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Қымбатты дос!
Біз өткен замандағы туған жеріміз бен
ата-баба
ларымыздың қандай болғанын,
олар
дың ерлік іс
терін, аса маңызды да
айту
лы оқиғаларды тарих пәні арқылы
оқып білеміз.
«Қазақстан тарихынан әңгімелер» атты
жаңа оқулықта еліміздің көне заманнан
бүгінгі күнге дейінгі тарихы баяндалады.
Бірінші бөлім «Тарих әлемі» деп аталады. Бұл бөлімде – тарих пәні ұғымы, тарихи уақыт өлшемдері, карталар, Қазақстан
аумағы мен жер-су аттары жайлы мәлімет
берілген. Сонымен қатар Қазақстанның
табиғаты, қазба байлықтары, халқы, мә
дени жетістіктері туралы бұған дейінгі басқа
пәндерден алған білімің тереңдей түседі.
Екінші бөлім «Тарихқа саяхат» деп
ата
ла
ды. Бұл бөлімде ертеде еліміздің
аума
ғын мекендеген сақ тайпаларымен
танысасың. Тұмар патша
йым, Шырақ,
«Алтын адам», ғұндар және оның көсем
дері туралы оқисың.
Сонымен қатар «Ұлы Жібек жолы», орта
ғасырлық қалалар, қолөнер мен сауданың
дамуы және Қазақ мемлекетінің құрылуы
жайлы айтылады, батырлар, билер мен
хандар, қазақ халқының азаттық жолын
дағы күресі туралы білетін боласың.
«Ғажайыптар әлемінде» деп аталатын
үшін
ші бөлімнен халқы
мыздың сәулет
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өнері, ескерткіштері, әдет-ғұрыптары мен
тұрмыс-тіршілігінен мағлұмат аласың.
«XX ғасырдағы Қазақстан» атты төртін
ші бөлімде Кеңес өкіметі жылдарындағы
Қазақстан, Ұлы Отан соғысындағы қазақ
стандықтардың ерлігі баяндалады. Мә
дениет пен ғылымның дамуына үлес қос
қан қайраткерлер, алғашқы ғарышкерлер,
т.б. туралы мәліметтер келтірілген.
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы туралы «Тәуелсіз Қазақстан» бөлімінен оқып
білесің.
Оқулық құрылымы: мәтін, сұрақтар мен
тапсырмалар, карталар, иллюстрациялар,
қосымша мәтіндерден тұрады.
Оқулық бөлімдерге, бөлімдер пара
графтарға, ал параграфтар тақырыптарға
бөлінген. Әр пара
граф
тың соңында сұ
рақтар мен тапсырмалар, қажет жерінде
«Білімпаздар үшін» деп аталатын қосым
ша мәтін берілген. Әр бөлімнің соңында
пысықтауға арнал
ған сұрақ
тар мен тап
сырмалар беріледі.
Сабақты қалай әзірлеу қажеттігі жайлы
оқушыларға төмендегідей кеңес береміз.
Жаднама:
1. Үйге берілген сабақты асықпай түгел
оқып шығып, мазмұнын түсінуге ты
рыс.
2. Тапсырмалар мен сұрақтарға жауап
дайында.
3. Оқулықпен жұмыс істеуде қара әріппен жазылған терминдер мен ұғым
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дарға, сандық мәліметтерге, даталарға,
адам аттарына назар аудар.
4. Иллюстрацияларға, суреттерге мұ
қият қара.
5. Оқулықтың карталарын зер сала
оқы. Географиялық атауларды, шекараларды, оқиға болған жерлерді,
тарихи ескерткіштерді және басқа
объектілерді табуды үйрен.
6. Хронологияны (даталарды) білу тарихты түсіну үшін айрықша маңызды.
Адамның аты-жөнінен кейін жақша
ішінде сол адамның туған және
қайтыс болған жылы беріледі. Мысалы, Мұхаммед Хайдар Дулати (1499–
1551) дегенді оқығанда, сол кісінің
1499 жылы дүниеге келіп, 1551 жылы
қайтыс болғанын білеміз.
7. Оқулықтың мәтінін жақсы ұғып алу
керек, оны жаттаудың керегі жоқ.
Оқы
ған тақырыптың мазмұнын өз
сөзің
мен айтып беруге үйрен
генің
дұрыс.
Кітап – халықтың мәдени игілігі.
Оқулық – білім көзі, адал дос, көмекші,
ақыл
шы. Кітапқа деген сүйіспеншілік,
оған ұқыпты қарау ғасырлар бойы қа
лыптасты. Ол сенің қолыңда, жас дос.
Оның өмірін ұзарту, өз орның
ды басатын жеткіншектерге жыртыл
маған, ши
майланбаған, таза күйінде табыс ету саған
байланысты. Сондықтан оны құрметтей
білейік, күтіп ұстайық!
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І бөлім
ТАРИХ ӘЛЕМІ
§1. «Қазақстан тарихы» пәні

Геродот

1. Тарих не туралы баяндайды? Тарих –
грекше «зерттеу», «оқиғалар жайындағы әң
гіме», «білім» деген мағынаны білдіреді.
Тарих – адамзат қауымының, халықтар мен
мемлекеттердің өткен өмірін, бүгінін және бо
лашағын зерттейтін ғылым.
«Тарих» сөзін алғаш рет ежелгі грек тарих
шысы Геродот (б.з.б. 484–425 жж.) қолданған.
Геродот көптеген елдерге саяхат жасап, қалалар
ды аралап, тайпалардың тарихымен танысқан.
Олардың өмірін
дегі елеулі оқиғалар туралы
естіген-білгендерін жинақтап, «Тарих» атты ең
бек жазған. Сондықтан оны «тарихтың атасы» деп атаған. Геродот өз еңбегінде бұрынғы
Қазақстан жерінде өмір сүрген сақтар туралы
баяндайды.
Шығыс тарихшысы Сыма Цянь (Қытай
елінде шамамен б.з.б. 140–86 жж. өмір сүрген)
Қытайды аралап жүріп, өзі көрген, адамдардан
естіген әңгіме-аңыздарды жазып алған, сон
дықтан оны «Қытай тарихының атасы» деп атайды. Бұл еңбегі «Тарихи жазбалар» деген атпен
жарық көрген. Сыма Цянь өз еңбегінде бұрынғы
Қазақстан жерінде өмір сүр
ген ғұндардың,
үйсіндердің, қаң
лылардың тұрмысына, салтдәстүріне, әскери құрылымына тоқталады.
Рашид ад-Дин (1247–1318) – Иран тарихшысы және мемлекет қайраткері, діни ғұлама,
энциклопедияшы ғалым, дәрігер, ботаник
әрі табиғаттанушы болған. Оның «Жамиғ аттауарих» («Жылнамалар жинағы») еңбегін
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де түркі тайпаларының тарихы, көшпелі тұр
мысы мен әдет-ғұрпы туралы мәліметтер беріл
ген. Оның ішінде қазақ елінің тарихы мен гео
графиялық жағдайына тоқталады. Алаша хан
мен Оғыз хан жайлы, моңғол шапқыншылығы
туралы құнды деректер келтірілген.
Мұхаммед Хайдар Дулати (1499–1551) –
Жетісудағы дулат тайпасынан шыққан тарихшы, әдебиетші ғалым. 1546 жылы жарық көрген
«Тарих-и Рашиди» еңбегінде орта ғасырларда
Қазақстан мен Орта Азияны мекендеген тайпалар мен мемлекеттердің тарихы жазылған.
Онда Қазақ хандығы туралы да маңызды де
ректер бар.
2. Тарихты білу не үшін керек? Тарихты
білу – сонау өткен замандағы маңызды оқиға
ларды, сол кезеңдегі адамдардың өмір-тіршілі
гін оқып-үйрену. Адамзаттың дамуы барысын
да жинақтаған мәдени жетістіктерімен, айтулы
тұлғалардың жарқын істерімен танысу. Өткен
өмірден сабақ алып, қателікті қайталамауға тырысу, келешекті болжай білуге талпыну.
Тарихты оқып-үйрену арқылы біз ата-баба
ларымыздың қалай халық болып қалып
тас
қанымен танысамыз, мемлекеттігін қалай құр
ғанын, олардың өмірінде қандай шапқын
шы
лық соғыстар орын алғанын, қандай жеңіске
жеткенін білеміз.
Тарихты білу өз өлкеңді, туған еліңді танудан басталады. Қазақстанда өмір сүретін әрбір
адам осы елдің тарихын жете білуге міндетті.
3. Қазақстан тарихы – дүниежүзі тарихы
ның құрамдас бөлігі. «Қазақстан тарихынан
әңгімелер» пәні – еліміздің көне заманнан бү
гінге дейінгі тарихында өткен аса маңызды
оқиғаларды хронологиялық ретпен баяндайды. Ұлт тұлғалары – көрнекті ғалымдар мен
ақын-жазушылардың, белгілі қоғам және өнер
қайраткерлерінің өмір жолымен, шығармашы
лығымен таныстырады.

Мұхаммед Хайдар
Дулати

Міржақып Дулатов –
жазушы, ақын, драматург.
Қазақ мәдениеті мен әде
биетінің ірі өкілі. 1913 жылы жазылған «Қазақ» ат
ты мақаласында: «Өзінің
тарихын жоғалтқан жұрт,
өзінің тарихын ұмытқан
ел қайда жүріп, қайда
тұратындығын, не істеп,
не қойғандығын білмейді,
келешекте басына қандай
күн туатынына көзі жет
пейді... Тарих – түзу және
үйретуші, тарих тіршілік
те жолбасшы дейтініміз
осы», – деп жазған.
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Жаңа пән қалай аталады? Тарих ғылымы
нені зерттейді?
Қазақстан тарихын
білу не үшін қажет?
«Қазақстан тарихы»
пәні дүниежүзі
тарихының құрамдас
бөлігі» дегенді қалай
түсінесің?

«Қазақстан тарихымен» қатар «Дүниежүзі
тарихын» да оқисың. Өйткені Қазақстан тарихы – дүниежүзі тарихының құрамдас бөлігі.
«Дүниежүзі тарихы» пәнінде әлем мем
ле
кеттері мен халықтарының тарихы оқытылады.
Бұл пәннен жер шарын мекендеген елдердің
көне заманнан бүгінге дейінгі өмір жолын оқып
білесің.
Дүниежүзіндегі адамзат сонау ежелгі заманнан бері бір-бірімен араласып, өзара байланыс
та өмір сүріп келеді. Біз тарих пәнінен атабабаларымыздың көршілес және шалғайдағы
елдермен қандай қарым-қатынаста болғанын
біле аламыз.
Өткенімізді білмесек, қазіргі өмірді ұғынып,
болашаққа бағдар жасай алмаймыз. «Қазақстан
тарихы» пәнін оқып-үйренудің құндылығы да,
міне, осында.

§2. Тарихи деректер
1.  
Көне заман адамдарының тұрмыс-тір
шілігі жайлы қалай білеміз? Осыдан мыңдаған
жылдар бұрын адамдар үйді қалай салғанын,
немен шұғылданғанын, жауларымен қалай кү
рескенін біз қалай біле аламыз?
Адамдар өмір сүрген жерінде қандай да
болмасын «із» қалдырған. Ғалымдар қазба жұ
мыстарын жүргізу нәтижесінде, Сырдария өңі
рінде бір кездері гүлденген қалалар бол
ған
дығын анықтады. Қазба орындарынан ерекше
өрнектеліп безендірілген қыш құмыралар мен
балшықтан жасалған түрлі ыдыстар табылған.
Қола мен темірден жасалған қару-жарақтар,
алтын мен күмістен жасалған сырға, жүзік,
білезіктер де жиі кездеседі. Ертедегі егіншілер
канал құрылысын да білген, олар қазған арықатыз, суландыру жүйелері орнынан түрлі
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құбыр сынықтары табылған. Міне, ғалымдар
жер астынан табылған осындай түрлі заттарды зерттей отырып, ертедегі адамдардың немен
айналысқанын біле алады.
Қазіргі таңда еліміздің көптеген жерлерінде,
әсіресе Отырар, Тараз, Сарайшық, Түркістан,
Талхиз және басқа көне қалалар мен ежелгі
адамдар мекен еткен тұрақ-қоныстарда қазба
жұмыстары жүргізілуде.
2.  Тарихи дерек түрлері. Дерек – ғылыми
зерттеуге негіз болатын жазба дүниелер мен
заттай ескерткіштер. Тарихи деректер – адам
дардың өткен өмірі туралы әртүрлі мәліметтер
жиынтығы. Тарихи деректердің ауызша дерек, жазбаша дерек, археологиялық дерек,
этно
графиялық және антропологиялық дерек
сияқты түрлері болады.
Археологиялық деректерге ежелгі адам
дардың тұрғын үй қалдықтары, тұтынған
бұйымдары мен жерлеу құрылыстары, т.б. жатады.
Жазбаша деректерге – тарихтың сыры мен
құпиясын ашып көрсететін жазулар, патшалар мен әкімдер шығарған заңдар, мемлекеттік
және сауда құжаттары, яғни тарихи құжаттар
жатады.
Ауызша деректер – атадан балаға, баладан
немереге ауызша айтылып, бізге ежелгі заманнан келіп жеткен тарихи аңыз-шежірелер, жыр-

«Авеста» – ең көне кі
тап
тар жинағы. Бастап
қыда бұл еңбек 21 кітап
тан тұрған. Бүгінгі күнге
оның төрттен бірі ғана
жетіп отыр. «Авеста» кіта
бы Заратуштра пайғам
бар
дың рухани ілімі.
Мұнда Құдайға арналған
мадақ пен құлшылық уа
ғыздары жазылған. За
ра
туштра жер мен адам
затты жарату
шы және
иесі жалғыз Құдай деп тү
сіндіреді. Оның осы діни
өсиеттері кейінірек «Авес
та» деген атпен жинақ бо
лып шығады. «Авестада»
айтылған оқиғалар ерте
дегі түркі халықтарының
эпосында орын алып, бү
кіл мұсылман ел
деріне
(Қазақстан мен Орталық
Азия, Иран, Әзірбайжан,
Ауғанстан және басқа
жерлерге) таралған.
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Сына жазу

эпостар, ертегілер, мақал-мәтелдер, шешендік
сөздер және салт-дәстүр жырлары.
3.  Ертедегі жазулар. Сан ғасырлар бойы
жер астында қалған, топырақ пен құм басқан
үйлер мен сарайлардан ғалымдар көне кітаптар
тапқан. Бұл ертедегі кітап қазіргі біздің көріп
жүрген кітаптардан мүлде өзгеше.
Археологтар ертеде өмір сүрген Ассирия
мемлекетінің астанасы Ниневия қаласын
қазған кезде шамамен 20 мың «кітаптан»
тұратын кітапхана кездестірген. Сарай өртеніп
кеткенімен кітапхана сақталып қалған, өйткені
бұл «кітаптар» сазбалшықтан жасалған.
Сазбалшыққа жазу жазар алдында оны
жақсылап илеген. Содан кейін балшық тақ
тай
шаға үшкір таяқшаны батырып, сына тә
різді сызықшалар салған. Олар мыңға жуық
таңба ойлап тапқан. Сазбалшыққа жазылған
бұл таңбалар сына тәріздес болғандықтан сына
жазу деп аталды.
Ресейдің Новгород қаласына қазба жұмы
сын жүргізген ғалымдар қайың қабығының
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ішкі ылғал бетіне үшкір сү
йек таяқшамен жазылған
жазуды тапқан. Ғалымдар
бұл жазуды қабық сауаты
деп ата
ған. Ежелгі Русьте қайың қабығына жазу
Өңделген папирустың Жолақшалар
қабаты бірдәстүрі кең тараған.
сабағынан өткір
бірінің үстіне
пышақпен
жұқа
Пергамент деп малдың
кесе-көлденең
жолақшалар кесіп
терісінен мұқият өңделген,
орналастырылған
алынған
жазуға ыңғайлы материал
ды атайды. Бір теріден 2–
3 парақ жазуға арналған
әдемі әрі мықты пергамент
Салынған
Папирус кепкен
Жабайы
дайындалған.
қабаттардың беті
кезде тастың
қамыс –
матамен жабылып,
көмегімен
папирус
Ежелгі Египетте иероағаш балғамен
тегістелген
глиф деп аталған таңбажаншылған
сурет жазуы болды. Иероглиф Қытай мен Жапон
елдерінде қазірге дейін пай1. Тарихи деректер деген
даланылады.
не?
Египеттіктер Ніл өзенінің таяз жерінде өсе а) Ежелгі жазу түрі
тін биіктігі 4–5 метр папирус қамысын жазу ә) Адамдардың өткен өмі
үшін қолданған. Осы қамыс сабағынан дайын
рі туралы мәліметтер
далған парақтарды папирус деп атаған.
жиынтығы

Папирус

б) Адамдардың шығу тегі
жайлы
мәліметтер
жиынтығы
в) Сазбалшықтан жасал
ған кітап
2. Жазбаша деректерге не
жатады?
а) Ежелгі адамдардың тұ
рақтары туралы жазу
ә) Адамдардың тұтын
ған бұйымдары туралы мәліметтер
б) Тарихи
құжаттар,
пат
ша мен әкімдер
шығарған заңдар, мем
лекет
тік және сауда
құжаттары
в) Адамдардың өмірбаяны
туралы мәліметтер
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Ертеде адамдар жазуды қалай жазған?
Қазба кезінде
табылған заттарға
қарап, ертедегі
адамдардың өмірі мен
тұрмысы туралы не
білуге болады?
Тарихи деректердің
қандай түрлері бар?
Алғашқы кітаптар
қалай және неден
жасалды? Папирус
деген не? «Кітап –
білім бұлағы, білім –
өмір шырағы»
деген мақалды қалай
түсінесің?
Египеттегі папирус
сияқты білім көзі
болатын тағы қандай
жазба ескерткіштерді
білесің?
Қазақ шежіресі
туралы айтып бер.
«Авеста» – ежелгі
халықтардың діни
нанымдары туралы
қандай мағлұмат
береді?

