Казактар отрядының ендігі ойы барон Штемпель 
отрядымен қосылу болды. Қармақсай, Ақбұлақ, Шегерді, Өлеңті, Бұлдырықты таулары мен 
өзендерінен өткен отряд тезірек Штемпель әскерімен кездесуді көкседі. Тұс тұстан жортқан 
отрядтарды қазақ жасақтары аңдып, оңтайлы сәтте шабуыл жасап отырды. Отрядты қоршап, 
қаруларын, түйелерін, жылқыларын тартып алды. Сондай сәттердің бірінде көтерілісшілер 
жасағы Штемпель отрядын қоршады. Қоршауда қалған отряд әупірімдеп аман қалып, Қазбек 
сайында қарсылық көрсетіп, ақыры Калмыковск бекінісіне қарай шегінген болатын. Бұлардың 
ешқайсысынан хабары жоқ жазалаушы отряд ілгері жүріп, Көкөлең (Кук-Улякъ) станицасына 
келіп жетті. Осы жерде түнеп шығуды ойлаған отряд жергілікті тұрғындар жауып кеткен 
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құдықтардың бетін ашпақшы болды. Алайда оның сәті түспеді (Уральские войсковые ведомости, 
1870: 41). Жаудың күшін әлсірету, ен далада сусыз қалдыру мақсатында көшпенді қазақтар 
атам заманнан құдықтарды жауып кететін. Оларды жабудың да, ашудың да өзіндік құпиясы 
қалыптасқан. Оның үстіне бұл іс көп уақыт пен еңбекті талап ететін. Казак  отрядының оны білуі 
мүмкін емес-ті. Сондықтан отряд ілгері жылжып, Сабын көлдің (Сабынъ-Куль) жағасына келіп 
түнеді. Бұлдырықтыдан (Бундургды) шығарда арбашылардың бір бөлігі бір айдың ішінде қайта 
оралып, азық-түлік алып келу үшін бөлініп, бекініске қайтты. Көтерілісшілердің тұқиылдан 
шабуыл жасауынан сескенген басшы Сабын көлден кетерде корнет Меркульевке 40 казак пен 1 
урядникті алып, Қантығайтыға Канды-Гайты өзеніне дейінгі жолды барлау тапсырылды. Шағын 
топ жолда жылқылардың іздерін, алыста біресе көрініп, біресе көзден ғайып болып кететін 
«шайканы» көрді.Айтарлықтай ештеңені байқамаған Меркульев тобы отрядқа қайтып оралды. 
Жетікөл (Дзитакуль) маңында жүздік Ереминмен тағы да 40 казакты барлауға жіберіп алды. Олар 
да ештеңені байқамай қайтып келді. Жетікөлде 3-4 сағат дем алған отряд Жаксыбай (Джаксыбай) 
өзеніне қарай кері жүруге мәжбір болды, өйткені осы жерде  отряд басшысы Орал облысы 
әскери губернаторынан құпия бұйрық алды. Отрядқа шұғыл түрде Калмыковск бекінісіне қарай 
жүру бұйырылды. «Бүлікшілер» шабуыл жасаған жағдайда көмек алатындай бекіністен алыс 
емес тұста орналасу қажеттілігі және әскери губернатордың тікелей басшылығымен келе жақтан 
отрядты күту қатаң тапсырылды. Барона Штемпель отрядының Калмыковск бекінісіне жеткендігі 
айтылды. Ал шабармандар Жетікөл маңында қарулы бүлікшілердің Штемпель отрядына шабуыл 
жасағаны туралы хабар жеткізді. Бекініске қарай дамылсыз жүрген Ломакин отряды Жалгызағаш 
(Джангизъ-Ачач) шатқалында әскери губернатордың жасағын күтуді шешті (Голованов, 1871: 
29). Отрядтың тоқтағанын естіген көтерілісшілер қарсы шабуылға шығуға бел байлады. Алайда 
Калмыковск бекінісінен әскери губернатор, подполковник Веревкин және граф Комаровский 
бастаған біріккен жазалаушы отрядтың бүлікшілерді талқандауға шыққанын естіп, ордалықтар 
кері шегінді. Осыдан кейін көтерілісшілер  бірнеше топқа бөлініп, «шайка» болып әрекет жасауға 
көшті (Голованов, 1871: 29). Веревкин отрядына шабуыл жасап, олардың әлсіздігін пайдаланды. 
Алайда әскери губернатор шұғыл  қимылдап, оған Ломакин отрядын қосты. Қалған әскер 
жорықты жалғастыру үшін барон Штемпельге тапсырылды. Көтерілісшілер жазалаушы отрядтарға 
қарсы қайта-қайта қырғидай тиіп, мазаларын ала берді. Ойыл өзенінің сол жағалауында 
жазалаушылар лагерінен15 шақырым жерде бүлікшілер генерал Веревкин бастаған отрядтқа 
2 мың адамнан құралған қазақ жасағы шабуыл жасады. Отрядтың биіктеу жерге орналасуы 
және жақсы қарулануы жасақтың жеңіске жетуіне жол бермеді. Күштің жазалаушылар жағында 
екендігін сезген «бүлікшілер» жылдам тарап кетті (Голованов, 1871: 30). Соңдарынан қуу 
үшін №2 Орал жүздігінің Артамон  Ротнов басқарған взводы жіберілді. «Бүлікшілер» кішкене 
шоқылардың жанында взводты қоршап алды. Алыстан осының бәрін байқап тұрған біріктірілген 
әскер қоршаудағыларды құтқару үшін 150-дей  адамды аттандырды. Жазалаушылар күшінің   
басымдылығын көрген жасақ  қылыштарымен, найзаларымен айбат көрсетіп, жазалаушыларды 
бірнеше рет айналып, қырға беттеп, жоқ болып кетті кетті (Голованов, 1871: 30).

Шілденің басынан «бүлікші орда рулардың сардарлары мен старшиндері генералға келіп, 
жаңа ережені мойындауға дайын екендіктерін білдірді. Жиырмасыншы шілдеге қарай ережеге 
бағынатындардың саны 20840 шаңыраққа жетті (Голованов, 1871: 33). Дегенмен халық әлі де 
шаңырақ салығының көбейтілгеніне наразылық танытып, күш біріктіруге ұмтылды. Әсіресе 
адайлықтардың үштен бірі орыс үкіметінің талаптарына бағынудан бас тартты. Әлі де болса бірігіп, 
өздерінің еркіндігін сақтап қалуға ұмтылды. Шілденің жиырмасында Кенже шатқалына жақын 
жерде кете руынан жинақталған жасақ №2 Орал жүздігіне шабуыл жасады. Алайда шаңы аспанға 
көтеріліп келе  жатқан колоннаны көрген «бүлікшілер» ауылды тастап қашып кетуге мәжбүр болды 
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(Голованов, 1871: 34). Әскер басшысы ауылда қалған біраз мүйізді ірі қара малды және қойды 
айдап әкетуді бұйырды.
  Империяның жергілікті органдары өздерінің билігін қолындағы қару арқылы жүргізе 
алатынына Ойыл өзенінен  Тайсойғанға дейін жүріп өткен казак әскерінің «шеруі» арқылы 
көз жеткізуге тырысты (Военный сборник, 1871: 5). Ақиқатында жазалаушы әскердің күші 
соншалықты көп әрі мығым емес еді. Соны байқаған орыс қоғамы өз ойын ашық айтудан 
жасқанбады. Орыс басылымдарында «ордалықтардың жаңа ережеге бағынулары аласапыранды 
тоқтаудан, дағыстандықтардың қарудың арқасында жеңіске жетулерінен, тұрғындардың 
казактардан қорқуы салдары еместігі» туралы пікір айтылды. Журнал беттерінде көтерілісшілер 
күресті құрғақшылықтың салдарынан келе-келе түйеге, үйір-үйір жылқыға, табын-табын сиырға, 
қора-қора қойға азықтың жетіспеушілігіне, бай-қуаттылар саудасының тоқырауына, Хиуадан 
әкелінетін ұнның тапшылығына байланысты тоқтатты деп жазылды (Военный сборник, 1871: 
5). Бұны қарулы қақтығыстың аяқталуының бір себебі  деп есептесек, бастысы қазақ шаруалары 
өз қатарын берік біріктіруге қол жеткізе алмады, мұның өзі саны жөнінен болмашы жазалаушы 
отрядтардың халық қарсылығының негізгі ошақтарын тұншықтыруына мүмкіндік берді; қазақ 
шаруаларының рулық тар өрісті мүдделері отаршыл империяның әскери құрамаларынан өзінің 
ұйымдасуы жағынан едәуір кем түскен көтерілісшілер жасақтарындағы тұрақтамаушылықты 
туғызды. Көтерілістің ішінара рулық үстем топқа, ал кейде жоғары көшпелі ақсүйектерге жататын 
басшылары екіжүзділік көрсетіп, әр түрлі тұрғыдағы көзқарас ұстанды (Қазақстан тарихы, 2002: 
423)

Қорытынды
Осылайша 1870 жылдың тамыз айында жарты жылдай уақытқа созылған Маңғыстаудағы 

қарулы қақтығыс аяқталды. Ашық наразылыққа шыққан қазақ жасақтары жеңіліске ұшырады. 
Қақтығыстың зардаптары да орын алды. Елдің шаруашылығы күйзелді, халықтың берекесі кетті. 
Маңғыстаулықтардың біразы Үстірке көшіп кетті. Өлке тұрғындары жаңа ережеге бағынуға 
мәжбүр болды. Ресейдің мерзімді басылымдарын дүрліктірген «жабайы қырғыздардың бас көтеруі» 
орыс үкіметін ойландырды. Үкімет «бұратаналарды» бағындырудан гөрі басқару қажеттігін анық 
байқады. Орыс атқамінерлері жергілікті халықтың мүддесімен санасу керектігін де ескерді.  Осы 
тұрғыдан алғанда Маңғыстаудағы қарулы қақтығыс орыс үкіметі үшін үлкен сабақ болды. Қарулы 
қақтығыс шағын сипатта болғанымен, оның географиялық шеңбері тым ауқымды болды. Қақтығыс 
бүкіл дерлік Батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстанның бір бөлігін қамтыды. Орыс үкіметіне 
уақытында қазақ даласына «Уақытша ережені» енгізуге кедергі жасады. Шаңырақ салығын 
жинауды қиындатты (Қазақстан тарихы, 2002: 424). Салық жинап қана қоймай, өлкені тұтастай 
өзіне бағындыруға бет бұрған орыс үкіметінің жоспары біраз уақытқа кейінге шегерілді. Қазақ 
халқы тағы да өзінің тәуелсіздігі барлық құндылықтардан жоғары екендігін дәлелдеді. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В БУКЕЕВСКОЙ ОРДЕ 
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДЖАНГИР ХАНА

SOCIO-POLITICAL SITUATION OF THE BUCKEY HORDE DURING 
THE DIRECTION OF JANGIR KHAN
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Аннотация. Мақалада XIX ғасырдағы Бөкей ордасындағы қоғамдық-саяси ахуал қарастырылады. 
Қазақ-орыс қатынастары жағдайында өзекті болған қазақтардың жерді пайдалану мәселесіне назар 
аударылды. Саяси жағдайға және патша автократиясының саясатымен ұлттық батырлардың күресу 
әдістеріне қысқаша тарихи шолу келтірілген. Оның тұсында қазақтардың әлеуметтік жағдайында 
түбегейлі өзгерістер жасаған Жәңгір ханның рөлі толығырақ сипатталған. Материалдың тұсаукесері 
Астрахань мен Қазан мемлекеттік мұрағатының коллекцияларынан анықталған құжаттарға 
негізделген.

Түйін сөздер: Ішкі (Букеев ордасы), жер мәселесі, Жәңгір хан, Исатай Тайманов, Махамбет 
Өтемісов, әлеуметтік стратификация.

Аннотация. В статье рассматривается социально-политическое положение в Букеевской Орде в 
XIX веке.  Освещается вопрос земельного пользования казахов, который стал актуальным в разрезе 
казахско-русских отношений. Приводится краткий исторический обзор политической обстановки и 
о методах борьбы народных героев с политикой царского самодержавия. Более подробно освещается 
роль Джангир хана, который внес кардинальные изменения в социальное положение казахов в 
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период своего правления. Изложение материала построено на документах выявленные из фондов 
государственных архивов Астрахани и Казани. 

Ключевые слова: Внутренняя (Букеевская орда), земельный вопрос, Джангир хан, Исатай 
Тайманов, Махамбет Утемисов, социальная стратификация.

Annotation. The article discusses the socio-political situation in the Bukeevsky Horde in the XIX 
century.

The issue of land use of the Kazakhs, which has become relevant in the context of Kazakh-Russian 
relations, is highlighted. A brief historical overview of the political situation and the methods of the struggle 
of national heroes with the politics of the tsarist autocracy is given. The role of Dzhangir Khan, who made 
fundamental changes in the social status of the Kazakhs during his reign, is described in more detail.

The presentation of the material is based on documents identified from the collections of the state 
archives of Astrakhan and Kazan.

Keywords: Internal (Bukeev horde), land issue, Dzhangir Khan, Isatay Taimanov, Makhambet 
Utemisov, social stratification.

Введение. Возникновение Внутренней орды в Волго-Уральском междуречье было обусловлено 
совокупностью многих как внутренних, так и внешнеполитических факторов. К первой группе 
предпосылок следует отнести дефицит необходимых пастбищных земель на территории Младшего 
жуза и усиление междоусобных конфликтов казахов, выражавшиеся в виде борьбы различных 
султанских группировок за власть (Б.Т. Жанаев, В.А. Иночкин, С.Х. Сагнаева, 2002: 4). Отметим, 
что среди внешнеэкономических факторов важную роль играло стремление царского правительства 
стабилизировать напряженную социально-политическую обстановку внутри степи. Наряду с этим 
отметим, что политоним Внутренняя или Букеевская орда по отношению к вновь возникшему на 
правом берегу Нижнего Урала этно-территориальному образованию части казахского населения 
Младшего жуза на протяжении приблизительно 20 лет его существования Россией официально не 
применялся, и появился данный термин только в 1824 г. в законодательных актах.

Источники, методология и методы. 
Источниковой базой статьи стали материалы, выявленные из фондов государственных архивов 

Астрахани и Казани, среди которых - формулярные списки, статистические отчеты, периодическая 
печать и другие. 

Труды дореволюционных авторов (чиновников, путешественников, исследователей) имели 
определённые мотивы - от изучения края до реализации задач царского самодержавия. Поэтому в 
процессе написания материала, активно использовались принципы объективности, комплексного 
подхода, системного анализа. 

Обсуждение. 
Социальное положение. Система социальной стратификации казахского общества и ее 

принципы, основанная на родоплеменных традициях, в XIX в. приходит в упадок. Социальный 
статус теперь далеко не всегда определялся его экономическим благосостоянием, а последнее, в 
свою очередь, не всегда зависело от его привилегированного положения. 

Говоря о социальном статусе казахов Букеевской орды, надо сказать, что здесь также существовала 
своя иерархия: хан, султаны, толенгуты, старшины, простолюдины (шаруа), духовенство (кожа). 
Образ жизни и быт местного населения, во всем был схож «с коренным составом киргизских орд 
и принят правительством в учреждении об управлении сибирскими киргизами», писал Ф.А.Бюлер. 
В своем этнографическом труде, Ф.А. Бюлер упомянул, что «преимущества, которыми пользуется 
высшее сословие происходит от родства с ханом или от участия в управлении ордою» (Альманах, 
2013: 113) 
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Во время правления Джангир хана, в 30-40 годы в Орде насчитывалось 385 султанов и более 
250 кожа. Как правило, султаны являлись родоправителями, но не все султаны имели свое личное 
имущество. Будучи родоправителями, султаны кормились в основном за счет приношений от 
народа (денежные сборы и «зякеты» в пользу хана и султана). При этом у родоправителей был 
довольно высокий авторитет. В заметках путешественников отмечается, что султаны редко, когда 
имеют менее 400 верблюдов, 500 КРС, 1000 лошадей, от 8000 – 10000 баранов. 

На тот момент насчитывалось более 20000 кибиток это примерно до 120000 душ обоего пола 
(1844 г.), в 1850 г. составляло 23598 кибиток (165186 человек), а ещё в 1814 году в Букеевской 
орде насчитывалось 8500 кибиток. Статистика говорит о явном приросте населения Орды, которая 
ранее зависела от перехода зауральских киргизов в степь или же от перекочевки ордынцев за Урал, 
то в 40-годы XIX века численность казахов зависела в основном от рождаемости (Астраханский 
статистический комитет 1874: 25). 

Помимо казахов, Волжско-Уральское междуречье заселяли поволжские и кундуровские татары, 
которые по мнению царских чиновников были активными участниками интеграции народов Степи в 
российские общественные отношения. То самое духовенство, о котором отмечалось выше в тексте, 
в частности происходило из числа татарского населения. Например, в современной историографии 
отмечается следующее: «Одним из направлений в развитии татарско-казахских отношений 
была организованная правительством деятельность татарского мусульманского духовенства с 
целью налаживания взаимоотношений как с казахской знатью, так и с рядовыми кочевниками» 
(Гибадуллина Э.М, 2011: 117). Но говоря о духовенстве в Букеевской орде вспоминается и то, что 
сословие кожа здесь состояло из двух влиятельных кланов – Мурзы-кожа во главе с Караул-кожа 
Бабаджановым и Кедей-кожа, к ним как отмечает И. Ерофеева – «в Букеевском ханстве примкнули 
15 потомков Фарси-кожа и 12 выходцев из клана Хан-кожа, не имевших самодостаточного влияния 
в Орде» (Б.Т. Жанаев, В.А. Иночкин, С.Х. Сагнаева, 2002: 11). 

Именно в этот период социальная жизнь казахов принимает несколько иной характер. 
Заручившись поддержкой Джангира, российское правительство пошло на увеличение количества 
мечети в Орде. Кстати, этот метод контроля над степняками получило начало в 80-е годы XVIII века, 
как раз в это время изданы приказы по снабжению казахов татарскими муллами (Указы Екатерины 
II). На самом деле, татарские муллы привлекались для политической разведки, лоббирования 
государственных интересов в Степи. Деятельность мулл наблюдалась во время важных ордынских 
мероприятий, например, во время избрания хана, или же приведения к присяге Российской Империи 
казахов, даже во время начала Ордынской ярмарки и т.п.

Далее если говорить о социально-политическом положении в Орде, то уже в середине 40-х 
годов XIX века наблюдается намерения российского правительства по ликвидации ханской власти 
в Орде. Прямым свидетельством этому, является резолюция Николая 1. Резолюция прозвучала в 
1844 году на одном из докладов графа Киселёва о Внутренней Букеевской орде, которая в полной 
степени подчеркнуло намерения Российской короны, которая считала, что в одном государстве не 
может быть другого самостоятельного государства: «В царстве другого царства быть не может» 
(Б.Т. Жанаев, В.А. Иночкин, С.Х. Сагнаева, 2002: 875). Намерение ликвидировать ханское звание в 
Степи – основная задача российского правительства. Алекторов А.Е. в своих наблюдениях писал: 
«Лучшим средством к изменению существующего порядка вещей во Внутренней Букеевской орде 
наше правительство видело в уничтожении в этой орде … ханского достоинства» (Оренбургский 
листок, 1887). 

В целом, Джангир хан – был именно тем правителем, который сумел провести ряд реформ 
для улучшения социального уровня подвластных ему казахов. Появление мечетей, первых школ, 
больницы, почты, ярмарки благоприятно повлияло на дальнейшее развитие букеевских казахов. 
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Постепенно намерение Российской короны трансформировать кочевое общество в оседлое 
получило свое оправдание (ГАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 19380 Л. 1-3). Эта трансформация отразилась на 
изменении привычного образа жизни казахов, которые помимо ведения скотоводства, начинают 
трудиться на промыслах.

Вся эта модернизация в Букеевской орде, привела к тому, что вместе с казахами, поволжскими 
и кундуровскими татарами, начали заселяться русские мещане и крестьяне. Их заинтересованность 
в Ханской ставке объяснялось тем, что здесь активно начала развиваться торговля, а вслед за ней 
проводились сезонные ярмарки.

Политическая обстановка. В начале XIX в. в приграничных с Россией районах Среднего и 
в особенности Младшего жуза, резко ухудшается социально-экономическая ситуация, которая 
привела некоторые районы края к голоду. Это не могло не отразиться на политической обстановке 
региона. В письменных сведениях освещается об условиях царского правительства, взявшего 
курс на расселение бедных казахов среди оседлого башкирского населения (Памятная книжка 
Астраханской губернии, 1904: 40-42). Массовый пропуск бедных казахов имел место на всем 
протяжении пограничной линии, начиная от устья Урала до района верхнего Прииртышья (ГААО. 
Ф. 857. Оп. 1(доп.). Д. 93, Л. 5-6). 

В работах дореволюционных авторов не нашел отражения широкий спектр политических 
и экономических предпосылок массового протеста против колониальной политики царизма. 
Только в конце XIX в., когда массовые разорения кочевого хозяйства казахов стали наносить урон 
экономике метрополии, в печатных изданиях Астраханской губернии появляются более правдивые 
высказывания. Так, объяснением отсутствия глубокого анализа причин многочисленных восстаний 
на территории западных районов Казахстана служили не только политические мотивы, но и 
несостоявшиеся еще систематические разработки истории азиатских окраин. Следует отметить, что 
основная часть одного и того же наблюдения повторяется в хронологическом диапазоне. Вместе 
с тем, надо сказать, что труды дореволюционных исследователей в любом случае содержат в себе 
богатый фактологический материал. Большая часть работы демонстрировала консервативный 
подход к изучению темы, оправдывая завоевательную политику царизма.

Как известно, причины стихийных миграций в западных регионах Казахстана, прежде всего 
были связаны с трансформацией кочевого общества. В первую очередь, стихийность переселений 
казахов была вызвана: бесправным положением, обезземеливанием, грабежом и эксплуатацией 
правящей степной элиты и царских колонизаторов. В этот момент наблюдается новый широкий 
размах народного волнения в степи, которое имеет место в первые годы правления Джангир 
хана. Как было ранее отмечено, по приказу царского правительства было запрещено свободное 
перемещение казахов из Нарын-Песков в Младшую орду. Букеевские казахи не были убеждены 
в превосходстве своего нового положения, поэтому пытались снова «слиться с общей племенной 
массой» (Медушевская О.М, 1996: 145). 

Безусловно, на новом месте положение казахов стало все более ухудшаться. Они испытывали 
неограниченный произвол со стороны правящей букеевской верхушки. В комплексе архивных 
документов отмечается, что лучшая часть земли была захвачена приближенными хана, а простые 
шаруа получили неудобные для пастбища земли. Это послужило причиной участия большого 
количества бедных крестьян в восстании в Букеевском ханстве в 1836–1838 гг. под предводительством 
И. Тайманова и М. Утемисова (ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 472. Л. 15, и ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 113. Л. 12). Этим 
предводителям восстания посвящено немалое количество трудов отечественных авторов, например, 
К.Л. Есмагамбетова, М. Исмагулова, А. Шамгонова, Ш. Аманжолова и других (Есмагамбетов 
К.Л. 2003: с 176 и Аманжолова Ш, 2003). Если в отечественной историографии вышеупомянутые 
борцы за справедливость описываются как освободители и лидеры национального восстания, то в 
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дореволюционной историографии они представлены как бунтари и «бандиты большой дороги», а в 
советской нередко назывались «революционерами» (Абылхожин Б., 1991: 334). 

В настоящее время, отечественными учеными изучены намерения и интересы предводителей 
народных восстаний казахов, что позволяет отечественным историкам более объективно взглянуть 
на ряд обстоятельств событий, личностную оценку самих национальных героев (Есмагамбетов К.Л., 
2003: 176 и Аманжолова Ш., 2003). 

Действия ханской верхушки, которые в большей степени заботились о собственном благополучии 
- главным образом стали причиной волнения среди букеевских казахов. Это недовольство копилось 
годами. Например, в донесении инспектора астраханского кордона И.И. Завалишина императору 
Александру от 1804 г. говориться о стремлении и намерениях казахов Букеевской Орды перейти 
обратно в зауральские степи: «…из числа подвластных киргиз-кайсацкой Малой Орды Ханского 
Совета председателя султана Букея, перешедших с ним из-за Урала в нашу степь на всегдашнее 
кочевание … имеют намерение отделиться от султана Букея, перейдя вновь на бухарскую сторону…». 
В целом, царские чиновники причину перехода находили в самих казахах, то есть в их бунтарском 
характере, они отмечали, что казахи стремились перейти за кордон, задерживались и возвращались 
на места прежнего кочевания. К примеру, свидетельством такой оценки может послужить письмо 
Главнокомандующего Грузии князя А. Цицианова министру иностранных дел Астраханской и 
Кавказской губерний А.А. Черторижскому, который обвиняет казахов в самостоятельном переходе 
обратно за Урал (ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4208. Л 3-15). В этом же документе приводится письмо, 
подписанное командиром астраханского казачьего войска П.С. Поповым, в котором отвергаются 
причины, указанные И. Завалишиным и А. Цициановым. Ниже приводятся некоторые моменты 
из данного письма: «Через приехавших в Астрахань от киргизов Меньшей Орды Ногаева рода, 
старшины Мамбет-Казы и Кенжегали Курманкожаева достоверно осведомился, что киргизов от 
почувствовавшего притеснения Завалишина осталось на назначенной земле не более как до 1000 
кибиток, а прочая перешли за р. Урал …» (ГААО. Ф. 1. Оп. 1 (доп.). Д. 102., Л. 18).

Анализ и основные результаты исследования.
Имевшим место массовым характером откочевок казахов из Букеевского ханства при хане 

Джангире, чем пытались воспользоваться его соперники в лице его дальних братьев. Оценку 
настроениям Внутренней орды в 20-е гг. XIX в. мы наблюдаем в письме хана оренбургскому 
губернатору: «Киргизы наши любят жить за Уралом … там они хотят, так повинуются, а не хотят, 
так каждый считает себя за наибольшего; по желанию платят зякет, а не желают, бьют того, кто его 
требует …» (ГААО. Ф. 857. Оп. 1 (доп.). Д. 98., Л. 1–3).

Джангир хан являлся инициатором коренных преобразований в ряде областей жизни общества, 
которые нашли положительный отклик среди казахского народа. Наряду с этим при Жангире, как 
ранее было отмечено, имел место жесткий налоговый прессинг на население. Главная трагедия 
Джангира состояла в зависимости от колониальных властей. Недовольство казахов и их несогласие 
подчиняться нововедениям ханской верхушки выражались в принятии традиционных для кочевников 
мерах – откочевке и/или вооруженной борьбе. В этой связи наблюдались частые волнения (1827-
1829 гг.) (Бирюкова И.А. 1911: с. 643, 655). По этому поводу необходимо отметить, что стремление 
части казахов к обратному переходу за Урал было вызвано стремлением выйти из кольца военных 
линий, которые охватили внутреннюю орду еще в конце второго десятилетия XIX в. 

Таким образом, как освещалось в ряде источников, мы наблюдаем, что к этому времени казахи 
испытывали всяческие земельные стеснения в связи с захватом казачьих войск части западных 
регионов Казахстана, что сопровождалось различными ограничениями и поборами, которые часто 
предъявляли для кочевников помещики в своих дачах по берегу Каспийского моря. Ограничения 
в использованиях основными местами для зимовок касались также и байских, и более зажиточных 
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хозяйств. Недовольство этим положением нарастало с каждым годом, чем пользовались 
представители султанских группировок Малой орды, переманивая казахов Внутренней орды 
в Малую, и тем самым, увеличивая население в своих владениях (ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 95., Л. 
2-2 об.). Сохранились сведения, где отмечается количество кибиток к августу 1818 года, которые 
находились под управлением султана Елтая Нуралиева и старшин Жантиля Жунгутыева, Есенгельды 
Акмурзина и Конуса Сафарбаева, кочевавших близко от Урала: из таминского рода 511 кибиток, 550 
из байбахтинского и 550 Алачинского родов, что встревожило султана Шигая. Стремление казахов 
перейти за р. Урал объяснялось как раз земельными стеснениями, нехваткой пастбищных земель 
для кочевья, что особо остро наблюдалось после захвата Узенских земель казачьими войсками и 
захвата земельных пастбищ кундурскими татарами, калмыками и русскими помещиками (ГААО. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 113). Население междуречья Волги и Урала вынуждено было ожидать одобрения 
Российской короны на переход со своих мест кочевья (ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 776. Л. 3.), что крайне 
вызывало негодование казахов. Позже, в конце 1819 г. правительство дало одобрение пропустить 
все 1611 кибиток из Внутренней орды обратно за Урал, однако к этому времени перешло только 
1297 кибиток со своим хозяйством. Как свидетельствуют различные источники, пропуск кочевников 
был совершен в августе 1820 г. между крепостью Калмыковской и Котельним форпостом. Судя по 
количеству скота у перешедших за Урал казахов, это были в основном байские хозяйства. Конечно 
же, не отрицается и то, что кое-кто из бедных казахов воспользовался перепуском и перегнал за 
Урал через родственников и свой скот, чтобы облегчить переход (Астраханские вести № 2630). 

Член Петровского общества исследователей Астраханской губернии В.Н. Савичев, в силу своей 
профессиональной деятельности журналиста, стал заниматься изучением территории междуречья 
Урала и Волги. Он отмечает, что для того чтобы усмирить население Орды и прекратить в 
дальнейшем их переходы за Урал, принимались всяческие меры. Атаман Бородин в целях решения 
этого вопроса решил использовать влияние «почтенных» старшин Внутренней орды, тем самым, 
обращаясь к Исатаю Тайманову. По мнению чиновников, они должны были внушить казахам о 
свободном их перемещении: «… из сего усмотрите вы Почтенный старшина, что всемилостивый 
государь император даровал покойному хану Букею обширные земли в Астраханской губернии, 
не имеет, однако же, намерения против воли удерживать на своих землях киргизцев … » (ГААО. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 2668., Л. 3). Изучая материалы архива из всего хода событий 1818 г. среди казахов 
Внутренней орды каких-либо стихийных волнений не наблюдалось. Первые серьезные волнения 
казахского населения, по источникам, возникли во Внутренней орде позднее, в 1827–1829 гг.

К середине 20-х гг. XIX в., после утверждения Джангира ханом Внутренней орды процесс 
седентеризации начал развиваться более быстрыми темпами, наиболее острым становился вопрос о 
земле, начинается экспроприация общинных земель, наблюдается усиление ханской власти. Как раз 
с этими особенностями, было связано движение 1827–1829 гг.в Букеевской орде. Это были первые 
годы правления хана Джангира. 

Уже первые сведения о стремлении казахов уйти за Урал встревожили Оренбургские власти. Это 
побудило военного губернатора П.К. Эссена на предложение к военной канцелярии установить по 
линии строжайшее наблюдение, вплоть до применения оружия. Однако это положение не остановило 
казахов, и объяснялось это тем, что линейная стража сама пропускала казахов, собирая с них за это 
крупные взятки (ГААО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 95., Л. 30; 23). Это предложение приняло исключительно 
нежеланный для хана Джангира характер, однако оренбургским властям это было на руку. Источники 
свидетельствуют, что в результате возникла угроза не только стихийных волнений, но и распада 
Внутренней орды. В 1892 г. в периодическом издании «Астраханский листок» исследователь А.Е. 
Алекторов опубликовал письмо Джангир-хана графу Перовскому, где излагалось о расширении 
надела из-за количества скота и выплате населением согума и зякета ханскому двору, которое было 
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направлено для содержания приезжающих гостей. Относительно этого вопроса данное положение 
было отмечено следующим образом: «… Внутренняя орда совсем не та, что зауральская, так как 
она окружена российскими управлениями». А.Е. Алекторов по этому поводу писал: «… хан не 
только вывернулся, но и заслужил благорасположение». Однако вследствие вызванных волнений 
на территории Букеевской орды в степь был командирован Григорьев, который вынужден был 
докладывать о причиненном ущербе народу и правительству, результаты чего освещает также 
чиновник царской администрации: «за эти деяния пришлось нести ответственность его потомкам, 
которые были выселены из Орды …» (ГААО. Ф. 681. Оп. 1. Т. 1. Д. 1018а и Астраханский листок 
1898: 5).

По сведениям статкомитета, ко второй половине апреля 1827 г. из Внутренней орды успела 
перейти за Урал почти пятая часть населения орды (Отчет секретаря Астраханского статистического 
комитета, 1874: 5), к тому моменту вся территория Букеевской орды находилась в сильном волнении. 
По материалам архива, признаки волнения выражались в жалобах на хана, в столкновениях с 
казаками и со старшинами, которые препятствовали перекочевке казахов. Это послужило поводом 
к тому, что хан Джангир послал П.К. Эссену отношение, где писал о неповиновении казахов: 
«подвластный ему народ совсем вышел из повиновения». Ситуация, которая назревала в степи, стала 
настораживать хана, что повлекло за собой особые меры по удержанию казахов в Орде. Для принятия 
мер по восстановлению спокойствия и выявлению причин волнений среди букеевских казахов в 
Орду был выслан председатель Оренбургской пограничной комиссии Г. Ф. Генс, доложивший о 
результатах командировки в рапорте военному губернатору П. К. Эссену. В источниках отмечается 
о высылке карательных отрядов в букеевскую степь для предотвращения и подавления волнений 
среди народа: «… по просьбе хана Елизаров усилил пост казахов в Александрове-Гае 44 казаками 
с Узенской линии и распорядился также прикомандировать сюда 30 калмыков с артиллерией …». 
Относительно этого вопроса в фондах астраханского архива содержатся сведения о представлении 
квартир для казаков в Уральском уезде, которые командировались сюда для укрепления военных 
постов (ГААО. Ф. 1. Оп. 7. Д. 1706, Л. 1-2). 

Пограничная Оренбургская власть была обеспокоена назревшей ситуацией в Букеевской орде, 
и поспешила вмешаться в подавление стихийного выступления казахов. Эти волнения грозили 
расшатать авторитет царского правительства на территории западных регионов Казахстана.

Заключение.
Долгое время внимание отечественных историков было сосредоточено на таких аспектах как 

восстание и борьба против колониального гнета, социально – экономические и внутриполитические 
аспекты восстания остались малоизученными. Кроме того, тенденция, сохранившаяся с советского 
периода касательно роли личности в истории, также нуждается в значительной корректировке. На 
страницах, приведенных выше источников Джангир хан представлен как сын своего времени и один 
из первых реформаторов степного уклада жизни. Надо признать, что его планы по модернизации 
традиционного уклада жизни казахов во многом сохраняли традиции и обычаи казахского 
народа, а меры, предпринимаемые им для осуществления своих планов, отвечали сложившимся 
представлениям о властных полномочиях казахского хана. Вместе с тем надо отметить, что правящая 
элита во главе с ханом Джангиром целиком перешла на службу к царизму и являлась, по существу, 
царскими чиновниками, о чем свидетельствовали те же источники. Казахская аристократия, 
по заметкам авторов того времени, отнюдь не желала поступиться своим привилегированным 
положением. Наоборот, тесное сотрудничество и переход на службу к царской администрации 
обеспечил ей устойчивость своего положения и гарантировал определённые выгоды. 

Актуальность изучения не исчерпывается ее уникальностью, с точки зрения сохранения 
пусть и формальных, остатков прежней формы государственности казахов, но и первым опытом 
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относительно мирной модернизации казахского общества. Именно территория Букеевской Орды 
стала местом появления первой школы и местом закладки и функционирования первого собственно 
казахского города в период колониального господства Российской империи. Кроме того, интерес 
для исследователя представляет и экологическая составляющая причин как ликвидации Букеевского 
ханства, так и причин восстания Исатая и Махамбета. 

Сама личность Джангир хана и ее масштаб деятельности также нуждается в дополнительном 
переосмыслении и изучении.
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Аннотация. Бұл мақалада Жетісулік мұсылман тұрғындарын бақылауға алудың полицейлік 
әдіс-тәсілдері қарастырылады. Арнайы іс-құжаттарда, құпия нұсқауларда, сонымен қатар 
полиция департаментінің айналымдық хаттарында мынадай мәліметтерді жинау туралы бұйрық 
берілді: жергілікті тұрғындардың көңіл-күйі қайда ауады, аймақтағы билікке деген көзқарастары, 
халықаралық шиеленістер бола қалса олар қандай ұстанымда  болады, өздерінің тәуелсіздігі 
туралы еске ала ма, жастарыкімді жақтайды, болашақта олардан не күтуге болады, мектептер мен 
медреселерде кімдер сабақ береді, жаңа тәсілдік мектептер қанша, оларда қанша ұстаз бен шәкірт 
бар, қандай пәндер оқытылады. Жыл сайын осындай мәліметтер полицияның құпия тыңшылары 
арқылы жиналатын. Осындай тәсілдердің бірі жергілікті тұрғындар санасындағы тәуелсіздіктені, 
діні және т.б. туралы естеліктерді жоюуға бағытталды. Халықтың санасына қарсыласудың мүлдем 
бекер екендігін сіңіруге күш жұмсалды. 

Түйін сөздер: әкімшілік билік, мұсылман тұрғындары, полиция қадағалауы, мектеп, медресе.
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Аннотация. В данной статье рассматривается методы полицейского надзора мусульманского 
населения в Семиречье. В деловых бумагах, секретных инструкциях, а также циркулярных письмах 
департамента полиции имеются указания о сборе данных об: умонастроении местного населения, их 
отношении к админстрации края, какую позицию они могут принять в международных конфликтах, 
сохранилась ли память о независимости, кого поддерживает молодежь, чего можно ожидать от них 
в будущем, кто преподает в мектебах и медресе, сколько новометодных школ, какие предметы и 
сколько учителей и учащихся в них обучается и т.д. Каждый год эти сведения собирались негласно 
полицейскими через тайных агентов. Одним из таких методов являлось икоренение из памяти 
коренного населения мысли о своей независимости, религи и т.д. В сознани народа укреплялась 
мысль о бесполезности сопротивления полицейско – админстративной власти.

Ключевые слова: админстративной власти, мусульманское населения, полицейский надзор, 
мектеба, медресе.

Annotation. This article is devoted to the methods of police surveillancе muslim population in Zhetysu. 
In official papers, secret instructions and in circularic letters of the Police department, there were instructions 
on data gathering about frame of mind of a local population, its attitude to administration of the territory, 
what position they could accept in the international conflicts, whether an idea of independence was kept 
in memory, who was supported by youth, what could be expected from them in the future, who taught in 
schools and medreses, how many schools taught by new methods, how many teachers and pupils were in 
them, what subjects they taught, ets. Each year these objects of information were gathered through the secret 
agents, privately by policemen. One of such  methods was eradication the ideas of independence, religions 
etc. from the memory of local population. The idea ofuselessness of resistance to police – administrative 
authority had to be strengthened in consciousness of native population.

Keywords: administrative authority, muslim population, police surveillancе, schools, medreses.

      Кіріспе. Оңтүстік Қазақстанда соның ішінде, Жетісу жерінде отарлық кезеңдегі әкімшілік 
биліктің мұсылман тұрғындарын қатал бақылауға алғандығы мұрағат деректерінен айқын 
көрінеді. Патшалық Ресейдің сақшылар бөлімінің тыңшылары арқылы алуға ынталы болған 
мәліметтері ең алдымен мұсылмандық қозғалыс жайында болды. Мұрағаттың құпия қорларының 
бірінде жеке жандармдар корпусының ротмистрі В.Ф. Железняковтың мәліметі сақталған. Онда 
“тыңшы “Гардъ” (шын аты Габдулали Сангатула Юнусов) магазинде ет сатушы қызметін атқарып 
мұсылмандық қозғалыс жайында мәлімет жинайды. Оған 40 руб. жалақы төленді” - деп баяндайды 
(ҚРОММ 41- қор, 1-тізбе., 226 -іс, 141- парақ ).

Деректерде “Слива”, “Смелый”, “Сметливый” деген жалған атпен Верный сақшылар бөлімінде 
қызмет атқарған Аристов, Кучинов, Семенов және басқалардың әр түрлі мәліметтері сақталған 
(ҚРОММ. 73 құпия -қ., 2 -т., 2- іс, 3- п.). Жетісу жеріндегі сақшылар бөлімінде қызмет атқарған 
тыңшылардың жергілікті мұсылман тұрғындарына қатысты жүгенсіздік әрекеттері полиция 
департаменті бойынша жіберілген айналымдық (циркулярное) хаттары арқылы көрініс 
береді. Жандармдар корпусы ротмистрі Астраханцевтің мәліметінде олардың (тыңшылардың) 
өз әрекеттеріне жауапсыз қарайтындығы, маскүнемдігі, анықталмаған мәліметтер беретіндігі, 
төбелес-кикілжіңдерге жақындықтары және өздерін әшкерелеп қоятындығы жайында айтылады 
(ҚРОММ. 73 құпия -қ., 2- т., 2 -іс, 7- п. ). Қызмет бабын пайдаланып, тұрғындарға қатысты күш 
көрсету жағы да орын алып отырған. Оның бір мысалы ретінде Түркістан генерал-губернаторына 
Верный қаласының тұрғыны Құрбан Ходжиев Махмуд-қажының батыс - Талғар ояздығы қазақтары 
атынан жазған арызын келтірдік: “Верный қаласында тұратын мұсылмандардың басына түскен ауыр 
жағдай маған қолыма қалам алғызып төмендегіні баяндауды міндеттейді” - дей келіп, бұрыннан 
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Верный қаласында Наманғандық сарт Закирбай Исабаевтың тұратындығын айтады (ҚРОММ. 73 
құпия -қ., 2- т., 2- іс, 15- п.). Ол бастапқыда ұсақ саудамен айналысып, кейінірек саудасы жүрмей, 
тақыр кедей болып қалады. Верный қаласының полицмейстрі қызметіне штаб-ротмистр Поротников 
(кейін пара алғаны және жүгенсіздігі үшін жұмыстан қуылған) отырған соң, Исабаев пысық адам 
ретінде полицияға құпия тыңшы болып қабылданады. Осы салада екі-үш ай қызмет еткеннен 
кейін, полицмейстрге қай қылығымен жаққанын, әйтеуір оны Қашқарлық сарттардың ақсақалы 
етіп бекітеді. Деректерге жүгінер болсақ, бұған не халықтың келісімі, не әскери губернатордың 
бұйрығы берілмеген. Соған қарамастан осы қызметте Закирбай Исабаев екі жыл жұмыс істеп, өзін 
тек жаман жағынан ғана көрсетті. Халықтан әр түрлі салықтар жинап, ауқатты адамдардан пара 
талап етті. Пара бермегендерді саяси сенімсіз ретінде полицияға ұстатамын деп бопсалады, оған 
көнгісі келмегендерге, осы айтқанын іске асырды.

Өзіне бағынышты Қашқар сарттарын тонаудан басқа, мұсылман тұрғындарының барлығының 
ісіне араласты. Оның бас сұқпайтын ісі болмады, олар жайында үнемі полицияға өз баяндауын 
беріп отырды. Оның өтініштерін полицмейстр Поротников еш қарсылықсыз орындайтын.

Арызда осы мәселелер айтылып, бұл тұрғындардың ашу-ызасын келтіріп отырғанын, 
оған қарсы шаралар қабылданбағандығы, полиция бастығының керісінше өз қызметкеріне көмек 
көрсетіп, қолпаштап отырғандығы айтылады.

Ал, Исабаевтың құпия қызметкер екендігінің шындығын, мұрағат қорынан алынған Верный 
қаласы мен Жетісу облысы іздестіру пунктінің берген анықтамасы дәлелдейді (ҚРОММ. 73 құпия 
-қ., 2- т., 2- іс, 77- п.).

Құпия қорларда Исабаев Закирбайға қатысты бірнеше құжат сақталған. Біріншісі, жеке жандармдар 
корпусының ротмистрі Астраханцевтің бұйрығы: “1913 жыл, 1 шілде, жұма. Мен - жеке жандармдар 
корпусының ротмитрі Астраханцев, келіп түскен құпия мәліметтер бойынша, тараншылар Садыбек 
Бүшіриев және Тұрсын Тұрдиевтің ақсақал Закирбай Исабаевқа қарсы лаңкестік әрекет жасамақ 
болғандығы, бірақ бақытымызға орай жүзеге аспай қалғандығын анықтадым. Оның жүзеге асу 
мүмкіндігі барлығын ескере отырып бұйырамын, Бүшіриев пен Тұрдиевті ұстап, Верный қаласы 
түрмесіне қамалсын” (ҚРОММ. 41- қ., 1- т., 256- іс, 141- п.).

Осы құжаттың 32 парағында олардың 5 шілдеде ұсталып, Мемлекет қауіпсіздігі ережесінің 
21 бабына сай, түрмеге қамалғаны айтылады. Құпия тыңшылардың мәліметі бойынша қастандық 
жасаушылардың мақсаты полицмейстр мен қала ақсақалы Исабаевты өлтіру болған. Деректерді 
мұқият зерттей отырып бұл айыптардың әдейі ұйымдастырылған арандату әрекеті екендігі байқадық.

Іздестіру бөлімінің берген анықтамасында қастандықты ұйымдастырушылар мен жүзеге 
асырушылардың тізімінде мына адамдар көрсетілген:

Абдрахманов Пірімқұл. Ташкенттік сарт, 65 жаста, саудагер. Верный қаласында тұрады.
Мәуленқұлов Көбілжан. Маргеландық сарт, 44 жаста, саудагер. Верный қаласында тұрады.
Бүшіриев Садыбек. Қарасу болыстығы, тараншы, 38 жаста, саудагер. Верный қаласында тұрады.
Тұрдиев Тұрсын, Қарасу болыстығы, тараншы, 41 жаста, ұста. Верный тұрғыны.
Абдрахманов Райымқұл. Ташкенттік сарт,  23  жаста, Верный тұрғыны.
Триерст Давид Яковлевич, бұрынғы Верный қаласы аймақтық сотының жеке істерімен 

айналысқан сот қызметкері.
Мәлімет бойынша 1913 жылдың шілдесінде Верный арестант бөлімінің лазаретінде (біздің 

топшылауымыз бойынша, сірә, соққыға жығылып емделуге жіберілген) жатқан Абдрахманов 
Пірімқұл, Мәуленқұлов Көбілжан, Абдрахманов Райымқұл (Пірімқұлдың ұлы), Триерстің 
ақылымен (арандатушы болуы мүмкін) полиция бастығы мен қала ақсақалы Исабаевқа қарсы 
қастандық жасауды көздейді. Оларды өлтіруге жалдау үшін қайсарлығы және батылдығымен 
көзге түскен Бүшіриев Садыбек пен Тұрдиев Тұрсынға тоқталады.
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1914 жылдың қаңтарында Верный жандармдар корпусының ротмистрі Соколов, Түркістан 
аудандық сақшылар бөлімі бастығының бұйрығына сай Бүшіриев пен басқалардың да саяси 
сенімділігін анықтауды одан әрі жалғастырған (ҚРОММ. 41- қ., 1 -т, 256 -іс, 141 -п.).

Жетісу облыстық прокуратурасының “Пішпек ояздығындағы 1898 жылғы қырғыздардың 
(қазақ) көтеріліске шықпақ ойын” тексеру барысында мына мәселелер анықталды: Осылай деп 
арыз берген шаруалар Яков Мумелков, Иван Прокопьев және Степан Пойдиннің мәліметтерін 
тексеру барысында, қазақтар арығындағы суды емін-еркін пайдалану үшін және олардың 
әлсіз қарсылығын болдырмау үшін жала жапқандықтары анықталды. “Олар, қазақтар үкіметті 
балағаттап, орыс шаруаларын қырып саламыз деп айтты дейді. Шаруалардың бұл айтқандарының 
жаны жоқтығын қазақтар айтып отыр, олай дейтін себебіміз қырғыздардың көпшілігінің маған 
берген түсінігінде (тергеуші Игнатев) орыс шаруалары қырғыздардың арығындағы суларын өз 
қалауларынша пайдаланғысы келгендіктен, қарсылық көрсеткендерге, орыс үкіметіне қарсы бүлік 
ұйымдастырды деген жала жабамын деп қоқан-лоққы жасауында екен” (ҚРОММ. 73 қ.-қ, 1- т., 
13- іс, 13 -п.). Сонымен тексеру қорытындысы бұл арыздардың қазақтар үстінен жабылған жала 
екендігін анықтады, нәтижесінде іс тоқтатылды.

Міне, осындай істердің бірнешеуін келтіруге болады. Қапал ояздығының орта шаруасы Шаяхмет 
Мұстафиннің, трактирде орыс өкіметін балағаттағандығы (Спиридович А. 1991: 123 б), Балғалы 
болыстығының тұрғыны Есенбай Жүрбаевтың Илек ауылы орыстарын (ӨзРОММ 1- қор, 4 -тізбе., 
1199- іс, 5- парақ.), Кәрібжан Байсақовтың (шалғынға таласып) барлық орыстарды қырып саламын 
дегені прокуратура жағынан тексеріліп, дәлелденбеу себепті істері тоқтатылған (ҚРОММ. 64 -қ, 1 
-т., 430 -іс, 53- п.).  Орыс шаруаларының бұл бассыздық әрекетіне жол берген жергілікті полиция 
өз тарапынан бұрын соңды Ресей империясында болмаған жүгенсіздіктерге барды, тежеусіз 
тонаулар мен арсыздықтарға, күштеуге жүгініп пара алды. Қатардағы орыс полиция қызметкерлері 
ақшалай да, кез-келген қазақтың әйелін тартып алумен де, өз қажетіне сай күшке жүгініп отырды. 
Егер қарсылық көрсеткендер болса ұрып-соғып, қылышпен шапты, атып өлтірді, яғни ойына 
келгенін істеді. Олардың үстінен шағымданғандардың арызын полиция бастықтары басып тастап 
отырды. Оңтүстік Қазақстандағы полиция қызметкерлері Ресейден әр түрлі жағымсыз қылықтары 
үшін жазаға ұшырағандар қатарынан толықтырылған еді. Жетісу жеріндегі полиция қызметінің 
басты бағдары мен әдіс тәсілдері де өзінің аса қатыгездігімен көрінді. Жоғарыда айтылғандай орыс 
шаруалары қазақтардың жерін жайлап, суын пайдаланып, шалғындарын өз меншіктеріндей иемдене 
отырып, оларды заңмен қорқытып, үнсіз мойын ұсынуларын қалаған еді. Қарсылық көрсеткендер 
аяусыз жазаланды.

Заң орындары ең алдымен орыс шаруасының мүддесін қорғады. Орыс шаруаларының 
бассыздығының тым шектен шығып кеткендігі соншалық, заң орындары, олардың шағымдарын 
шектеп, тексеру арқылы тәртіп орнатуға, белгілі бір дәрежеде жергілікті тұрғындардың құқын 
ескеруге мәжбүр болды.

Отаршылдық жүйенің атқарушы органы Полиция департаментінің Верный қалалық сақшылар 
бөлімі арандатушылары мен құпия тыңшылары патша өкіметінің жарлықтарының орындалуы мен 
мемлекет тұғырына қауіп төнбеуін қадағалауға тиіс болды.

Әр түрлі айла-шарғылар арқылы тұрғындардың көңіл-күйі мен іс-әрекеттерін анықтауға 
тырысты. Басты мақсат жазалаудың пәрменділігін арттыру үшін қылмыскерді табу керек болды. 
Жергілікті тұрғындар қадағалау мекемелері алдында үнемі қылмысты адамдай тартыншақтап 
жүруге тиіс болды. Полиция департаментінің қол астындағы мекемелерінің қызметі осы мақсатқа 
жұмылдырылды.