Табылған көне жазуларды оқу оңай емес.
Ол жазулар бүгінде ұмыт болған. Соған қа
рамастан ғалымдар ежелгі жазбалардың құ
пиясын зерт
тейді. Ол жазулар ертеде қандай
мемлекет
тер болғаны, қалалар қалай салын
ғаны, ғылым мен білім қалай дамығаны және
басқа да мәселелер туралы баяндайды.
4.  Қазақ шежіресі. Шежіре (арабша – бұтақ,
тармақ) халықтың шығу тегін, таралуын баяндайды.
Әрбір қазақ ертеде жеті атасын, өз шежіресін
жатқа білетін болған. Шежірені білу өзіңнің
шыққан тегіңді, ата-бабаңның, еліңнің тарихын білу деген сөз. «Жеті атасын білген ұл жеті
жұрттың қамын жер» деген ұлағатты ұғым содан қалған.
Қазақта ру-тайпа, жүз және отбасының тарихын ауызша таратып, ұрпақтан-ұрпаққа
жеткізетін адамды «шежіреші» деп атаған. Ше
жірешіні тарихшы деуге болады. Шежіреде әр
бір руға байланысты тарихи оқиғалар, елдер
арасындағы қарым-қатынас, атақты батырлар
мен билер, ақын-жыраулар туралы айтылады.
Қазақ мемлекетінде хандар мен рубасылар
қарамағындағы ру-тайпаларды басқару, олар
дың арасындағы дау-жанжалдарды шешу, салық
жинау, жасақ ұйымдастыру үшін шежірені
жақсы білуі тиіс болған.
Мұхаммед Хайдар Дулати, Қыдырғали Жалайыри, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Шәкәрім
Құдайбердіұлы жазған шежірелер халқымыз
дың тарихынан сыр шертеді.
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§3. Археология
1.	Археология нені
зерттейді? «Археология»
грек тілінен аударғанда
«ертедегі ғылым» деген
мағынаны білдіреді. Археология адамзаттың өт
кен тарихын, тіршілігін
заттай деректер арқылы
зерттейді. Қазба жұмыс
тарын жүргізетін, зат
тай деректерді зерттей
тін ғалым археолог деп
аталады.
Тарихта ешнәрсе ізтүзсіз жоғалып кетпей
ді. Ертеде өмір сүрген
адамдардан қалған қи
Археологиялық қабаттар
раған қала орындары, түрлі әшекейлер, қыш
ыдыстар сияқты тұрмыста пайдаланылған бұ
йымдар, тас мүсіндер, жартастағы бейнелер, обалар, молалардан та
былған заттар археология 1. Тарихи ескерткіштер
дегеніміз:
лық ескерткіштер деп аталады.
а) Шежірелер
Мыңдаған жылдар бұрын адамзат қалай ә) Батырлар жырлары
өмір сүрді? Нені мекен етті? Қандай еңбек құ б) Жер атаулары
ралдарын пайдаланды? Олардың тамақтары в) Ежелгі адамдардың қо
ныс-тұрақтары, тари
қандай болатын? Киімдерін, тіршілікке қажет
хи орындар мен тастағы
ті заттарды неден жасады деген сұрақтар біздің
суреттер,ортағасырлық
әрқайсымызды ойландырады. Бұл сұрақтың
қалалар, т.б.
біразына археология ғылымы жауап береді.
2. Археологиялық ескерт

кіштерге не жатады?
а) Өлке жөніндегі материалдар
ә) Шаруашылық туралы
мәліметтер
б) Мұрағат деректері
в) Ертедегі қала орында
ры, ортағасырлық құры
лыстар, ежелгі тұ
раққоныстар, тас мүсіндер
мен жартастағы бей
нелер.
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Әлкей Марғұлан

Әлкей Марғұлан (1904 –
1985) – әйгілі ға
лым,
фольклоршы, тарихшы,
этнограф және археолог.
Филология ғылымдарының докторы, ҚазКСР
ҒА академигі, профессор,
Отандық археологиялық
мектептің негізін салушы.
Ғалым қазақ халқының
ежелгі өнері мен ма
те
риалдық мәдениетін зерт
теген. Ұзақ жылдар бой
ғы еңбегінің нәтижесінде
Орталық Қазақстандағы
қола дәуірінің қоныстары
мен обаларын ашты. Сол
кезде өмір сүрген тайпа
лардың мәдени ескерт
кіштерін зерттеді. Ә. Марғұлан «Орталық Қазақ
станның Беғазы-Дәндібай
мәдениеті» атты еңбегі
үшін 1982 жылы Мем
лекеттік сыйлық алды.
«Орталық Қазақстанның
ежелгі мәдениеті» атты
еңбегі Ш. Уәлиханов атын
дағы сый
лыққа ие болды. 300-ден аса ғылыми
мақалалар жазған.

2.  Археологиялық ескерткішке саяхат.
Біз бір сәт ұстазымызбен бірге археологиялық
ескерткішке саяхат жасадық деп көз алдымыз
ға елестетейік. Біз тұратын қаланың шетінен
50 шақырымдай жерде үлкен-үлкен жоталар мен
төбелер бар. Жаз айында бұл жерде археологғалымдар жұмыс жасайды. Бізді археологтардың
қазба жұмыстары қатты қызықтыратынын тү
сінген апайымыз археолог ғалымдармен ке
лiсiп, біз өзен бойында орналасқан ерте дәуір
ескерткішіне келдік. Археолог ағай бізге архео
логиялық қазба жұмыстары, зерттеудің мақса
ты мен нәтижесі туралы әңгімелеп берді:
– Адамдардың әр дәуірдегі тіршілігі, шаруа
шылығы, пайдалан
ған еңбек құралдары, бас
паналары туралы мәлімет әлі де болса аз. Сон
дықтан ғалымдар арнайы экспедиция ұйым
дастырып, археологиялық қазба жұмыс
та
рын
жүргізеді. Археологтардың басты мақса
ты –
көне ескерткіштерді сақтап қалу, жаңа архео
логиялық объектілерді табу және қорғау болып
табылады.
Ғалымдар бізге қазылып жатқан тұрақтан
табылған керамика мен сүйек, әшекей заттар, қару-жарақ қалдықтары мен ыдыстарды
көрсетті.
Археологтар табылған материалдарды зерттеп, ішінен ең көр
нектілерін музейге қоюға
жібереді. Қазба жұмысында табылған бұйымдар
қай кезеңде, неден жасалды, қандай қоспалар
дан тұратынын анықтау үшін археологтарға
геолог, тілші, сәулетші, зергер сияқты мамандар
көмектеседі.
3. Қазақстанда жүргізілген археологиялық
зерттеулер. Археологиялық зерттеулер нәти
жесінде Қазақстанның оңтүстігі мен солтүс
тігінде, батысы мен шығысында көптеген көне
дәуір ескерткіштері табылды. Есік қорымынан
табылған «Алтын киімді адам» Қазақстан ғана
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емес, дүниежүзілік мәдениеттегі құнды жә
дігер болып саналады. Қаратау жартастарында
49 арбаның суреті бейнеленген. Таңбалытастағы
«Күн-Құдай» бейнесі ертедегі тайпалар өмірінен
мәлімет береді. Шығыс Қазақстан облысындағы
Бестерек таңбалы тастарынан жан-жануар су
реттері көп кездеседі. Жетісу өңіріндегі Бесшатыр ескерткішінен табылған тас тақта бетінде
таутеке, қабан, қасқыр сияқты түрлі аңдар
суреттері салынған. Қазақстан жеріндегі түрлі
археологиялық ескерткіштерді тауып, зерттеумен Ә.  Марғұлан, К.  Ақышев, М.  Қадырбаев,
К.  Байпақов, Ж.  Таймағамбетов, З.  Самашев
және тағы басқа ғалымдар айналысады.

«Таңбалытас» жартасындағы
суреттер

Археология қандай
ғылым?
Археолог нені зерттеумен айналысады?
Қазақстан жерінен
табылған қандай
археологиялық ескерт
кіштерді білесің?
Ол ескерткіш туралы не айта аласың?
Өзің тұратын өлкеде
қандай археологиялық
ескерткіш бар?
Ә. Марғұлан еңбектері
қандай ғылым салаларына арналған?
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§4. Этнография
1. Этнография дегеніміз не? Этнографиялық
зерттеу қалай жүргізіледі? Этнография – тарих ғылымының бір саласы. Ол тайпалар мен
халықтардың шығу тегін, тұрмысын, кәсібін,
әдет-ғұрпын, ерекшелігін зерттейді. Этнограф
тың жұмысы өте қызықты әрі жа
уапты. Ха
лықтың күнделікті өмірі мен тіршілігін, әдетғұрпын зерттеу үшін этнограф салт-дәстүр
жақсы сақталған жерлерге барады. Онда сол
халықтың қашан пайда болғанын, тұрмысын
жақсы білетін қария адамдармен әңгімелесіп,
олардың айтқандарын жазып алады. Этно
граф сол жердегі тұрғындардың өмірі мен тір
шілігін терең білу үшін жиын-тойға да қаты
сады. Кейбір маңызды көріністерді суретке
түсіріп, үнтаспаға жазып алады, сирек кез
де
сетін бұйымдарды жинайды. Этнограф өз
зерттеуіне музей дерек
терін, ертеректе жа
зылған қолжазбаларды да пайдаланады. Сая
хатшылардың мәліметтеріне, бұрыннан сақ
талып қалған әдеби мұраларға да көңіл бө
леді. Жергілікті халықтың даму жолын, басқа
халықтардан ерекшелігін анықтайды. Мысалы, қазақ халқының этнографиялық тұрмы
сын қазақтармен қатар орыс және шетелдік
ғалымдар да терең зерттеген.
Этнология – этнография ғылымының бір
саласы, ол халықтардың қашан, қай уақытта
пайда болып, қалыптасқанын, арғы тегін
зерттейді.
2.  Халықтық салт-дәстүр. Салт-дәстүр – ха
лықтың ертеден, ұрпақтан-ұрпаққа ұмы
тыл
май жалғасып келе жатқан, әбден қалыптасқан
ережелері мен үлгілі істері.
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Салт-дәстүрде әрбір халықтың өзіне тән игі
қасиеттері көрініс таба
ды. Қазақ халқының
салт-дәстүрлері: қарттарды құрметтеу, үл
кенді сыйлау, жастарға қамқоршы болу, атаананы ардақтау, үйге сәлем беріп кіру, әдепті
лік, қонақжайлылық, т.б.
Ақсақалдар мен ел құрметіне бөленген сыйлы адамдар және ата-ананың өз ұрпағына, еліне
арнап айтқан үлгі-өнегесі өсиет сөз деп аталады. Жасы үлкендер жастарға керектісін жаратсын, жамандықта ескерсін деп өмірден алған
тәжірибесін, ақыл-кеңесін өсиет етіп айтады.
3.  Ұлт, тайпа, халық. Жер шарын мекендеген адамдар түрлі ұлттар мен тайпалар,
халықтардан құралған. Ұлт – шаруашылығы,
тілі, мекендеген жері, мәдениеті мен тұрмысы
ортақ адамдардың бірлігі. Ұлт адамдарының
бәрі бір тілде сөйлейді. Олардың мекендеген
қонысы да ортақ саналады.
Халықтар мен ұлттарды сыртқы түрінің
ерекше белгілеріне қарап үш топқа: еуро
пеоидтық (ақ нәсіл), моңғолоидтық (сары нәсіл)
және негроидтық (қара нәсіл) деп үш нәсілге
бөледі. Әр нәсіл бір-бірінен сыртқы тұрпаты
(дене бітімі, шашы, терісінің түсі, көз қиығы)
бойынша ажыратылады.
Халықтар діни тұрғыдан да топталады. Жер
шарын мекендеген адамдар әлемдік үш негізгі
дінге – мұсылман, христиан, будда діндеріне
сыйынады. Бұдан басқа ұсақ діндер де бар.
Этнографиялық деректер жинау ерте заманнан қолға алынған. Ежелгі Египет, Вавилон
және Парсы елдері басқа мемлекеттермен саудасаттық жүргізу немесе жаулап алу үшін олар
жайлы түрлі мәліметтер жинады. Көпшілік
жағдайда мұндай мағлұматтарды бір елден
екінші елге барып жүретін саудагерлер мен саяхатшылар, елшілер жеткізіп отырған.

Моңғолоидтық
нәсіл

Негроидтық
нәсіл

Еуропеоидтық
нәсіл

Этнография ұғымын
қалай түсінесің?
Этнографиялық
деректер қалай
жиналады?
Этнографиялық
мәліметтер
не үшін қажет?
Салт-дәстүр,
әдет-ғұрып туралы
не білесің?
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Кемел Ақышев

Кемел Ақышевтің
басшылығымен қай
жерлерде қазба жұмыс
тары жүргізілді?

Кемел Ақышев (1924 – 2003) – археолог, көрнекті
ғалым, профессор, тарих ғылымдарының докторы.
Ғалым 1955 жылдан 1989 жылға дейін ҚазКСР
ҒА археология бөлімін басқарды. К. Ақышев Есік
қорғанынан табылған «Алтын адамды» зерттеген. Отырардағы қазба жұмыстарына басшылық
жасаған.
Ғалымның еңбектері Қазақстанда ғана емес,
Ресей, Германия, Жапония, АҚШ, Италия, Венгрияда жарияланды. Оның 200-ден аса ғылыми
мақалалары жарық көрді. К. Ақышев
тың ең
бегі жоғары баға
ланып, ҚазКСР-нің Мемле
кет
тік сыйлығына ие болды. Ғалымның көптеген
шәкірттері – ғылым кандидаттары мен докторлары
бар.

Тапсырма. Сөздер мен олардың анықтамалары.
Тапсырма жұптасып жұмыс істеуді талап етеді. Дәптеріңе әрбір сөздің өзіне
сай келетін анықтамасын тауып жаз. Мысалы, «Сына жазу – сазбалшыққа сына
тәрізді жазылған жазу».
Түсініктер

Анықтамалар

1. Сына жазу

Таңба суреттер

2. Пергамент

Сазбалшыққа сына тәрізді жазылған жазу

3. Иероглиф

Қамыс сабағынан жасалған парақтар

4. Папирус

Атадан балаға ауызша жеткізіліп отыратын, халық
тың шығу тегі мен таралуын баяндайтын тарихи
шығарма

5. Шежіре

Қазба жұмыстарын жүргізетін ғалым

6. Археолог

Жазу үшін мал терісінен жасалған материал

7. Әдет-ғұрып

Ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын тәртіп, мінезқұлық нормалары, салт-жоралғылар
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§5. Өлкетану
1.  Өлке. Өлке дегеніміз не? Өзің туып-өскен
өлке туралы не білесің?
Өлке – аймақ, өңір, атырап, дала деген
сөздердің мағынасын білдіретін мемлекет
иелігіндегі жер. Әрбір адам үшін оның туыпөскен өлкесі, қаласы немесе ауылы, үйі, күнде
жүретін көшелері қымбат. Ол өлкеде өзің оқитын
сүйікті мектебің, аса қымбат достарың бар. Онда
ел мақтан тұтатын адамдар өмір сүріп, еңбек
етеді. Әрбір қала, ауыл, жер, тау, өзен-көлдің
өзіндік тарихы, атауы және ертеден келе жатқан
ескерткіштері бар. Заңғар жазушы Мұхтар
Әуезов: «Біздің қазақ жер атын, тау атын сол заманда ортаның сыр-сипатына қарай қоя білген
жұрт. Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да, жер,
су, жапан түзде кездескен кішкене бұлақ аты
ның өзінде қаншама мән-мағына, шешілмеген
құпия сыр жатады» деп орынды айтқан.
Өлке тарихы ел тарихымен, сол өлкеде өмір
сүретін халықтың ана тілімен тығыз байланыс
Өлкетану музейі
ты. Туып-өскен жерін, ана тілі мен салт-дәстүрін
қастерлеп, аялау – оқушылардың парызы.
2.  Өлкетану. Өлкетану ғылымы – туып-өскен
жеріміздің табиғаты, халқы, шаруашылығы, тарихы мен мәдениеті туралы білімдер жиынтығы.
Осы өлкені зерттеумен айналысатын адамды
өлкетанушы дейміз.
1. Картадан өзің туыпөскен өлке, қала, ауӨлкетанудың не екенін білу үшін Өлкетану
дан, облысты тап.
музейіне ойша саяхат жасайық. Музей бірнеше
2. Өлкеңдегі табиғат бай
бөлмеден тұрады.
лықтары жайлы әң
гі
Бірінші бөлмеде осы өлкеде табылып, зертмелеп
бер.
телген ертедегі қорғандар, ежелгі адамдардың
қоныстары, су құбырлары, қазбалардан табыл 3. Өлкеңдегі өзен-сулар
дың, таулардың ат
та
ған заттар орын алыпты.
рын атап, картадан
Екінші бөлмеге осы өлкені мекендеген ха
көрсет.
лық
тардың тұрмыстық бұйымдары мен киімкешектері, көне қолжазбалар мен сәулет ескерт
кіштерінің кішірейтілген көшірмелері қойы
лыпты.
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Мәлік Ғабдуллин

Үшінші бөлме – Ұлы Отан соғысына қатысқан
өлке ардагерлеріне арналыпты. Бөлменің бір
қабырғасына ел қорғаған азаматтардың есім
дері жазылыпты. Соғыста ерлік көрсеткен
адамдардың суреттері мен олардың майданнан жазған хаттары, орден-медаль, т.б. заттары
қойылған. Ардагерлердің соғыстағы ерліктері,
соғыстан кейінгі ерен еңбегі туралы баяндалған
деректермен де осы бөлмеде танысуға болады.
Біздің еліміздің мақтанышы – Кеңес Ода
ғының Батыры, жазушы, қоғам қайраткері,
академик Мәлік Ғабдуллиннің (1915–1973)
өмір жолы туралы мәліметтер ерекше қызық
ты
ра
ды. Ол бұрынғы Көкшетау облысының
Зе
ренді ауданында дү
ниеге келген. Абай
атын
дағы Қазақ Ұлттық педагогикалық уни
вер
ситетін бітірген. 1936 жы
лы армия қата
рында әскери борышын өтеген соң, өзі бітір
ген институттың аспирантурасын
да оқи
ды.
Ғылыми қызметкер болып жұмыс істеп жүр
генде Ұлы Отан соғысы басталады. 1941–
1945 жылдары генерал И.В. Панфилов бастаған
даңқты 8-гвардиялық дивизия құрамында май
данға қатысады. М. Ғабдуллиннің ерлігі одақ
қа әйгілі. «Мен мақтануды жек көретін, жақ
тырмайтын адаммын. Бірақ мына бір жайды
са
ған сыр етіп айтайын. Майданда немістер

Тапсырма. «Біздің өлке» деп аталатын кестені толтыр.
№

Өлкедегі белгілі
адамдар

Өлкенің
шаруашылығы

Өлкедегі тарихи
ескерткіштер

21
мен қолма-қол соғыстым. Көптеген фашисті
атып өлтірдім. Жаудың он шақты танкісін гра
натамен қираттым. Бұл мақтануым емес, шын
дығым. Ал енді осыларды істеген кім деп сұ
ралық. Оны істеген Ғабдуллин деген қазақ ба
ласы, қазақ деген ұлттың ұлы дейді жұрт. Олай
болса ондай ұл өзінің ұлтын мақтан етіп, «қа
зақпын» деп атауға құқығы бар ма? Әрине, бар.
Батыр атағына ие болған мен емеспін, ол –
қазақ халқына берілген марапат», – деуінде
қаншалықты ғибратты қарапайымдылық жа
тыр десеңізші. Оның ерлігі жайлы 1944 жы
лы жазушы Борис Полевой «Правда» газетінде
жариялаған «Эпостың тууы» атты очеркінде
баяндады. М. Ғабдуллиннің ерлік даңқына
көп
теген ақындар өлең-жырларын арнады.
Жамбыл Жабаев: «Батырым – Мәлік беренім,
жүйрігім, озған өренім. Халқы сүйген қала
уым, жырымды саған төгемін» – деп, батырды
өлең-жырына қосты. Соғыстан кейін М. Ғаб
дуллин ғылыми жұмыстарын жалғастырып,
ҚР ҰҒА Тіл және әдебиет институтының директоры, ҚазПИ (қазіргі Абай атындағы ҚазҰПУ)
ректоры, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқа
рады. 8-сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті»
оқулығын, жоғары оқу орындарының студент
теріне арналған «Қазақ халқының ауыз әде

Өзің тұратын өлке
адамдары тегіс мақтаныш
ететін, құрмет тұтатын
қандай батыр, әйгілі адамды білесің?
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1. Өлкетану дегеніміз не?
а) Өлке, оның халқы, ша
руашылығы мен мә
дениеті, тарихы туралы білім
ә) Адамзаттың өткен
та
рихы мен тіршілі
гін заттай деректер
арқылы зерттейтін
ғылым
б) Халықтың шығу те
гін, таралуын баян
дайтын тарихи шы
ғарма
в) Ежелгі
адамдардан
қал
ған заттар мен
суреттер туралы мә
ліметтер жиынтығы.