1907 жылдың сәуір айында Түркістан генерал-губернаторы атына “Түркістан станциясы сауда 
жасаушыларынан” деп қол қойылған домалақ арыз келіп түседі. Арыздағы мәлімет бойынша 1903-
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1905 жылдары салынып жатқан теміржолдың Түркістан учаскесінің бұрынғы подрядчигі Ариф 
Ходжа Азиз-Ходжиков Муцикевич ай сайын Түркістан станциясы жандармдары: вахмистр 
Макаровқа, унтер-офицерлер Устиновқа, Глухов, Ступанов, Козлов, Кутыров, Саксоновтарға 
10 руб. ақы төлеп тұрған. Сол үшін сауда жасауға мүмкіндік алып, жандармдар жағынан қысым 
көрмеген. Жергілікті саудагерлерге еркін сауда жасауға жол ашылды. Участоктегі жол салу жұмысы 
аяқталуымен жандармдар өздерінің пайда көздерінен айырылды, төленетін ақы тоқтатылды 
нәтижесінде аталған жандармдар коммерсиялық кәсіпкерліктермен айналысып қызмет бабын 
пайдаланып, бәсекелесті азайту үшін жергілікті саудагерлерге қысым көрсетіп, қуа бастады 
(ӨзРОММ. 467- қ, 1- т., 90- іс, 41- п.).

1906 жылдың наурыз айында вахмистр Макаров Илецкі қаласынан 1 вагон тұз жаздырып 
алып, Түркістан станциясындағы саудагерлерге 80 тиыннан сатып алуға мәжбүр етті (базарда 
тұздың бағасы 75 тиын болса да). Жергілікті саудагерлердің бірі Грушин осы бағамен алуға 
келіспегендіктен вахмистр Макаров әр түрлі қитұрқы қысым жасаулар арқылы, оның кетуіне және 
саудасын тоқтатуына әсер етті. Бұдан басқа вахмистр Макаров пен унтер-офицер Кутырев қазынаға 
тиісті сексеуілді жергілікті саудагерлерғе өткізіп, базардағы бағасы 13-15 тиын (пуды) болса да, 
оны 20 тиыннан сатып алуға күштеп көндіреді. Саудагер Қадыров унтер-офицер Кутыревтен сатып 
алмақ болғанда, вахмистр Макаров тек қана өзінікін алу керектігін нығыздап айтады. Қадыров 
Макаровтың мінезіне қанық болғандықтан сексеуілін айтылған бағаға алуға мәжбүр болды. Бұған 
ашуланған Кутырев шикі нан сатты деп Қадыровтың үстінен протокол толтырып 50 р. айып төлетті. 
“Ары тартсаң ат өледі, бері тартсаң арба сынадының” кері осы емес пе?!

Қызмет бабын пайдалану, сауда-саттықпен айналысу заң бойынша полиция шендегілеріне 
тыйым салынған әрекеттердің бірі болатын. 1890 жылғы 5 қыркүйектегі “Полиция қызметімен 
қатар жеке істермен айналысу ережесіне” сәйкес былай делінген:

“1 Барлық полиция қызметкерлеріне тікелей өздері немесе аралық делдалдар арқылы болсын 
сауда жасауға, кәсіпкерлікпен айналысуға және қызметінен тыс басқа істермен айналысуға тыйым 
салынады.

2 Полиция қызметкерлерінің жұбайлары мен отбасы мүшелеріне саудамен, кәсіпкерлікпен және 
саудаға қатысты құжаттар беретін жерде істеуге, шеберханалар ашуға тыйым салынады. Сонымен 
қатар полиция бақылауындағы барлық қызмет атаулылар (жезөкшелер үйін ұстау, жеңіл және ауыр 
арбалы арбакештер және т.б.) тыйым салынғандардың қатарына жатады” (ӨзРОММ. 1 -қ, 18-т., 361 
-іс, 1 -п.).

Міне осы ережеге қатысты баптардың Оңтүстік Қазақстандағы полиция шендері үшін құны 
болмаған сияқты. Оның дәлелі жоғарыдағы келтірілген мысалдар. Полиция қызметкерлері өздерінің 
жазаға тартылмайтынын сезініп, өлкенің толық қожайындарына айналған еді.

Жас түрікшілер комитетінің Ресейге енген үгітшілері қызметі нәтижесінде мұсылман тұрғындары 
арасында ислам идеясы кең тарала бастады. Жетісу өлкесіндегі осы идеяны таратушылар негізінен 
татарлар болды. Олардың қызметіне тыйым салу және бақылау үшін Жетісу облысының әскери 
губернаторы, ояз бастықтарына аса құпия хат жолдайды (ҚРОММ. 825 -қ., 1- т., 36- іс, 1-2- п.).

Хатта ояз бастықтарына қарамағындағы аудандағы пайда болған еш бір әрекетсіз жүргендерді 
және мұсылмандардың қандай да болмасын бас қосуларын астыртын бақылауға алуды бұйырады. 
Сол үшін Пішпек оязы бастығына екі құпия қызметкер алуға, Жаркент пен Лепсі ояз бастықтарына 
-әрқайсысына айына 25 р. жалақы төленетін бір-біреуден құпия тыңшылар жалдауға рұқсат береді.

Бұл орынға сәйкес келетін адам табылмаған жағдайда жандармдар офицері ротмистр 
Астраханцев ояз бастықтарына құпия тыңшылар бөліп, саяси іздестіру ісімен таныстырады делінген 
болатын.
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Сонымен қатар ояз бастықтары құпия тыңшылармен қатар сенімді адамдар арқылы, ояздағы 
христиан тұрғындары мен мұсылмандардың көңіл күйі жайында аса қауіпті қылмыстар жайында, 
жергілікті жердегі үстем болған өсек-аяң, әкімшіліктегі, қоғамдағы қызметкерлер арасындағы 
қызмет бабын пайдаланушылық туралы, жалпы қоғамдағы қобалжулар мен ой-пікірлер туралы 
мәлімет жинауға міндеттелді.

Барлық мәліметтер саяси іздестіруді басқарушы ротмистр Астраханцевке жіберілді. Ол 
мәліметтерді өңдеп аса маңызды деп тапқандарын әскери губернаторға баяндап отырды.

Жетісу облысының Батыс Қытай мен Қашқарға жақын орналасуы себепті Құлжа ауданына 
бөлінетін қаржының есебіндегі, ерекше шараларға жұмсалатын қаражат құпия агенттер мен 
тыңшыларға сый ретінде берілетін. Қашқардағы ағылшындар әрекеті жайында жіберілген 
тыңшылық бір мәліметке тоқталар болсақ, оны № 119-шы 1874 жылдың 12 қазанындағы генарал-
адьютант Игнатевтің императорға жіберген рапортынан көруге болады: “ағылшын елшісі 
Г.Форсит Қашқарда көп жетістіктерге қол жеткізгені белгілі болды. Ол Қашқар басшысы Атталыға 
“Падишахтың сенімді әмірі” атағын ұсынды. Осы саясаттың дәлелі ретінде жылына оған 10000 
фунт бөлінбек. Менің алған мәліметім бойынша (агент Капуке-хан) жақында Қашқардан Англия 
мен Константинопольге елші жіберіліп, дін жағынан сұлтанға бағыну жайында келісімге келмек. 
Форсит жауынгер қашқарлықтарды бізге қарсы айдап салуда еш нәрседен тайынбайды. Жаппай 
қарулануды ұсынып, бізге қарсы көтерілуге үндеуде. Атталықтың сеніміне кіріп алған ағылшын 
тыңшысы Г.Шоу саяси және коммерсиялық әрекеттерге ғана емес әскери миссияға да рұқсат алды. 
Бұрынғы үнді-ағылшын армиясының отставкадағы офицерлері Қашқар әскеріне нұсқаушылыққа 
(инструктор) ұсынылды” (ӨзРОММ. 461 -қ, 1 -т., 338 -іс, 26- п.). Кейінгі кезеңдегі шекарадағы 
жағдайлардың шиеленісе түсуі нәтижесінде, ішкі бақылау мен сыртқы барлауды күшейту үшін 
тыңшылар мен агенттер санын көбейту қажет болды. Олардың қазіргі кездегі жалақысы мен аса 
маңызды мәліметтер үшін берілетін сый ақылары мардымсыз еді. Міне, сондықтан Жетісу облысы 
әскери губернаторы, Түркістан генерал-губернаторына жіберген рапортында бұрынғы 2 мың руб. 
орнына қазіргі кезде 6 мың руб. керек екендігін баяндайды. Оны Құлжа ауданына бөлінген қаржыдан 
алу мүмкін еместігі де айтылады (ӨзРОММ. 461 -қ, 1 -т., 970- іс, 6- п.).

Мемлекеттің тыңшылық әрекеттерге жұмсаған шығындары өте зор болды. Ал ол шығындар 
қаншалықты ақталғандығына келетін болсақ, тыңшылардың берген мәліметтері әр қашанда шын 
жағдайды дәл сипаттаудан аулақ болды. Оны мұрағат деректері анық түрде дәлелдейді. Түркістан 
аудандық сақшылар бөліміне келіп түскен құпия анықтамаларда Жетісу облысы Пішпек ояздығында 
тұратын қоныстанушылар Костюков пен Ковалев 1908 ж. қаңтарында революциялық үгіт жайында 
мәлімет берген еді. Олар агентуралық қызметі үшін ақы сұраған. Анықтау барысында олардың 
Жижимовтың үстінен “Ұлы мәртебелімізді сөзбен балағаттады және революциялық үгіт жүргізді” 
деп жалған мәлімет бергендігі анықталды. Олардың бұндай әрекетке баруы, қоныстандыру 
мәселесіне байланысты кикілжіңнен туындаған (ӨзРОММ. 461 -қ, 1 -т., 970 -іс, 33 -п). Бұл мәлімет, 
тыңшылардың қызмет бабын пайдалануының тағы бір көрінісі болды.

Келесі бір деректе Тибилиси губерниясы, Гори қаласының бұрынғы тұрғыны Владимир 
Андреевич Давидов жалған аты “Восточный” Түркістан аудандық сақшылар бөлімінде құпия 
қызметте болған. Мұрағат қорларының мәліметіне талдау жасай келе, оның бопсалаумен (шантаж) 
айналысқандығы мәлім болды (ӨзРОММ. 461 -қ, 1- т., 1886- іс, 145- п.).

Жетісу облысы, Верный қаласы іздестіру пунктінде малдәрігерінің әйелі Ольга Андреевна 
Люблинская құпия қызметте болады. Ол негізінен социал-демократиялық партия қызметі бойынша 
әрекет еткен. Бірақ оның берген мәліметтері мардымсыз болып, сенім көрсетуге тұрмайтын еді 
(ҚРОММ. 44 -қ., 1 -т., 20105 -іс, 12- п.). Сол себепті өзінің қызметін ұсынған жағдайда жоғарыдағы 
қызметкерлердің барлығынан бас тарту ұсынылды.
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Осы Верный қаласының тұрғыны мещанин Кузьма Митрофанов Левинский (партиялық жалған 
аты “Митяй”) іздестіру бөлімінің құпия қызметкері ретінде жергілікті социал-демократиялық 
ұйымда әрекет етіп, мәлімет жинауға тиіс еді. Бірақ ол өзіне жүктелген сенімді ақтамады. 
Жоғарыдағы тыңшылар тиісті жалақыларын алып отырғанымен, өз қызметтеріне жауапсыздықпен 
қарап, маскүнемдікке, бопсалауға, қызмет бабын пайдалануға және өздерін әшкерелеп қоюымен 
бөлімше үшін тиімсіз болып, олардың қызметінен бас тартылды.

Жергілікті қазақтар арасынан тыңшылыққа тартылғандар жайында мәліметтер аз, оның басты 
бір себебі олардың тыңшылық әрекетті ар санап одан бас тартқандығы және келіскендердің 
санының аздығы. Соған қарамастан бірлі-жарымды тыңшылық қызметке тартылғандар туралы 
мәліметтерді  мұрағаттан  кездестірдік.   Соның  бірі  “Жетісу  облыстық басқармасы” деген 
44 қорда, Қарқаралы оязы Шұбартау болыстығының түрғыны Жиенқұлов Баймолда полицей 
Поляковтың, Верный іздестіру (сыск) бөлімінің бастығы Петровтың және іздестіру бөлімінің құпия 
тыңшысы Қасым Абдуллиннің заңсыздық әрекетеріне шағым берген (ҚРОММ. 44 -қ., 1- т„ 20332 -іс, 
28- п.). Осы қордың келесі бір құжатында Жиенқұлов Баймолда полиция шенеуніктерін балағаттады 
деп, Верный полициясының әкімшілік айыбына тартылған. Екі деректің бір-біріне қарама қайшы 
келіп тұрғанын жай көзбен-ақ байқауға болады. Әділеттік іздеп полиция қызметкерінің үстінен 
шағымданғанда “қарға - қарғаның көзін шұқымайтындығы” белгілі болды. Арызданушының өзі 
айыпқа тартылды (ҚРОММ. 44 -қ., 1 -т., 20425 -іс, 36 -п.).

Келесі бір деректе Кіші Алматы болыстығының № 10-шы ауылының тұрғыны Батырбеков 
Көшебай өзін Верный іздестіру бөлімінің тыңшысы Қасым Абдуллиннің бопсалағандығын, сол 
үшін арызданғанда, іздестіру бөлімінің бастығы Петровтың оны соққыға жыққандығы баяндалған 
(22). Оқ-Ақши болыстығының тұрғыны Батырхан Азимов өзін іздестіру бөлімінің тыңшысымын деп 
айтатын Үзгембай Байсауатовтың қысым көрсетіп салық жинағандығына арызданады (Рыскулов Т,  
1997: 51).

Жоғарыдағы айтылған деректердің мәліметтерін қорытар болсақ, жоғарыда жарылқаушы - 
қорғаушысы бар тыңшылыққа тартылғандар барлық ереже қағидаларды бұза отырып, жасырын 
әрекеттен ашық әрекетке көшкенін көреміз. Жергілікті тұрғындардың азаматтық құқын аяққа 
басып, олар үшін заң шығарушы да, оны орындататын жазалаушы да нақ осы полиция қызметкері 
болды. Бұл бізге деректер арқылы белгілісі ғана, ал белгісіз жақтарының жергілікті тұрғындарға 
қатысты қаншалықты қасіретті болғанын ойша жобалай ғана аламыз.

1916 жылғы бұратаналарды тыл жұмысына алу туралы патша жарлығына байланысты қазақтар 
арасындағы орын алған көтеріліске қатысты зерттеу еңбектері молымен жарық көрді.

Біздің мақсатымыз Түркістан аудандық сақшылар бөлімінің құпия тыңшылары мен мәлімет 
берушілер арқылы алған мәліметтеріне тоқталу.

Жетісу облысы бойынша Патша жарлығына сәйкес 19 бен 31 жас аралығындағы 60000 адам 
қара жұмысқа алынылуға тиіс болды. Тыңшы “Красивый” мен мәлімет беруші “Нияздың” 
мәліметтерінде, “қалада жұмысшы болып істейтіндер, жалшылар, қызметтерін тастап далалық 
аймақтарға кетуде. Верный ояздығы қазақтары “қара жұмысқа” бармау туралы шешім қабылдады 
- делінсе, тыңшы “Гардь” “қала мен болыстықтардағы тараншылар жұмысқа бармайтындығын 
жариялады және олар жағынан қарулы қарсылық көрсетілуі мүмкін” - деп мәлімдейді.

“Алматинский” - қазақтардың арасында соғысқа біз казактар сияқты, әскери жасақ ретінде 
барамыз деушілердің басым екендігін баяндайды.

Міне, осы сияқты Түркістан аудандық сақшылар бөлімінің тыңшылары (Красивый, Ниязбек, 
Гардь, Алматинский, Ахмет) қазақтардың ақ патша біздің жерімізді қоныстанушыларға тартып 
әперді, енді міне бізді алдыңғы шепке окоп қазуға жұмсап, өлімге айдап құтылмақшы дегендерін 
мәлімдейді.
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Қара жұмысқа шақыру мал санағымен, егін жинаумен дәл келуіне байланысты, шаруашылықта 
күйзелістің орын алу мүмкіндігін де тыңшылар баяндауды ұмытпаған.

Осы жағдайларға байланысты толық мәлімет алу үшін әскери губернатор облысқа арнайы 
мақсатпен жіберілген тыңшылармен қатар (“Ахмет”) аудармашы Тоқсанбаевты Пішпек оязына 
жіберсе, хат тіркеуші отставкідегі полковник Мальковскиді сарттар арасындағы жағдайды 
қадағалау үшін жолына 70 руб. беріп іс сапар деп бүркемелеп жібереді.
  Сонымен қатар губернатор бүлік басталған жағдайда оны басуға қажетті үш жүз казак жасақтарын 
жинауға өтініш жасады (ҚРОММ. 44 -қ., 1 -т., 20423 -іс, 6 -п. ). Бұл мәліметтерге қарап отырып өлкедегі 
патша жарлығына наразылықтың өршіп тұрғандығы жайында берген тыңшылардың мәліметі неге 
ескерусіз қалып, Жетісудағы 1916 жылғы көтеріліске жол берілді деген сұрақ туындайды. Сірә бұл, 
мәліметті қарастырып шара қабылдайтын өлке басшыларының сауатсыздығы мен мәселенің қатты 
шиеленіскендігін есепке алмай, өз өктемдігіне толық сенімі болғандығында шығар.

1916 ж. 13 шілдеде келіп түскен агентуралық мәліметте 7 шілдеде “Бұрған” жайлауында барлық 
қазақ болыстарының өкілдері бас қосқандығы жайында баяндалады. Сөз сөйлегендер бұрынғы 
болыс бастығы Сәт Ниязбеков, болыс бастығы Қалшабаев және Тәнеке.

Олардың айтуы бойынша Жетісу облысы Ресейге қосылған кезде генерал Г.А. Колпаковский 
салтанатты түрде қырғыздар (қазақ) ешқашан әскерге алынбайды деп уәде берген еді. Бірақ 
уәдесін орындамады, қазақтарды алдымен ақшалай тонады, артынан киіз үй, алашасын алса, енді 
мұсылмандардың дені-сау жарамды дегендерін соғыс отына тастамақ. Оларды орыс солдатының 
алдына қойып, окоп қаздырмақ. Алдынан неміс әскері, артынан орыс әскері оқ жаудырып қазаға 
ұшыратар. Сонымен қырғыз (қазақ) халқында кәрі-құртаң мен әйелдер ғана қалады. Осылайша 
орыстардың ойластырған “мұсылмандарды қыруы” жүзеге асады. Міне, сондықтан деді сөз алған 
шешендер “көмусіз ит сияқты окоп қазып өлгенше, туған жердің топырағында өлгеніміз артық” деп 
қарсылық көрсетуге шешім қабылдады (Сафаров Г 1996: 73 б).

Шыдамы шегіне жеткен халық шоқпармен, күрек, кетпенмен қолына ілінген байырғы құралдармен 
қарулы әскерге қарсы шықты. Бүлікті басудың нәтижесі аса қатігездік пен айуандықтың көрінісі 
болды.

Жизақ ояздарындағы қышлақтар мен Жетісу және Сырдария облыстарындағы ондаған ауылдар 
жер бетінен жойылып кетті. Әйел, бала-шаға мен шал-кемпірлер қойша бауыздалды. Судай болып 
аққан қан, құлаған саз балшық қабырғалармен араласып қойыртпақ батпаққа айналып жатты. Жер, 
дүние-мүлік, мал, қора қопсы мен үй жайлар тәркіленіп көтерілісті басуға белсене қатысқан орыс 
кулактарына сыйға берілді. Осы 1916 жылы елді тонаудан байып алған кулактар революция кезінде 
де, ескі заманды еске алып тонаумен айналысты. Оған мысал ретінде Пржевальскі депутаттары 
тобының Өлкелік Кеңестегі баяндамасынан үзінді келтіруге болады: (“Наша Газета”, 1917) “Бір 
шаруа қырғыздарды (қазақ) жұмысқа жалдайды, ал екіншісі оларды өлтіреді. Шаруалар топ-топ 
болып қырғыздарды (қазақ) тонауға аттанады, оларды өлтіруден де тайынбайды. Колыдовка 
селосында бір қашқын бар (бұрынғы Сазоновканың тұрғыны) оның айтқаны, біздің мақсатымыз 
қырғыздар арасында көтерілісті болдыру, соны сылтау етіп оларды қырып салу. Григорьев селосында 
шаруалар 5 қырғызды алдымен киізге орап, өртеп жібереді. Тура осындай жағдайда 18 сәуірде 
Кольцовка жанында 9 қырғыз өлтірілді. Біз 3 болыстың өкілдерін, барлығы 30 адамды сұрауға 
алдық. Біріншіден, қырғыздар арасында толық ашаршылық, өздерінде ұн жоқ, ал шаруалар оларға 
бермейді. Екіншіден, орыс шаруалары мен демалыстағы солдаттар аяусыз тонап қырғыздарды 
өлтіруде”.

Жетісулік кулак революцияның алғашқы күнінен-ақ, патша өкіметінің құлауымен қатар, 
бұрыннан санасына сіңірілген құлиеленушілік, содырлық аң сияқты тағылық инстинктерінің 
оянуына жол ашылғанын сезінді.
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Міне, осы сәтті жағдайды пайдаланып 1916 жылды қайталады. Революция басталысымен-ақ 
кулактар айуандық әрекеттерге барып қазақтардың жерін, дүние-мүлкін тіпті әйелі мен балаларын 
тартып алып қатыгездікпен тонауға көшті. 1916 жылғы қырғыннан Қытайға өтіп кеткен жергілікті 
тұрғындардың Жетісуге қайта оралуы туралы сыбыс та бұған өз әсерін тигізді. Жетісуге жіберілген 
уақытша өкіметтің комиссары О.А. Шкапский шын мәнінде осы жаппай қырғынға басшылық жасап 
“еш қандай да бітім жайында сөз болмайды, қырғыздар күшпен көшірілуі керек” - деп айылын 
жимастан жария етті (Сафаров Г., 1996: 123).

Жетісудағы тағылық әрекеттерді, қырғынды тоқтатуға бағытталған прогрессист - демократтар 
(Низамеддин Ходжаев және т.б.) ұйымдастырған (18 тамызда Ташкентте) қарсылық демонстрациясы 
болды. Қазақ зиялылары бірнеше рет өлкелік қырғыз депутаттары Кеңесі мен өлкелік шаруа 
депутаттары Кеңесінің біріккен отырысын ұйымдастыруға, сөйтіп “жоғарыдағыларды” татуластыру 
арқылы жергілікті жерлердегі қырғынды тоқтатуға тырысты.

А.Ф. Керенский өзбек делегациясының Петербургке келіп, (“Қабылдау” 1917 жылы 24 тамызда 
болды) Түркістандағы жерді саудалауды тоқтатуды өтінген өтінішіне монархтық өр көкіректікпен 
ескі саясатқа беріктігін көрсетті: “Сендердің отанға деген берілгендіктеріңе сенемін, Түркістанда 
Ресейге қарсы қобалжулар дайындалуда дегенге сенбеймін, бірақ та ескертемін, егер де ондай 
жағдай орын алса аса қатал шаралар қабылданады” деп ескертті (Сафаров Г., 1996:  126).

Сырттан таңылған ақпан революциясы жергілікті тұрғындарға не берді дегенде өлкеде пайда 
болған жаңа өкіметтің қызметіне тоқталайық. Кезіндегі орыс зеңбірегіне артылған міндет ендігі 
жерде “Жұмысшы, солдат және шаруа депутаттары Кеңесіне” жүктелді. Шындығында жұмысшы, 
шаруа және солдаттар бұрынғы орыс солдатын алмастырды. Кеңестер бұрынғы Түркістандағы 
басқыншы орыс армиясындағы таяққа жүгінген орыс отаршылдық “әкімшілігінің” беделін 
сақтауға тиіс болды. Бұл үшін Түркістандағы отаршылдық үстемдікті сақтап қалуда олар орыс 
келімсектері арасында “азаматтық бітім” орнатуы керек болды.

Азғана орыс ұлтшылдары ондаған жылдар бойы, өз ұлтының артықшылығын санасына 
сіңіре отырып тонау мен зорлық-зомбылыққа барған еді. “Бұратанадан” қалағаныңды күшпен 
алуға болады деген сенімнің болуы “әдеттік - заңдық” түсінікке айналды. Түркістандағы орыс 
революциясы да осы отаршылдық бағыттан ауытқи алмады.

Бұл жайында Мұстафа Шоқай былай деген еді: “Жергілікті жұмысшы, солдат кеңестері 
депутаттарының бассыздығы, бұратана тұрғындардан - біз Совдептер - жаңа орыс өкіметіненбіз 
деп, бұрынғы приставтардан да қатаң түрде бағынуын талап етуі, кеңестер идеясы ғана емес 
революцияның да құнын түсірді” (С.Ж. Сапанов., 2000: 25).

Кеңестік кезеңде де ескі патшалық - әкімшілік жүйенің жазалаушы ұйымдарының әрекет ету 
тәсілдері көрініс берген еді. Көптеген жерлерде милиция бастықтары атқару комитетінің ең жоғарғы 
ұйымына айналып, нағыз бассыздықтарға барып отырды. Мысалы, Алматыдан 25 шақырым жердегі 
Талғар селосында милиция бастығы Лопатин жергілікті атқару комитеті мен “Қосшы” одағын 
көзге ілместен, айналадағы қазақтарды ешбір дәлелсіз ұры деп айыптап, 30 адамды түрмеге қамады. 
Оларды тұрақты түрде таспен, мылтықтың түбімен соққыға жықты (Тынышпаев М., 1993: 16).

Сонымен жоғарыдағы айтылған пікірлерге жүгіне отырып жергілікті мұсылман тұрғындары 
үшін қай өкімет кезінде болса да, патша өкіметі, уақытша өкімет және кеңестер дәуірінде де орыс 
билігінің өктемдігі өзгермегендігін көруге болады.
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ТҮРКІСТАН АКСР ХАЛҚЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУГЕ ТҮРКҰЛТКОМНЫҢ ҚАТЫСУЫ

УЧАСТИЕ ТУРККОМНАЦА В ИЗУЧЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР

THE PARTICIPATION OF “TURKKOMNATS” IN THE STUDY OF THE DEMOGRAPHIC 
AND ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE TURKESTAN ASSR
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Аннотация. Бұл мақалада бай мұрағат материалдары мен іргелі жұмыстардың негізінде 
Түркістан АКСР ұлттық істер жөніндегі халық комиссариатының қатысуы ашылады. Бұл орган 
1918 жылы құрылды. Қысқа мерзім ішінде комиссариат көптеген жұмыстар жүргізді, соның ішінде 
1918-1924 жылдары Түркістанның демографиялық көрінісін зерттеді. Түркістан халықтарының 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени өмірін кешенді зерттеу Орта Азия қоғамының 
демографиялық және этникалық дамуының объективті көрінісін қалпына келтірместен мүмкін 
емес еді, бұл өз кезегінде демографиялық статистикаға жүйелі талдау жүргізуді, оның 1918-1924 
жылдардағы дамуының ерекшеліктері мен сипаттамаларын анықтауды көздеді.

Ресей империясының құрамына кіретін сол кездегі Түркістан мен Дала өлкесінің (қазіргі 
Қазақстанның) аумағы идеялар мен бұқаралық қозғалыстардың, саяси инновациялар мен 
дәстүрлердің қуатты және өзіндік қақтығысы мен өзара іс-қимылының аренасына айналды, 
сонымен бірге аймақтың базалық этнодемографиялық сипаттамалары да анықталған жоқ. Автор 
статистикалық мәліметтерді негіздеп, осы оқиғаларға толығырақ тоқталады.

Түйінді сөздер: Туркомнац, ұлттар, демография, халық, қоныс аудару, демография, этнос.

Аннотация. В данной статье на основе богатого архивного материалы и фундаментальных работ 
раскрывается участие народного комиссариата по национальным делам Туркестанской АССР. Этот 
орган был создан в 1918 году. За короткий период своей деятельности комиссариат провел массу 
работ, в том числе и изучил демографическую картину Туркестана в 1918-1924 годы. Комплексное 
исследование социально-экономической, политической и культурной жизни народов Туркестана 
было немыслимо без восстановления объективной картины демографического и этнического 
развития среднеазиатского общества, что в свою очередь предполагало проведение системного 
анализа данных демографической статистики, определение особенностей и характерных черт ее 
развития в 1918-1924 гг.
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Территория тогдашнего Туркестана и Степного края (нынешнего Казахстана), входящих в состав 
Российской империи, стала ареной мощного и своеобразного столкновения и взаимодействия идей 
и массовых движений, политических инноваций и традиций, а между тем не были выявлены даже 
базовые этнодемографические характеристики региона. Автор, останавливается на этих событиях 
более подробно, обосновывая статистическими данными.

Ключевые слова:  Туркомнац, нации, демография, население, переселение, демография, этнос.
 

Resume.  This article, based on rich archival materials and fundamental works, reveals the participation 
of the People’s Commissariat for National Affairs of the Turkestan ASSR. This body was created in 1918. For 
a short period of its activity, the commissariat carried out a lot of work, including studying the demographic 
picture of Turkestan in 1918-1924. A comprehensive study of the socio-economic, political and cultural life 
of the peoples of Turkestan was unthinkable without restoring an objective picture of the demographic and 
ethnic development of Central Asian society, which in turn involved a systematic analysis of demographic 
statistics, identifying the features and characteristics of its development in 1918-1924.

The territory of the then Turkestan and the Steppe Territory (present Kazakhstan), which are part of 
the Russian Empire, has become an arena of a powerful and peculiar clash and interaction of ideas and 
mass movements, political innovations and traditions, but even the basic ethno-demographic characteristics 
of the region have not been revealed. The author dwells on these events in more detail, substantiating 
statistical data.

Key words: Turkomnats, nations, demography, population, resettlement, demography, ethnos.

Актуальность. С обретением независимости Республика Узбекистан избрала и реализует курс 
на построение демократического правового государства и гражданского общества, призванных 
обеспечить неукоснительное соблюдение прав и свобод человека, а также положил начало 
возрождению истинной истории края, его национальных и духовных ценностей. 

В соответствии с указаниями и рекомендациями Президента Республики Узбекистан в 
постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 27 июля 1998 г. «О совершенствовании 
деятельности Института истории Академии наук Республики Узбекистан» (Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 1998) были определены наиболее актуальные направления и 
проблемы научно-исторических исследований на современном этапе (Каримов И.А., 1995: 124). Это 
дало толчок процессу создания не только новых концептуальных основ отечественной истории, но 
и расширению информационной базы исторических исследований, изучению новых исторических 
источников, их объективной интерпретации в соответствии с требованиями современности. 

Одним из самых ценных достояний Республики Узбекистан, несомненно, является 
многонациональность его населения, имеющая глубокие исторические корни и межнациональное 
согласие, в котором мы живём. Ныне в республике наряду с титульной нацией – узбеками, проживают 
представители более ста национальностей, обладающие самобытной культурой.

Благоприятный межнациональный климат в условиях полиэтничности, созданный в независимом 
Узбекистане, является бесценным капиталом, который бережно охраняется государством и 
выступает главной целью национальной политики, выразителем её практического воплощения в 
жизнь.

В связи с этим, одним из многогранных направлений научных исследований вполне обоснованно 
является изучение и осмысление исторического опыта Народного Комиссариата по национальным 
делам Туркестана в 1918-1924 гг. 

Историографический обзор. Что же касается историографии, непосредственно относящейся 
к истории образования, становления и развития деятельности Наркомнаца по осуществлению
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советской национальной политики, то историческая литература по данной проблематике весьма 
незначительна. В плане избранной темы довольно близкими являются исследования Е.Песикиной 
(Песикина Е.А., 1950: 260) и Л.Ланда (Ланда Л.М., 1956: 230). 

В условиях культа личности объективный и всесторонний анализ Наркомнаца со всеми его 
достижениями и недостатками был практически невозможным. Труд Е.А. Песикиной, работавшей 
в Академии общественных наук при ЦК ВКП (б), был пропитан весьма основательно культом 
личности и освещал лишь небольшой отрезок времени и в работе крайне мало представлены 
фрагменты деятельности Турккомнаца ТАССР. 

Л.Ланда является первым историком, попытавшимся осветить опыт деятельности Турккомнаца 
ТАССР. Используя в рамках статьи многочисленные документы, автор приводит обширные 
сведения о комиссариате, но масштабы статьи не позволили всестороннее раскрыть данную 
проблему. Исследованием различных аспектов национального вопроса в Средней Азии занимались 
ученые-обществоведы: Л.М.Зевелев, Э.Воскобойников, А.И.Зевелев, А.А.Гордиенко, Х.Ш.Иноятов, 
А.И.Ишанов, С.Раджабов и другие. 

Источниковой базой исследования послужили архивные документы ЦГА РУз., ГА г.Ташкента, 
ГА Ташкентской области, ГА Андижанской области. 

Методология и методы. Методологической основой при написании статьи послужили 
принципы объективности и историзма, цивилизационный подход к осмыслению исторической 
действительности, опирающихся на парадигму общечеловеческих гуманитарных и национальных 
ценностей; традиции, способ жизни народа в качестве основных приоритетных предпосылок 
исследовательской практики, а также хронологический, сопоставительный, системный и 
критический анализ. Они позволили установить способы наиболее полного выявления тех сторон 
действительности, которые освещены в источниках и дали возможность обосновать необходимость 
исследования исторических процессов, связанных с деятельностью Народного Комиссариата по 
национальным делам Туркестана.

Важной составляющей методологии исследовательского подхода стало обращение к идеологии 
национального возрождения. Опора на нее позволяет видеть исторический процесс в единстве 
вековых традиций и национального уклада, органической связи прошлого, настоящего и будущего, 
что игнорировалось в методологии предыдущего строя.

Анализ и основные результаты исследования. 30 апреля 1918 году народы Средней Азии 
первоначально самоопределились в Туркестанскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику в составе РСФСР. Туркестанская АССР стала первой формой государственного 
самоопределения всех коренных народов Средней Азии – узбеков, туркмен, таджиков, казахов, 
киргизов и каракалпаков. Сближение и слияние наций в годы советской власти означало на практике 
поглощение русскими более мелких национальностей, средство насильственной русификации и 
ликвидации национальных культур. 

Население Туркестанской АССР в 1897 и 1911 гг.
Области Пространство в кв.км Население по переписи 

1897 г.
Население к 1911 г

Сырдарьинская 429890 1478398 1816500
Ферганская 125470 1572214 20420000
Самаркандская 76940 860021 960500
Семиреченская 335250 987863 1201500
Закаспийская 525540 382487 472500
итого 1493090 5280983 24871000
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В республике проживали представители более 20 наций и народностей. По национальному 
составу преобладали узбеки, процент которых к общему числу населения республики равнялся 
41,4%; затем казахи составляли 19,3%; киргизы -10,8%; таджики-7,7%; туркмены-4,7%; 
каракалпаки-1,4%. (Иноятов Х.Ш., 1957: 32) Крупной обособленной группой населения – 540,7 тыс. 
человек (9,5% населения края) – являлись русские, преимущественно украинцы – переселенцы из 
Украины, Европейской России и Сибири; 202 тыс. русских жили в Ташкенте, Самарканде, Пишпеке, 
в городской области – и одна треть – 167,1 тыс. – в Сырдарьинской, остальные – в пределах, Аулие-
Атинского уезда, в долине рек Терс-Ассы и Талас; в Чимкентском уезде русские и украинцы 
составляли 8% сельских жителей на р. Арысь, в Мирзачуле. (Статистический ежедневник, 1924: 42) 
В целом на 1922 г. насчитывалось 4160000 душ обоего пола, т.е. приблизительно 4/5 всего населения 
Туркестана. (Отчет о деятельности СНК, 1922: 53)

Киргизы занимали Каракольский (Пржевальский), Пишпекский, Нарынский уезды 
Семиреченской области, часть Аулие-Атинского уезда Сырдарьинской области и некоторые районы 
Ферганской области (Ошский уезд, Джалал-Абадская волость Андижанского уезда). (Киргизы // 
Жизнь национальностей, 1919: 77) 

По данным той же переписи их численность составляла 634,8 тыс. человек, в том числе в 
Пишпекском уезде в 161,1 тыс.; Андижанском - 102,4; Аулиеатинском - 65,5, Пржевальском - 14,5. 

Европейские и мусульманские национальные  меньшинства, проживавшие в 
Туркестанской Республике (ЦГА РУз  1926: С.187)

№ Наименование 
национальностей

По полу Итого
обоего 
поламужчин женщин

Мусульманские национальные  меньшинства
1 Тюрки 11047 9714 20761
2 Туркмены 11669 10146 21815
3 Киргизы 36590 31238 37858
4 Каракалпаки 12467 12206 26473
5 Кипчаки 17322 15560 33882
6 Афганцы 275 83 358
7 Дунган 81 43 124
8 Таджики 196339 154686 351625
9 Иранцы 4789 4381 9169
10 Индусы 32 8 40
11 Уйгуры 17541 14399 31940
12 Турки 156 153 309
13 Узбеки 172734 156442 3294806

В 1917-1918 гг. киргизы испытывали на себе варварское отношение, «кулаки сжигали киргиз 
живыми, чтобы захватить их земли в Семиречье». (Сафаров Г., 1922: 187) Киргизы являлись 
типичными кочевниками, и несмотря на развитие земледелия на окраинах киргизской степи, 
скотоводство оставалось главнейшим, но и почти исключительным занятием киргизского народа. 
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В 1920 г. большая часть киргизского населения являлись безземельными и лишенными скота. 
(Киргизы. Жизнь национальностей, 1920:  223) 

К 1918 г. в Сырдарьинской, Ферганской, Самаркандской, Семиреченской, Закаспийской 
областях Туркестанского края проживало не менее 100 тыс. татар. По Туркестану общее число 
татар достигало 37тыс.чел. (Зарубин И.И., 1925: 13). Не меньше их было и в областях Степного 
края. Заниженность официальных данных связана с тем, что татары часто выдавали себя за 
представителей других народностей. Следовательно, татары составляли не менее 1% численности 
населения Туркестана. (Литвинов П.П., 1995: 178) Большинство проживавших в Туркестане татар 
переселилось из приволжских губерний и в целом из восточной России. В результате голода в 1921-
1922 гг. татары в поисках защиты были вынуждены переселиться на территорию Туркестанской 
АССР. Так, например, за сентябрь-октябрь месяцы 1921 г. прибыло 50 тыс. душ взрослого населения. 
(Расулов А., 2003: 73)   

Основным источником при исчислении населения Туркестанской Республики являлись итоги 
переписи населения 1920 г., охвативший все области, кроме Ферганской, так как из-за национально-
освободительных движений регистраторы совершенно не могли проникнуть в сельские местности, 
а из городов целиком были описаны только Скобелев (Фергана) и Наманган. Остальные уездные 
города были переписаны только частично и обследованы не полностью. Так, например, безудельный 
город Чуст совершенно не был описан (Отчет о деятельности СНК, 1922: 41), в Джетысуйской 
области перепись населения не производилась в двух кочевых волостях Лепсинского уезда 
Алакульского и Пограничной, на территории которых происходили в это время военные действия. 
В Сырдарьинской переписи не коснулась четырех пограничных с Ферганой волостей Ташкентского 
уезда, расположенных в долине реки Ангрена (притока Сырдарьи), где активно выступали борцы 
за независимость. В Самаркандской области не были описаны по той же причине три горных 
волости Самаркандского уезда и десять волостей Ходжентского уезда; в Туркменской – несколько 
селений Полторацкого уезда и почти все селения Красноводского (кроме тех, которые расположены 
вблизи уездного города и на островах Каспийского моря). В Амударьинской области перепись 
не производилась из-за противодействия населения, в части Кунградской волости Чимбайского 
уезда, подвергшейся во время переписи нападению туркмен-иомудов, в двух киргизских и 
казахских волостях Шура-Ханского уезда, кочевавших в Кызылкумах, ввиду их отдаленности и 
необходимости организовать для их обследования специальную экспедицию, на что не хватало 
средств и людей, и на островах Аральского моря, для обследования которых также требовалось 
специальная экспедиция.   

Особенное увеличение наблюдалось в Амударьинской области, где число жителей в Турт-Куле 
(единственном городе, бывшем в Амударьинском отделе в 1897 г.) возросло в две с половиной раза 
– на 165%. В Туркменской области наблюдался неравномерный рост отдельных городов: в Мерве 
население увеличилось на 174%, в Теджене – 160%, в Полторацке – 88%, только в Красноводске 
прирост составил – всего 4%.( Отчет о деятельности СНК 1922: С.42) 

В Сырдарьинской области особенное увеличение показано в Ак-мечети (Перовске) на 87% и 
г.Ташкент – 58%. Убыль населения наблюдалась в г.Казалинске, значение которого падает, т.к. он 
располагался несколько в стороне от железной дороги, и часть его жителей перешли в поселок 
Ново-Казалинск, непосредственно располагавшийся у самого вокзала. 

В Самаркандской области значительный рост населения наблюдалось в г.Самарканде, где 
число жителей увеличилось на 61%. Убыль была обнаружена в г. Джизаке на 10%, что объяснялось 
действительным падением численности городского населения в связи с бедствием, особенно резко 
обрушившимся на Джизакский уезд. 

В сельских же местностях наблюдалось огромная убыль населения, число мужчин уменьшилось 
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гораздо больше, чем женщин, районы с преобладающим кочевым населением дали гораздо более 
значительную убыль. Возможно, что часть кочевого населения, расселенная на огромной 
территории и потому трудно уловимая, действительно уклонялась от регистрации. 

Прибывшие переселенцы из России по национальной принадлежности были не только 
русскими, но и украинцами. Чтобы представить, насколько широко славяне были представлены в 
Туркестанском крае, необходимо привести статистические данные. Всего в Туркестанской АССР 
насчитывалось 7348 оседлых поселений, из них: 3547 были населены преимущественно узбеками 
и сартами, 1156 – киргизами (казахами), 746 – русскими и украинцами, 688 – туркменами, 629 – 
таджиками. Особенно высока была доля русских в Джетысуйской области – здесь из 510 селений 337 
считались русскими, в Сырдарьинской области – 190 русских поселка, в Фергане - 59, Самарканде 
- 26, Закаспийской - 33. (Черновский А., 1918: 7) В Алма-Атинском уезде насчитывалось 72 селения, 
из них: 5 – казахских, 25 – таранчи, 42 – русских; в Самаркандской области насчитывалось 9 русских 
поселков;  в Сырдарьинской области из 1058 селений 263 русских; в Ферганской области – 91 
русских поселков. (Статистический ежедневник, 1924: 76)   

Население Туркестанской АССР к 1918 г.

По областям По городу По уезду Число жителей Площадь в 
десятинах

Сырдарьинская 
область

Ташкент 576603 18325 290000
Перовск 190391 7120 14528
Казалинск 258271 16222 17915
Петро-
Александровск

- 102 4622

Арысь - - 6048
Туркестан 13889 19905
Черняев (Чимкент) 407270 21653 22516
Аулие-ата 371627 12950 21035

Ферганская 
область

Скобелев 460369 895 11892
Старый Маргилан - 1868 49319
Ош 241567 1742 48136
Наманган 505265 3750 78942
Чуст 834 19856
Андижан 444623 4167 82235
Коканд 462488 2151 118854

Самаркандская 
область

Самарканд 312338 3580 96400
Катта-Курган 145017 4360 11500
Джизак 259295 2865 14600
Ходжент 235536 1445 41600
Ура-Тюбе - 3642 23000
Педжекент - 106 5500
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Семиреченская 
область

Верный 231306 3280 41366
Пишпек 203844 4139 173994
Копал 179801 2208 4053
Лепсинск 143147 2149 8264
Джаркент 156026 11335 22617
Пржевальск 165492 6471 14290

Закаспийская 
область

Асхабад 69475 - 46540
Красноводск 58527 - 6672
Мерв 150509 - 19507
Форт-
Александровск

- - 1154

Байрам-Али - - 18500
Чаржуй - - 123000
Керки - - 3000
Новая Бухара - - 10200
Термез - - 750

По отчетным данным о деятельности СНК и Экономического Совета Туркреспублики 
свидетельствует о том, что в Джейтунской области особенный прирост произошел в г.Алма-Ате и 
Пишкеке – почти на 100%. 

В Джетысуйской области среди переселенцев из центральной России русские преобладали в 
Аулие-атинском уезде: здесь насчитывалось 3246 русских и 485 украинских хозяйств; в Каракольском 
уезде – 1983 русских и 1176 украинских хозяйств. В Сырдарьинской области: в Алма-Атинском 
уезде было 549 русских и 2440 украинских хозяйств; в Ташкентском уезде – 338 русских и 2622 
украинских хозяйств; в Наманганском уезде в двух поселках 390 русских хозяйств. По неполным 
данным в Туркестанской АССР к 1920 году насчитывалось 7367 русских и 7822 украинских хозяйств. 
(Статистический ежедневник ,1924: 76)

Численность населенных в русских и украинских поселках варьировалось от 200 человек до 4 
тыс. в зависимости от времени поселения. В Джетысуйской области наиболее крупными поселками 
были: русские – Богородицкое (2,7 тыс. человек), Троцкое (около 3 тыс. человек); Надеждинская 
столица (4,5 тыс. человек); украинская – Беловодское (3,5тыс.); Теплоключинское (2,9 тыс.), 
Сазоновка (2,2 тыс.). В Алма-Атинском уезде Сырдарьинской области количество украинского 
народа преобладало над русскими. Здесь русские жили только в селах Кара-Болты и Ключевом, а в 
остальных 12 переселенческих поселках – в Грозном, Дмитриевке, Степном и др. – жили украинцы. 
(Статистический ежедневник, 1924:  70) 

Но необходимо учесть и то, что в 1920 г. по сравнению с 1917 г. произошли демографические 
изменения в связи с миграционными потоками. В 1920 г. правительство Туркестанской АССР 
провело перепись населения, которая показала следующие изменения: В Джетысуйской области 
численность хозяйств у местного оседлого населения сократилось с 20 тыс. до 18,2 тыс. (составила 
90,7% по сравнению с 1917 годом); у кочевого населения – со 151,2 тыс. до 120,2 тыс. (составила 
79,5%); а число русских хозяйств увеличилось с 39,6 тыс. до 45,3 тыс. (составила 114 %). В 
Сырдарьинской области число хозяйств у местного населения возросло с 81 тыс. до 93,4 тыс. 
(составила 115%); у кочевого населения – сократилось со 148,8 тыс. до 105,8 тыс. (составила 71%); 
у русских – увеличилось с 114 тыс. до 117 тыс. (составила 122%). В Ферганской области у местного 
оседлого населения численность хозяйств сократилось с 310,9 тыс. до 230тыс. (составила 74%); у 
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кочевого населения сократилось – с 29,8 до 21,6 тыс. (составила 72,6%), у русских сократилось – с 
2,4 тыс. до 1,8 тыс. (составила 74,9%) хозяйств. 

Таким образом, по Туркестанской АССР число хозяйств у местного населения сократилось 
с 633,5 тыс. до 547,6 тыс. (составила 86,4%); у кочевого населения – с 339,5 тыс. до 253,5 тыс. 
(составила 74,7%); у русского населения увеличилось с 57,3 тыс. до 65,3 тыс. (составила 113,9%) 
хозяйств. Перепись населения также показала, что численность коренного населения республики 
в 1920 г. по сравнению с 1917 г. сократилось с 3233,3 тыс. до 2639,3 тыс. (составила 86,4%); у 
кочевого населения – с 1793,1 тыс. до 1231,7 тыс. (составила 68,7%); а число русских увеличилось с 
348,7 тыс. до 379 тыс. человек (составила 108,7%).( ЦГА РУз., Ф.34, д.1209, лл.73, 80. Л.73).

Значительное большинство населения Туркестана проживало за пределами городов, занималось 
земледелием и скотоводством. Городское население составляло в русских областях всего лишь 
13,8% общего числа жителей, причем более значительные города были сосредоточены главным 
образом в южной части края, где с давних времен проживало более культурное население и 
существовали крупные населенные торговые и административные центры. (Юсупов Э., 1996: 58) 

В 1918 г. большинство населения Туркестана составляли тюрки, составлявшие 88,4% всех 
жителей пяти областей республики. Наиболее отуреченной областью являлась Сырдарьинская 
- 96%, за ней следовала Ферганская область – 91,7%, Семиреченская – 88,5%, Закаспийская – 
85,7% и Самаркандская, где тюркские народы составляли всего 70,9% населения. За тюрками по 
численности следовали народы иранского происхождения (таджики и персы), составлявшие 6,9% 
общего числа жителей, проживавшие преимущественно в Самаркандской и Ферганской областях. 
Третье место по численности принадлежало русским, число которых не превышало 3,7% всего 
населения, при колебаниях по областям от 0,6% (Ферганская) до 9,7% (Семиреченская). Далее 
следовали монгольские народы (дунганцы, китайцы и калмыки), проживавшие главным образом в 
Семиреченской области, и составлявшие 0,3% населения.

В 20-е г. XX века городские поселения существовали в Семиречье, в степной части 
Сырдарьинской области и на северо-западе и на западе Закаспийской области, возникли уже после 
присоединения царской Россией Туркестанского края. С развитием промышленности, торговли, 
городское население значительно увеличилось. Старые города расширились, рядом с ними возникали 
русские вполне благоприятные городские поселения (русская часть Ташкента, Самарканда, 
Коканда), небольшие аулы превратились в значительные центры (Ашхабад, Мерв), а во многих 
местах были основаны новые города (Красноводск, Верный, Скобелев, Казалинск, Перовск, Арысь, 
Голодная степь и др.), которые  приобретали важное значение в жизни местного населения. (ЦГА  
РУз., Ф.Р.36, оп.1, д.10, л.5) Проведение железных дорог дало новый толчок развитию городской 
жизни и население большинство туркестанских городов заметно возросло. 

Близкими родичами киргизов и в особенности узбеков являлись туркмены, составлявшие 
главную массу населения Закаспийской области. По национальности жители области были 
распределены следующим образом: туркмен обоего пола насчитывалось 260973; киргиз – 3506; 
узбеков – 1311; таджиков – 2; персов – 18411; армян – 11196; азиатских евреев (персидские и 
бухарские) – 769 лиц, принадлежащих к прочим азиатским национальностям – 4088; великороссов 
– 25668; украинцев – 3730; белорусов – 556; немцев – 659 и прочих европейцев – 3108. 

Таким образом, на каждую 1000 обитателей области приходилось: 781 туркмен; 77 великороссов; 
55 персов; 34 армянина; 11 киргизов; 11 украинцев; 4 узбека; 2 местных еврея; 2 белоруса; 2 немца; 
12 лиц прочих азиатских и 9 европейских национальностей. В сельских местностях подавляющую 
массу населения составляли туркмены, городских – великороссы, персы и армяне. (ЦГА  РУз., 
Ф.Р.36, оп.1, д.130, л.7) Коренные жители – туркмены избегали селиться в городах. Из каждой 
тысячи туркмен только двое предпочитали город, а 998 - сельскую местность. Мужчин туркмен 
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гораздо больше, чем женщин: 138362 и 121848. На каждую тысячу мужчин приходится 879 женщин. 
К 1922 г. общее количество населения Мервского уезда по данным статистических органов 

определялось в количестве 151126 человек. Туркмен насчитывалось 114663 человек, затем по 
численности шли персы – 1724, армяне – 4149 человек и др., азиатские народности (киргизы, узбеки 
и т.д.) – 6408 человек.