бие
ті» атты оқулығын жазды. 1942 жылы
М. Ғаб
дуллиннің әдебиетші Т. Сыздықовпен
бірлесіп жазған «Қазақ халқының батырлық
жыры» және басқа еңбектері жарық көрді. М. Ғаб
дуллин көптеген медаль-ордендермен ма
ра
патталған. М. Ғабдуллиннің өмірі батырлық
тың, парасаттылықтың үлгісі.
Төртінші бөлме – Тәуелсіз Қазақстанға арналыпты. Бұл жерге бүгінгі өлке, оның адамдары,
олардың өмірі туралы материалдар қойылыпты.
Өлкедегі кәсіпорындармен танысып, олардың
шығаратын өнімдерін көруге болады. Сондай-ақ
архитектуралық кешендер мен тарихи орындар,
сирек кездесетін зергерлік бұйымдар жайлы
бейнефильмдерді тамашалауға мүмкіндік бар.
Өлкетану музейіне келген адам өлке
сі
нің өткені мен бүгінгі хал-ахуалынан толы
ғымен хабардар болып, тарихына деген үлкен
ризашылық сезіммен қайтады.
Туған жер жайлы жинақтаған мәліметтер
біздің өлке туралы білімімізді кеңейтуге мүм
кіндік береді. Өлкетанудың аса маңызды мінде
ті – өзіміз тұратын өңірдің табиғаты мен мәдени
ескерткіштерін қорғау, оларға қамқорлық жасау
болып табылады.

Сенің туған өлкеңде қандай тарихи және мәдени
ескерткіштер бар? Оларды сақтау не үшін
қажет деп ойлайсың?
«Біздің өлкенің белгілі адамдары – халқымыздың
мақтанышы», «Өлкедегі тарихи
ескерткіштер құпиясы» деген тақырыптың
біріне әңгіме жазып кел.
«Біздің өлке» деп аталатын суретті альбом
жасауға материал дайында.
Өлкетану музейіне қандай заттар қойылады?
М. Ғабдуллин туралы не білесің?
М. Ғабдуллиннің өзі, өзінің ұлты туралы
айтқан сөзін қайталап, түсініп оқы.
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§6. Тарихи уақыт
1.  Уақыт – тарихи өлшем. Хронология –
гректің «хронос» – «уақыт» және «логос» –
«ғылым» деген екі сөзінен құралған. Хроноло
гия – тарихи оқиға «қашан болды?» деген сауал
ға жауап беретін уақыт туралы ғылым. Тарихи
уақыт өлшемі – тарихи оқиғалардың датасын
дұрыс анықтау үшін қажет.
Қазір әлемдегі барлық адамдар ортақ уақыт
өлшем бірлігімен өмір сүреді. Ал ертеде әр
мемлекеттің уақыт есебі әртүрлі болған. Бір
халықтар уақыт есебін Күн арқылы жүргізсе,
басқалары Айға қарап анықтаған. Егіншілік
пен мал шаруашылығы, сауда мен теңізде жүзу
ісінің дамуына байланысты адамзат аспан құ
былыстарына негізделген уақыт бірліктерін
ойлап тапты. Қазіргі уақытта дүние жүзінің
мемлекеттерінде уақыт барлығына ортақ бір
өлшеммен өлшенеді. Ол өлшемдер: секунд, минут, сағат, тәулік, апта, ай, жыл, ғасыр, дәуір.
Ойланайықшы! Бізге дейін адам баласының
өмірінде қандай маңызды тарихи оқиғалар болды? Әл-Фараби қай жылдары өмір сүрді? Отырар
қаласы қашан салынды? Талғат Мұсабаев қай
жылы ғарышқа ұшты?
Жарты ай
(кеміп бара
жатқан)

Соңғы ширек

Мұхаммед Тарағай
Ұлықбек

Мұхаммед
Тарағай
Ұлықбек (1394–1449) –
астрономия
саласында
өшпес із қалдырған. Са
марқанда үлкен астро
номиялық обсерватория
салдырып,
жұлдыздардың жаңа тізбе
сін жаса
ған.

Айдың фазалары
Бүкірейген ай
(кеміп бара
жатқан)

Жер
Жаңа
туған ай
Жарты ай
(толыса
бастаған)

Толысқан
ай

Бірінші ширек

Бүкірейген ай
(толыса бастаған)
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«Математика» пәнінен
алған біліміңді еске
түсір:
Секунд дегеніміз не?
Бір минутта қанша
секунд бар?
Тәулік деген не?
Бір айда қанша күн
болады? Бір жылда
қанша ай бар? Жердің
Күнді бір айналып
шығуына шамамен
қанша уақыт кетеді?

Осындай сұрақтарға дұрыс жауап беру үшін
тарихи уақыт өлшемі – хронологияны білуіміз
керек. Демек, уақыт өлшемі адамзат баласының
қашан пайда болып, қандай кезеңдерде дамып
жетілгенін, қалай тіршілік жасағанын білдіре
ді. Белгілі бір кезеңдегі маңызды оқиғаның тарихын, реттілігін анықтауға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ ертеде қандай ойшыл-ғалымдар өмір
сүргенін, адамзаттың басынан қандай соғыстар
өткенін білу үшін де маңызды.
2.  Ежелгі күнтізбелер. Бұдан 5–6 мың жыл
бұрын Ежелгі Шығыс елдерінде алғашқы жыл
санау күнтізбесі қалыптасқан.
Ежелгі Вавилонда пайда болған Ай күн
тізбесін ежелгі еврейлер, қытайлар, гректер
мен римдіктер қолданған.
Ай күнтізбесі бойынша 12 ай 1 жылды құ
райды. Ол 354 (кейде 355) тәулікке тең. Ай 29
және 30 тәуліктен тұрған. Бірақ Ай күнтізбесі
бойынша 11 тәулік айырмасы болғандықтан,
әр отыз жылда 11 тәулік қосылып отырған. Ай
күнтізбесі мұсылман халықтарында осы күнге
дейін сақталған.
Ежелгі Египетте Күн күнтізбесі болды. Онда
1 жыл 365 тәуліктен тұрған. Жыл 30 күннен
12 айға тең бөлінген. Кейіннен египеттіктер
соңғы айға тағы да бес мерекелік күннен қосып
отырған.
Римдік билеуші Юлий Це
зарьдың ұсыны
сымен ежелгі египеттіктердің күнтізбесі не
гізінде жасалған жаңа күнтізбе енгізілді.
Төрт римдік құдай – Янус, Марс, Майя, Юнон
құрметіне айлар январь, март, май, июнь делін
ді. Юлий Цезарьдың құрметіне алтыншы ай –
июль, одан кейін билік еткен император Октавиан Августың есімімен сегізінші айға август деген ат берілді. Жаңа күнтізбе Юлий Цезарьдың
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құрметіне
Юлиан
күнтізбесі деп аталды. Уақыт өте бұл
күнтізбе Еуропаның
көптеген
елдеріне
тарады. Жаңа күн
тізбе бойынша Ежел
гі Римде жыл ұзақ
тығы 365 тәулік
бол
ды. Әр төртінші
жылға бір қосымша
тәулік қосып отырды. Қосымша күн ең
қысқа ақпан айына
қосылды. Бұл жылды толық жыл, кібісе
жыл деп атаған.

Ацтектердің
күнтізбесі

Римдіктердің
күнтізбесі
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Ұмай Жер-Ана

3.  Григориан күнтізбесі. Бірнеше жүз жылдар өткен соң Юлиан күнтізбесінің дәл еместігі
байқалды. Бұл күнтізбе басқа күнтізбелерге
қарағанда дәлірек болғанымен, үйлесімсіздік
көп болды. Көктемгі күн теңесуі 21 наурызға
тура келмей, діни мерекені жазға жақын,
кешірек өткізуге тура келген.
1582 жылы Рим папасы (діни басшы)
XIII Григорийдің тапсыруы бойынша, бір топ
ғалымдар мен дін басшылары келісіп, жаңа
күнтізбе дайындады. Жаңа күнтізбе Юлиан күнтізбесіне қарағанда дәлірек болды. Осы
күнтізбе бойынша жыл дәл мезгілінен 26 секунд
қана қалып қойды. 3300 жылдан кейін ғана бір
тәулік қосылатын болды. Григориан күнтізбесі
бойынша, 1581 жылғы 5 қазан 15 қазан болып
саналды. Сөйтіп, күннің теңелуі көктемнің
басы 22 наурызға тура келетін болды. Әрбір
400 жылдан соң озып кеткен үш тәулік
күнтізбеден алынып тасталады.
Қазір Григориан күнтізбесін көптеген мемлекеттер, соның ішінде Қазақстан да пайдаланады.
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4.  Кеңістік туралы алғашқы тү
сінік. Кеңіс
тік – үздіксіз құбылыс,
«шексіздік» деген түсінікті білдіреді.
Сонау ерте заманда-ақ адам баласы бір
нәрсенің биіктігін, тереңдігін, енін, оңы
мен солын, алды мен артын, шектілігі
мен шексіздігін білуге ұмтылған. Ке
ңістік ұғымы белгілі бір нәрсенің
өлшемімен және уақытпен де тығыз байланысты. Қандай да болмасын тарихи
оқиға белгілі бір жерде, уақытта және
кеңістікте өтеді. Кеңістікті әр халық
өздігінше түсінген.
Ежелгі түркі тайпалары аспанды –
Көк тәңірі деп, ал жерді – Ұмай ана деп
атап сыйынған. Күнді ерекше бағалап,
қастерлеген. Күн адам
затқа нұрын шашатын,
жандандыратын және көркейтетін айрықша
күш иесі ретінде дә
ріптелген. Таңбалытаста
бейнеленген өгіз үстінде тұрған Күнбасты құдай
бейнесі осыны білдіреді. Ежелгі түркі тайпалары үйінің есігін күн шығатын жаққа қаратып
орнатқан.
Қазақ халқы кеңістікті «шартарап» деп атауынан жердің дөңгелек екенін ертеден-ақ білге
нін аңғарамыз.
5.  Қазақ күнтізбесі. Ертеде қазақ халқының
өз күнтізбесі болған. Онда уақыт ғасырға, жыл
ға, тоқсанға, айға, аптаға және күнге бөлінген.
Әрқайсысына жеке-жеке ат берілген. Күнтізбе
бойынша бір жыл он екі айға бөлінеді. Әр үш
айды бір тоқсан деп санаған. Жеті күнді бір
апта деп есептейді. Ал бір күн, бір түнді бір
тәулік деп санаған. Ежелгі қазақ күнтізбесінде
әр айдың өз аты бар. Жыл басы көктемге келеді.
Себебі осы жыл мезгілінде күн мен түн теңеледі.
22 наурыз – Жаңа жылдың басы деп саналады.
Бұл күні Наурыз мерекесі өткізіледі.

Өгіз үстінде тұрған
Күнбасты құдай

Ежелгі қазақ күнтіз
бесі туралы не білесің?
Ай күнтізбесі туралы
айтып бер.
Күн күнтізбесін қай
елдер пайдаланды?
Юлиан күнтізбесі
туралы айтып бер.
Григориан күнтізбесі
жайлы әңгімеле.
Кеңістік ұғымын
қалай түсінесің?
Ежелгі түркі
тайпаларының
кеңістік туралы
ұғымдары қандай еді?
Ол елімізде
табылған қандай
ескерткіштерде
көрініс тапқан?
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Хайуандардың
дауласуы

§7. Жыл санау
1.  Ертеде адамдар уақытты қалай есеп-

Тышқанның жыл басы
теген? Жыл санау – уақыт аралығын есептеу
болуы туралы мынадай
жүйесі. Қазақша жыл санаудың өзіндік үлгісі
аңыз бар.
Хайуандар жыл басы болды. Қазақтар жылды мүшел бойынша
кім болады деп ұзақ даула- санаған. Бір мүшел он екі жылдан тұрады. Әр
сыпты.
жыл хайуан атымен: тышқан, сиыр, барыс, қоян,
Сиыр айтады:
ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз
– Мен адамға сүт, ет, тері
деп аталған. Жыл басы – 22 наурыз, күн мен
беремін. Жыл басы болуға
түннің теңелген кезі. Он екі жыл бір айналғанда
мен лайықпын.
– Олардың бәрін мен де бір мүшел толады. Адам өмірі жаспен (1 жас)
беремін. Оған қоса адам және мүшелмен (12 жыл) есептеледі. Бала 13
мені көлік ретінде мінеді, – жасқа толғанда бір мүшел болып саналады, ал
дейді жылқы.
кейінгілеріне 12 жылдан қосылады. Бір мүшел –
– Сен маған қарағанда
әлсізсің! – деп түйе киліге 13 жас, екі мүшел – 25 жас, үш мүшел – 37 жас,
кетті. – Сенің күшің маған т.с.с. болып қосыла береді. Қариялар алпыстатең емес. Менің жүгімнің мын, сексендемін демей, «алты мүшелге толжартысын артса, сен қи дым» немесе «жеті мүшелдемін» деп сөйлеген.
сайып қаласың. Әрі сен Жыл басы тышқан жылынан басталып, соңы
тамақ талғайсың. Саған ба- доңыз жылымен аяқталады.
лауса шөп, сұлы керек, таза
бұлақ суын ғана ішесің. Ал мен жантақ жеп, неше күн су ішпей жүре беремін. Менің
сүтім пайдалы, етім жеуге жарамды, терім де мықты.
Осы кезде бәрін мүйізімен жайқап, ортаға қой шықты:
– Мен болмасам, қазақ неден киіз басып, үйін немен жабар еді? Менің терімнен
керемет жылы тон тігеді. «Қой еті қорғасын» дегенді естіп пе едіңдер? Сүтім мен
ірімшігім және бар. Жыл басы болуға мен лайықпын!
Қойдың сөзін мойындағандай, барлығы үнсіз қалды. Осы кезде ортаға ит шықты.
– Қой босқа мақтана береді. Мен болмасам, қасқыр оны жеп қояр еді.
Олар түн ортасына дейін дауласты. Тек тышқан үнсіз тұрды. Барлығы шаршап,
дауыстары қарлыққан кезде ғана тышқан сөз алды:
– Күннің алғашқы сәулесін кім көрсе, сол жыл басы болсын.
Бұл сөзді барлығы қостады. Әсіресе бойына сенген түйенің қуанышында шек
жоқ.
– Сен байғұс та күнді бірінші көремін деп дәмеленіп тұрсың ба? – деп түйе тыш
қанға мысқылдай қарады.
Таң алдында барлығы шығысқа қарап, көкжиектен көз алмай тұрды.
Кенет тышқан айқай салды:
– Күн! Күн!
Сөйтсе, тышқан түйенің ұзын шудасына жабысып, білдірмей ғана өркешіне
шығып алыпты. Түйе оны сілкіп түсіріп, жалпақ табанымен таптамақ болады. Бірақ
қу тышқан жалтарып кетіп, күлге тығылып қалды.
Жыл басы тышқанға бұйырады. Ал түйе ашықауыз болғаны үшін жыл қатарына
кіргізілмейді. Сондықтан да түйе жыл атауында жоқ, ал күл көрсе, жата қалып аунайтын әдеті содан қалған екен.
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Медине

Хижра – ислам дінінің жыл санауы. «Хижра» –
араб сөзі, қазақ тіліне аударғанда «қоныс аудару»
деген түсінік береді. Мұсылмандар ислам дінінің
негізін қалаушы Мұхаммед пайғамбардың Меккеден Мединеге барған жылын жыл санаудың
басы деп есептейді. Бұл – 622 жылғы 16 шілде.
Әр мемлекетте жыл санау әртүрлі бол
ған.
Мәселен, египеттіктер жыл санауды перға
уынның таққа отыруынан бастаған. Ал Ежелгі
Грекияда жыл санау алғашқы олимпиадалық
ойындар өткізуден басталған. Алғашқы олим
пиадалық ойын б.з.б. 776 жылы өткізілген. Содан бері әр 4 жылда олимпиадалық ойындар
өткізіліп тұрады.
Бірақ мұндай жыл санаулар тиімсіз еді.
Адамзат баласына жыл санаудың дәл, нақты әрі
жүйелі болғаны қажет.
2.  Қазіргі жыл санау. Көптеген жыл санау белгілі бір тарихи оқиғаларға байланысты
жүргізілген. Алтыншы ғасырда римдік дінбасы
Кіші Дионисий жыл санауды Иисус Христостың
(Иса пайғамбардың) туған күнінен бастауды
ұсынды. Иса туған жыл – бірінші, келесі жыл –
екінші болып кете береді. Осы бірінші жылдан
Біздің заманымыздан бұрынғы
2000

1000
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100

Біздің заманымыз
0

100

Б.з.б. 518 ж. І Дарийдің
сақтарға жорығы

200

1000

2000

Б.з.-дың 552 ж. Түрік
қағанатының құрылуы
Уақыт сызығы
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Есептеп шығар:
1. Б.з.б. 2600 жылы
Египеттегі ең үлкен
Хеопс пирамидасы салынды. Пирамиданың
салынғанына қанша
жыл болды?
2. Б.з.б. 55 жылы Ғұн
мемлекеті оңтүстік
және солтүстік ғұндар
болып екіге бөлінді.
Содан бері қанша жыл
өтті?
3. Қай жыл бұрын болды:
б.з.б. 720 жыл, әлде
б.з. 720 жылы ма?
4. Қазақ хандығы
1466 жылы құрылды?
Бүгінде бұл датаға
қанша жыл толады?