Взаимоотношение главного контингента населения – туркмен, с другими национальностями 
находились во враждебных отношениях. На границе Бухарской Республики поселились небольшое 
количество кочевников белуджей, занимавшихся скотоводством, которые экономически целиком 
зависели от сельского хозяйства туркмен. На почве пользования пастбищами, а также нежелание 
туркмен допускать кого бы то ни было на свои земли, затем разбои и угон скота у туркмен 
кочевниками белуджами, порождало вражду, которая со временем обострялась. Так, между 
киргизами, находившиеся в районе Байрам-Али, и туркменами существовала острая вражда, 
принимавшая подчас острые формы (убийств, разбоев и т.д.). Всякое земельное устройство киргиз 
вызывало волнение туркмен. (ЦГА РУз., Ф.Р.36, оп.1, д.134, л.13)

Сарты по своей численности занимали после киргизов первое место в областях Туркестана. 
Общая численность сартов в Туркестане составляло 1846906 человек. Данная цифра ниже 
действительной, т.к. к «тюркам» без более точного обозначения, зарегистрированных переписью в 
Туркестане, помимо других народностей, отнесены и часть сартов. (Трудность исчисления сартов) 

В начале 20-х годов таджики представляли собой самобытную единицу среди других 
населявших Туркестанскую Республику народностей. Таджики вплотную были расселены между 
представителями тюркской народности, частично подвергались тюркизации и говорили, кроме 
родного языка, еще и на узбекском. Горные таджики сохранили свою национальность - иранскую 
и физиологический вид, говорят на тюркском языке и по своему укладу жизни отличались от 
равнинных таджиков. (ЦГА РУз., Ф.Р.36, оп.1, д.193, л.45) Таджики составляли большинство 
населения в Ходжентском уезде Самаркандской области. Они также проживали в некоторых 
районах Самаркандского уезда той же области, в ряде районов Ферганской области Туркестанской 
АССР (Памир, Канибадам, Исфара и др.). (Очерки истории Коммунистической партии Туркестана, 
Бухары и Хорезма, 1959: 9)  

Значительное количество казахов заселяло северную часть Туркестанской АССР: Алма-
Атинский, Джаркентский, Лепсинский, Талды-Курганский уезды Семиченской области и Ак-
Мечетский, Аулие-Атинский, Казалинский, Туркестанский и Чимкентский уезды Сырдарьинской 
области и Мангышлакский уезд Закаспийской области.   Казахи проживали также в некоторых 
районах Ташкентского и Мирзачульского уездов Сырдарьинской области, в северной части 
Красноводского уезда Закаспийской области. (Асаткин А., 1921: 66) 

Необходимо отметить, что наиболее населенными областями являлись Самарканд и Фергана, 
полная противоположность им – Закаспийская область, которая в 4 раза больше по своей территории 
чем Фергана, а население - почти впятеро меньше, при чем число жителей на 1кв.версту почти в 19 
раз меньше, чем в Фергане. (ЦГА РУз., Ф.Р.36, оп.1, д.10, лл.81-83)

В этнографическом обзоре жизни Туркреспублики немало важное место имели национальные 
меньшинства. На III Краевой конференции венгерской партии (20-23 апрель 1921г.), в отчетном 
докладе Й.Габора было сказано, что количество проживающих венгров резко сократилось в связи 
с эвакуацией многих на родину. К маю 1921 г. в г.Ташкенте проживало 600, в Ташкентском и 
Голодностепском уездах – 300 венгров (Сологубов И.С., 1961: 71), немцев - около 25 тыс. (Сологубов 
И.С., 161: 74), ирано-азербайджанцев - около 500 тыс. (из них рабочих и дехкан 75%, торговцев – 
20%, служащих – 5%). Главную массу населения (кроме великороссов) составляли персы и армяне. 
Среди персов мужчин в 1920 г. было зарегистрировано 9974, женщин – 8437, то есть на тысячу 
мужчин персов приходилось 847 женщин. В сельских местностях персы селились редко. 
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Польское население в Туркестанской Республике составляло не более 4500 человек, считая 
беженцев и военнопленных. Граждане польской национальности были рассеяны по всем городам 
ТАССР. Самое большое количество находилось на территории Ташкента и Самарканда. Беженцы 
и военнопленные находились не в завидном положении, в особенности те, которые увольнялись 
из Красной Армии. (ЦГА РУз., Ф.Р.36, оп.1, д.93, л.5). В Самарканде проживало около тысячи 
польских семей, по социальному положению это были рабочие. (Сологубов И.С., 1961: 82)

Украинцев гораздо меньше, чем великороссов – 1905 мужчин (в том числе 1325 грамотных) и 
1866 женщин (880 грамотных), и они селились преимущественно в городах. 

Почти все местные евреи (бухарские и персидские) проживали в Мервском уезде, грамотных 
мужчин евреев довольно было много – 122 (273 на тысячу евреев), грамотных женщин – 10 (31 на 
тысячу женщин). Чехославаки в основном проживали в Коканде, Пишпеке, Аулие-ате, Самарканде, 
Казалинске, Ташкенте и Фергане. 

В 1921 г. немецкое население в Туркестанской Республике составляло 20тыс.чел. Большая 
часть населения находилось в Аулие-Атинском уезде, располагавшая в 7 селах – 8тыс. немецкого 
населения. В Ташкентском уезде находились в 3 деревнях – 6тыс. населения, в городе Ташкенте – 
2тыс. населения, в Мервском уезде в 2 деревнях – 3 тыс. населения. (ЦГА РУз., Ф.Р.36, оп.1, д.93, 
л.1). В Мервском уезде находилось 4 европейских поселка: в Байрам-Алийском районе 2 немецких 
поселка, которые были устроены на новых землях ввиду непригодности старых и 2 украинских 
в Кушкинской волости. По реке Кушке никаких особенных столкновений между коренным 
населением и этими поселками не было, за исключением Полтавской волости. Жители этого 
поселка обвинялись в притеснении коренного населения, но эти жалобы зачастую не учитывались 
со стороны местных властей.  

Вывод. Турккомнац ТАССР проделал важную работу, начав свою деятельность с 
демографического обследования обширной территории республики. Статистико-экономический 
отдел совместно с областными и уездными комиссариатами собрал обширные сведения о роде 
занятий населения, о хозяйственной и культурной жизни населения. Турккомнац провел 
статистической учет национального состава республики, создал комиссию для изучения 
исторического прошлого народов Туркестана, провел комплексное исследование социально-
экономической и политической жизни народов Туркестана. 

В ходе исследования, нами были вывялены следующие недочеты в участии Турккомнаца в 
изучении демографической и этнической структуры населения Туркестанской АССР: 

Во-первых, коренное население испытывало на себе варварское отношение, представители 
советской власти злоупотребляли своими должностными полномочиями. Во-вторых, перепись 
населения, проведенная в 1920 г., охватила не всю территорию Туркестанского края. 

В-третьих, отсутствие средств и людей для организации экспедиций отдаленных
 административных единиц. В-четвертых, в сельских местностях наблюдалась огромная убыль 
населения, связанная с ликвидациями частной собственности, конфискацией земель, скота 
у коренного населения и передачи европейской части нацменьшинств. В-пятых, советское 
правительство не предпринимало никаких существенных шагов для разрешения проблем 
беженцев и смягчения межнационального конфликта. Более того, под воздействием 
крайне экстремистского крыла большевиков, делавшего ставку на углубление социального 
раскола. В-шестых, представители советской власти злоупотребляли своими должностными 
полномочиями. 
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Трудность исчисления сартов объясняется и неопределенностью названия «сарт» как этнического термина. 

Слово «сарт», «сарты» хорошо известны всем жителям Туркестана, как название весьма значительной 
части оседлого населения края, главным образом Сырдарьинской, Ферганской и некоторых местностях 
Самаркандской области. Оседлое население чаще всего называли себя по месту жительства (ташянлик  
ташкенец, кокандлик  кокандец и т.п.), но в то же время сарты отличали себя от таджиков, казахов, киргизов 
и узбеков. Существует мнение, что значение слова «сарт» является бранной кличкой, данной кочевниками 
оседлому населению Туркестана. По последним исследованиям слово «сарт» индийского происхождения 
и имело первоначальное значение «купец». Таким образом, давно существующее мнение о том, что слово 
«сарт» имеет не столько этническое, сколько бытовое значение (оседлый, горожанин, поселянин) получило 
новое подтверждение. 
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МИГРАНТТАРЫНЫҢ КӨШІП КЕЛУІНЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТЫ
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Аннотация: Аталмыш мақала 1917 жылы болған екі үлкен төңкерістері мен азамат соғысынан 
кейін ҚСРО-ға шетелден саяси және енбек мигранттарға қатысты 20-сыншы ғасырдың 
бірінші жартысындағы Кеңес Үкіметінің саясаты баяндалды. 1917-1940 жылдар арасындағы 
шетелдіктердің КСРО-ға қарқынды көшуінің тудырушы факторлары анықталды. Коммунистік 
Ресейдің қоныс аудару саясаты және оның бір бөлігі ретінде еңбек көші-қоны саласындағы 
саясат 1917 жылдың қазан айынан кейін түбегейлі өзгерді. Көшіп келушілердің негізгі тобы 
революциялық оқиғаларға және шетелдік коммунистік партиялардың қызметіне қатысқан 
коммунистер болды. Миграциялық процесс арқылы келген шетелдік саяси азаматтар мен 
коммунистерден басқа Кеңес Одағы шақырған шетелдік жұмысшылар мен білікті мамандар 
санаты ерекше және неғұрлым мұқият қарауға жатады. Кеңес Одағының партия басшылығының 
бастамасымен индустрияландыру мәселелерін шешуге қатысу үшін шетелдік жұмысшылар мен 
мамандарды тарту үшін үгіт-насихат жүргізілді. КСРО-ның Конституциясына сәйкес КСРО-ға 
қоныс аударған шетелдіктер саяси пана алуға құқылы болды.

Кілт сөздер: Көші-қон саясаты, еңбек миграциясы, халықаралық миграция, шетелдік мамандарды 
тарту

Аннотация: Данная статья посвящена политике Советского Союза 1920-1930 гг. по отношению 
политическим и трудовым мигрантам приехавшие из Европейских стран после Октябрьской 
революции и Гражданской войны. Были выявлены факторы, вызывающие интенсивный переьезд  
иностранцев в СССР в 1920-1930 годах. Политика в области трудовой миграции как часть  политики 
переселения Коммунистической России кардинально изменилась после Октября 1917 года. 
Основную группу мигрантов составлял коммунисты, участвовавщиеся в революционных событиях 
и деятельности иностранных коммунистических партий. Кроме вышеупомянутых коммунистов-
политэмигрантов, категории иностранных рабочих и квалифицированных специалистов, 
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приглашенные Советским государством подлежат особому и более тщательному рассмотрению. 
По инициативе руководства партии в СССР была проведена агитация для привлечения 
иностранных рабочих и специалистов для работы связи с НЭП. В соответствии с Конституцией 
СССР иностранцы, переселившиеся в СССР, имели право на получение политического убежища.

Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, международная миграция, 
привлечение иностранных специалистов

Annotation: This article is devoted to the policy of the Soviet Union in 1920-1930. In relation to 
political and labor migrants who came from European countries after the October revolution and the Civil 
war. The factors causing the intensive relocation of foreigners to the USSR in 1920-1930 were identified. 
Labor migration policy as part of the resettlement policy of Communist Russia has changed dramatically 
since October 1917. The main group of migrants was communists who participated in the revolutionary 
events and activities of foreign communist parties. In addition to the above-mentioned communist political 
emigrants, the categories of foreign workers and skilled specialists invited by the Soviet state are subject 
to special and more thorough consideration. At the initiative of the party’s leadership, campaigns were 
conducted in the USSR to attract foreign workers and specialists to work with the NEP. In accordance with 
the Constitution of the USSR, foreigners who resettled in the USSR had the right to political asylum.

Keywords: migration policy, labor migration, international migration, attracting foreign specialists

Кіріспе.  Қазан революциясынан бастап Ұлы Отан соғысы жылдарына дейін Кеңестік Ресей 
реципиент елге айналды. Бұған себеп 20 ғасырдың екінші онжылдығында Кеңес Одағына 
көшіп келген миграттардың басым бөлігі Еуропадағы мемлекеттерінде болған революциялық 
қозғалыстарға қатысқан саяси эмигранттар болды. Өз отанында сәтсіз төңкеріске қатысып, кейін 
қудалауға ұшыраған революцияның белсенді КСРО-да саяси пана алуға қол жеткізді. «Борьба 
Коммунистической партии за укрепление интернациональных связей рабочего класса СССР» 
атты Львуниннің еңбегіне жүгінсек 1917 – 1923 жылдар аралығында КСРО-ға 100 000 адам саяси 
тұрғыдан көшіп келсе, оның 10 000 шетелдік революцияға қатысқан коммунистік ұйымдардың 
мүшелері болды. 

КСРО-да шетелден келген революция мүшелерін жайластыру мәселелерін шешуде Төңкеріс 
күресшілеріне халықаралық көмек ұйымы (МОПР) елеулі көмек көрсетті. Бұл ұйым әлемнің барлық 
елдерінде таптық күрес құрбандарына материалдық және саяси көмек көрсетумен айналысты. 
Оның функциясына: политэмигранттарды қабылдау, оларды тұрғын үймен, ақшалай, азық-түлік 
және заттай үлеспен қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмысқа орналастыру кіреді.

Бұған қоса 20 жылдардың басындағы дағдарыс кезінде қиын экономикалық жағдайға тап болған 
шетелдік мигранттар КСРО-ға қоныс аударды. Шетелдік жұмысшылардың, әсіресе маңызды  
саладағы мамандардың КСРО-да жұмыс іздеуден басқа амалы қалмады.

Әдістер. 1920-1930 жылдарда Кеңес Одағына келген мигранттарға байланысты зерттеуде 
қарастырылып жатқан құбылыстарды жан-жақты зерттеуді және қарастырылатын процесті 
бағалауға саяси, экономикалық, әлеуметтік, ұлттық және психологиялық факторлардың кең 
көздерін ескере отырып, жүйелі тәсіл қолданылды. Зерттеу тарихнамалық, объективтілік және 
ғылыми сияқты тарихи білімнің негізгі қағидаттарына негізделген. Осы мақалада маңызды 
орын алған шет елдік ғалымдар мен сарапшылардың еңбектері құрап отыр. Зерттеу барысында 
мемлекетаралық құжаттарды мен тарихшылардың мақалаларын жинақтау, талдау мен сараптау 
әдістері пайдаланылды. 

Талқылау. Зерттеу жұмысының дерекнамалық негізі Ресейде өткізілген конференциялар мен 
диссератциялық қорғауда қарастырылды. Мұндай деректердің қатарына КСРО-ның заңдар жинағы 



# 2020, № 1 (1) 1/2020 57

мен ғылыми жинақтар кірген.  Кейбір мақалалар шетелдік ғылыми басылымдарда жарияланған. 
Зерттеу нәтижелері дүниежүзілік тарих бөлімінің, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтының отырыстарында баяндамалар түрінде ұсынылды және талқыланды.

Нәтижелері:
Адамдардың миграциясы (лат. migratio-қоныс аудару) халықтың аумақтық қозғалысын 

(механикалық қозғалысын) түсіну керек. Ол, әдетте, әртүрлі факторлардың — әлеуметтік-
экономикалық, әскери-саяси, діни, табиғи, экологиялық әсерімен; жекелеген өңірлер мен елдердің 
тарихи және шаруашылық даму ерекшеліктерімен негізделген елдің аумағы бойынша (немесе 
мемлекеттер арасында) орын ауыстырумен байланысты.

Қазіргі таңда уақыт белгісі бойынша а) уақытша немесе қайтарымды (маусымдық) және 
ә) тұрақты немесе қайтарымсыз (қоныс аудару), көші-қон болып екіге бөлінеді. Көші-қон 
ағындарының бағыты бойынша оларды сыртқы (құрлықаралық және мемлекетаралық) және 
ішкі (ауданаралық, ауданішілік) деп бөледі. Сыртқы көші-қонға көшіп кету (тұратын елден кету) 
және көшіп келу (елге кіру), сондай-ақ реэмиграция немесе репатриация (Отанына кеткендердің 
қайтып келуі) жатады.  (Воробьёва О. Д 2003: 35 бет) Ақпан революциясынан кейін Халықаралық 
көші-қон сипатының түбегейлі өзгерген алғашқы көрінісі - саяси эмиграцияның өз отанына 
қайтып келуі. Сонымен қатар өзгерген қоғамдық қатынастар 1917 жылдың қазанынан 
кейін Ресейден көшіп кетуге қатысты мемлекеттің позициясын, Ресей аумағында болған 
шетелдіктердің жағдайын, РКФСР азаматтарының және шетелдіктердің болашақ Кенес 
Одағының аумағына келуі мен кетуін анықтады. (Турубинер А 1925: 528 бет) 1920 жылдардың 
басында халықаралық көші-қон саласындағы КСРО саясатының бастапқы негіздері еуропалық 
мемлекеттерден ерекшеленетін принципті тұжырымдалды. Бастапқы негіздер, ең алдымен, 
буржуазияның саяси құқықтарынан айыру және шетелдік еңбекшілерге саяси құқықтар 
беру дегенді білдіреді. Сонымен қатар, эмиграцияға кездейсоқ түскен немесе мәжбүрленген 
адамдарға Кеңестік Ресейге қайта оралуға мүмкіндік беру қажет болды. КСРО құрылғаннан 
бастап Ресейде болған шетелдіктердің құқықтық жағдайын анықтау қажет болды. Халықаралық 
көші-қон динамикасында 1922 жылғы «РКФСР азаматтарының және шетелдіктердің шетелге 
шығуына жол беру» декреті үлкен рөл ойнады. (Права и обязанности иностранцев, оптантов 
и беженцев по международным договорам и по постановлениям советской власти (С октября 
1917 г. По октябрь 1921 г.) Коммунистік Ресейдің 1918 жылғы Конституциясы бұрыңғы Ресей 
империясынынң аумағында тұрған шетелдік азаматтарға ресейлік азаматтармен тең саяси 
құқықтарды берді. РКФСР саясаты Халықаралық экономикалық көші-қон мәселесіне халықаралық 
коммунистік қозғалыстың көзқарасын көрсете білді. Мемлекетте белгілі бір уақыт өмір 
сүру арқылы азаматтық беру туралы мәселені байланыстыратын еуропалық мемлекеттердің 
заңдарынан айырмашылығы, болашақ Кеңес үкіметінің заңнамасы ондай шектеулерден бас 
тартты. Шетелдіктердің әртүрлі топтарының жағдайы елдің саяси, экономикалық мүдделерін 
ескере отырып  одан әрі түзетіліп отырды.

Мигранттарға байлансыты  саясаты және оның бір бөлігі ретінде еңбек көші-қоны 
саласындағы саясат 1917 жылдың қазанынан кейін түбегейлі өзгерді. Енді ғана құрылған Кеңестік 
республика гомогенді халық-шаруашылық аумағын құруды талап ететін индустриализм және 
интернационализм идеалдарын қолданды. Кеңестік кезеңде қоныс аударудың мемлекеттік 
маңыздылығы ретінде қоныс аудару органдарын құру, қоныс аударудың материалдық базасы 
болып табылатын жеңілдіктер жүйесін қалыптастыруды айрықша белгілеп, қоныс аудару 
қозғалысының ынталандыруына әкеп соқты.

Атап айтқанда көшкендердің ағымы  Кеңес өкіметі орнағаннан кейін және Азамат соғысы 
аяқталғаннан кейін байқалды. Әртүрлі елдердің жұмысшылары мен саясаткерлері болашақ 
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Кеңестік Ресейдің марксистік идеяларды жүзеге асырылуын көріп, олардың бүкіл әлемге тең 
пен әділетті мемлекет құру туралы шақыруына қызығушылық танытты. Көбісі Кеңестік 
Коммунситік партияға шын жүректен, жаңа өмір іздеп, басқалары саяси себептермен өз елдеріндегі 
қудалаудан әсерінен, көшіп кетті. Мигранттардың көбі Мәскеуді өздерінің жаңа тұрғылықты 
жері ретінде елдің қоғамдық және саяси өмірін шоғырландыру орталығы ретінде таңдады. 
Белсенді ұстанымды сақтап, революциялық оқиғалардың орталығында болғысы келетіндер 
Мәскеуге жол тартты. Қоныс аударған  коммунистер мен басқа да шетелдік қоғамдық 
партиялар мен қозғалыстардың өкілдері жаңа мемлекеттің құрылысына қосылуы үшін арнайы 
ұйымдар құрылды. (Сон Ж.Г. Интернациональный клуб политэмигрантов имени Загорского 
(1920–1930-е гг.)  Электронды нұсқа)  Елдің әлеуметтік-мәдени өміріне саяси эмигранттардың 
ықпалдасуы мәселелерімен БК(б)П Мәскеу комитеті жанындағы өзге ұлттар бөлімі айналысты. 
Халықаралық аренада революционерлерді қолдау мен революциялық күресшілеріне 
халықаралық көмек көрсету ұйымы айналысып, әлемнің жиырма мемлекеттерінде өздерінің 
бөлімшілері саяси мигранттарға көмек беріп отырған. 1930-шы жылдардың ортасына дейін 
аталмыш ұйым КСРО визаларын беру ісімен айналысты. Көші-қон мәселелерімен айналысатын 
мемлекеттік органдар мен ұйымдар жағдайды мынадай түрде көрді: «...Буржуазиялық елдерде 
күшейген реакция күн сайын билік тарапынан қудалаудың салдарынан Кеңестік Ресейге 
қашуға мәжбүр болған саяси эмигранттардың санын күн сайын арттырылуда». КСРО-дағы саяси 
көші-қон мәселесі бойынша кеңес өкіметінің ұстанымы осындай болды. 1923 жылы Мәскеуде 
Германия, Болгария, Венгрия, Латвия, Польша, АҚШ, Югославия, Греция, Италия, Түркия, 
Франция елдерден шамамен 2000 мигранттар қоныс аударды.

Бүкіл жер шарының елдері әлі мойындамаған Кеңес Үкіметі үшін бұл маңызды көрсеткіш 
болды. Мигранттардың ішінде революциялық оқиғаларға және шетелдік коммунистік 
партиялардың қызметіне қатысқан коммунистердің саны көп болды. Саяси эмигранттардың 
КСРО келуіне қуанышпен қабылданғанына қарамастан, жаңа өмір сүру жағдайларына 
үйренуінің күрделілігіне әсіресе тілді білмейтіндіктен, олардың Ресейдің қоғамдық-саяси 
өміріне қатысуы шектелді. Арине өзі үшін жаңа ортаға түсіп, көшіп-қонушылардың барлығы 
жаңа мәдени және саяси жұмыстарға табысты кірісіп кеткен жоқ, көпшілігіне өздерінің отанында 
үйренген саяси өмірге қатысудан оқшаулау оларға теріс әсер етті. Төңкеріс күресшілеріне 
халықаралық көмек көрсету ұйымының орталық комитетіндегі мигранттар жөніндегі 
комиссардың меморандумында айтылғандай, «орыс тілін жетік білмегендіктен Ресейдің саяси 
өміріне қатысу мүмкіндігінен айырылып, олар құлдырау қауіпіне ұшырайды. Өз-өзіне қол 
жұмсау және психологиялық күйзеліске ұшырағандар анықталды. Бұл мигранттар Кеңес 
Одағына жоғары рухани көзқараспен келіп, бірақ бірқатар факторлардың әсерінен олар 
көңілсіздік танытып, өкінішке батады.».  Бұл жағдайда 1923 жылдан бастап Мәскеуде көшіп-
қонушылардың саяси өмірін дамыту бойынша жұмыс басталды. Көшіп-қонушылардың жергілікті 
жұмысшылармен қарым-қатынасы ерекше орын алып, оларға КСРО-дағы «шынайы» өмір 
көрсетілді: «...Әрбір өткізілген экскурсия мигрантқа көп түсінік береді, зауыттарда ол кеңес 
шаруашылығының құрылысшыларымен кездесіп, социалистік құрылыс жағдайымен танысады 
Жаңадан келген көшіп-қонушылар ұлттық топтарға біріктіріліп, олардың саны 300 адамға дейін 
жетті. Олардың ұлттық клубтарында Лениндік және Марксистік үйірмелер жұмыс істеді, ал 
ЖОО мен институт оқытушылары оларға өзекті саяси мәселелерге арналған дәрістер оқыды. 
Сонымен қатар, саяси эмигранттардың өздері өз отандарындағы істің жағдайы туралы баяндама 
жасады. (Крякин Е.Н. 2015: 30 бет)

Кеңес үкіметінің құрылуынан бастап сол елге келген басқа елдердің азаматтарының арасында 
әр түрлі әлеуметтік топтардың өкілдері, әр түрлі кәсіптегі мамандар болды. Мигранттардың 
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жеткілікті және білім деңгейі, олардың діни сенімі, ұлты мен жасы әртүрлі болған. Алайда, 
мигранттардың басым көпшілігі саяси себептер бойынша Кеңес Одағында қоныс аударуға бел 
буды. Көптеген адамдар үшін бұл қаржылық қажеттілік емес, шынайы идеялық сенім, жалпыға 
бірдей әділдік мемлекетінде өмір сүру деген үмітпен қоныс аударды. Әрине Кеңес басшылары 
осындай үміт берді. Социалистік Ресейдегі көшіп-қонушылардың негізгі ағыны елдегі саяси 
жағдайлардың өзгеруіне байланысты 1920-жылдардың соңында тоқтатылды. Көптеген көшіп-
қонушылар 1930-шы жылдардың басында елден кеткенмен, бірқатар мамандардың бір бөлігі 
индустрияландыру кезеңінде КСРО-да жұмыс істеуді жалғастырды. Алайда, 1930 жылдардың 
соңында Мәскеуде тұратын мигранттардың көбісі саяси қуғын-сүргінге ұшыраған. Бірақ 
олар Кеңес үкіметінің дамуына, Кеңес қоғамы үлкен үлес қосқып мен Мәскеудің 1920-1930 
жылдардағы қоғамдық – саяси өмірінде маңызды рөл атқарған. Мәскеудің әр түрлі саяси және 
қоғамдық ұйымдарының қызметі аталмыш көшіп-қонушылардың бейімделуі үшін қолайлы жағдай 
жасауда үлкен рөл атқарды. (Крякин Е.Н. 2015: 29 бет)

Мигранттардың мәртебесінің негіздері ең жоғары құқықтық деңгейде - Кеңес Үкіметінің 
конституциясында айқындалған. КСРО-ның Конституциясына сәйкес Кеңес Үкіметіне қоныс 
аударған шетелдіктер саяси пана алуға құқылы болды: «КСРО саяси қызметі үшін немесе діни 
нанымдары үшін қудалауға ұшыраған барлық шетелдіктерге саяси пана құқығын береді». Саяси 
пана алу құқығы 1936 жылғы 5 желтоқсандағы Негізгі Заңда расталды. КСРО Конституциясының 
129-бабында: «КСРО еңбекшілердің мүдделерін қорғау немесе ғылыми қызмет немесе ұлт-
азаттық күрес үшін қудаланатын шетел азаматтарына саяси пана құқығын береді» (Липатов 
А.А., Савенков Н.Т. 1957: 12)  КСРО-ға келген саяси эмигранттарды қабылдау және одан 
әрі қызмет көрсету мәселелерін шешу мақсатында Революция күресшілеріне халықаралық 
көмек көрсету ұйымының арнайы бөлімі - саяси эмигранттар бөлімі құрылды. Аталмыш бөлім 
Революция күресшілеріне халықаралық көмек көрсету ұйымының Президиумына бағынып, келесі 
міндеттерді орындауға кіріскен: 1 - Мәскеуге келген саяси эмигранттарды қабылдауға, оларды 
КСРО аумағында қоныстандыру және КСРО аумағында орналасқан саяси эмигранттарды тіркеуді 
ұйымдастыру; 2 - саяси эмигранттарға, Революция күресшілеріне халықаралық көмек көрсету 
ұйымының Орталық Комитетімен нормалар мен қызмет түрлерін белгілеу кезінде материалдық 
көмек көрсету (жұмыс, пәтер іздеуде жергілікті ұйымдар мен кәсіподақ органдарының 
көмегімен емдеу, техникалық қызмет көрсету); 3 - тиісті партиялық ұйымдармен және 
кеңестік институттармен бірге саяси эмигранттар арасында саяси және ағарту жұмыстарын 
ұйымдастырумен байланысты жоспарларды құру, олардың КСРО-да социализм құруға 
ертерек қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету және оларды отандарына оралғаннан кейін оларды 
революциялық жұмысқа дайындау; 4 - саяси эмигранттардың орталық үйін және саяси 
эмигранттардың жергілікті ұйымдарын басқару. (РГАСПИ - Ф. 539 - т. 2 - і. 426 – 29 б) 

Айтатын бір жөн Германиядан саяси мигрант мәртебесін алған және КСРО-ға кіруге және ұзақ 
тұруға рұқсат алған көшіп-қонушылар жұмысқа орналасқанға дейін мынадай жеңілдіктерге ие 
болды 1) тегін тұрғын үй; 2) тегін тамақтану; 3) олар үшін барлық қажетті киім-кешектер беру; 
4) айына 50 сом ақшалай жәрдемақы; 5) медициналық қызмет көрсету (амбулаторлық, ауруханалық 
және санаториялық); 6) жұмыс іздеуге жәрдемдесу; 7) КСРО-да болу құқығына тиісті құжаттарды 
алуға жәрдемдесу, сондай-ақ шетелде қалдырылған заттарды КСРО-ға тасымалдау; 8) шетелде 
қалған отбасыларға белгіленген мөлшерлері мен мерзімдеріне сәйкес қаржылай жәрдемдесу; 
9) олардың отбасыларының КСРО-ға келуіне жәрдемдесу.