Қандай жыл санау
түрлері болды?
Қазақша жыл санау
есебі қазіргі күні пайдаланыла ма?
Қазіргі жыл санауымыз қалай басталған?
Уақыт сызығы жайлы
әңгімеле.

Хеопс пирамидасы

бастап қазіргі күнге дейінгі уақыт біздің заманымыз (қысқаша – б.з.) деп аталады. Бір ғасыр –
100 жылға тең немесе жүзжылдық деп аталады.
10 ғасыр – мыңжылдық саналады. Содан бері екі
мыңнан аса жыл өтті. Ал адамдар бұл екі мың
жылға дейін де өмір сүріп, тіршілік жасаған,
көптеген тарихи оқиғалар өткен, ол тарихи
оқиғаларды еске алғанда біздің заманымыздан
бұрынғы (қысқаша – б.з.б.) деп айтамыз. Бұны
түсіну үшін 29-беттегі «уақыт сызығына» назар
аударайық.
Біз күнделікті өмірде қолданатын сандар
араб цифрларынан жасалады. Олар бар болғаны
он цифр – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Тарих ғылымында ғасырлар мен мыңжыл
дықтар рим цифрларымен жазылады: I, II, III, IV,
V, VI..., IX, X, XI..., XX..., XXI... тағы басқалар.
Біздің заманымыздан бұрынғы ғасырлар
мен жылдарды санау қазіргі уақыттан кері
тәртіппен жүргізіледі. Мысалы: б.з.б. І ғасыр,
б.з.б. ІІ ғасыр, сөйтіп шегіне береді.
Ғасырларды санау жүзжылдықтың бірінші
жылынан басталады.
Мысалы: 1800 ж. – XVIIІ ғ.; 1801 ж. –
XІX ғ.-дың басы; 1900 ж. – XІX ғ.; 1901 ж. –
XX ғ.; 2001 ж. – ХХІ ғ.
Уақыт сызығын түсіну үшін төменде кел
тірілген жылдарды есептеп көрелік:
а) егер оқиғаның біздің заманымыздан қанша
мың жыл бұрын болғанын білсек, онда оның бұдан
қанша жыл бұрын болғанын анықтау үшін:
Біздің заманымыздан бұрынғы жетінші
мыңжылдықта егіншілік пайда болды. Сол
уақыттан бері қанша жыл өтті?
Б.з.б. 7 мың жыл + б.з. 2010 жыл = барлығы
9010 жыл өткен.
ә) оқиға біздің заманымыздың қай жылы
болғанын білеміз, осы оқиғаның бұдан қанша
жыл бұрын болғанын білу үшін:
Моңғолдар Отырар қаласын б.з. 1219 жылы
басып алды. Содан бері қанша жыл өткен?
Б.з. 2010 – б.з. 1219 = барлығы 791 жыл
өткен.
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§8. Тарихи карта
1.  Карта тарихы. Тұңғыш карта Қытайда
жасалған. Ежелгі Грекияда да карта жасау ісі
дамыды. Бірақ ол кезде мемлекеттің жер көлемі
мен аумағын дәл анықтайтын техникалық
құралдар болмағандықтан, жер атауы мен
пішінінде дәлсіздіктер кездеседі. Дегенмен бұл
тұңғыш карталардың сол кезде маңызы зор
болған.
XVI–XVII ғасырларда Италия, кейінірек Голландия сияқты елдерде карта жасау ісі дамыды.
2.  Картаның маңызы. Карта – жер бетінің
немесе оның жекелеген бөліктерінің кішірей
тілген көрінісі. Картадағы әрбір сызықша мен
белгінің атқаратын өз қызметі бар. Картаны
дұрыс пайдалану үшін оның шартты белгілерін
білу керек.
Картада орманды, далалы, батпақты алқап,
елді мекен, жол, өзен-көл, байланыс желілері,
тіпті диірмен, жеке ағаштар да көрініс табады.
Карта мазмұнында қосымша түсініктемелер,
ормандағы ағаш түрлері, көпірдің ұзындығы
мен ені, өзеннің ағыс бағыты, т.б. мәліметтер
көрсетіледі.
Карта саяхатшылар мен теңізшілер, ұшқыш,
геолог, агроном және басқа мамандық иелері
үшін өте қажет.
География, тарих пәндерін оқып-үйренгенде
әр түрлі карталармен жұмыс істеуге тура ке
леді. Карта осы пәндерді жақсы меңгеруге кө
мектеседі.
Картада материктер мен үлкен аймақтар,
мемлекеттер арнаулы деректер арқылы кіші
рейтіліп түсіріледі.
3.  Картаны оқу. Картадағы барлық шартты белгілерді түсіну арқылы аймақтың та
биғат жағдайын, халықтың қоныстануын, мем
лекеттің орналасқан жерін көз алдымызға елес
тете аламыз.
Картада әр мемлекеттің нақты шекарасы,
мемлекеттер, олардың астаналары белгіленеді.

«Дүниетану» пәнінен
алған біліміңді еске
түсір:
План дегеніміз не?
Карта туралы не
білесің?
Картада жер бедерін
қалай белгілейді?
Масштаб деген не?

Ертедегі қазақ жері,
халықтың тұрмыстіршілігі туралы
мәліметтерді қайдан
аламыз?

Қазақстан картасы
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Мемлекеттер әртүрлі түспен ерекшеленіп
көрсетіледі. Әр мемлекеттің атауы жазылады.
Егер мемлекет аумағы шағын болса, ол санмен
беріледі де, мемлекеттің аты картаның жиек
сызығының төменгі жағында көрсетіледі.
Географиялық және тарихи карталар болады. Тарихи картадан белгілі бір дәуірдегі
маңызды оқиға болған жерді, көтеріліс, шай
қас орындарын, мәдени ескерткіштерді, ірі
қа
лаларды, өнеркәсіп аймақтарын біле аламыз. Географиялық картада теңіз бен өзендер
көгілдір түспен, жер бедері жасыл, сары, қоңыр
түсті бояулармен көрсетіледі. Ал тарихи картада
бұл түстер басқа мағынада пайдаланылады.
Мәселен, «Түрік қағандығы» картасындағы
жасыл түс ертедегі түрік тайпалары мекендеген аумақты белгілейді. Тарихи картада
географиялық картада жоқ шартты белгілер
кездеседі. Мысалы, үлкенді-кішілі бағдаршалар
мен салт аттылар кескіндері шайқас болған
жерді білдіреді.
4.   Картадағы Қазақ жері туралы мәлімет
тер. Еуропа мен Азия
ны жалғастырған Ұлы
Жібек жолымен тек тауарлар ғана тасылып
қойған жоқ, халықтардың мәдени жетістіктері
де таралды. Керуен жолы арқылы елімізге
қытай, араб, парсы, рим көпестері мен саяхатшылары, ғалымдары келді. Олар өз еңбектерінде
ұлан-байтақ қазақ жері, халықтың тұрмыстіршілігі туралы мәліметтер қалдырды. Грек
тарихшысы Геродот жасаған «Жер пішіні» картасында Қазақ жеріндегі Еділ, Жайық және
Жем өзендері мен Каспий теңізінің бедері бейнеленген. Птолемейдің «География» еңбегінде
де қазақ жері, Жайық және Сырдария өзендері
тур
алы деректер кездеседі. Ол Арал теңізін
картаға түсірген.
XVII ғасырдың аяғында орыс ғалымы С. Ремезов тұңғыш рет қазақ жерін картаға түсірді.
Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиха
нов Оңтүстік Қазақстан өңірі мен Шығыс Түр
кістанның картасын жасады.

Түркі ғұламалары әлФараби, Махмұд Қашқа
ри мен Қадырғали Жала
йыри еңбектерінде қазақ
жерінің
географиялық
жағдайы туралы құнды
деректер молынан кезде
седі.
Әл-Идрисидің
«Жер
бе
ті суреті» атты картасы 1154 жылы салынған.
Он
да қазақ еліндегі қа
лалар, қоныстар, мемлекеттер мен тайпалар,
өзен-сулар жайлы бағалы
мәліметтер келтірілген.
Мұнда қимақтың 16 қа
ласы аталады.
Қазақ жеріне саяхат
жасаған
италиялықтар
Плано Карпини мен Вильгельм Рубрук Каспий
теңізі жайлы тың деректер берген. Олар сондай-ақ
Алакөл, Балқаш көлдері,
Іле Алатауы мен Тар
ба
ғатай таулары туралы
тұңғыш мәліметтер кел
тірген.

Тарихи карта
дегеніміз не?
Адамзатқа карта не
үшін қажет болды?
Картаның шартты белгілері қалай
оқылады?
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§9. Қазақстан әлем картасында

Материк (континент) –
мұхиттар
мен және теңіз
дермен қор
шал
ған ең ірі
құрлық бөлігі. Қазіргі
жер беті алты материктен тұрады. Олар – Еуразия, Солтүстік Америка,
Оңтүстік Америка, Африка, Австралия және Антарктида.

1. Қазақстан
жерінің
аумағы.
Егер
дүниежүзілік картаға қарасаң, Қазақстан Еуразия деп аталатын материктің кіндігінде орна
ласқанын, көлемі жағынан жер шарындағы ең
ірі мемлекеттердің бірі екенін көресің. Әлемдегі
189 елдің ішінде Қазақстан жер аумағы жағы
нан тоғызыншы орында тұр. Ол солтүстігінде
Ресеймен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде
Қырғызстан, Өзбекстан, Түрікменстанмен, батысында Каспий теңізі арқылы Әзірбайжан, Иран
мемлекеттерімен шектеседі. Республикамыз

35
дың шекарасының ұзындығы 15 мың кило
метрден асады. Еліміздің бас қаласы – Астана
Қазақстанның солтүстік өңірінде орналасқан.
2.  Қазақстанның топонимикасы. «Топони
мика» – грекшеден аударғанда «мекен» немесе
«жер атауы» деген түсінік береді. ТопонимиМахмұд Қашқари –
ка – жер-су аттарының шығуын, қазіргі жағ «Диуани лұғат ат-түрк»
(«Түрік тілдерінің жи
дайын, мағынасын зерттейді.

Махмұд Қашқари жасаған
дөңгелек карта

нағы») атты еңбегінде
түркі тілдес халықтардың
тілі мен әдебиетін, тілдік
ерекшеліктерін зерттеген,
түркі рулары мен тай
па
ларының тарихын, тұр
мысын, салт-дәстүрін зерделеген.
Махмұд
Қашқари
жасаған дөңгелек карта –
әлем
дегі ең ежелгі түркі
кар
тасы ретінде белгілі.
Осы картада Қазақстан
жерінде болған ежелгі
шаһарлар – Барсқан, Ба
ла
сағұн, Тараз, Екіоғыз,
Қашқардан бастап, түр
кі дүниесінің елді ме
кендері, жер бедері түгел
қағаз бетіне түскен. Түр
кі дүниесі жөнінде ег
жей-тегжейлі
сипаттама берілген осынау көне
дә
уірдегі түркі картасы
ғалымның өлмес мұрасы
саналады.

Еуразия – жер шарындағы ең үлкен құрлық. Еуразия екі дүние бөлігінен –
Еуропа мен Азиядан тұрады. Оның аумағы солтүстіктен оңтүстікке қарай 8 мың
шақырым, батыстан шығысқа 16 мың шақырымға дейінгі аумақта созылып жатыр.
Еуразия – дүниежүзін
дегі халық ең көп тұратын әрі тығыз қоныстанған
құрлық. Онда 4 миллиардтан астам халық тұрады.
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Картадан Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік шекарасын көрсет.
Қазақстан Республикасы қандай мемлекеттермен шектеседі?
«Топонимика» сөзінің
мағынасы нені білдіреді?
Өзің тұратын
жердің атауы неден
шыққанын сұрастыр.
Жер-су аттарын білу
не үшін керек?
Неліктен Қазақстан
Еуразия кіндігі деп
аталады? Өз ойыңды
нақты мысалдар
арқылы дәлелде.
М. Қашқаридың
дөңгелек картасында біздің елімізге
қатысты қандай
мағлұматтар бар?

Қазақ халқы ежелден-ақ табиғатына лайық
тап даладағы жер-су мен орман-тауларға ат қоя
білген. Сарыарқа, Бетпақдала сияқты атау
лар сол жердің кеңдігін, қасиетін аңғартады.
Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болған қазақ
малға тиімсіз жерге Ащыкөл, Жаманбұлақ,
Атқырылған сияқты атаулар берген. Шөбі шүй
гін, малға да, адамға да қолайлы жерлерге
Мыңжылқы, Байқоныс, Кеңбұлақ деген атаулар
беріліпті.
Халқымыздың салт-дәстүріне байланысты
қойылған Бәйгеқұм, Биесойған, Қандыағаш,
Кіндіккескен сияқты атаулар да кездеседі.
Аңырақай, Қалмаққырылған, Ойрантөбе,
Ордабасы, тағы басқа атаулар – еліміздің басынан өткен тарихынан хабар беріп тұрады.
Мұнайшы, Теміртау, Жезқазған, Бүркітші,
Доланалы атаулары сол өлкенің қазба бай
лықтары, өсімдіктері мен жануарлар дүниесінің
ерекшелігін көрсетіп тұр.
Көкшетау, Ұлытау, Алатау, Қаратау, Ақтау
тәрізді атаулар жер келбетінің ерекшелігін көзге
тосып тұрады.
Бурабайдағы
Оқжетпес тауы
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§10. Қазақстан – менің Отаным
1.  Отан деген не? Отан – әр адамның туыпөскен жері, атамекені, ел-жұрты. Отан – кіндік
қаның тамған жерің. Біздің Отанымыз –
Қазақстан.
Адамның ата-бабасынан бері мекендеген
аймағын, суын ішіп, өсіп-өніп, өмір сүріп келе
жатқан жерін – Атамекен дейді.
Отанды сүю – өз ата-анаңды, туысқандарың
ды, достарыңды сүю мен сыйлаудан басталады.
Отанға деген сүйіспеншілік – патриотизм деп
аталады. Өз Отанын сүйетін адам патриот саналады. Ата-бабаларымыз – біз үшін Отанына, туған еліне, халқына деген сүйіспеншілік
пен адалдықтың үлгісі. Олар қазақ даласының
еркіндігі мен елінің бостандығы үшін жан аямай күресіп, оны бізге аманатқа қалдырды. Бұл
жерді өз ұрпағымызға табыстау – бізге міндет.
Сен Абылай хан есімін жақсы білесің.
Абылай хан – қаһарман қолбасшы, ақыл
Алматы қаласындағы
ды да айлалы, көреген адам болған. Ол – Ота
Тәуелсіздік монументі
нын, елі мен жерін сүйген көрнекті мемлекет қайрат
ке
рі. Жоңғарлармен шайқаста ба
тырлық көрсетіп, ерекше амалайласымен көзге түсті. Өнегелі ақыл-кеңесінің, алғырлығы
мен көрегендігінің арқа
сында Ең бірінші бақытым – Халқым менің,
Абы
лай кемеңгер деген атқа ие Соған берем ойымның алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
болды.
Отаны үшін еңбек еткен, Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің.
Отанының азаттығы жолында Ал екінші бақытым – Тілім менің,
жанын да аямаған адамдар ха Тас жүректі тіліммен тілімдедім.
лық есінде жыр-дастан, күй, Кей-кейде дүниеден түңілсем де,
Қасиетті тілімнен түңілмедім.
аңыз болып сақталады.
2. Отан – бәрінен қымбат. Бақытым бар үшінші – Отан деген,
Отан – қасиетті сөз. «Отан от ба- Кім мықты? – десе біреу, – Отан дер ем.
сынан басталады», «Отан оттан ...Оты сөнген жалғанда жан барсың ба,
ыстық», «Отансыз адам – орман- Ойланбай-ақ кел дағы от ал менен.
М. Мақатаев
сыз бұлбұл» деген қазақ мақал-
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«Отан», «Туған өлке»
деген сөздерді қалай
түсінесің?
Отанға байланыс
ты қандай мақалмәтелдер білесің?
«Менің Қазақстаным»
атты тақырыпта
шығарма жазып кел.