Сол мигранттар қабылданғаннан кейін айлық жалақы мөлшерінде ақша алып отырды, ал егер 
олар басқа қалаларға кетсе, онда жол жүру шығындарын Төңкеріс күресшілеріне халықаралық 
көмек көрсету ұйымы төледі. Егер қайта даярлау немесе жаңа біліктілік алу қажет болса, 
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Революция күресшілеріне халықаралық көмек көрсету ұйымының Орталық комитеті қайта 
даярлау кезінде саяси эмигранттарға орташа жалақы мөлшерінде материалдық көмек көрсетті. 
(Манукян М.Н. 2004: 52 бет)

1924 жылдың ортасында біртұтас одақтық азаматтық туралы ереже бекітілді. Демек, кеңестік 
социалистік республикалардың барлық азаматтары үшін бірыңғай кеңес азаматтығы берілді. 
КСРО-да тұратын, жұмысшы табына жататын немесе басқалардың еңбегін пайдаланбаған 
шетелдік азаматтарға КСРО  азаматтарымен тең барлық саяси құқықтарға ие болды. Азаматтық 
берудің ең қарапайым тәсілі еңбек кәсібі бар жұмысшы табына жататын немесе шетелдік 
жұмыс күшін пайдаланбайтын шаруа қожалықтарына жататын шетелдіктерге, сондай-ақ «саяси 
қуғын-сүргінге ұшырап, КСРО-дан пана іздеген шетелдіктерді» іріктеуді қамтыды. Аймақтық 
атқарушы комитеттер, сондай-ақ одақтас республикалардың орталық атқарушы комитеттері 
осындай өзге елдің адамдарына азаматтық берді. Шетелде тұратын азаматтардың азаматтығын алу 
процедурасы күрделене түсті. Бұл жағдайда одақтас республикалардың орталық атқарушы 
комитеттері мен КСРО Орталық Атқару комитетінің дипломатиялық және консулдық органдар 
арқылы жүзеге асырылатын шешімдері қажет болды. Одақтың азаматтығынан шығуға одақтас 
республикалар Орталық атқарушы комитетінің немесе КСРО Орталық Атқару Комитетінің 
шешімімен рұқсат етілді. КСРО азаматтығынан айырудың себептері: а) 1923 жылғы 6 
шілдеге дейін жарияланған одақтас республикалардың заңдарымен немесе КСРО заңдарымен 
азаматтықтан айыру. ә) КСРО-ны КСРО-ның немесе одақтас республикалардың органдарының 
рұқсатымен не ондай рұқсатынсыз елден кетіп, оралмаған; б) заңда белгіленген тәртіппен одақтық 
азаматтықтан шығу. Нәтижесінде, 1920 жылдардың ортасында, негізінен КСРО азаматтығын 
алу және КСРО азаматтығынан шығару ережелерін қамтитын бүкіл КСРО бойынша халықаралық 
көші-қонды реттейтін заңнамалық база құрылды. (Моисеенко В.В. 2017: 112 бет)

Көші-қон процесс арқылы келген шетелдік азаматтардың жоғарыда аталған санаттарынан 
басқа Кеңес мемлекеті шақырған шетелдік жұмысшылар мен білікті мамандар санаты ерекше 
және неғұрлым мұқият қарауға жатады. Революциядан кейінгі КСРО-да экономикада жұмыспен 
қамтылған халық санының күрт қысқаруы елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын тежеді. Бұл 
жағдай мемлекет экономикаға жетіспейтін еңбек ресурстарын шетелден мақсатты түрде тарту 
туралы ойлануға мәжбүр етті. Яғни, шетелде сатып алынған құрал-жабдықтармен өнеркәсіптік 
құрылыс процестеріне жүгіне алатын шетелдік жұмысшыларды ауқымды тарту туралы 
шешімдер шығарылған.  Мемлекет ірі және ұсақ өнеркәсіп кәсіпорындарында жұмыс істеу үшін 
жұмысшылар мен жоғары білікті мамандарды жалдады. Шетелдік мамандар кеңес 
кәсіпорындарына келісім-шарт негізінде сарапшылар, кеңесшілер және тіпті мұғалімдер ретінде 
шақырылды.

Ресейдегі Азамат соғысының аяқталуымен еңбек көші-қонын реттеудің сол кездегі жүйесі 
тиімсіз болды. Көші-қон ағындарын басқарудың, шетелдік жұмыс күшінің ұсынысы мен 
сұранысын бақылаудың нақты тетіктерінің жоқтығымен байланысты 1920-1921 жылдардағы 
көптеген проблемалар және осы мәселенің құқықтық жағындағы олқылықтар көші-қон саясатына 
айтарлықтай өзгерістер еңгізуге себеп болды. Бұл еңбек ауылшаруашылық және өндірістік 
миграция және қайта көшу мәселелерін шешетін мемлекеттік қызметті құру негізін салды. 
Өнеркәсіптік және ауылшаруашылық миграцияны реттеу және жеңілдету үшін 1922 жылы 25 
қазандағы Халық Комиссарлар Кеңесінің қаулысымен, еңбек, ауылшаруашылық және өнеркәсіптік 
миграция және эмиграция бойынша Еңбек және Қорғаныс кеңесінің тұрақты комиссиясын 
(КОМСТО) құрады. Комиссияның құқықтары мен міндеттері РСФСР Халық Комиссарлар 
Кеңесінің ережесімен анықталды. Тиісінше, еңбек көші-қонының негізгі бақылаушысы ретінде 
Халық шаруашылығы Жоғарғы Кеңесі жанында жұмыс істеген өнеркәсіптік миграциялық 
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басқарманы 1922 жылғы 10 мамырдағы Еңбек және Қорғаныс кеңесінің тұрақты комиссиясына 
жіберілді. 1922 жылғы 22 қарашадағы «Еңбек және Қорғаныс Кеңесінің ауылшаруашылық және 
өнеркәсіптік көші-қонды реттеу жөніндегі тұрақты комиссиясы туралы» ережеде комиссияның 
функциялары толық сипатталған. Еңбек және қорғаныс кеңесі келесі қызметтермен айналысады. 
1. «КСРО үшін қажет мигранттар мен қайта көшіп келушілердің ауылшаруашылық және 
өнеркәсіптік топтарын құру және Ауылшаруашылық және Өнеркәсіптік Халық Комиссариатына 
тиесілі кәсіпорындарына жіберу, сондай-ақ бос жатқан жерлерді мигранттарға қолдануға беру.  
2. Жеке мигранттардың және жоғарыда аталған санаттағы мигранттардың бүкіл тобының 
КСРО-ға кіруін, сондай-ақ олардың порттар мен шекара бекеттеріне кіруін қадағалау. 3. Кедендік 
рәсімдерді жүргізуге және мигранттар мен олардың әкелінген көліктері мен басқа да мүліктерін 
белгіленген жерге тасымалдауға жәрдемдесу. 4. Иммигранттарға несие, қажетті материалдар мен 
түрлі жеңілдіктер беру бойынша және жұмысты ұйымдастыру кезеңіндегі көмек беру. 5. Шекарадан 
заңсыз өтумен қарсы күрес. (Павлова В.В. 2016: 45 бет)

Коммунистік партияның 16-шы съезі КСРО-ға 40 мың шетелдік жұмысшы мен мамандарды 
тартуды мақұлдады. Елдегі партия басшылығының бастамасымен индустрияландыру мәселелерін 
шешуге қатысу үшін шетелдік жұмысшылар мен мамандарды тарту үшін қуатты үгіт-насихат 
науқаны басталды. Бұл науқанның негізі сол кезде жұмыс жағдайында өте танымал болған 
халықаралық пролетарлық ынтымақтастық идеясы болды. (БК(б) П XVI съезінің стенографиялық 
хаттамасы. 1931. 728 б.)

Қорытынды
Қорытындылай келгенде ХХ ғасырдың бірінші жартысында шетелдіктердің Кеңес Одағына 

қарқынды көшуінің тудырушы факторлары анықталды. Мысалы: КСРО-ға ағынмен Еуропа мен 
Шығыс елдерінен келген саяси қуылған мигранттар, коммунистік идеяны таратушы интеллигенция 
мен сенімді коммунистер, КСРО-да саяси панаға ие болған шетелдік революциялық козғалыстың 
өкілдері, 1920-шы жылдардың ауыр экономикалық дағдарыс кезінде елдің жедел экономикалық 
дамуының қажеттілігі мәселелерімен тікелей байланысты, содан кейін 1929-1933 жылдар 
аралығындағы «Ұлы депрессия» кезеңінде Еуропа мен АҚШ-тан жалдамалы негізінде жұмыс жасап 
жүрген шетелдік жұмысшылар, «Реэмигранттар» -  яғни орыс эмиграциясы өкілдеріне амнистия 
беру негізінде шетелден қайтып келуі және т.б. (Павлова В.В. 2016: 43 бет)
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ОМБЫ ҚАЛАСЫ МЕН СІБІР ТЕМІР ЖОЛЫНЫҢ ҚАЗАҚ 
ҚОҒАМЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨМІРІНЕ ӘСЕР ЕТУІ

ВЛИЯНИЕ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ОМСКА 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА

INFLUENCE OF THE SIBERIAN RAILWAY AND OMSK ON THE 
ECONOMIC LIFE OF KAZAKH SOCIETY
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Аннотация: Аталмыш мақала 20 ғасырдың басында Сібірдің ірі ғылыми-мәдени орталығы 
болған Омбы қаласының мәдени-рухани өмірінде елеулі орын алған қазақ зиялыларының 
қалыптасуының, даму тарихымен қоса осы қалалардың тарихын да қатар қарау туралы өзекті 
мәселе баяндалды. Қазақстан қалалары өздерiнiң бүкiл тарихында орыс-қазақ халықтарының 
әлеуметтiк-экономикалық, шаруашылық және саяси дамуының негiзгi орталықтары болды.  
Айтып өту керек, генерал-губернаторлықтың жағдайы орталық билiкпен қарым - қатынасына 
ғана байланысты емес, бiрақ қарама-қайшылық жағдайда Сiбiрмен қарым-қатынастың 
шиеленісуіне әкеп соғуы мүмкін еді. Сондықтан, генерал-губернаторлар мен олардың орын 
басушылары, қаладағы саудагерлер мен кәсiпкерлер арасында тығыз қарым-қатынас орнаған
болатын. ХIХ-ХХ ғасырда Сiбiр әкiмшiлiгiнде шетел шекара сызықтары саяси тұрғыда 
қарастырылады және Сiбiр әкiмшiлiгiнiң құрылуы мен Орталық Азияның байланыстылығы 
қаралған. Сiбiр темiр жолын соғу негiзiнде әкiмшiлiктi өз деңгейiне қою керек болатын еді. 

Кілт сөздер: Омбы, Сібір темір жолы, Ресейдің отаршылыдық саясаты, сауда ісі, орта және кіші 
жүздер.

Аннотация: Данная статья была освещена как историей становления, развития казахской 
интеллигенции, так и истории этих городов, которые стали крупнейшим научно-культурным 
центром Сибири в начале 20 века. Города Казахстана за всю свою историю стали основными 
центрами социально-экономического, хозяйственного и политического развития русско-казахского 
народа. Следует отметить, что положение генерал-губернатора зависит не только от отношений с 
центральной властью, но в противостоянии могло привести к обострению отношений с Сибирью. 
Поэтому были налажены тесные отношения между генерал-губернаторами и их заместителями, 
торговцами и предпринимателями города.

В XIX-XX вв. В сибирской администрации были рассмотрены политические линии зарубежных 
границ и рассмотрены формирование Сибирской администрации и связь Центральной Азии. На 
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основе строительства Сибирской железной дороги администрация должна была поставить на свой 
уровень.

Ключевые слова: Омская, Сибирская железная дорога, колониальная политика России, торговое 
дело, средние и младшие жузы.

Annotation: This article covered both the history of the formation and development of the Kazakh 
intelligentsia and the history of these cities, which became the largest scientific and cultural center of 
Siberia in the early 20th century. Cities of Kazakhstan have become the main centers of socio-economic, 
economic and political development of the Russian-Kazakh people throughout their history. It should 
be noted that the position of the Governor-General depends not only on relations with the Central 
government, but in the confrontation could lead to an aggravation of relations with Siberia. Therefore, 
close relations were established between the governors-General and their deputies, merchants and 
entrepreneurs of the city.

In the XIX-XX centuries. The Siberian administration considered the political lines of foreign borders 
and considered the formation of the Siberian administration and the connection of Central Asia. On the 
basis of the construction of the Siberian railway, the administration had to put it on its own level.

Key words: Omsk, Siberian railway, the colonial policy of Russia, the trade business, the middle and 
Junior zhuzes.

Кіріспе ХIХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында өз заманында Сібірдің ірі ғылыми-
мәдени орталығы болған Омбы, Том қалаларының мәдени-рухани өмірінде елеулі орын алған 
қазақ зиялыларының қалыптасу, даму тарихы мен қоса осы қалалардың тарихын да қатар қарау 
өзекті мәселе болып табылады. Қазақстан қалалары өздерiнiң бүкiл тарихында орыс-қазақ 
халықтарының әлеуметтiк-экономикалық, шаруашылық және саяси дамуының негiзгi орталықтары 
болды. Қалалар қазақ шаруашылығының Ресейдiң капиталистiк экономикасымен байланысын 
нығайтты және натуралды шаруашылықтың ыдырауын тездеттi. Сонымен қатар, Омбы қаласы 
қазақ қоғамының экономикалық, саяси және рухани дамуының орталығы ретінде тарихын 
зерттеу арқылы мына мәселереді қарастыруды алдыға қойдық: Омбы қаласындағы қазақтар 
мен көрші жатқан халықтардың, яғни қазақ өміріндегі саяси әсерін талдау; қазақ халқының 
өлкемен экономикалық байланыстарын қарастыру; қарастырылып отырған кезеңдегі қазақ 
интеллигенциясының қалыптасуы мен пайда болуындағы Омбы қаласының орнын анықтау; қазақ 
өкілдерінен оқу орындарында мамандар даярлаудағы Омбы қаласының орнын бағалау.

Әдістер. Зерттеудің теориялық методологиялық негізін объективтілік, тарихилық, 
жүйелілік секілді ғылыми танымның маңызды принциптері құрайды. Сонымен қатар деректану 
ғылымындағы деректердің пайда болуының объективтілігі мен субъективтілігі, алғы шарттары 
мен тарихи жағдайлары, сақталу формалары мен ерекшеліктері, деректерді сұрыптау және сыннан 
өткізу қажеттілігі сияқты теориялық қағидаларға негізделген.

Зерттеу барысында алынған ақпараттардың толықтығы мен шынайылық деңгейін анықтау мен 
деректанулық зерттеудің негізгі әдісі ретінде тарихи-салыстырмалы, құрылымдық-функциялық, 
синтетикалық және аналитикалық талдау, жинақтау және қорыту әдістері қолданылды. Сондай-
ақ жұмыста тарихи зерттеудің жалпы және қорыту әдістері мен талдау тәсілдері, қазіргі тарих 
ғылымында қалыптасып келе жатқан жаңа бағыттағы тың ой-тұжырымдар мен ұлттық тұрғыдағы 
көзқарастар басшылыққа алынды. 

Негізгі бөлім. Омбы қаласы 1839-1882 жылдар аралығында Батыс Сiбiрдiң резиденциясы, 1882-
1917 жылдар аралығында дала-генерал-губернаторлығының орталығы, кейiн Омбы облысының, 
Сiбiр қазақтары облысының, Сiбiр қазақтарының, Сiбiр әскери округiнiң орталығы болған. Ол 
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ғасырға жуық далалық өлкенiң қажеттерiн қанағаттандырып, орыс-қазақ халықтарының саяси 
және әлеуметтiк-экономикалық байланыстарында маңызды рөл атқарды. Статистика бойынша, 
1870 жылдардың екiншi жартысында Омбы қаласының тұрғындары бiршама азайыпты. Мысалы, 
1863 жылы қала халқының саны 19,5 мың болса, 1870 жылы ол 30,5 мыңға өскен, ал 1877 жылы 
25 мыңға дейiн азайған. Қала халқының азаюы әскери қызметкерлердiң оңтүстiкке көшiрiлуiмен 
түсiндiрiледi (Құл-Мұхаммед М., 2000: 145).

Омбы - Дала генерал-губернаторлығының 1882-1917жж. әкiмшiлiк-саяси орталығы.
ХIХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басында Омбыда 34 ұлттың өкiлдерi тұрған. Негiзiнен, 

халықтың көпшiлiгiн украин, белорустармен біріккен орыстар құрайды. Сонымен біріге қазақтар 
да көптеп саналады. 1881 жылы Санкт-Петербургке кеткен генерал-губернатор Казнаковтың 
орнына, генерал-лейтенант П.В. Мещеринов келедi. Бұл кезде жоғарыда Өлкеге әкiмшiлiк 
өзгерiстер енгiзу мәселесi сөз болып жатқан болатын. Батыс Сiбiр генерал-губернаторлығын 
таратып, Ақмола облысын Омбы қаласымен бiрге орталығы Верный қаласы болып бекiтiлетiн 
жаңадан құрылмақшы Дала генерал-губернаторлығының құрамына қоспақшы болады. 1882 
жылы 18-мамырда Дала генерал-губернаторлығын құру жөнiндегi императордың указы шығады. 
Алайда, жаңадан құрылған генерал-губернаторлықтың әкiмшiлiк орталығы Омбы қаласы болып 
бекiтiледi. Дала генерал-губернаторлығының алғашқы басшылығына сол кезде Жетiсу облысының 
әскери губернаторы болып қызмет атқарып отырған генерал лейтенант Г.А. Колпаковский 
тағайындалады. Колпаковский 1889 жылға дейiн Дала генерал-губернаторлығын басқарады. 
Кейiн оның орнын М.А. Таубе басады. Колпаковский тұсында қалаға еуропалық Ресейден және 
Сiбiрдiң басқа жерлерiнен қоныс аударушылар көптеп келедi. 1878-1888 жылдар аралығында 
қала халқының саны 10 мыңға көбейедi. 1890 жылы қалада 39238 адам өмiр сүредi. Оның 94-i 
көпес, 16683-i мещан болыпты. 1890 жылғы есеп бойынша, Омбы шаруаларының саны 4360-қа, 
дворяндар саны 8971-ге жеткен екен. Бұларға қарағанда әскери қызметкерлердiң қала халқының 
құрамындағы үлес салмағы азаяды. Санақта қазақтарды, алтайлықтарды, өзбектердi, түркмендердi, 
тәжiктер мен татарларды «бұратаналар» деп бөлгенi мәлiм. 1890 жылғы есеп бойынша, олар 263 
адам болса, соның 246 қазақтар екен. 16 қазақ дворян сословиясына жатқызылыпты (Қозыбаев М., 
1992: 140).

Негiзiнен, қала халқы саудамен, өнеркәсiппен, қолөнермен және басқа да кәсiптермен 
айналысқан. 1877 жылы Омбыдағы қолөнершiлердiң саны 1,5 мың болған. 1890 жылға қарай 
қолөнершiлердiң арасында мещандардың үлес салмағы өседi. Көптеген қолөнершiлер өздерiнiң 
өнiмдерiн жәрмеңкелерде сатады. 1880 жылдары Омбыдағы өнеркәсiп пен сауда әлi де болсын 
баяу дамиды. 1894 жылы қалада 29 жеке ұсақ өнеркәсiп орны және бiр iрi темекi фабрикасы 
жұмыс iстейдi. 29 өнеркәсiп орнында 96 жұмысшы iстесе, тек темекi фабрикасында ғана 272 адам 
жұмыс iстейдi. 1897 жылы қаладағы өнеркәсiп саны 73-ке дейiн өссе, ал 1900 жылы 870 жұмысшыны 
қамтамасыз еткен 113 өнеркәсiп жұмыс iстейдi. Негiзiнен, бұл өнеркәсiптердiң көпшiлiгi тамақ 
өндiрумен айналысады. Ал, 1914 жылғы «Азиатская Россияның» бiрiншi томында ХХ ғасырдың 
басындағы Омбы қаласын былайша сипаттайды «Омск, областной город Акмолинской области, в 
короткое время резко изменил свою убогую «приказную» физиономию. Теперь это уже торговый, 
с широким будущим, большой сибирьский город, насчитывающий до 128 тысяч душ, 
раскинувшийся верст на пять, на семь вдоль берега Иртыша с десяти тысячами разного рода 
здании, из которых каменных свыше пяти сот. Наибольшая площадь перед собором в центре 
города. Здесь же у Оми у пристани главный пульс торговой портовой жизни Омска: грузятся и 
разгружаются большие пороходы волжского типа, совершаются крупные торговые изделки. 
Омск служат в настоящее время складочным местом для снабжения всеми видами торговли как 
оседлого, так и кочевого населения обширного степного края. В городе открыто специальные 
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торговые биржи и работают большое число частных коммерческих банков. Обороты только 
по операциям учета векселей, всех находившихся в 1911 году в Омске кредитных учреждений, 
выражались суммы десяти миллионов рублей. Омск является также поставщиком на всю округу 
земледельческих машин и орудии, которых здесь продается ежегодно на сумму, больше чем на 
три миллиона рублей. Фабрик и завод в Омске насчитывалось 182, с суммой производительности 
в 3700000 рублей. Торговых заведении было в тоже время около тысячи с оборотом 21 миллион 
рублей» (Омарбеков Т., 2007: 46).

Қазақстан қалалары өздерiнiң бүкiл тарихында орыс-қазақ халықтарының әлеуметтiк-
экономикалық, шаруашылық және саяси дамуының негiзгi орталықтары болды. Қалалар қазақ 
шаруашылығының Ресейдiң капиталистiк экономикасымен байланысын нығайтты және натуралды 
шаруашылықтың ыдырауын тездеттi.

Өзiмiзге белгiлi, «қала материалды өндiрiстiң, адамдарды орналастыратын, қоғамдық және 
мәдени өмiрдiң орталығы болып табылады: Қалалар жайындағы даму деңгей ашық зерттелген. 
Әрине бұл зерттеулерге Омбыны қоспауға болмайды. Қала тарихы ұзақ уақыт бойы құрылған 
күннен бастап осы уақытқа дейiнгі кезеңі, экономикасы мен саясаты қазақ халқының тарихымен 
тығыз байланыста болған.