мәтелдерінің мәні зор. Отан жайында атақты бишешендер, ойшыл-ғалымдар, ақын-жазушылар
өсиет сөздер қалдырған.
Қаздауысты Қазыбек би:
«Алтын ұяң – Отан қымбат,
Құт-берекең – атаң қымбат» деген екен. Ал
заңғар жазушы Мұхтар Әуезов: «Алтын анам –
Отаным, сенен аяр жаным жоқ, сенен іркер
күшім жоқ» деп жазған. Біртуар дарынды ақын
Мұқағали Мақатаев жырларының көбін туған
елі, өскен жері, Отан тағдырына арнаған.
Әрбір қазақстандық өз Отанын мақтан тұ
туы тиіс. Бүгінде Қазақстан Респуб
ликасы
барша әлем таныған іргелі елге айналды. Біз
дің мақсатымыз – Отанын сүйетін, Отанын
мақтаныш ететін, Отанын қорғайтын, елжанды,
жан-жақты білімді адам болып өсу. Әрбір адам
өзінің еліне, Отанына, туған жеріне адал болуы
керек. Қайда жүрсе де өз Отанын, жері мен суын
шексіз сүйіп, барлық күш-жігерін Отан мүд
десіне, оның көркейіп дамуына жұмсауы керек.
Әрбір Қазақстан азаматы осындай кеңбайтақ жердің лайықты мұрагері болуы тиіс.
Қазақстанның болашағы жастарға, олардың бі
лімділігі, тәрбиелілігі мен Отанға адалдығына
байланысты. Олай болса, жақсы оқып, өнегелі,
Отанымызға лайық болып өсейік!

Тапсырма. Кестедегі түсініктерге сәйкес анықтамаларды
тауып, дәптеріңе жаз.
Түсініктер

Анықтамалар

1. Отан

а) өлке, өңір, аймақ, адамның туған жері, қаласы, ауылы,
қонысы

2. Туған өлке

ә) әр адамның туып-өскен жері, туыстарымен, жолдастарымен тұратын ел-жұрты

3. Қоныс

б) жер бетінің, аспанның немесе олардың жеке
бөліктерінің кішірейтілген көрінісі

4. Карта

в) жергілікті халықтың ертеден мекен еткен жері
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§11. Қазақстанның табиғаты
1.  Табиғат жағдайлары. Қазақстанның жер
көлемінің 10%-ын биік таулар алып жатыр.
Онда ұшар басын мұздақ басқан Алатау, Алтай,
Тянь-Шань сияқты биік таулар да орналасқан.
Жазықтар мен үстірттер де, аласа таулар мен
қыраттар да бар. Жеріміздің төрттен бір бөлігі
жазық дала болып келеді. Оның орталық бөлігін
Сарыарқа, оңтүстігін Бетпақдала алып жатыр.
Оңтүстік-батыста Маңғыстау түбегі, Каспий
маңы ойпаты, оңтүстік-шығысында Жетісу
өлкесі, шығысында Кенді Алтай, Тарбағатай
жоталары орналасқан.
Қазақстанның жер бедерінің әр түрлі болуы
оның климаты мен табиғат жағдайларының
да түрліше болуына ықпал етеді. Мысалы,
Оңтүстік Қазақстанда күн ысып тұрғанда, сол
түстік өңірінде салқын болуы мүмкін.

«Дүниетану» пәнінен
алған біліміңді еске
түсір:
Пайдалы қазбаларға
не жатады?
«Отаным менің,
байтақ өлкем» деген
сөзді қалай түсінесің?

Үстірт
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2. Қазба байлықтары. Қа
зақстан Республикасының
жер қойнауы пайдалы қаз
ба
ларға бай, минералдық
шикізаттың барлық түрі кез
деседі. Пайдалы қазба
лар
дың алты мыңға жуық кен
орындары ашылды. Қазақ
станда уран, хромит пен фосфор, марганец, алтын сияқты
бағалы металдар қоры мол.
Түсті және қара металлургия
өндірісі дамыған. Қараған
ды мен Екібастұзда көмір
(жоғарғы суретте), Кас
пий
маңы аймағында газ бен
мұнайдың (төменгі суретте)
мол қоры бар.
Еліміздің байлық көз
дерінің бірі – айдын-шалқар
көлдері мен сарқырап аққан
өзендері. Қазақстан жерінде
ұзындығы 1000 километрден
асатын ірі өзендер: Есіл, Ертіс,
Жайық, Іле, Сырдария, Шу
және Каспий, Арал теңіздері
мен Балқаш көлі бар.
Каспий теңізі мен өзенкөлдерде қандай байлық болатынын есіңе түсір.
3.  Өсімдік дүниесі мен
жануарлары. Қазақстанның
өсімдік дүниесі де алуан
түрлі. Қалың шалғындар
мен ну ормандар да бар. Әсі
ресе тау
лы аймақтар өсім
дікке бай. Тянь-Шань, Алтай, Жоңғар Алатауының
тау беткейлерінде шыр
ша,
майқарағай,
балқарағай,
самырсын ағаштары өседі.
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Тау алдындағы жа
зықтарда итмұрын,
долана, бөріжидек
бұталары, қызғал
дақ кең тара
ған.
Аласа тау беткей
лері қайың, тобыл
ғы, алма, өрік ағаш
тарына толы.
Атырау, Мойын
құм,
Бетпақдала
сияқты шөлді ай
мақтарда сексеуіл,
жиде, жың
ғыл то
ғайлары өседі.
Далалы жерлерді тышқан, алақоржын,
қасқыр, түлкі, борсық, т.б. мекендейді. Дуадақ,
тырна, торғайдың бірнеше түрлері тараған.
Таулы жерлерде бұлғын, тиін, елік, таутеке,
бұғы, ақ қоян сияқты жануарлар мен аққұтан,
қызылқұтан, құр, тоқылдақ сияқты құстар жиі
ұшырасады.
Орманды дала өңірін қоян, тышқан,
қасқыр, түлкі, елік, құстардан құр, шіл, ителгі,
тоқылдақ, қарға мекендейді.
Шөлді жерлерде тышқан, саршұнақ, кірпі,
тасбақа, жылан, кесірт
ке, ал құстардан дала
бүркіті, сауысқан және т.б. кездеседі.
Қазақстанның сирек және құрып кетуге
айналған өсімдіктері мен жануарлары, құстары
«Қазақстанның Қызыл кітабына» енгізіліп,
ерекше қорғауға алынған. Біздің жерімізде ертеде құлан, ақбөкен, қарақұйрық сияқты жануарлар көп болған. Қазіргі таңда осы жануарларды
көбейту, басқа жақтан әкелінген жануарларды
жерсіндіру ісі жүргізілуде. Өзендер мен көлдерге
балықтың жаңа түрі жіберіледі.
Алтай тауының бөктерінде терісі бағалы
қара күзен мен бұлғын, жанат, өзен жағасында
ондатра өсіруге көңіл аударылып отыр.

«Қызыл кітап»
дегеніміз не?
«Қазақстанның Қызыл
кітабына» қандай
аңдар, өсімдіктер мен
жануарлар енгізілген?
Сирек және құрып кетуге жақын өсімдіктер
мен жануарларды
қорғаудың қандай
жолдарын білесің?
Сабақта және сабақтан
тыс алған біліміңді
пайдалан.

Қазақстанның
табиғат жағдайы туралы әңгімелеп бер.
Еліміз қандай қазба
байлықтарға бай?
Өлкедегі өсімдіктер
мен жануарлардың
қандай түрін білесің?
«Қазақстанның
табиғаты, өсімдіктер
мен жануарлар
дүниесі» туралы хабарлама дайында.
Өзің тұратын қалада,
өңірде қандай таулар
мен көлдер, өзендер
бар?
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§12. Қазақстанның халқы
«Дүниетану» пәнінен
алған біліміңді еске
түсір:

Қазақстан
Республикасының
байырғы
тұрғыны кім?
Қазақстанда
қандай ұлт
өкілдері тұрады?

Қазақстан
халықтарының
Ассамблеясы

1. Біртұтас Қазақстан халқы. Қазақстанда
тұратын адамдар еліміздің негізгі байлығы
болып саналады. Қазақстан жерінде 2010 жыл
дың 1 қаңтарындағы есеп бойынша 16 мил
лионнан астам адам тұрады.
Қазақстанда неше түрлі ұлттар мен ұлыс
өкілдері өмір сүреді. Олар: қазақ, орыс, украин,
белорус, неміс, түрік, корей және т.б.
Қазақстанда мемлекет құрушы негізгі ұлт –
қазақ ұлты.
Қазақстан Республикасының Конституциясында Қазақстанда мекен ететін барлық ұлттар
дініне, тіліне, шыққан тегіне қарамастан тең
екендігі айтылған.
Республикада тұратын әртүрлі ұлт өкіл
деріне бір-бірінің және өздерінің тілін, тарихын меңгеруге, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін
дамытуға мүмкіндік жасалған. Балалар қазақ,
орыс және басқа тілдегі мектептерде оқиды.
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Қазақстан халықтарының Ассамблеясы
1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығымен құрылды. 2009 жы
лы Парламент мәжілісіне Ассамблеядан түрлі
этностардың ішінен 9 депутат сайлауға құқық
алды. ҚР Президенті Н. Назарбаев: «Ассамблея
мүшелері бірлігі жарасқан Қазақстанның абыройы мен беделінің, ғасырлар бойы қалыптас
қан жарасымды салт-дәстүрінің жанды айғағы»
деп бағалады. Қазақстан Республикасында тұ
ратын ұлттар мен ұлыстар өлкемізде тыныш
тықты нығайтуға белсене қатысады.
2. Қазақстан – ортақ Отанымыз. Қазақ
станда түрлі ұлт өкілдері өзара тату, достық
қарым-қатынаста өмір сүріп жатыр. Халықтар
арасындағы татулық пен достық қатынас
республикамыздың өркендеуінің басты кепілі.
Балалар! Елімізде тыныштық, халықтар
дың ауызбіршілігі мен жарасымды ынтымағын
сақтау әрқайсымыздың жауапты міндетіміз.
Қайда жүрсек те өзімізге ең қымбат нәрсе – Ота
нымыздың бейбіт өмірі мен татулығын естен
шығармауымыз керек.
Біздің Отанымызда бір ұлт өкілдерін
кемсітуге немесе бір ұлтқа артықшылық жа
сауға жол берілмейді. Саны аз ұлт өкілдеріне
қолдау көрсетіліп, әдет-ғұрпы мен мәдениетіне
құрметпен қарауға жағдай жасалған.
Бүгінгі таңда елімізде 30-дай мәдени
орталықтар жұмыс істейді. Әр ұлт өкілдері
өздерінің мәдени орталығында өз тілдерінде
қарым-қатынас жасап, өз халқының дәстүрі мен
мәдениетін дамытады. Мысалы, корейлердің
ұлт
тық-мәдени орталығында корей тілі үй
ретіледі, корей тілінде кітаптар мен газеттер
шы
ғарады, корей халқының әндерін, билерін
үйренуге болады.
Қазақтар Ресей, Қытай, Моңғолия, Ауған
стан, Түркия, Иран сияқты мемлекеттерде ежел
ден тұрады. Қазақстан Республикасы тәуел
сіздік алғаннан бері олар өздерінің тарихи Ота
нына көшіп келуде.

Ассамблея 16 сессия өткізіп, қоғам өміріндегі маңызды мәселелерді талқы
лады. Қазір елімізде 800ден аса этномә
дени бір
лестіктер бар, оның ішінде
28-і республикалық. 15 тіл
де газет-журнал, 8 тіл
де радиобағдарламалар,
7 тілде телебағдарлама
лар шығады. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке
пән ретінде оқытылады.
Қазақ, орыс, ұйғыр, өзбек,
корей және неміс театрлары жұмыс істейді.

Қазақстанның
халқы туралы
әңгімелеп бер.
Біздің республикада
қандай ұлт өкілдері
тұрады?
Ұлттық мәдени
орталық туралы
не білесің?
«Қазақстан – менің
Отаным» дегенде
ойыңа не түсті, көзіңе
не елестеді?
Әңгімелеп бер.
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§13. Қазақстанның қалалары

Алматы қаласы
Абай атындағы Опера
және балет театры

Қазақстан Республикасы 14 облыс, 159 ау
данға бөлінеді. Республикалық бағыныстағы
екі қала – Астана мен Алматы және ол екеуінен
басқа 84 үлкен қала бар. Біз төменде бірқатар
қалаларға тоқталып өтеміз.
Алматы қаласы – республикалық мәрте
бедегі қала. Қаланың 2,5 мың жылдық тарихы бар. Қаланы ежелден сақ, үйсін, дулат және
басқа тайпалар мекендеген. Археологиялық
қазба жұмысы кезінде «Алмату» деген қала аты
жазылған күміс ақшалар табылған.
1854 жылы қаланың ертедегі орнына Верный бекінісі салынды. 1921 жылы қаланың аты
Алматы болып өзгертілді. 1929 жылы Алматы
қаласы Қазақстанның астанасы болып жарияланды. 1997 жылы қазан айынан Қазақстанның
астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілді.
Алматы қаласы бүгінде ғылым мен мәдениет,
білім, сондай-ақ аса маңызды өнеркәсіп пен
қаржы орталығы саналады.
Қаладағы Республика алаңы кешені, Президент резиденциясы, Тәуелсіздік монументі,
Ұлттық кітапхана, М. Әуезов атындағы драма
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театры, Орталық музей, Медеу спорт кешені,
«Қазақстан» қонақүйі, т.б. өзіндік ұлттық ма
шықты бейнелейді. Қала қазір де күн санап өсіп,
көркейіп келеді.
Алматыда қазір түрлі өндіріс орындары жұ
мыс істеп, өз тауарларын жақын және алыс шетелдерге шығаруда. Алматы ауыр машина жасау
зауыты, «Электроприбор», жеңіл өнеркәсіп орындары жұмыс істейді.
Алматыда Қазақстандағы тұңғыш метро
ның бірінші кезегі 2011 жылы пайдалануға
берілді.
Қарағанды – Орталық Қазақстанның ірі
өнеркәсіп орталығы, жер көлемі жағынан ең
үлкен қалалардың бірі. 1833 жылы бұл жерден
таскөмір табылып, кейінірек осы маңда қала
бой көтереді.
Қарағандыда – Орталық Қазақстанды
басқа облыс, елді мекендермен байланыстыратын ірі көлік жолының торабы іске қосылды.
Осы жолдармен Қарағандының көмірі жанжаққа тасылады. Ал қалаға машина, ағаш
және халыққа қажетті азық-түлік, тауарлар
әкелінеді.
Қарағанды еліміздегі ірі мәдени және ғы
лыми орталық. Қалада Қарағанды университе
ті, политехникалық, медициналық, педагоги
калық институттар бар. Драма театры, Өлкетану
музейі, кітапханалар, жобалау институттары
жұмыс істейді.
Атырау – алғашында Каспий теңізінің
жағасына орналасқан балықшылар қонысы болатын. Тұрғындары негізінен балық аулаумен
және мал шаруашылығымен айналысқан. 1640
жылы патша өкіметі ағайынды көпес Гурьевтерге қала салуға рұқсат береді. 1662 жылы қала салынып біткен соң, патша жарлығымен «Гурьев»
деп аталады. Ал тұрғылықты қазақтар қаланы
«Үйшік» деп атайды.
1992 жылы ақпан айынан Гурьев облысы
мен қаласы Атырау деп аталатын болды.
Қаланың маңызды өнеркәсіп саласы –
мұнай мен химия өндірісі. Мұнай Мақат, Дос
сор, Құлсары, Теңіз, Мұнайлы және басқа кәсіп

Солтүстік Қазақстан –
республиканың аса ірі
астықты аудандарының
бірі. Жер бедері жазық,
қысы суық, жазы қоңырсалқын, ыстық. Солтүстік
Қазақстан жері пайдалы
қазбаларға бай. Онда темір
кені, қоңыр көмір, боксит,
әртүрлі минералдық су
қоры бар. Негізінен астық
шаруашылығымен айналысады. Егіс көлемінің
жартысынан астамы дән
ді дақылдар, көбіне жаз
дық бидай егіледі. Сонымен қатар тары, арпа,
сұлы, күздік қарабидай,
жүгері де өсіріледі. Еттісүтті мал шаруашылығы,
қой шаруашылығы да
дамыған.
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Қазақстандағы 86 қала
ның 19-ы – ірі қалалар. Ірі
қалалар қатарына Астана
мен Алматы, облыс ор
та
лықтары мен Семей, Темір
тау, Рудный және Екібастұз
қалалары жатады.
Республикада 7512 ауыл
бар. Қазақстанда ауыл
дық жерлерді дамыту мақ
сатында 2003–2005 жылдар
«Ауыл жылы» деп аталды.
Алматыда метро іске
қосылды. Ұзындығы 8,56
шақырым болатын бірінші
кезегі
Райымбек
даң
ғылынан Фурманов кө
шесінің бойымен Абай даң
ғылына дейін, әрі қарай
Гагарин көшесіне дейін бет
түзейді.

Атырау қаласындағы
Исатай-Махамбет
кешені

шіліктерінде өндіріледі және Атырау мұнай өң
деу зауытында өңделеді. Сонымен қатар қалада
мұнай айыру, полиэтилен, машина жасау, металл өңдеу, кеме жөндеу, балық құтылау, тамақ
және жеңіл өнеркәсіп салалары дамыған.
Атырау қаласында мұнай өнеркәсібін жобалау институты, мұнай мен табиғи тұздар ғылы
ми-зерттеу институты, Атырау университеті,
музыка және спорт мектептері, т.б. ғылым мен
білім ошақтары бар.
Облыстық драма театры, филармония,
мәдениет үйі, кітапханалар мен кинотеатрлар
халыққа қызмет етеді.
Семей қаласының іргесі 1713 жылы қалан
ған. Бұл қалада Абай, Шәкәрім, Мұхтар сияқты
халқымыздың үш кемеңгері білім алған.
Абай өмір сүрген заманда Семейде мешіт,
медреселер, орыс мектебі, бірнеше шіркеу бол
ған. Өлкені зерттейтін статистика комитеті және
кітапхана жұмыс істеген.
Семей қаласы сауда-саттық пен ауыл шаруа
шылығында маңызды рөл атқарды. Бұл қала
да Ертіс өзенінің бойында жатқандықтан, кеме
қатынасы дамыған. Семей қаласы арқылы Сібір
мен Қытайға, Орта Азияға қатынас жасайтын
үлкен жол өткен.
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1883 жылы Семей қаласында ашылған
Өлкетану музейін құруға ұлы ақын Абай белсене араласып, 60-тан аса бағалы заттар өткізген.
Қазір Семей қаласында Абай, Шәкәрім,
Мұхтар музейлері жұмыс істейді, олардың есі
мімен аталатын көше, мәдени орындар бар,
ескерткіштері орнатылған.
Мұнда ет комбинаты, шұға комбинаты, аяқ
киім фабрикасы, цемент зауыты, тігін фабрикасы, мақта иіретін, трикотаж және шұлық
фабрикалары жұмыс істейді.
Павлодар – Қазақстанның солтүстігіндегі
ірі қала. Бұл қала Ертіс өзенінің жағасына орна
ласқан. Қаланың негізі 1720 жылы қаланған.
Алғашқы кезде мал шаруашылығы, егіншілік
және өнеркәсіп өнімдерін айырбастайтын пункт
пен тұз сақтайтын орын болған. Сондықтан
қазақтар оны Тұзқала деп атаған. 1862 жылы
Омбыдан тұңғыш рет Ертіс бойымен кеме ке
леді. Ертісте кеме қатынасының жандануына
байланысты өзенмен көп мөлшерде тұз, кейі
нірек астық, май, жүн, тері жөнелтіліп отырған.
Бүгінде Павлодар – облыс орталығы, көрікті,
таза қалалардың бірі.

Қазақстанның қалала
рына сипаттама бер.
Өзің қандай қалада
(ауылда) тұрасың?
Тұратын жерің туралы не білесің?
«Қала – мәдениет пен
ғылымның орталығы»
дегенді қалай түсінесің?
Қазақстанның ірі
қалаларына төмендегі
жоспар бойынша сипаттама бер:
а) атауы және
әкімшілік мәртебесі;
ә) географиялық
жағдайы;
б) табиғат жағдайы;
в) қысқаша тарихы.

Павлодар қаласы
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§14. І бөлім бойынша
қорытынды қайталау
Мен білемін...
Тарих – түрлі халықтардың қалай өмір
сүргенін, қандай оқиғалар болғанын, адам
дардың өмірі қалай және неліктен өзгеріске
түскендігін зерттейтін ғылым.
Біздің еліміздің тарихы «Қазақстан тарихы» деп аталады. Ол – дүниежүзілік тарихтың
бір бөлігі.
Өткен замандағы адамдардың өмірі мен
тұрмысы жайында олардан қалған тарихи деректер, суреттер және жазулар арқылы білеміз.
Тарихи дерек дегеніміз – өткен өмір туралы
түрлі мәліметтер жиынтығы. Тарихтың сыры
мен құпиясын ашып көрсететін жазбалар жазбаша тарихи дерек деп аталады.
Археология – адамзаттың өткен тарихын
заттай деректер арқылы зерттейтін ғылым.
Этнография – тайпалар мен халықтардың
шығу тегін, тұрмысын, кәсібін, салты мен әдетғұрып ерекшеліктерін зерттейді.
Өлкетану – өлке, оның табиғаты, онда
тұратын халықтардың тарихы мен мәдениеті,
шаруашылығы туралы білім жиынтығы.
Тарихи уақыт өлшемі – тарихи оқиғалар
дың датасын дұрыс анықтап, нақтылау үшін
қажет. Яғни, уақыт өлшемі адамзат бала
сы
ның қандай кезеңдерде пайда болып, дамып,
тіршілік жасағанын білуге мүмкіндік береді.
Әлем халықтары Ай және Күн күнтізбесін,
Юлиан және Григориан күнтізбелерін пайдаланады.
Дүние жүзінің көптеген елдері жыл санауды
Христос туған жылдан бастайды. Мұсылмандар
жыл санаудың басы деп Мұхаммед пайғамбар
дың Меккеден Мединеге қоныс аударған жылын
есептейді. Қазақ халқы жылды мүшел бойынша санаған. Бір мүшел он екі жылдан тұрады.
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Карта – жер бетінің немесе оның жеке
бөліктерінің кішірейтілген көрінісі. Тұңғыш
карта Қытайда жасалған. Ежелгі Грекияда да
карта жасау ісі дамыған.
Қазақстан – әлемдегі 189 елдің ішінде жер
көлемі жағынан тоғызыншы орын алады.
Отан – әр адамның туып-өскен, туғантуысқандарымен, жақындарымен тұратын жері.
Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы.
Қазақстан Республикасының жер бедері әр
алуан. Оның кең-байтақ аумағын биік таулар,
ойпатты жазықтар, шөл мен шөлейт жерлер,
өзен мен көлдер алып жатыр. Еліміздің жер
қойнауы пайдалы қазбаларға бай, өсімдіктер
мен жануарлар дүниесі мол.
Қазақстанда 16 миллионнан астам адам
тұрады.
Қазақстан Республикасы 14 облысқа, 159
ауданға бөлінеді. Еліміздің бас қаласы – Астана, республикалық мәртебедегі қала – Алматы,
және бұлардан басқа 84 қала бар.

«Қазақстан тарихы» пәні нені оқытып-үйретеді? Осы пәнді оқып-үйренудің
маңызы қандай?
Дерек дегеніміз не? Заттық тарихи деректерге не жатады? Жазбаша деректерге не жатады?
Өздеріңді ежелгі адамдар қонысын ашқан археологпыз деп елестетіңдер.
Қоныстан қандай заттар табылуы мүмкін? Бұдан қандай қорытынды жасауға
болады?
Этнограф ғалымдар зерттеуді қалай жүргізеді?
Өлке дегеніміз не? Өз өлкең, оның адамдары, белгілі қайраткерлері туралы не
білесің? Өлкеңде тұратын халық
тардың салт-дәстүрлері туралы не айта
аласың?
Уақыт сызығы туралы айтып бер.
Қазақстан Республикасының картасынан мемлекетіміздің шекарасын, қандай
көрші елдермен шектесетінін көрсет.
Өзің тұратын қаладағы не ауылдағы жер, су, тау аттары, олардың шығу тарихы туралы әңгімеле.
Еліміздегі халықтардың бейбіт және татулықта өмір сүруіне күнделікті
өмірден мысал келтір.
Қазақстанның қазба байлықтары, жануарлары мен өсімдіктері туралы
әңгімеле.
«Қала – білім мен ғылым және мәдениет орталығы» тақырыбында белгілі бір
қала бойынша әңгіме құрастыр.

50

ІІ бөлім
ТАРИХҚА САЯХАТ
§15. Қазақстан аумағын
мекендеген алғашқы адамдар
мен ежелгі тайпалар

Балалар!
Ойланыңдаршы,
алғашқы адамдардың
өмірі неге ауыр еді?
Неліктен оларға
бірлесіп өмір сүру
қажет болды?

1. Тас дәуіріндегі Қазақстан. Құрметті балалар! Сендер 6-сыныпта «Ежелгі Қазақстан
тарихын» оқығанда адамзат тарихының дамуын бірнеше кезеңдерге бөліп, тас дәуірі, қола
дәуірі, темір дәуірін тереңірек оқисыңдар. Осы
дәуірлерге қысқаша тоқталайық.
Тас дәуірі (палеолит) – ең алғашқы адамдар тіршілік еткен дәуір. Тас дәуірі ғылым
тілінде палеолит деп аталады. Тас дәуірі шамамен б.з.б. 600–12 мыңжылдық арасын қамтиды.
Осы кезде алғашқы адамдар өмір сүріп, тіршілік
ету үшін тастан жасалған құралдарды пайдаланды. Бұлар – кесуге, қыруға қолайлы тес
кіш, қол шапқы, қырғыш және ішінара ағаш
пен сүйектен жасалған еңбек құ
ралдары.
Ар
хеолог ғалымдар Қазақстанның бар
лық
өңірлерінен тас құралдарды тапты. Ал
ғашқы
адамдар табиғаттың дайын өнімдерін пайдаланды. Жеуге жарайтын жемістерді терді,
өсімдік тамырын қазды. Жабайы аңдарды аулап, етімен қоректенді. Өзен-көлден балық аулады. Қазақстанда Тас дәуірінің ескерткіштері
Қаратаудан, Батпақ қонысы, Бетпақдала, Шу
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өзенінің оң жақ жағалауынан, Бұқтырма өзе
нінің бойынан табылды.
Мыңдаған жылдар өткеннен кейін адамдар отты пайдалануды үйренді. Жабайы жа
нуар
ларды қолға үйретіп, мал өсіре бастады.
Жер өңдеп, егіншілікпен айналысты. Адам
тәжірибе жинақтады. Еңбек құралдарын одан
әрі жетілдірді. Тас құралдардың орнына енді
мыс пен қоладан, кейінірек темірден жасалған
құралдарды пайдаланды.
2.  Қазақстан аумағындағы алғашқы адамдар. Қазақстан жерінде алғашқы адамдар бұ
дан 1 миллиондай жыл бұрын пайда болған.
Алғашқы адамдар тұрағы Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Арыстанды өзенінің жағалауынан
табылды. Алғашқы адамдар өмір сүрген тұрақ
Балқаш көлінің жағасынан да табылды. Ал
ғашқы адамдардың өмірі өте ауыр еді, олар бір
лесіп өмір сүрді. Аң аулады, жеміс жинады,
шөптің тамырын қазып жеді. Бір үңгірде тұ
рып, бірге аулаған аңның етін бөліп жеді. Тап
қандарын ортақ пайдаланды.
Бір үңгірде тұрған адамдар бір-бірін жақын,
туыс сезінді. Жас ұрпақ үлкендердің төңірегінде
топтасты. Осы бір баспанада тұрып, ұжымдаса
еңбек етіп, барлығын ортақ пайдаланған туыстас
адамдар ұжымы ру деп аталды. Руды тәжірибелі
де беделді адам – рубасы басқарды.
Уақыт өте келе рудағы адамдардың саны кө
бейді. Үш-төрт туыстас ру бірігіп ру бірлесті
гін құрды. Бірнеше ру бірлестігінен тайпа құ
рылды. Сонымен, тайпа дегеніміз – туыстас,
ынтымақтас бірнеше рулардың бірлестігі.
3. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Қазақстан
жерінде қола дәуірі б.з.б. 2-мыңжылдықтан –
б.з.б. 8-ғасырға дейін созылды. Қола дәуірінде
адамзат металды игерді. Осы дәуірде адамдар Қазақстанның барлық аудандарында қо
ныстанды. Орталық Қазақстанды мекендеген
тайпалар қола дәуірінде (б.з.б. IX–VIII ғасырлар)
Беғазы-Дәндібай мәдениетін қалыптастырды.
Тас құралды металдан жасалған құрал ығыс
тырды. Адамдар екі металды – мыс пен қала

Қазақстан аумағын
мекендеген
андроновтықтар
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Қазақстандағы
алғашқы адамдар
тұрағы қай жерлерден
табылды?
Ру, тайпа деген не?
Оқулықтағы
суреттерге қарап,
тайпа адамдарының
немен айналысқанын,
қалай өмір сүргенін
суретте.
Тайпалар одағы
туралы әңгімеле.

йыны қосып қорытып, қола алуды игерді. Қо
ла мыстан әлдеқайда қатты әрі берік болды.
Қоладан еңбек құралдарын, қару-жарақ және
әшекей бұйымдарын жасады, балта мен сүңгі
дайындалды. Қола дәуірінде дәулетті, бай адамдар пайда болды. Қола дәуірінің адамдары мыс
балқыту, қыш ыдыстар, жер өңдейтін құралдар
жасау, мал шаруашылығымен, егіншілікпен айналысты.
Ғалымдардың анықтауынша, сонау қола дә
уірінде Қазақстан жерінде өмір сүрген андрон
тайпаларында еуропалық нәсілдің белгілері
болған. Осы тайпалар қазақ халқының қалып
тасуына өзіндік әсерін тигізген.
Осы кезде рулардың тайпаға, тайпалардың
одақтарға бірігуі басталды. Тайпаластар бейбіт
өмірде өз тіршілігімен айналысты. Соғыс болған
жағдайда туыстас рулар мен тайпалар бірлесіп
қорғанды. Бірнеше тайпа – тайпа одағына бірі
гіп, алғашқы мемлекетін құрды.
Тайпа одағы – шыққан тегі, тілі ұқсас, мақ
сат-мүдделері ортақ бірнеше тайпалардың бір
лестігі. Тайпа одақтарында ортақ салт-дәстүр,
әдет-ғұрып, ортақ тіл қалыптасты.
4. Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан. Б.з.б.
VІІІ ғ. – б.з. V ғасырында Қазақстан жерінде
тұрған тай
палар темірден заттар жасады.
Олар қуатты тайпалық одақтарын құрды. Осы
кезеңде Қазақстан жерін сақ тайпа одақтары
мекендеді. Темір өндірісі Орталық және Шығыс
Қазақстанда өркендеді. Тайпа адамдары темірді
қорытуды үйреніп, одан атқа ауыздық, ертұрман, пышақ, ыдыс, балта, үш қырлы жебе
ұшын, семсер, т.б. жасады. Тайпалар көшпелі
және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен
айналысты. Оңтүстік Қазақстан жеріндегі тайпалар егіншілікті игерді. Олар тары, арпа, бидай
еккен. Аңшылық және балық аулау кәсіптерімен
шұғылданды. Темір ұсталары темір құюмен,
зергерлікпен де айналысты. Тұрмыста қыштан
жасалған бұйымдар да пайдаланылды. Металл
өңдеумен бірге қолөнер, тас қашау, сүйек ою,
тері илеу, жіп иіру және тоқымашылықты да
меңгерді.
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§16. Сақтар
1. Сақ тайпалары. Қазақстан аумағын ерте
заманнан түркі халықтарының арғы аталары –
сақ, үйсін, қаңлы, сармат, ғұн тайпалары мекендеген.
Ежелгі грек тарихшысы Геродот сақтардың
өмірі мен тұрмыс-тіршілігі туралы қызықты
мағлұматтар қалдырған. Гректер сақтарды
скиф деп атаған. Сақтар Қазақстан жерін б.з.б.
1-мыңжылдықта мекендеген.
Сақтар желдей жүйрік көшпелі халық
болған. Мал соңында көшіп-қонып жүретін
сақтар шапқыншылық кезінде найза, садақпен
қаруланып, қаһарлы жауынгерге айналып
шыға келеді. Сақтар бірнеше тайпалардан құ
ралған: шошақ бөрік киген сақтарды – тиграхауд, теңіздің арғы жағындағы сақтар
ды –
парадарайа, қымыз (хаома) сусынын дайындайтындарын – қымыз (хаома) дайындайтындар (хаомаварг) деп атаған. Сақ тайпалары
төмендегі картада көрсетілгендей орналасқан.

Сақ мүсіні
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Сақтар

2.  Сақтардың шаруашылығы (кәсібі). Сақ
тардың қалай тіршілік еткенін көз алдымызға
елестету үшін б.з.б. VII–IV ғасырларға ойша
саяхат жасайық. Асқар биік мұз жамылған
Алтай, Тянь-Шань, Алатау, Тарбағатай таулары, қарағай мен қайың өскен орман, мидай
жазық дала. Осы мәңгі мұз басқан таулардан
ағып шығатын Ертіс, Іле және басқа үлкендікішілі өзендер. Жеміс ағаштары мәуелеп,
малы шалғынға жайылып жүр. Сырдария
мен Әмудария алқабында тары, арпа мен бидай егістері бітік шыққан. Сақтар бір жерден
екінші жерге көшіп бара жатыр. Еркектер ат
үстінде. Әйелдер, балалар мен қарттар төрт,
алты дөңгелекті арбаның үстіне орнатылған
киізбен жабылған күйме-үйде келеді. Олардың
көшетін көлігіне екі-үш жұп өгіз, кейде ат пен
түйе жегілген.
Міне, олар қоныстарына да келіп жетті.
Өзен-көлдің жағасына, екі таудың ортасына
орналасқан қоныстың шөбі шүйгін. Дереу киіз үй
де тігілді. Киіз үй – көшпелі өмірге бейімделген,
өте ыңғайлы, жинап-тігуі оңай баспана.
Шетінен ат құлағында ойнайтын шабандоз, мерген сақтар аң аулап жүр. Бозбалалар садақ
пен құс атып, әскери іске машық

55
тануда. Әйелдер қазанға ет асып, ағаш
күбіде қымыз пісіп, жүн иіріп, киіз басып,
киім тігуде. Барлық сақтар шошақ төбелі
баскиім, шекпен, шалбар мен етік киген.
Сақ қолөнер шеберлері қоладан қанжар, жебе
ұштары мен сүңгі, аттың ер-тұрманын, қазан
мен құрбандық ыдыстарын, алтын-күмістен
әйелдерге арнап әшекейлер мен айна жасаған.
Сақ қоғамы таптық жағынан үш топқа
бөлінді: жауынгерлер, абыздар (дін адамдары),
малшылар мен егіншілер. Олар барлық мәселені
халық жиналысына салып шешті. Халық жи
налысында ақсақалдар шешім шығаратын бол
ған. Сақтар көргені көп беделді ақсақалдары
ның сөзін екі етпеген.
Тайпа көсемі өз тайпасының әскеріне
қолбасшылық етті. Сақтар әскери адамдардан
патша сайлап, оған сөзсіз бағынатын болған.
Садақты шебер ату патшаларға тән ерекше
қасиет саналған. Патша көктемгі жер жыртуда бірінші болып жерге түрен салды, жас
жауынгерлерді әскери іске баулыды.
Сақ қонысының шетінде обалар көзге түседі.
Орасан зор обаларда – көсемдер, орташаларында – жауынгерлер, ал шағын обаларда қарапа
йым адамдар жерленген.