ХVI ғасырдың екiншi жартысында Сiбiрдi жаулап алу процесi негізінде, төмендегі қалалар 
пайда болды олар: Тюмень, Тара, Тобольск Ресей мемлекетiнiң саяси және экономикалық 
Оңтүстiк-Шығыс пен Шығыс шекаралары қазақ территориясына жеттi. Алғашында орыстар 
мен Орта Азия сауда қарым-қатынастары Каспий теңiзi мен Закавказье арқылы өткен, Мәскеу 
мемлекетi Сiбiр мен Қазақстан арқылы Солтүстiкте жол бар екенiн сездi. Билiк басындағылар 
сауда жолдарын жаңа ашылған жермен жүргiзудi жоспарлаған болатын, сонымен қатар шекара 
арасындағы қауiпсiздiкті қамтамасыз ету керек екендігін түсінді. Сол себептен ХІI ғасырдың 90-
шы жылдары Ресей қазақ шаруашылығымен байланысты нығайтуға бел байлады.

ХVIІI ғ. басында Сiбiр орыстары солтүстiгiндегi Мұзды мұхитқа дейiн жеткен болатын. 
Оңтүстiгiнде Саян мен Алтайға дейiн, ал оңтүстiк-шығысында Забайкалға дейiн, солтүстiк-шығысы 
Охот және Шығыс-Сiбiр теңiздерiне жеттi. Орта жүз көшпендiлерi орта және жоғарғы Ертiстiң сол 
жағасына қоныстанған еді.

Жаңа реформаны әзірлеуді патша сол жылдардағы белгілі либералдық пиғылдағы қайраткер, 
өз дәуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М. Сперанскийге жүктеді. Оның сан қырлы 
қызметінің өзегі Орта жүзде дәстүрлі хан мемлекеттілігін жойған жаңа заң актілерін енгізу болды.

Аз зерттелген аудандарды неғұрлым толық зерттеу және жинақтап көрсету үшін 
М.М. Сперанский «Сібір жерлерін мәлім етуді» ұсынды.

Бұл жобаны жасауға болашақ декабрист Г.С. Батюшков белсене қатысты. Сонымен бірге ол 
Сібірді басқару туралы заң жобаларына бірқатар қосымша, түсіндірмелік бөлімдер: құрғақтағы 
жол қатынастары, этаптар құру, жер аударылған «бұратаналар», «Орта Орда даласына» орыс билігін 
тарату бөлімдерін әзірледі. Бұл жаңалықтар сақталып қалған жергілікті басқару жүйесін жоққа 
шығарып, шексіз-шетсіз дала құрылысын Ресейлік губерниялық басқаруға біршама жақындатуға 
тиіс болды.

1822 жылғы 22 маусымда патша «Сібір губернияларына арналған мекемелер», «Бұратаналарды», 
басқару туралы жарғы, «Қырғыз-қайсақтарды» басқару туралы жарғы, Этаптар туралы жарғы, 
Жер міндеткерлігі туралы ережелер, астық қорлары, шаруалар мен «бұратаналар арсындағы 
борышкерлік міндеттемелер туралы ережелер үшін негіз болған 10 заңды бекітті. «Сібір 
мекемелеріне» сәйкес, Азиялық Ресей 2 генерал-губернаторлыққа: орталығы Тобыл болған 
Батыс Сібір, орталығы Иркутск болған Шығыс Сібір генерал-губернаторлығына бөлінді. 
Біріншісіне Тобыл, Томск губерниялары мен Омбы облысы жатқызылды. Ресей бодандығында 
болған Орта жүз аудандары соңғысының құрамына енгізілмекші болып ұйғарылды. 
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Орта жүздегі дәстүрлі мемлекеттілікті таратып, хан атағын «мүлде артық» деп жойып 
жіберген үкімет Сібір қазақтары туралы жрғыға сүйеніп, басқарудың жаңа нысанын енгізді. 
Географиялық жағынан Оңтүстік Батыс Сібірді мекендеген қазақтар «көшпелі бұратаналар 
сословиесі» болып есептелді және тең құқықтарды пайдаланды, ал «Сібір қазақтары елі» ең 
алдымен 1838 жылы батыс Сібір қазақтарын шекаралық басқару құрылғңанға дейін Омбы 
облысына бағынып келген сыртқы округтерден құрылды. Өзгерістер қазақ руларының әкімшілік-
аумақтық құрылымдарына қатысты болды: даладағы жаңа үштаған- округ, болыс, ауыл бұрынғы 
рулық басқару жүйесін іс жүзінде жоқ қылып жіберуге тиіс еді.

Орыстар мен қазақ хандарының арасында бейбiт қарым-қатынас 1694 ж. Түркiстан қаласында 
өттi. Алғаш рет 1620 жылы Орта және Жоғарғы Ертiске орыстар келдi, содан кейiн шағын қазақ 
партиялары тұзды көлдердiң орналасқан жерiн бiле бастады. Бәрiнен бұрын Ертiс өзенiнiң 
маңында жатқан Ямыш көлi олардың назарын аударды. 1624 жылы бұл жерде ұлкен көлемде 
алебастр табылған болатын. Бұл көлдiң бүлiнбеген тұзға байлығы туралы хабар Мәскеуге де 
жеттi, Мәскеу және бүкiл Ресей патшалығы Михаил Федоровичтiң жарлығы бойынша 1626 
ж. жергiлiктi халықпен сауда жасауға бола ма екенiн бiлуге жiберілдi. Ал «Батыс Монголия 
көшпендi ойраттары бұл уақытқа дейiн Ертiс өзенiнiң сол жағасы Зайсан көлiнен қазiргi кездегi 
Трансiбiр темiр жолына дейiн (Петропавл мен Новосибирск қалаларының арасында) басып 
алған» - деп жазды И.Я. Златкин «Жоңғар хандығының тарихында» (Қамзабекұлы Д., 2007: 
15). Қалмақтар өздерiн осы өлкелердiң қожасымыз деп есептегендіктен, орыстарға көлден тұз 
алуға рұқсат береді. Отыз жыл қалмақтар осы жердi иеленген, кейiн батысқа, батыстан жоғарғы 
Яннаға одан Волгаға өтiп кеткен. Содан бері қанша жыл өтсе де, осы өлкенi өзiндiкi ету Ресей 
патшалығының ойынан кеткен емес. Бұл өлкенiң одан арғы тағдырында маңызды тарихи роль 
ойнаған князь М.П. Гагарин болатын - «бүкіл Сiбiр губернаторы». Ресей тарихшысы Г. Катанаев 
есептеуі бойынша, Петр I бұл уақытта Батыстағы жұмыстарымен қолы тимей, Қырғыз Даласын 
бақылай алмаған. Ал оның коллегасы С.М. Соловьевта қарсы көзқарас қалыптасқан: «Ол 
Шығысты көзiнен таса қылмаған, өйткенi Ресей үшін оның маңызды екенiн бiлгендіктен, Ресейдiң 
материалдық жағдайының өсуіне, Еуропа мен Азия сауда қатынастарының орталығы болып 
қалатынын, Қытайдан Туркияға дейiн, Петрге бiрдей назар аударатынын бiлген». Ресейдiң беделдi 
тарихшыларының қарама-қарсы көзқарасына қарамастан, патшаны Саян, Алтай, Байраба, Ертiс 
және Есiл даласындағы оңтүстiк көшпендiлерiмен шекаралық iстер қызықтырмай қоймайды, 
деп айтуға болады, ал одан әрі қарай тарихи материалдарға сүйенеміз. 1714 ж. Петр I бiрнеше 
әскери экспедицияларды жабдықтауға бұйрық бердi. Патша жарлығында былай деп айтылды: 
жарлық, «№28 11-мамыр 22. Подполковник Бухгальцаға тиiстi. Еркет қаласын иеленгенi үшін, 
Сiбiр Губернаторы князь Гагарин мырза бiзге айтуы бойынша, Сiбiрде қалмақ қаласы Еркетке 
жақын Дария өзенiнде құм алтыны бар». М.П. Гагарин табандылық танытып табиғи қазыналарды 
iздеудi жалғастырды. Ол қазақ даласын, ондағы жеке меншiктердi, кұмiс пен қорғасын 
рудаларын табуға шведтің оқымысты пленшiлерiн және шығыс тiлiн бiлетiн ақылды адамдарды 
пайдаланған.

Жоңғарлардың қолдарында қалып қалмау үшін, олар кейiн шегiне бастады. Осыған 
байланысты отряд саны 700 адамға дейін кемiдi.

Гагаринге көмек ретінде жабдықталған керуен ақшасы мен азық-түлiгiк жіберілген болатын, 
бiрақ ол тұтқынға түсіп, әбден тоналады. Бухгальцтың соңғы шешімі, ол шегінуге бел буады. 
Факттiң өзi қызық, жоңғарлардың әскер басшысы Шерен Дондик олардың шегiнуiне 
қарсыласпады және жарты тұтқынын қайтарып бередi. Бұл «жанашырлық» жоңғарларға тән 
мiнез емес екендігіне, Омбы архивiнде табылған документтер куә болған. Орыстар бiрнеше рет 
делегацияларын тұтқындарды босату мақсатында жоңғарларға жiбередi, бiрақ олар тұтқындарды 
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босатуға еш асықпайды. Сiбiр губерниясының документiнде көрсетiлгендей: «...сол жылы орыс 
ұсталары Иван мен екi Андрей Ургада мыс зауытын салады. Ол жерде мыңнан, бес жүзден 
қалмақтар мен бұхарлар жұмыс iстейдi, келер көктемде 1745 ж. сол зауытта мыс пушкаларын және 
ұсталар үлгiлеріне қарап сегiз пұттық шағын пушка құйып, оны Қалдан Сереннiң алдында ататын 
болады» (Өскембаев Қ. С., 2013:  145).

Экспедициядан қалғандар Ертiстен Омға дейiн жүзiп барып, сол жерде тоқтайды, ары қарай 
не iстеуiн бiлмейдi. Гагаринге адамдар жiберіледi. Сол жерге жаңа қорған соғуға бұйрық беріледi. 
Ол жердi 1716 жылы жаз бойы И.Д. Бухгальцаның отряды басқарады, ал күзге қарай, құрылыс 
бiткенде, қорғанды басқару майор Вельяминов-Зерновтың қолына берiледi. Осылайша қорған - 
Омбы қаласы болып салынған. Сөзсiз, Ертiс бойына тағы бiр қорған салуға, қазақ иеленушiлері 
тарапынан , жоңғар қонтайшылары тарапынан да қарсылық білдіреді. Князь М.П. Гагарин бұл 
жерлердiң дипломатиялық мәселелерiн өз мойнына алады. Екi жақтың хат алып, хат беруiнде ол 
бұл жерлердi темiр металл қорларын табу мақсатымен алғандығына сендiргiсi келедi. Жоңғарлар 
бұл жағдайда қазақтар мен қытайларға қарсы күресуде қол ұштарын беретiнiн айтқан болатын. 
Бұл iстiң де өз негiзi бар. Бір айта кететін жайт, бұл кезеңде қазақ-орыс қатынастары талпынысты 
даму барысында болатын: Қайып хан «барлық Қазақ ордаларынан» деп өзiнiң Ресеймен бейбiт 
қатынаста болып, патша билiгiмен жоңғарларға қарсы одақ құру туралы арызын 1716 ж. қыркүйекте 
Тобольск қаласына жiбередi. Бiрақ, бұл келiссөздер нақты шешiмге алып келмейдi.

ХVIII ғасырдың басында Жоңғарлардың қазақ көшпендiлерiне қарсы шабуылдарды күшейді. 
Хандық билiк арасындағы алауыздық Дала жағдайын одан әрмен шиеленiстiрiп жiбердi. Қытай-
жоңғар-қазақ күресiнен қорғану үшiн, орыс әкiмшiлiгi көшпендiлерге Барабин-Құлындық 
жерлерiне қоныстануларын сұранады. Қазақ орта жүзiнiң жауынгерлерi жоңғарлардың 
шабуылынан бас көтере алмай жатқанын пайдаланып, орыс әскерлерi 1752 ж. жазда Қазақстан 
жерiне баса еніп, солтүстiктегi Ақ басы - Есiл Омбы жерлерiн өз қарамағына қаратып, сол жерге 
9 қорғаннан тұратын Жаңа Есiл сызығын соғады, сонымен бiрге Петропавловскiде де. Әлсiреген 
Қазақ хандығы бұл жерлердi қайтаруға шамасы келмейдi, бiрақ 100 жыл бойы күрес жүргiзген 
болатын (ҚОММ 1487-қор. опись 1, 121-іс, 38-п.: 98). Патшаның қоныстандыру саясатының 
тарихы міне осындай. Орыс колониязациясын екi кезеңге бөлуге болады: осы жерде ерiктi 
колонизаторлардың пайда болуы және осының iзiмен жылжыған билiк басындағылардың iсi 
сияқты. Ерiктi колонизациялар шаруалардан, қылмыскерлерден, өмiр қиындығынан қашқандар 
немесе жеңiл өмiр сүргiсi келетiндерден құрылған. Бұл қатынаста ерекше жақсы жер Оңтүстiк 
Орал мен бiздiң өлкемiздiң солтүстiк-шығысы болып табылатын. Бұл жерде ХVII-ХVIII ғ. 
мыңдаған есiмсiз адамдар өмір сүрген. Колонизациядан алып қойылған жерлер қоныстанушылар-
дың өз қолында және оның сәттiлiгiнің барлығы да өздерiне байланысты едi.

ХIV ғасырдың екiншi жартысында Ресей мен Англия арасында бәсекелестік туады, жақын 
және Орта Шығыс жерлерiндегi ұйымдар жалға алынып Ресей мен Англия арасындағы бәсеке 
қалай да «қорғанға» айналса дегенге алып келедi. Көрсетiлген ой патша саясатының сыртқы 
көрiнiсiн шынайы мақсатын өте нақты көрсетедi. Сонымен қатар Қазақ даласы мен Ресей 
империясы арасындағы шекара соңғы жақтың есебiне қарай жылжыды және «Жабайы 
халықтан» қорғану үшiн әскери системасын күшейттi. Орталық билiк қазақ аудандарындағы 
жерлердi көптеген басқарулардың геостратегиялық мақсатын орыс сауда капиталының 
экономикалық экспанциясы дәлелденген.

Жергiлiктi орыс тiлдi халық үшiн бұл социалды база болатын, бiрақ ең алдымен, қазақ 
бөлiмi үшiн, өлiм жазасы Сiбiрге айдаумен бүкiл азаматтық қылмыстың орнын басты. Басқа да 
Сiбiр қазақтарының көзi крестьяндар, солдаттар, айдалғандар т.б. болды. Сiбiрлiк қазақтардың 
этникалық құрамында ең бiрiншi орында орыстар, украиндар, ал одан кейiн жергiлiктi халық болып 
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келдi. Көптеген документтердiң мәлiмдеуiнше, ерлермен қатар Сiбiрге айдауға және 
«өлтiрушiлер», яғни әйелдер де болған, ең биiк жаза - өлiм жазасы болатын. Бұл мәлiмет жергiлiктi 
қоныстанушыларда «келiншектердің» көбейгендігiн көрсетедi. 1759 жылы Жоғарғы Ертiс 
қорғанынан 90 қылмыскер әйелдер жiберiлген. Олардың iшiнде 24-күйеуiн өлтiргендер, 10-баласын 
өлтiргендер, бiреуi әкесiн өлтiрген, қалғандары помещиктердiң имениелерiн өртегендер» т.с.с.

Денсаулығы жақсы әйелдердi офицерлер әйелдiкке алған, ал ауру-сырқаулары қатардағы 
казактарға тиген. Басқа да «әйелдердi құлшылыққа» алу көзi, яғни жергiлiктi халықтан әйелдер 
сатып алу едi, сонымен қатар қазақтардан да Омск қаласының картасында «Тұтқындар аралы» 
деп аталатын Затон аралы бар болатын. Бұл жерде тұтқындарды сату процесi өтетiн, былайша 
айтқанда, жұмысшыларды сататын болған. 1623 жылы «татар және ер жыныстыларды сатып алуға 
және бiреуге беруге болмайды» деген жарлық шығады. Әйелдер мен балаларды сатуға шығарды. 
1649 ж. «татарлар мен ер жыныстылар бұрынғыдай сатылады». Тағы да 1734 жылдан Анна 
Ионовнаның жарлығы бойынша Сiбiрдегi құлдық заңдастырылады. Еркек қазақтың бағасы – 10 
рубль, қазақ әйелдерi – 1 мерин – 6 рубль, қалмақ балалары – 10-15 тиын құраған. 1801 жылы 
қазақ балаларын сатып алуға болады, бiрақ жасы 25-ке келгенде олар бостандыққа жiберiледi 
деген жарлық қабылданады. 1825 жылы қазақ, қалмақ және тағы басқа халықтардың балаларын 
сатуға тыйым салынды, бiрақ Батыс Сiбiрде әйелдердiң жетiспеушiлiгiне байланысты 
көшпендiлерден әйел жынысты балаларды сатып алуға рұқсат етiлген. Ресей үшiн, шаруалар 
құқығы жойылуы ХIХ ғасырдың екiншi жартысында басталады, «үй» шаруашылығымен 
айналысатын құлдар әдеттегi iс секiлдi қаралды. 1737 жылы 16 қарашада жарлықты талқылап, 
«әркiм өз үйiнде ешқандай ақы төлемей қалмақ және басқа да ұлттардың адамдарын сатып алу 
туралы», жарлық 1756 жылы 19 қарашадан «қайсақ тұтқындарын» асырады. «Сiбiр губернаторы, 
генерал-лейтенант Мятлев, Ямыш қорғанында әртүрлi азиялық тұтқындарды кiшкентай қыздар 
мен балаларды сатып алған, барлығы 26 адам болған». Бiрiншi кезекте тiрi тауарды сатып алуға 
тек саудагерлермен iрi тұлғаларға ғана рұқсат етiлдi, ол үшiн сатып алуды жазып көрсету керек 
еді, яғни тауардың ұрланбағанын, оның жасын, бойын, сыртқы көрiнiсiн жазып көрсету керек 
болатын. Егер иесiнiң «тiрi тауарды» үйiнде ұстағысы келмесе, онда оларды қайта сатып жіберуге 
болатын, бiрақ тек рұқсат алған ақсүйектер ғана сата алатын болған. Бұл жағдайда қарақалпақ 
ханы Салтыковпен хат жазысты, хатта қазақ хандарының күшпен тартып алынған 5 орыс 
тұтқынын өздерiнiң жерлесi Ресей жерiнде тұтқында жүрген қалмақтарға ауыстырмақшы болған. 
Бұған жауап ретiнде Қазан генерал-губернаторлығының губернаторы Салтыковтың хаты: «Бiз 
жiберген ақсүйек Вершининдi Қазанға қайтарылсын»,- делінген. Затон аралында әйел заты 
жақсы өтетін болған. Көршi тайпа қыздарын күштеп алып, сатқан. Шынын айту керек, аралда 
орыс тұтқындары да сатылған, ерiксiз көшпендiлер қолына түскен. Билiк басындағылар 
оларды шығару үшiн жеке ақша бөлген. Мысалға, Орал маңында ұсталған орыс тұтқындары, 
үлкен көлемде Хиуа, Бұхара, Қоқан базарында сатылған. ХVIII ғасырда әрбiр дипломатиялық 
миссиясы, ортаазиялық хандарға жiберiлiп отырған. Бұл үшiн Николай I патшалығы 30 мың рубль 
жiберетін болған. Ал 1826 жылы Оренбург шекара комиссиясына 21 мың рубльдi орыс 
тұтқындарын қайтарып алу үшiн берiлген. 1721 жылы 19 қаңтарда Сенатқа патшаның жарлығы 
шығады, яғни Ямыш қорғанын қорғау, ал басқа қорғандардың тағдыры шешiліп қойған едi. 
Олардың борлығын жою керек, сонымен қатар Омбыны да. Онда былай дедi: «Жарлық 3716 19 
қаңтар Ямышты нығайтып күшейтiңдер, ал қалғандарының жолын жабыңдар, Ямыштан басқасын. 
Қонтайшымен бейбiт қатынас құрыңдар және сауда қатынасын жақсартыңдар».

Бiрақ жарлық ұлы Петр патшаның өлiмiне байланысты орындалмады, Омбы қорғаны сөйтiп 
өмiрiн жалғастырды.

Омбы қаласының қайғылы беттерiн, қаланың құрылуындағы адам тағдырының қиын сәттерiн 
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айтып кету аса қажет еді. М.П. Гагарин Батыс Сiбiрмен байланысында таулы жерлердiң дамуына 
қарсыласпаған. Бiрақ күтпеген жерден жағдай өзгередi. Ол 1719 жылы патша ұлы Алексейдiң 
үстiнен жүргiзiлген сотты бiлу үшiн Петербургке шақырылады, ал оның орнына Петропавл 
қорғанына түсiп қалады, ол жерден қашуға талпынып Петр I жарлығымен асу жазасына кесiледi. 
Князь денесi терезе алдында 2 ай асылып тұрады. Билiктi асыра қолдануы, пара алушылық, заңсыз 
көмектесу және т.б. ашылады. Сiбiр губернаторының байлығын санау мүмкiн емес едi: алтын, 
күмiстер Тобыл сарайының терезелерiн лақтырған. Зерттеушi И.И. Завалишин былай деп жазады: 
Гагарин аттарын күмiспен, арба дөңгелектерiн алтынмен жалатқан.

Қорғанды соғуды Ом ауданында алғашқы бастаушылар князь Шаховский, Қайсаров 3 жыл 
түрмеде болады, кейiн iзсiз жоғалып кетеді; И.Д. Бухгальц көптеген жылдардан кейiн өзiнiң 
карьерасын Селенгин деген жерде жалғастырады. Ендi Омбы қаласының тарихына оралайық. 
Ресей әкiмшiлiгi Сiбiр мен Қазақстан территориясына енiп кiре бастады. 1745ж. Омбы мен 
Өскемен қорғандарының арасында 24 әртүрлi әскери нығайтулар есептелген. Орыс әскери күшi 
Сiбiр қалаларының есебiмен өстi: Тары, Тобыл, Түмен, Ертiс сызығы 920 верстқа дейiн созылды 
және қазақтардың өзен жағасының оң жағына өтетiн жолын жаба бастайды. 1755 жылы 6 наурызда 
көшпендi Орта жүз шаруаларына Ертiстiң шырайлы жерлерiне өтуге тыйым салынады.

М.Д. Бухгальцтiң кепiлiндегi Омбы қаласы уақытша нығая бастайды. Бiрақ бұл 
территорияларды қамту үшiн тұрғылықты база керек болды, сол үшiн 1768-1771жж. Ом өзенiнiң 
оң жағасына жаңа Омбы қорғаны салынады. 17 наурыз 1785 жылы Омбы қаласының елтаңбасы 
қабылданады: «Жоғарғы бөлiгiнде Тобыл елтаңбасы (1869 жылға дейiн Омбы Тобыл губерниясы-
ның құрамына кiрген) (Қойшыбаев. Б., 2001: 35).

Даланың төменгi бөлiгi күмiс, бiр бөлiгi кiрпiш сызығымен нығайтылған, өйткенi Сiбiр 
сызығында қырғыздарға қарсы басты қорған бар». Қала елтаңбаларында губернияның 
ерекшелiктерiнiң бейнеленуi Ресей дәстүрiне айналған еді. Елтаңба ерекше қағазға салынған. 
Кейiн, Павл I алдында елтаңба Герольдинда сақталды, қалаға көшiрмелерi ғана берiлген 
болатын. «олардың әрқайсысы 100 рубль тұратын».

1882 жылы Сiбiрдегi жаңа территорияның бөлінуiне байланысты, Омбы облысы пайда болады, 
ендi облыстық герб жасау қажет еді, бұл iс Омбы суретшiлерiне тапсырылған болатын. Сурет 
Петербургтегi Сiбiр комитетiне жiберілдi, Герольдинге мақылдау үшiн таныстырылған.

Елтаңбаның көрiнiсi, қызыл жазықтықта қазақтың ұлттық киiмiн киiп, күмiс атпен шауып 
келе жатқан алтын адам кейпiнде - «бұл облыста қырғыз-қайсақ халқы көшпендi өмiрiнде көп 
уақыттарын ат үстiнде өткiзедi» сол себептi осылай белгiленген.

Елтаңба Александр I-шiмен 18 ақпанда 1825 жылы бекiтiлген. Кезектi Сiбiрдiң бөлуiнде 
Омбының әкiмшiлiк ауданы сонымен қатар 21 қазан 1868 жылғы Жарлықта Ақмола облысының 
басты қаласы болатын. 5 шiлде 1878 жылы Ақмола облысының елтаңбасы нақты бекiтiлдi. 
«Жасыл матада биiк мұнаралы күмiс ескерткiш, мата шетiнде алтын жарты ай. Мата ежелгi патша 
тәжiмен әшекейленiп алтын емен жапырағымен қоршалған, Александрлық лентамен қосылған. 
Бұл елтаңба 1917 жылға дейiн сақталған еді. 1725 ж. санақ бойынша Омбы қаласында ерлер 993 
адам, 1741 ж. – 608, 1745 ж. – 1092, 1772 ж. – 1186 ер адамдар болған. 1794 жылы Омбы қаласынан 
экспедиция «Ташкент маңын және Ташкент тауларындағы алтын және күмiс рудаларын зерттеуге» 
дайындалған. Бұл факт патша әкiмшiлiгiнiң әлi де «құм алтыны» туралы ойды жоғалтпаған болатын.

ХVIII ғ. соңында Омбы қаласы әсіресе, Дала өлкесiнiң қазақ халқымен азия-орыс сауда 
орталығы болып табылады. П. Рычковтың айтуы бойынша «Кiшi және Орта жүз қазақтары бұл 
жерге жылқы, (жылына 40-50 мың) түйе жүнi, терiлер алып келiп, мұның орнына орыс тауарларын 
айырбастады (нан, қант, мата, шұға т.б). Тауар айырбастау үшiн орыс чиновниктерiмен жергiлiктi 
тұрғындармен сөйлесу үшiн орыс және қазақ тiлдерiн меңгерген делдал қажет болатын. Сол үшiн 
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Омбы қаласында «толмач-аудармашылар» дайындауға кiрiстi. Сөйтіп, 1789 жылы азиялық 
тiлдер үшiн мектеп негiзделе бастады.

Осындай үлгiмен, Омбы қаласында әлеуметтік - экономикалық құрылымның басталуы және 
оған бiрнеше әртүрлi материалды формадағы өндiрiстер кiретін болған. Билiк басындағылар 
қаланың саяси және экономикалық өмiрiнiң орталығы етiп тағайындаған.

Қала бiртiндеп өсе бастады және ХIХ ғасырдың ортасына таман өзіне тән, бiрқатар 
ерекшелiктерге ие болды:

Сiбiр Мәскеулiк трактан алыс жатқандықтан Омбы iрi өнеркәсіп орталығы болмады,өйткені 
осы сауда байланысына, транзиттiк тасымалға, iрi сауда iстерiне, қала базарының дамуына бұл 
өзінің кері әсерiн тигiзетін. Билiк басындағылар қалада iрi өнеркәсіп сауда объектiлерiнiң 
салынуына қызығушылық бiлдiрмеген.

Омбы алғаш рет қазақ даласынан арзан шикізатты жеткізу пункті ретінде қарастырылды.
Омбыда Сiбiрге тән басты өнімдер болмағандықтан бұл аң терісі мен алтын, мұнда тек кішігірім 

саудагерлер ғана болатын.
Қала халқының басым бөлігі әскерилер мен чионвниктер болып бұлардың қаазақ даласымен 

жақындасуы және оларды өз қол астында ұстауы үшін қала әскери провинциалды қалалар 
қатарына жататын

Омбы Батыс Сібірдің өтпелі линиясын нығатудың орталығы саналды.
Өкімет мұнда басқада Сібір қалалары сияқты саяси тұтқындарды жібермеуге (1805 ж дейін) 

тырысты. Себебі бұл саяси себептер мен және жер аударылғандар көрші қазақтар мен араласпау 
үшін.

Омбы қорғанын және де әскери қорғандарын салу кезiнде Ресей патшалығының отарлық 
саясатының ең жарқын көрінісі Батыс тарихшыларының айтуы бойынша ХVI ғасырда көшпендi 
халық отырықшы халықтан жеңiлiп, өздерiнiң бастапқы жағдайларын жоғалтуда. Европалық 
экспансия мақсатында аграрлық- шикізат метрополия қалыптастырды. 

Бұл кезеңде Ресей, Қытай және Туркия алғашқы Азия көшпендi халқын жаулап алушылар 
болды. Англия бұлардың iзiмен жүрдi. Ағылшындардың айтуынша, егер олар өздiгiнше және 
сенiмдi қозғалғанда, Орталық Азия орыс отарына емес, ағылшын отарына айналатын едi.

Iрi елдермен кең көлемде шекаралас қазақтар өз жағдайларының қандай қажет екенiн түсінді. 
Көршi елдердің қол сұғу өз шекараларының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету керек екендігінің 
дұрыстығын мойындатты.

«Ғылыми қызығушылық емес және қазақ, өзбек, түркiмен, қырғыз және тәжiк халқының 
тағдырына алаңдау емес, ағылшындар және орыстар Орта Азия және қазақ жерi, территорияларын 
иеленiп, халықты арзан жұмыс күшiне айналдыру, Африка отарларындағыдай, 1914 жылы 
Отарлаушы елдер арасынан отар елдерімен территориясы жөнінен Ресей 2 орын алады, отар 
жерi 17 млн. шаршы км.,халқы 33 млн. адам. ХIХ ғасыр қазақ қоғамының облыстың әкiмшiлiк, 
шаруашылық, шексiз өзгертулер қайта құрулар тұсы.. Жаңа реформаны әзірлеуді патша сол 
жылдардағы белгілі либералдық пиғылдағы қайраткер, өз дәуірінің аса білімді тұлғаларының 
бірі граф М.М. Сперанскийге жүктеді. Оның сан қырлы қызметінің өзегі Орта жүзде дәстүрлі 
хан мемлекеттілігін жойған жаңа заң актілерін енгізу болды, ол өзiнiң басқаруында келесi 
принциптердi қойды: жақында қазақ елi Ресей империясына берiледi, олар өздерiнiң
территорияларына құқығын жоғалтады, бұл жағдайда автоматты түрде бүкiл империялық болады. 
Сол үшiнде қазақ пен орыс арасында «мемлекеттiк шекара» деген түсiнiк болмайды. Өзiнiң 
хаттамасында, Сенаттың тапсыруымен дайындалған, М.М. Сперанский қазақ-орыс қатынасын 
талқылауда, халықаралық құқықтық статус «сiбiр сызықтарына» аса мән бередi, ал сонымен бiрге 
осы сызықтарда арнайы мемлекеттiк организациялар салу, қазақ қоғамы мен Азия Ресей сауда 
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қатынасының мақсаты Батыс Сiбiр өлкесiн құруда едi. Ендiгі жағдай Сiбiрдiң екiге бөлiнуiмен 
алға қарай бет ала бастады – Батыс Сiбiр және Шығыс Сiбiр. Батыс Сiбiр әкiмшiлiгiнiң орталығы 
ретiнде, Омбы маңызды роль атқарған еді. Генерал-губернатордың осы қалада тұруының аса саяси-
стратегиялық маңызды бар еді.

Алғашында бұл роль Тобылға тән едi, бiрақ уақыт өтуiмен өлкенiң басты басқармасының бұл 
қалада орналасуына байланысты қарсыластарының тарапынан үлкен түсініспеушілік тудырған 
еді. Шекара жағдайының қиындай бастағандығы, қазақ сұлтандарының көтерiлгендігі, Қытаймен 
қарым - қатынасының нашарлағандығы, қоқандықтардың қашқандығы – мұның барлығы Батыс 
Сiбiр мен Солтүстiк Қазақстан аумағындағы облыстарының орталығы Омбы қаласының пайда 
болуының алғаш белгілері болатын. Бұл пайымдаулардың 1819-1822 жылдары алғаш инициаторы 
болған Сiбiр губернаторы- М.М. Сперанский еді.

Бұл уақытта «Сiбiр қазақтарының жарғысы» шыққан болатын. Бұл документтi маңыздылығы 
жайында жазылған деректер көптеп кездеседі. Жарлық бойынша қазақ даласының 
территориясында, көшпендi халықтар өмір сүрген делінеді. Орта және ұлы жүздiң бiр бөлiгi 
Сiбiр қазақ облысы деген атқа ие болған және Батыс сiбiр генерал-губернаторлығының 
құрамына кiрген, оның орталығы Тобыл қаласы болған. 1824 жылы батыс Сiбiрдiң генерал-
губернаторы Капцевич Батыс Сiбiрдiң басқару орталығын Тобылдан Омбыға ауыстырады. 
1824 жылдан 1828 жылға дейiн ол осында өмір сүрген және бұл жер Батыс Сiбiрдiң орталығы 
болып табылған екен.

Жарлық бойынша, бiрiншi кезекте Орта жүздегi хандық билiктi әлсiрету керек, яғни оларға 
қазақ халқын таныстыратын қоғам қайраткерлерi ретiнде қарамауға тырысу қажет екендігі 
жайында айтылған, яғни бұл жарлық бойынша орыс басшыларының пiкiрлерiнше қазақ 
халқының ішкі саяси жағдайларын басқаруды өз қолдарына алуды мақсат еткен. Бiрақ қазақ 
халқының дәстүрлi қоғамындағы бұл социалды құрылымы өз басқаруын сақтаған болатын. 
Мiне, сол себептi Сперанскиймен оны қолданған әкiмшiлiктің тарапына жергiлiктi тұрғындар өз 
наразылықтарын бiлдiрген еді. Репрессиялық шектерге қарсы халық шықпау үшiн Мемлекеттiк 
Кеңестiң шешуi бойынша 3 қарашадан 1837 жылы, бұл шешiмнiң негiзi Сiбiр ведомствосының 
қазақтары «шекара сызығында емес iстерге: сатқындықта, өлтiруде, әскери сотпен сотталады». 
Бiрақ та патша үкiметi қазақтардан жердi алып қоюы мүмкiн еді және оларды тонауға кез-келген 
жауапкершiлiк әскери сотта қолында едi.

ХIХ ғасырдың отызыншы жылдарының соңында Сiбiр басқармасында бірқатар өзгерiстер 
пайда болды. Ережедегі кейбiр жарлықтар Қазақстанды қайта құрудағы қатаң саяси жаңа 
талаптарға жауап бере алмады. 1838 жыл Сiбiр комитетiнiң астанасы жабылғандығымен белгілі 
болды. Орталық басқаруды әскери әкiмшiлiк басқару iсi жүргiзiлген аумақтарға жақындату 
қажет едi, өйткенi. 6 сәуiр 1838 жылы Омбы облысы ауыстырылған болатын. Омбы Тобыл 
губерниясының округi болды, яғни жаңа округ құрылды. Қазақ даласын басқару iсi қайта ашық 
Шекаралық Басқаруға берілген болатын. 1839 жылы Омбы қаласы жүйелі түрде Батыс Сiбiр 
генерал-губернаторының орталығы болады және мұнда Батыс Сiбiр әскери-топографиялық 
түсiрiмінің Корпусының бас штабы, провианды комиссия, Сiбiр округiнiң артиллериялық 
гарнизоны мен жандармдар басқарымының 8 округтық корпусы орналасқан еді. Осыған 
байланысты қаланың саяси беделi жоғарылады. 1865 жылы қазақ даласын басқаруға жаңадан 
Дала комиссиясы құрылды. Тек 1868 жылдың 21 қазанында Ақмола мен Семей облыстары 
туралы жобаға қол қойылды. Реформалар өздерінің негізгі функцияларын жалғастырған еді, 
яғни көшпендiлердің өз дәстүрлерінің бiртiндеп жойылуын, билер мен старшындар басшылығына 
шек қою және туыстық аристократияның әлсiреуiне әкеп соғатын еді.. 1867-1868 жылдардағы 
жағдай уақытша тек екі жылдық тәжирибе жүзінде болатын. Бiрақ тек 21 наурыз 1891 жылы 
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Ақмола, Семей, Жетiсай, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы жағдай нақты қабылданған еді.
«9. бөлiм. -Ақмола, Семей және Жетiсу облыстарын басқаруға басты қала ретінде-Омбы қаласы 

тағайындалады, облысы-Ақмола-уақытша Омбы болады.
51. бөлiм. Омбы, Петропавл, Семей, Верный және Орал қалаларында патшалық басқарулар 

құрылды, жалпы негiзгi қалалық полициялар заңмен жұмыс жасады.
54. бөлiм. Омбы, Петропавл, Семей және Верный қалаларында дәрiгерлер, фельдшерлер көптеп 

кездесетін.
99. бөлiм. Ақмола, Семей облыстарына және Жетiсай Дала генерал-губернаторлығына мешiт 

соғуға рұқсат берiлдi. Мешiттер мен мектептер қаржыландыру қоғамның есебiнен алынды.
101. бөлiм. Әрбiр уезде және Омбы, Семей, Верный және Орал қалаларында бейбiт сот болуы 

керек еді.
Жағдайдың бiрнеше бөлiмдерiнiң мазмұны осылай болатын, егер де саяси жағдай тез өсе 

білгенде. 
Дала генерал-губернаторлығының орталығы Омбы зерттелген еді. Жағдай бойынша генерал-

губернаторлық үлкен күшке айнала бастады. Біп айта кететін жайт, Азиялық жергiлiктi әкiмшiлiк 
орган Ресейде әскери оқу орнын құру есбебiмен әскери министр Д.А. Милютинмен ашық 
қарсыластыққа көше бастады.

Әрдайым ауыстырылып отырған генерал-губернаторлар, өздерiнiң орындары тұрақты емес 
екенiн сездi,яғни Петербургтегі көптеген генерал-губернаторлар орынсыз қалғандықтан жаңа 
қызметтерге көз салып жүргендіктерiн түсiндi. Сол себептен Генерал-губернаторлар өздерi 
құрған жоспарларын, полициялықтардың функцияларын өз жадтарына байлауға тырысты.

А.П. Хрущев (Батыс Сiбiр генерал-губернаторы 1866-1875жж.) 1867 жылы жандарман 
басшысына полиция басқаруымен Батыс Сiбiр территориясын қаратып алуды ұсынды, оларды 
астаналық билiкке емес, генерал - губернаторлыққа бағындыруға тырысты. Үш облысты басқару 
орталығы Омбы қаласында болатын еді. Мемлекеттiк мүлiк министрлiгi басқару туралы жоба 
құрды, оған Омбыда орналасқан, Тобыл мен Томск губернияларыныңсы мүлiктерi кiретін еді.
Айтып өту керек, генерал-губернаторлықтың жағдайы орталық билiкпен қарым - қатынасына 
ғана байланысты емес, бiрақ қарама-қайшылық жағдайда Сiбiрмен қарым-қатынастың 
шиеленісуіне әкеп соғуы мүмкін еді. Сондықтан, генерал-губернаторлар мен олардың орын 
басушылары, қаладағы саудагерлер мен кәсiпкерлер арасында тығыз қарым-қатынас орнаған 
болатын. Губернатор аса сақтықпен басқару ісін жүзеге асыру керек еді. Егер ол дәл осылайша 
тiл табыса алмаса, өз беделінен айырылып қалуы мүмкін еді. Бірақ, генерал-губернаторлардың өз 
қол астындағы канцеляриямен қарым-қатынасы қиын күйiнде қалған боатын.. Сiбiр губернаторы-
ның iшкi губерниялары сияқты, басты шешiмдерге сенат пен министрлiк қол қоюға мiндеттi, 
бiрақ жоғарыдағы рұқсат берiлетiн барлық заттар туралы генерал-губернаторға баяндауға тиіс 
еді. Бұл факторлар Омбының қалалық өмiрiне қатты әсер еттi. Территориялық бөлiнудiң iзiмен, 
өлкенiң соттық системасы қарала бастады. Соттық реформа 1864 жылы империя жағасында 
көп қаралмаған болатын. Дала өлкесiнде қоныстану тек қана 1899 жылы ғана қолданысқа түсе 
бастыған еді.. Мұның себебі көп болды:

1870-1880 жылдардағы елдегi iшкi саясаттың ерекшелiгiнің бірі, финанс-экономикалық 
мәселелері.

Халықтың тығыздығының аздығы, хабарласу жолдарының әлсiздiгi, «өзге ұлттардың» үлкен 
көлемде болуы, саяси айдаушылардың көп көлемде болуы, арнайы сот органдарының сақталуы.

Арнайы заңгерлердің соттық қызмет үшiн аз болуы. Бұл жағдай Трансiбiр магистралiнiң 
құрылуымен және Томск заңгерлер факультетiнiң ашылуымен өзгере бастады. 1899 жылдың 14 
мамырында Дала өлкесiнің соты-салтанатты түрде ашылды. Сібір және Дала өлкесінің соттық 



# 2020, № 1 (1) 1/2020 74

құрылымы Еуропа және Ресей губерниясымен салыстырғанда Сiбiр мен Дала өлкесiнiң соттық 
құрылымы нығайған болатын. Сот құрамының қысқартылған мүшелерінің барлығы 19 адам: 4 
сот мүшесi, сот төрағасы, хатшы, 3 хатшының көмекшiсi, прокурор хатшысы, 4 жолдас прокурор. 
Облыстардың өлшемiнiң үлкендi, сонымен бiрге хабарласу жолдарының дамымағаны Петропавл, 
Ақмола, Көкшетау, Атбасар секiлдi қалаларға шығуы соттың уақытын ұзартып жiберетiн еді. 
Iрi қалаларда бiрнеше бейбiт қатысушылар болатын, мысалы, Омбыда- 3, Петропавл- 2. Сотқа 
жаңа система енгеннен кейiн реформалар аса қажет бола бастады. Соттық тергеулердiң сапасы 
төмендей бастады, тергеу уақыты көптеп ұзара бердi, халықтың көзiнше жаңа соттың 
абыройы түскен болатын. Облыстық және өлкелiк чиновниктердiң үнемi министрлiкке баруы 
айдаудағыларға қаражат жетпеуiн ескерткен болатын. Тек саяси билiктер, Мемлекеттiк Думада 
1911 жылдың мамырында Омбы сот палатасында заң қабылданған еді.

ХIХ-ХХ ғасырда Сiбiр әкiмшiлiгiнде шетел шекара сызықтары саяси тұрғыда қарастырылады 
және Сiбiр әкiмшiлiгiнiң құрылуы мен Орталық Азияның байланыстылығы қаралған. Сiбiр 
темiр жолын соғу негiзiнде әкiмшiлiктi өз деңгейiне қою керек болатын еді. Генерал-
губернаторлардың қолында - билiк өкiлiнiң маңыздысы болды: татулық, кедендiк, пошталық, 
оқу т.б. Бұл шектеу губерния әкiмшiлiгiнiң құқығын кеңейте түсті. Тарихи анықтамада Сiбiр 
губерниясы мен облыстарын басқаруда, генерал-губернатордың билiгi күшейгенiн көрсетедi 
1897 жылы Жетiсу облысын Түркiстан генерал-губернаторлығына Дала генерал-губернаторлығы 
жайында белгілі бір сұрақтар туындай бастады. Бұл жайындағы әңгіменің еш пайдасы жоқ 
екендігі 1882 жылдағы оқу жүйесінен басталады, ал 1886 жылдың басында жаңа ат туралы 
сыбыс шықты. Бiрақ, Дала генерал-губернаторлығына М.А. Таубе басқа нұсқа ұсынған болатын: 
Ақмола мен Семей облыстарының жаңа генерал-губернаторлығын құру, сондай-ақ Тобыл мен 
Томск губернаторларының орталығы ретінде Омбы қаласын орнату еді. Бiрақ жоба Сiбiрден 
де, Петербургтен де қолдау таппады. Бұл мәселенi талқылау маңызды жиналыстарда 1903-
1904 жылдарда қаралды. Бұл кезекте М.А. Таубе iшкi iстер министрі В.К. Плевенiң қолдауын 
пайдаланды, бiрақ бұл кезде де бiрлiк құра алмады. Плеве В.К., Таубе М.А., Сухотин Н.Н., Кутайсов 
П.И., сонымен бiрге бұл жаққа бет бұрған Игнатьев А.П., сөздерi бойынша бүкiл Сiбiр үшiн бiр 
ғана генерал-губернаторлығын құру керек еді. Болашақ Сiбiр генерал-губернаторына өте үлкен 
көлемдегi Омбы өлкесiн басқару, бiр бетке қосылған жоғарғы азаматтық қол бастау, сонымен 
бiрге Сiбiр әскерiн басқару, қызметтерi тапсырылатын едi.

Бүкiл Сiбiрдiң бiр орталықтан басқарылуы көп пайда әкелмейтiндей көрiндi. Сiбiр темiр 
жолының құрылуы Сiбiрдегi генерал-губернатордың проблемасын шеше алған жоқ, деп санаған 
олар, сонымен қатар оны күшейттi. Тағы да бұл территорияға шақырып тұрған жол екi Сiбiрдегi 
генерал-губернаторлықтың төрт губернияның әртүрлi билiгiнiң қол астында қалды: темiржол 
басқармасы, жандармандар мен барлық полиция, әртүрлi шендер т.б. Ресей империясы 
құрамындағы Сiбiр орны туралы және генерал-губернаторлық билiктiң қажет екендiгi туралы 
бәсеке тынышталмады. Сiбiрдi басқару жөнiндегi ведомстволық қарсы сөздер және орталық пен 
жергiлiктi билiктердiң iстерiне келiспеушiлiк туды. Бұл жерге бүкiл елдегiдей, үлкен координатты 
билiктiң күшеюi, Сiбiр өлкесiн қамту жөнiнде нақты анықталған программа қажет екенi сезiлдi 
Ғасырдың басында қазақтар жергiлiктi билiкке өз қарсылықтарын күшейте түсті.

1905 жылы Семей губернаторы Галкин жоғарыдағыларға барлық күштерiмен қазақтарды 
Омбыға жиналысқа жiбермеуiн бұйырды. Ақмола облысының қазақтары ерекше жетiстiктерге 
жетіп, жұмыс жасаған еді. Ал жетiстiктерi аз болған жерлер, мысалы Дала өлкесiнде қарсылық 
күшейе түскен болатын. Берiлген бөлiмде Қазақ өлкесiнiң тарихына казактар ролi көрсетiлмеген, 
тек 1882 жылы Сiбiр казактарының әскерiнiң 300-жылдығының тойлануы ғана берілген. Әскердiң 
белгiсi Омбыдағы Никольста сақталуға жіберiлген еді. Ауданы 1.5 миллион десятина жер казактарға 
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қолданысқа бекiтiлген болатын. 1891 жылы казактар территориясында 175-жылдық, яғни 
Омбы қаласының құрылу уақыты тойланған болатын. Сол уақыттағы документтерде орыс 
ойлары айтылған еді. Осылай 1864 жылғы қорытындыда Тобыл губерниясына губернатор 
А.И. Деспот-Зенович айқындағандай, тұрмыстық заттарды сақтау мен татарларды басқаруда шек 
қойғандықтары бекер екен, өйткенi «татар халқы» өзiнiң тарихи жолында көптеген ауыр 
физикалық және моральдық қақтығыстарда, көп қиындық көрген», мұндай көзқарастар 
татарлармен ғана шектелместен, бүкiл Сiбiр өзге ұлттарына жайылған болатын.

Г.Н. Потанин орыс интеллигенциясының «өзге ұлттарға» көрсетiлетiн зорлықтарға қарсы 
тұруға мiндеттi, туралы сұрақ қойған болатын. Ол отандық бақыттың өзге ұлтты тайпалардың 
моласында құруға болмайды деп есептеген. Қазақ тұрмысының және байлығының құрылымын ол 
қазақ интеллигенциясымен бiрлесу қажет деп түсінді (Озғанбай, Ө., 1999: 48).

Билiк шеңберiнде орыстарға сенбеушiлiк қажет болмады. Сiбiр өзге ұлттарының қараудағы 
жоба системасы қайта талқыланғандықтан, олардың қоғамдық басқаруы, әскерлерiнiң 
жайылуы, көшпендiлерге жердi қолдануға шек қоюы, православ шiркеуiнің белсендiлiгiнiң 
арттыруында еді. Сiбiр басшыларын дәстүрлi өзге ұлттық қоғамдардың нығаю толғандырды, 
бұл саяси көзқарас бойынша қауiптi көрiнгендіктен, бұл жағдайға қарсы тұру үшiн сот 
басшылығына унификация жариялау керек болатын, өзге ұлттар арасында орыс тiлiн дамытуына 
бақылауға тырысты. Осындай үлгiмен, Омбы қаласы, Дала генерал-губернаторлығының 
маңызды өлке оқиғалары мен, олардың саяси статусы үнемi өсiп отырды және ол алдағы 
қала тағдырын анықтаған саяси карьераның орталық нүктесi ретiнде оқымыстылардың, 
ойшылдардың орталығы болатын. Қаланың әкiмшiлiк статусының өзгеруi қала тағдырының 
кейiнгі жағдайына, Омбы қаласына да, сонымен қатар оларға бағынған облыстарға оң әсерiн 
тигiзген еді.

Омбы қаласында әлеуметтік — экономикалық құрылымның басталуы және оған бiрнеше 
әртүрлi материалды формадағы өндiрiстер кiретін болған. Билiк басындағылар қаланың саяси 
және экономикалық өмiрiнiң орталығы етiп тағайындаған.

Қала бiртiндеп өсе бастады және ХIХ ғасырдың ортасына таман өзіне тән, бiрқатар 
ерекшелiктерге ие болды:

Сiбiр Мәскеулiк трактан алыс жатқандықтан Омбы iрi өнеркәсіп орталығы болмады,өйткені 
осы сауда байланысына, транзиттiк тасымалға, iрi сауда iстерiне, қала базарының дамуына бұл 
өзінің кері әсерiн тигiзетін. Билiк басындағылар қалада iрi өнеркәсіп сауда объектiлерiнiң 
салынуына қызығушылық бiлдiрмеген.

 Омбы алғаш рет қазақ даласынан арзан шикізатты жеткізу пункті ретінде қарастырылды.
Омбыда Сiбiрге тән басты өнімдер болмағандықтан бұл аң терісі мен алтын, мұнда тек 

кішігірім саудагерлер ғана болатын.
Қала халқының басым бөлігі  әскерилер мен чионвниктер болып бұлардың қаазақ даласымен 

жақындасуы және оларды өз қол астында ұстауы үшін қала әскери провинциалды қалалар 
қатарына жататын

Омбы Батыс Сібірдің  өтпелі линиясын нығатудың орталығы саналды.
Өкімет мұнда басқада Сібір қалалары сияқты  саяси тұтқындарды жібермеуге (1805 ж дейін) 

тырысты. Себебі бұл саяси себептер мен және жер аударылғандар көрші қазақтар мен араласпау 
үшін.

Омбы қорғанын және де әскери қорғандарын салу кезiнде Ресей патшалығының отарлық 
саясатының ең жарқын көрінісі Батыс тарихшыларының айтуы бойынша ХVI ғасырда көшпендi 
халық отырықшы халықтан жеңiлiп, өздерiнiң бастапқы жағдайларын жоғалтуда. Европалық 
экспансия мақсатында аграрлық- шикізат метрополия қалыптастырды.
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Бұл кезеңде Ресей, Қытай және Түркия алғашқы Азия көшпендi халқын жаулап алушылар болды. 
Англия бұлардың iзiмен жүрдi. Ағылшындардың айтуынша, егер олар өздiгiнше және сенiмдi 
қозғалғанда, Орталық Азия орыс отарына емес, ағылшын отарына айналатын едi.

Iрi елдермен кең көлемде шекаралас қазақтар өз жағдайларының қандай қажет екенiн түсінді. 
Көршi елдердің қол сұғу өз шекараларының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету керек екендігінің 
дұрыстығын мойындатты.
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