53-беттегі картаға
қарап, сақтардың қай
жерді мекендегенін
айтып бер.
Оқулықтағы сурет
бойынша сақтардың
сыртқы бейнесін
суретте.
«Сақтар өмірінің бір
күні» деген тақырыпта
ауызша әңгіме дайында.
Сақтардың тұрмыстіршілігіне
сипаттама бер.
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§17. Тұмар патшайым

Тұмар патшайым

1.  Сақтардың көрші елдермен қарым-қа
ты
насы. Сақтармен қатар сол замандағы әйгілі
елдер – Ассирия, Мидия, Парсы елдері өмір
сүрді. Күшті әскер құрған Парсы патшасы
көрші жатқан көптеген мемлекеттерді талқан
дап бағындырады. Енді парсы патшасы Кир
сақтарды да бағындыруды көздейді.
Б.з.б. 530 жылы Кир қалың әскерімен сақ
еліне жорыққа шығады. Бұл кезде сақтардың
массагет тайпасы Сырдария өзенінің маңын
қоныстанған еді. Тайпаны Тұмар (грекше Томирис) есімді әйел патша басқарды. Ол жа
у
гершілік кезінде күйеуінен айырылып, жесір
қалған. Тұмардың Спаргапис атты жалғыз ұлы
болды.
Кир алдымен Тұмарға елші жіберіп, өзіне
тұрмысқа шығуын сұрайды. Ол патшасына
үйленсем, қоластындағы сақтар
да маған сөзсіз бағынады деп
ойлаған еді. Оны бірден түсінген
Тұмар бұл тілегін қабылдамай
ды. Ашуланған Кир патша
сақ елін талқандамақ болады.
Тұмар патшайым Сырдариядан
үш күндік жерге шегініп, парсыларды кең далада шайқасуға
шақырады. Геродоттың «Тарих» атты еңбегінде массагет
тайпаларының осы соғыстағы
жеңісі туралы былай айтылады:
«Уәделі жерде шайқас басталып,
Спаргапис парсыларды жеңіп
шығады. Жеңіс тойын ерте
той
лап, түскен олжаға қуанып
жатқан кезде, Кирдің әскері оны
айламен қолға түсіреді. Спаргапис ханзада тұтқынға түскенін
ар санап, өзін-өзі өлтіреді.
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Ертесіне ұлан-байтақ далада ұрыс басталып,
екі жақтың да күші сарқылған шақта, Тұмар
патшайым сақ қыздарынан жасақталған
әскерімен шайқасқа кіріседі. Кирдің әскері
ержүрек сақ қыздарымен соғысуды күтпеген
болатын. Сақтардың жеңіске деген сенімі артып, «жеңілуді білмейді» деген Кирдің әскерін
ойсырата жеңіп шығады».
Осылайша сақ жауынгерлері шапқыншы
лардан елі мен жерін сақтап қалды. Тұмар
патшайымның есімі ерлігімен тарихта қалды.
Сақ жауынгерлері жауға қатал, досқа
адал болған. Олар атпен де, жаяу жүріп те
шайқасқан. Соғыс өнерінің тәсілдерін жетік
меңгерген. Садақ, айбалта және сүңгіні шебер
қолдана білген.
Сақтар ұрыс даласында ерекше батырлықпен
көзге түскен жауынгерлерді аса құрметтеп,
сый-сыяпат көрсеткен. Соғыс даласында ерлермен қатар сақ әйелдері де ерліктің ғажайып
үлгісін танытты.
2. Шырақтың ерлігі. Кирдің шапқыншылық
жорықтарын I Дарий жалғастырады. Шамамен
б.з.б. 519–518 жылдары парсы патшасы I Дарий
қалың қолмен сақтарды жаулап алуға аттанады. Алғашқы ұрыс сақтар үшін сәтсіз аяқталды.
I Дарий бастаған парсылар Сырдариядан өтіп,
сақтардың бір тобын қолбасшысымен бірге
тұтқынға түсіреді.
Осындай қиын жағдайда сақтардың қалған
әскері кең далаға қарай шегінуге мәжбүр болады. Осы сәтте сақ тайпасының Шырақ есімді
жас жауынгері шапқыншылардан құтылудың
жолын ойлап табады.
Шырақ сақ көсеміне барып: «Мен парсы әске
рін алдап, адастырып, қырғынға ұшыратамын.
Сол үшін менің қол-аяғымды байлап, әбден
сабап, қонысқа тастап кетіңдер», – дейді. Сақ
көсемі Шырақтың айтқанын орындайды. Сақ
тардың соңынан қуып келе жатқан парсылар
қансырап жатқан Шырақты көреді. Оның қолаяғын босатады. Аузына су тамызады.

Сақ жауынгерлері
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Отанға деген
сүйіспеншілік
ұғымының
мағынасын түсіндір.
Тұмар патшайым
қандай ерлік
көрсетті?
Шырақтың ерлігін
қалай бағалайсың?
Сақ тайпалары
қандай халықтармен
қарым-қатынас
жасаған?

Шырақ өзін сақ көсемдері «сатқын санап,
осылай жазалағанын, жәбір көргендіктен олардан кек алу үшін парсы әскеріне сақтарды қуып
жететін қысқа жолды көрсетемін» деп сендіреді.
Шырақ парсыларды бастап, ұзақ жүреді. Кең
даланың шеті көріне қоймайды. Парсылар сусыз шөл далада қырыла бастайды. Алданғанын
түсінген парсылар Шырақты жазалайды.
Шырақ өз елін басқыншылардан аман алып
қалғанын, өлсе де өз жерінде қала
тынын,
мақсатына жеткенін айтады. Оның Отанын
азат ету жолында өлімнен де қорық
пағаны
батырлықтың үлгісіне, аты аңызға айналады.
Парсылардың бұл жорығы сәтсіз аяқталады.
I   
Дарий әскерінің жартысы шөл далада қы
рылып, қалған әскерімен еліне әрең жетеді.
Бұдан кейінгі А.  Македонскийдің де сақ тайпа
ларына жорығы сәтсіз аяқталады. Грек қол
басшысы Александр Македонский (қазақша –
Ескендір патша) Сырдария алқабына дейінгі жер
лерді басып алса да, сақтарды жеңе алмайды.

I Дарий туралы бізге мынандай аңыз әңгіме жетті. I Дарий қалың әскер
жинап, Азия мен Еуропаны бағындыру үшін сақтарға қарсы жорық бастады.
Дарий патшаға сақтар елші арқылы құс, тышқан, бақа және жебе жібереді. Бұл
сыйлық нені білдіретінін шешу үшін парсылар жиналып, кеңес құрады. I Дарий сақтар қарсыласудан бас тартып, билікті маған бермек екен деп түсінеді.
Бірақ оның көріпкел ақылшысы Гобрий: «Егер сендер, парсылар, құстай аспанға
ұшып, тышқандай жерге кіріп немесе бақадай балшыққа батып кетпесеңдер,
онда мына жебе сендерді кері қайтармайды дегені», – деп шешімін табады.
Бірақ Дарий оны тыңдамай, сақтарға шабуылға аттанады. Ұрыс алаңында
екі жақ қарама-қарсы тұрғанда сақтардың арасынан бір қоян зымырап өтеді.
Қоянды көрген сақтар оны қуалап, айғай-шу, қарбалас басталады. I Дарий сақ
жауынгерлерінің айғай-шуына елеңдеп қалады. Сақтардың қоян қуып жүргенін
естіген ол жауынгерлеріне: «Бізден қорықпай, қоян қуалап кеткен бұл адамдар
шетінен батыр екен. Гобрийдің сыйлық туралы айтқан сөзінің дұрыс екенін енді
түсіндім. Біз енді аман-есен елге жетуімізді ойлауымыз керек!» – дейді. Сөйтіп,
I Дарий түн қараңғылығын пайдаланып, сақ жерінен тайып тұрған көрінеді.
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§18. Алтын киімді адам
1.  Сақтардың наным-сенімдері. Сақтар да
басқа халықтар сияқты табиғаттың түрлі құ
былыстарын түсінбеді, одан қорықты. Табиғат
тың әр құбылысының өз Құдайы бар деп есеп
теді. Олар – Күнге, найзағайға, жел-дауылға,
жерге табынған. Ата-бабаларының аруақтарына
сыйынған.
Сақтар құдайларды қанатты тұлпар, аңдар
мен құстар, жануарлар бейнесінде елестеткен.
Олардың қаһарынан қорқып жалбарынған,
құрбандыққа мал сойған.
Сақтар өлген адамды қорғанға жерлеген.
Өлікке жақсы киім кигізіп, онымен бірге қаружарақ, тамақ, тұтынған бұйымдарын бірге
көм
ген. Бұлар оған о дүниеде қажет болады
деп түсінген. Патша не көсем қаза болса, үлкен
қорғанға жерлеп, атын да қоса көмген.
2.  Ғажайып жәдігер. 1969 жылы Алматы қаласынан 50 шақырымдай жердегі Есік
қаласының маңындағы сақ обасынан «Алтын
киімді адам» табылды. Қабір ағаш қақпақпен
жабылған. Темір құрсаулармен бекітіліп, тақ
тайдан еден салынған. Адам денесінің астына
алтын төсеніш төселген. Мұнда басын батысқа
қаратып, қару-жарағын асындырған 17–18 жас
тағы жас жігіт жерленген. Оның бойы 165 см.
Адамның киімі 4 мыңға жуық алтын әше
кеймен өрнектелген. Биіктігі 65–70 см шошақ
төбелі болып келетін баскиімі 200-ден аса
алтын әшекеймен безендірілген. Дулығаның
сыр
тынан арқар бейнесіндегі тәж кигізілген.
Әшекейлер «аң стилімен», яғни түрлі: барыс,
арқар, таутеке, ат, құс, аң бейнелерімен көр
кемделген. Баскиімі қауырсын мен масақты
жебе, алтынмен безендірілген. Мойнына таққан
алтын алқаның ұшында жолбарыс бастары

Алтын киімді адам
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Алтын адам қай жерден табылды?
Алтын адамның
киімін суретте.
«Алтын киімді
адамның құпиясы»
деген тақырыпта
мәлімет жинап,
әңгіме құрастыр.
Табылған Алтын адам
киімдеріне қарап,
сақ тайпаларының
зергерлік өнері туралы
не айтуға болады?

бейнеленген. Сауытқа ұқсас қызыл былғары
бешпенті үш мыңға жуық алтынмен әше
кей
ленген. Беліне алтынмен көркемделген қайыс
белбеу буынған. Белбеудің оң жағына қызыл
қынапты темір семсер, сол жағына алтынмен
апталған темір қанжар ілінген. Саусағына екі
алтын жүзік кигізілген.
Қабірден отыз шақты ыдыс, күміс қасық,
кесе, алтын ілгектер, дөңгелек жүзік, бойтұмар,
алтын масақты жебе, сабы алтын таспамен
оралған қамшы, қола айна және басқа да заттар
табылған. Күміс тостағанның сыртына 26 әріптен құралған екі жол сөз жазылыпты. Ғалым
дардың пікірінше, Алтын киімді адам Қазақстан
жерін мекендеген сақ патшасының ұлы немесе
жас көсемі, әскербасы болуы мүмкін.
«Алтын киімді адам» – Қазақстан Респуб
ликасының азаттық символы. Ондағы тұлпар
бейнесі еліміздің гербінен орын алды. «Алтын
адам» бейнесі Алматы қаласының Республика
алаңындағы Тәуелсіздік монументінде бейнеленген.

Есіктен табылған Алтын адам жалғыз емес. 2000 жылы Атырау облысында
ғы Аралтөбе деп аталатын қорымның төңірегінен сармат (сақтармен қатар
өмір сүрген тайпа) көсемі жерленген ескерткіш табылды. «Атыраудың алтын адамының» киімі түгелдей алтын әшекеймен безендірілген. Оның шашбауы, қару-жарағы, қорамсағы, асатаяғындағы самұрық бейнесі де алтынмен
апталған. Мәйіт жанынан екі жылқы мен қыран құстың сүйектері, жүзден аса
жебесі бар қорамсақ, қыш құмыра мен қайқы қылыш табылған.
Шығыс Қазақстан облысындағы Берел қорғанынан да алтын киімді адам
табылды. Бұл ғажайып ескерткіштердің барлығы көшпелі сақ, сармат тай
паларының б.з.б. V–III ғасырлардың өзінде-ақ зергерлік өнерді жоғары деңгейде
меңгергенін, қолөнері мен мәдениеті дамығандығын көрсетеді.
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§19. Мөде – Ғұн мемлекетінің
негізін қалаушы
1.  Ғұндар. Б.з.б. 1-мыңжылдықта Қазақстан
жерінде ғұн тайпалық одағы қалыптаса бастады. Алғашқы кезде ғұн
дар Солтүстік Қытай,
Моңғолия және Байқал маңында қоныстанған.
Ғұндар – біздің арғы ата-бабамыз. Ғалымдар
дың пікірі бойынша, ғұндар түркілердің арғы
тегі болып табылады. Олар түркі тілінде сөйлеп,
түркі жазуын пайдаланған.
2.  Ғұн мемлекеті. Ғұндар 24 тайпадан тұрған.
Әр тайпа дербес өмір сүрген. Әр тайпаның көшіп
жүретін жері болған. Ғұндар жыл сайын үш рет
бас қосып, Ұлы ордаға жиналатын. Осындай
жиналыстарда ортақ мәселелерді кеңесе отырып
шешкен. Ғұндар Көк Тәңіріне сыйынған. Атабаба аруағына бағыштап құрбандық шалған.

Карта бойынша ғұн
дардың қандай елдер және тайпалармен көрші болғанын
анықта.
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Ғұн жауынгерлері

Ғұн тайпалары б.з.б. III ғасырдың соңында
бірігіп, өз мемлекетін құрды. Ғұндардың құрған
мемлекеті күшті де қуатты елге айналды. Ғұндар
батыр да ержүрек, жауынгер халық болған. Атты
жауынгерлерден құралған ғұн әскері садақ,
семсер, айбалта, найзамен қаруланып, әрдайым
шайқасқа даяр тұрған. Ғұндар ысқырғыш
жебелерін қардай боратып, жеңіске жетіп отырды. Олар тас қамалды бұзуды жақсы меңгерген.
Ғұн мемлекетінің нығайғаны сонша, оған сол
кезде Еуропа мен Азияда тең келер мемлекет
болған емес.
Ғұндардың жауынгер тайпалары Қытайдың
солтүстік жағындағы қалалар мен елді мекендерге шабуыл жасап тұрған. Қытайдың
Цинь патшалығына Ғұн мемлекетінің күшеюі
ұнамады. Б.з.б. 214 жылы Цинь патшалығының
билеушісі Ши-Хуанди жүз мың әскермен
Сарыжазық өңіріндегі Ғұн мемлекетіне қар
сы жорық бастайды. Қытайлар ғұндарға тұт
қиылдан шабуыл жасайды. Бұндай шабуылды
күтпеген ғұндар Сарыжазықты тастап кетуге мәжбүр болады. Ғұн әскерінің шабуылынан қорғану үшін б.з.б. IV–III ға
сырларда қытайлар «Ұлы Қытай
қорғанын» салдырады.
3.  Ғұндардың шаруашылығы,
өмірі мен тұрмысы. Ғұндардың
өмірінде мал басты рөл атқарды.
Мал шаруашылығымен айна
лыс
қан, негізінен жылқы мен қой
өсірген. Жылқы – көшіп-қонатын
көлігі, жейтін тамағы болған. Ғұн
жылқыларының дене бітімі ты
ғыз,
шоқтығы аласа, жүріске төзімді
келген. Тау-жоталарға еркін шы
ғып,
өзен-сулардан
қинал
май
өтетін. Ғұндар – ат құла
ғында
ойнайтын шабандоз, өжет. Сол
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заманнан бүгін бізге жеткен «Қыз қуу», «Көк
пар», «Теңге алу» және басқа атүсті ойындары
ның негізін ғұндар қалаған.
Ғұндардың
тіршілігінде
отырықшылық
та, егіншілік те орын алды. Олар тарыны көп
өсірген, оны тағам ретінде пайдаланған. Мал
терісі мен жүннен киім, төсеніш жасап, киіз
үйлерде тұрған. Бай, дәулетті ғұндар Қытайдан
алдырған жібек матадан киім киген.
Ғұндар аңшылықпен айналысты. Жас ба
лаларының өзі садақпен құс, аң атып үйренген.
Соғыс кезінде тұтқынға түскен адамдарды құлға
айналдырған. Олар үй қызметшісі, бақташы,
қолөнерші және жер жыртушы болған.
Ғұндарда қолөнер кәсібі мен бейнелеу өнері
де дамыды. Олар кен қазып, металл қорытты.
Металл, сүйек, мүйіз, балшық пен ағаштан
түрлі бұйымдар жасады. Ғұн қабірлерінен
Қытай жібегі, айна, нефриттен жасалған заттар
табылған. Бұл бұйымдар ғұндардың басқа елдермен сауда-саттық жасағанын көрсетеді.
Ғұн тайпаларының бейнелеу өнері аң стилінде
дамыды. Тас бетіне бұқа, бұғы, аққу бейнелерін
салған. Бұқа – күш пен биліктің, бұғы – бақыт
пен жақсылықтың нышаны, ал аққу – отбасын
қорғаушы кие саналған.
Б.з.б. ІV ғасырдағы ғұн мемлекетінің әмірші
сі Тұман болды. Ол Алтайдан Қырымға дейінгі
ұлан-ғайыр аймақты мекендейтін ғұн тайпаларына 30 жылдай билік етті. Ол басқарып тұрған
кезде мемлекет әлсіреп ыдырай бастайды да,
бірнеше ұлыстарға бөлініп кетеді.
Тұман көрші елдермен көп соғысады. Қы
тайлықтардан жеңіліске ұшырап, ғұн аума
ғының біраз жерін оларға беруге мәжбүр болады. Тұманның екінші әйелі қытай қызы еді. Ол
әйел мемлекет билігіне араласып, қытай
дәстүрлерін енгізеді. Бұл әйел билік басына
өз баласын отырғызуды ойлап, ғұн әйелінен

Ғұндардың
алтын тәжі

Қола қазан
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Ғұн елінің
билеушісі – Мөде

туған балаларынан құтылуды қарастырады.
Тұманның ұлы Мөдені өлтіруді ойластырып,
осы ойына әмірші Тұманды да көндіреді. Бірақ
бұл жүзеге аспай қалады.
4.  Мөде (б.з.б. 230–174) – Ғұн елінің билеушісі. Б.з.б. 209 жылы Мөде Ғұн мемлекетіндегі
билікті өз қолына алады. Ол өзін дара билеуші деп
жариялайды. Мөде билік басына келісімен бұрын
жеке-жеке ұлыстарға бөлініп, өзара соғысып
жататын ғұн тайпаларының басын біріктіреді.
Тұрақты әскер құрып, оған қатаң тәртіп орнатады. Мөде Ғұн мемлекетінің бұрынғы әскери
қуатын қайта қалпына келтіруге ұмтылады.
Б.з.б. 200 жылы Мөде Қытайдың Хань
әулетінің ұрпағы Лю Банды ойсырата жеңіліске
ұшыратады. Мөде «шаньюй
(Аспан ұлы) – шексіз би
лік иесі» деген атаққа ие
болады. Қытай патшасы
ғұндарға 23 жыл бойы
алым-салық төлеп тұрады.
Содан кейінгі жылдары
Мөде басқарған, жорыққа
жақсы дайындалған әскер
көптеген аумақтар мен көр
ші көшпелі тайпалардың
жерлерін басып алады.
Мөде ел басқарудың жа
ңа жүйесін жасайды. Елді
үш әкімшілік-аумақтық
құрылымға бөледі. Өз
туыс
қандарынан 24 ғұн
тайпасын басқаратын бас
шы тағайындайды. Солар
ар
қылы ел билігі жү
зеге
асырылды. Әскери бас
шы
лықты да жөнге кел
тіреді. Әскердің бас қол
басшысы белгіленіп, оған
түменбасы,
мыңбасы,
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жүзбасы, онбасылар бағынатын болды. Елдегі
барлық ер азаматтар жауынгер саналды. Ғұн
әскерінен жорыққа дайын тұру талап етілді.
Ғұн мемлекеті қайтадан мықты елге айналды. Мөденің көрші елдерге жеңімпаз жорықта
ры басталады. Осы кезде ғұндардың қоластына
қазіргі Кореядан Тибетке дейін және Шығыс
Түркістаннан Хуанхэ өзенінің орта сағасына
дейінгі аймақ бағынады. Алтай тайпаларын,
Тынық мұхиттан Каспий теңізінің жағалауына
дейінгі жерлерді өзіне қаратты. Ғұн мемлекеті
нің құрамына қырғыз, үйсін, қаңлы және басқа
да тайпалар кірді.
Мөде ұзақ жылдар бойы өз халқына тыныш
тық пен бейбіт өмір сыйлады. Б.з.б. 174 жылы
Мөде дүние салып, оның ұлы Лаушан Ғұн
мемлекетінің билеушісі болып тағайындалады.
Мөде билігінен кейін Ғұн мемлекеті әлсі
реп, б.з.б. 56 жылы екіге бөлінеді. Кейінірек
V ғасырда солтүстік ғұндардың бір бөлігі Оңтүс
тік Қазақстан мен Орта Азияда өз мемлекетін
құрады. Ал оңтүстік ғұндар Қытайдың Хань
империясына бағынады.

Ғұндардың біздің заманымызға жеткен заң
дарында былай делінген:
– Адамға пышақ не қанжар салып, жаралы еткендер өлім жазасына кесіледі.
– Ұрлық жасаушының мал-мүлкі түгел тәр
кіленеді.
– Жеңіл қылмыс жасағандардың беті тілінеді.
– Ауыр қылмыс жасағандар өлім жазасына
кесіледі.
– Қамауға алынған қылмыскер он күннің
ішінде жазалануы тиіс. (Бірақ мемлекетте
мұндай қамауға алынатын қылмыстар өте
сирек болған).

Қытайдың Цинь мем
лекетінің императоры ШиХуанди ғұндардың шабуылынан қорғану үшін
ұзындығы 5000 км, биік
тігі 6 м, кейбір бөліктері
10 м, ені 5–6 м болатын
үлкен қорған тұрғызады.
Бұл қорғанды салу үшін
қыруар көп шаруа, құл,
әскер және тұтқындар ең
бек етті. Ауыр жұмыстан
қалжырап өлген адамды қорған қабырғасына
бірге қалап жіберген. Бұл
құрылыс – «Ұлы Қытай
қорғаны» деп аталады.
«Ұлы Қытай қорғаны» –
көне сәулет өнерінің ес
керткіші ретінде бүгінге
дейін сақталған.

Ғұндардың өмірі
мен тұрмысы
туралы әңгімелеп бер.
Ғұндар қалай
қуатты
мемлекетке
айналды?
Мөде қандай
билеуші болған?
«Мөде – Ғұн елінің
билеушісі» деген
тақырыпта
әңгіме дайында.
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§20. Еділ патша
1.  Еділ-Аттила (400–453) – Ғұн мемлекетінің
атақты билеушісі, император атанған қолбасшы,
адамзат тарихында ерекше орны бар ұлы тұлға.
Ғұн патшасының баласы Еділ жас кезінен-ақ
соғыс жорықтарына қатысып, қан майданда
батырлығымен көзге түскен.
Еділдің Батыс елдерін бағындырған жеңімпаз
жорықтары жайлы көптеген аңыз-әңгіме
тараған. Еуропада Еділді Аттила, Атыл, Этцель деп те атайды. Венгрлер оны бабамыз деп
есептейді.
2.  Батыс Ғұн ұлысы. Ғұндар Еуропаның
бірқатар жерін жаулап алып, Батыс Ғұн ұлы
сын құрған. Батыс Ғұн ұлысы II ғасырда Кас
пий теңізінің жағалауындағы қазақ жерінде құ
рылды. Б.з. 374 жылы Батыс Ғұн империясында Балаәмір билік құрды. Балаәмірдің тұсында
Еділ патша
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ғұндар Батыс елдерін жаулап алу жорығын
бастаған болатын. Балаәмірдің басшылығымен
ғұндар Доннан Днепрге дейінгі жерлерді жаулап алып, өзіне бағындырады. Ал Еділ патша тұсында ғұндардың Еуропаны жаулап
алуы аяқталды. Олар Ұлы Қытай қорғанынан
Францияға дейінгі жолды ат тұяғымен басып
өтті.
Еділ 434 жылы Батыс Ғұн империясының
тағына отырды. Ол өзінің немере туысы Бледамен билікті бөлісті. Кейін Еділ Бледаны тақтан
түсіріп, 18 жыл елді жеке өзі басқарады. Еділ
патшаның тұсында Ғұн империясы өз дамуы
ның жоғарғы сатысына жетті. Ол өзіне дейін
билік құрған аталарының ісін жалғастырды.
Еділ білікті қолбасшы, саясаткер әрі көреген
көсем ретінде танылды. Оны қарсыластары
«Құдайдың қаһары» деп атаған. Шығыс Рим империясы (Византия) Еділ патшаға тәуелді екенін
мойындап, ғұндарға алым-салық төлеп тұрады.
Сонымен қатар ол герман тайпаларын және
Рейн өңірін өзіне бағындырады. Еділдің әділ
патша деген аты бүкіл Еуропаға тарайды. Ол
Византияға, Данияға шабуыл жасап, Бургунд
королін талқандап жеңіске жетеді. Римге қарсы
Каталун даласындағы шайқаста екі жақтан
165 мыңға жуық ғұндар мен римдіктер қаза
табады. Осы шайқастан кейін құл иеленуші
Рим империясы құлайды. Рим империясының
үстемдігінен азат етілген елдер Еуропада жеке
мемлекеттерін құрады. Ғұндар әлем тарихында ортағасырлық дәуірдің басталуына ықпал
жа
са
ды. Бүкіл Еуропаны дүр сілкіндірген
ғұн
дардың қаһарлы жорығын басқарған Еділ
453 жылы қаза табады. Оның орнына таққа ұлы
Еллақ отырады.
V–VI ғасырларда Ғұн мемлекетінде тақ мұра
герлерінің билік үшін талас-тартысы күшейеді.
Ғұн империясы бірнеше иеліктерге ыдырап, бө
лініп кетеді.

Аттила алдына әке
лінген тұтқын римдік
терге жаза кесе бастайды.
Оның алдына қол-аяғы
байланған римдік жас
батырды алып келеді. Ол
шайқаста ғұндарға қарсы
жан аямай соғысқан екен.
Ол тұтқынды алдына
алып келгенде:
–  Ғұндарға қарсы неге
соғыстың, әлде олардан
жамандық көрдің бе? –
деп сұрайды.
–  Жоқ, ғұндардан еш
жамандық көрген жоқ
пын, мен туған қаламды
қорғап, міндетімді орындадым, – деп жауап береді
тұтқын.
Еділ патша осы сөзі
үшін римдік тұтқын Кайге бостандық береді.

Батыс Ғұн мемлекеті
қай жерде құрылған?
Еділдің жорығы туралы әңгімелеп бер.
Еділ қандай
қолбасшы болған?
Қолбасшылық
қабілетіне
сипаттама бер.
«Еділ – Ғұн
мемлекетінің әйгілі
билеушісі» деген
тақырыпта әңгіме
дайындап кел.
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§21. Ертедегі түріктер
1.  «Түрік» атауы туралы аңыз. Ежелгі тү
ріктердің шығуы туралы Қытай жылнамаларында мынандай аңыз бар. Аңыз бойынша,
Ұлы Ғұн ордасынан бөлінген ел Сарыжазықтан
көшіп, Алтай тауының қойнауын паналауға
беттейді. Жолда олар аңдып жүрген жаулардың
қолына түсіп, түгел қырылады. Жаудан тек
он жасар бала ғана аман қалады. Осы баланы
Көкбөрі қасқыр тауып алып асырайды. Кейін
осы баладан Көкбөрілер ұрпағы тарайды. Көсемі
Ашина тайпаға өз атын береді, осы Ашина тайпасынан шыққан көсемдердің бірі өз жұртын
Алтайға қоныстандырады. Көкбөріге сиыну
салтқа айналады. Қасқыр асыраған баладан он
ұрпақ тараған көрінеді. Түркілер өздерін көне
сына жазуларында «он оқ будун» деп атаған.
Ол он ұлдан тараған ел дегенді білдірген. Осы
жергілікті тайпалар өздерін «түркіміз» деп
атаған.
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2.  Түрік қағанаты. IV ғасырда түріктер Алтай өңірін мекендеген тайпалар еді. Осы кезде
олар жужандарға (авар) бағынып, алым-салық
төлеп тұрған.
V ғасырда Солтүстік Моңғолиядан Шығыс
Еуропаға дейінгі орасан зор алқапта түркі тіл
ді көшпелі теле тайпалары өмір сүретін еді.
546 жылы соғыста түріктердің Ашина тай
пасын басқарған Бумын қаған сансыз көп
теле тайпасын талқандады. Олардың 50 мың
дай үйі түріктерге келіп қосылады. Бұдан
түріктер күшейе түсті, жерін кеңейтті. Түрік
тайпаларының күшті әскерін құрды. 552 жылы
түрік тайпалары бірігіп, Түрік қағанаты деп
аталған мемлекетін құрады. Елді басқаратын
адам  қаған тек әмірші, әскери қолбасшы ғана
емес, сондай-ақ барлық жердің қожасы саналды.
Бумын қаған тұсында түріктер күшейіп,
552 жылы жужандарға қарсы соғыста жеңіске
жетеді. Осы кезден бастап Түрік қағанаты билік
құрады. Түріктер алым-салықтан құтылып,
өз бостандығын алады. Түрік тайпаларына
азаттық әперген, қағанаттың іргесін қалап,
шаңырағын көтерген Бумын қаған 553 жылы
дүниеден өтеді. Оның інісі Мұқан қаған билік
құрған кезде Түрік қағанаты одан да қатты
күшейеді. 555 жылы Түрік қағанатына бүкіл
Орта Азия бағынады.
Қағанаттың нығаюына Бумынның інісі ақыл
ды, ержүрек, соғыс өнерін жақсы меңгерген
Естеми қаған да айтарлықтай үлес қосты. Естеми қағанның қолбасшылық қабілеті арқасында
Түрік қағанатының аумағы сонау Кавказға
дейін ұлғайып, көптеген тайпаларды өзіне ба
ғындырған.
Түрік қағанатының құрамында түркі тілдес
қарлұқ, қимақ, қырғыз, түркеш, қыпшақ және
басқа тайпалар болды.
Түріктердің билігін көптеген елдер мойындайды. Қытайдың солтүстік облыстары түріктер
ге бағынып, алым-салық төлеп тұрды. Керуен

түрік жауынгерлері
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603 жылы Түрік қа
ғанаты Батыс Түрік қағана
ты және Шығыс Түрік қа
ғанаты болып екіге бөлінді.
Батыс Түрік қағанаты өз
билігін не
гізінен Қаратау
баурайынан Жоңғарияға,
яғни Шығыс Түркістанға
дейінгі аралықта жүргізді.
Қағанаттың жаңа астанасы Суяб қаласы сол кезде
гі ірі шаруашылық және
мәдени орталыққа айналды. Қағанат билеушісі
Жегуй өз мемлекетін біраз
күшейте алды. 640–657
жыл
дары Қытайдың Таң
әуле
тінің әскері Жетісуға
баса-көктеп кіріп, онсыз
да ауыр жағдайды одан әрі
қиындатты.
Шығыс Түрік қаға
на
ты Қазақстан мен Орта
лық Азия, Оңтүстік Сібір
жерлерін қамтыды.

«Түрік» сөзінің мәнін
қалай түсіндің?
Ежелгі түрік
мемлекеті қалай
аталды? «Қаған»,
«қағанат» сөздерінің
анықтамасын айт.
Түрік қағанаты
қалай құрылды? Түрік
қағанатының негізін
салушы кім?
Қағанаттың шаруашы
лығына сипаттама бер.
Қағанат құрамына
қандай тайпалар кірді?

жолдары арқылы Үндістан, Қытай, Орта Азия,
Иран және басқа елдермен жүргізілген сауда
қазынаны байытты. Қағанатта үлкен маңызды
өзгерістер жүзеге асырылды. Мемлекеттегі басты
тайпалар 10 бөлікке («он оқ будун») біріктірілді.
Он ірі тайпа «оң қанат» және «сол қанат» болып екіге бөлінді. Елдің ұлан-ғайыр кеңістігін
қорғауда атты әскер маңызды рөл атқарды.
3.  Түрік қағанатының ыдырауы. Түрік
қағанаты бір орталыққа бағынған күшті мемлекет бола алмады. Өйткені орасан зор аймақты
тәуелділікте ұстап отыру өте қиынға түсті.
Қағанат аумағын мекендеген түрлі халықтар
арасында бірлік болмады. Қағандар әулетінің
арасында билік үшін тартыс басталды. Осы
тайпалардың алауыздығы, өзара қырқыс Түрік
қағанатын әлсіретті. Бағынған халықтар өз
тәуелсіздігі мен бостандығы үшін күрес жүр
гізді. Ақыры 603 жылы Түрік қағанаты Батыс
Түрік қағанаты және Шығыс Түрік қағанаты
болып екіге бөлініп кетті.
4.  Түрік қағанаты халқының кәсібі, тұр
мысы. Түрік тайпалары ұлан-ғайыр далада
көшіп-қонып, көшпелі және жартылай көш
пелі мал шаруашылығымен айналысты. Қыста
қыстауға, жазда жайлауға көшіп отырды. Киіз
үйде тұрды. Көшуге түйе, өгіз жеккен арбаны пайдаланды. Сондай-ақ аңшылықпен шұ
ғылданды. Жолбарыс, барыс, түлкі, құндыз
және басқа аңдарды аулаған. Олардың терісінен
киім тігіп киді, айырбас саудаға салды. Металл
кенінің бай қоры болды, белгілі сауда жолдары
арқылы басқа халықтармен экономикалық байланысын күшейтті.
Негізгі кәсібі мал бағу болғанымен, түріктер
ішінара егін егумен де айналысты. Суармалы
алқаптағы отырықшы халық егін егіп, баубақша өсірген. Ұлы Жібек жолының елді басып өтуі арқасында сауда-саттық өркендеді,
жол бойындағы қалалар көркейді. Құлан, Тараз, Мерке қалалары сауда мен қолөнердің
орталықтарына айналды.
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§22. Көне түркі жазуы
1.  Ертедегі түркі жазуы. Ежелгі түркі тайпалары Оңтүстік Сібір, Алтай өңірі мен Қазақстан
аумағын мекендеген. Ежелгі түркілер – қазақ
тардың арғы ата-бабалары. Олар көне түркі
тілінде сөйлеген.
Түркі тайпаларының әліпбиі алғашында рутай
палардың таңбалары бо
йынша жасалған.
Түркілердің төл жазуы руна жазуы деп аталады. «Руна» – «ескі», «көне» деген мағынаны
білдіреді.
Ежелгі түркі жазба ескерткіштеріне тастағы
жазулар жатады. Мұндай жазуы бар тастар
Сібірдегі Енисей мен Орхон өзендері бойынан табылды. Бұл жазулардың көпшілігі зират басына
қойылған құлпытасқа, жартастарға қа
ша
лып
жазылған.
Ертедегі түркі жазбаларына – Білге қаған,
Күлтегін, Тоныкөктің құрметіне жазылған тарихи ескерткіштер жатады.
2.  Түркі тұлғалары.
Күлтегін (684–731) – бас қолбасшы, атақты
батыр. Шығыс Түрік қағанатының әміршісі
Құт
лық қағанның кіші баласы болған. Әкесі
Құтлық қайтыс болғанда Күлтегін жетіде,
ағасы Білге он жаста екен. Жастайынан жетім
қалған балалар әкесінің інісі Қапаған қағанның
тәрбиесінде өседі.
Әскери өнерді шебер меңгерген Күл
тегін
21 жа
сында қытайлық
тарға күйрете соққы
бе
ріп, 10 мың жауынгерін жойып жібереді.
«Түркінің көк семсері» атанған қаһарман ба
тыр, қолбасшы Күлтегін қырғыз, оғыз, түркеш
тайпаларымен соғыста жеңіске жетеді.
Түрік қағанатының әміршісі Білге қаған,
оның кеңесшісі Тоныкөк, әскербасы Күлтегін

Күлтегін ұстынының
қытай мәтіні
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Күлтегін (684–731) –
VIII
ғасырда
қазіргі
Қазақ
стан және Моңғо
лия же
рінде түркілердің
ірі мемлекетін құр
ған
ұлы түрік қағаны, елбасы. Моңғолия жерінен та
былған өсиет таста Күл
тегін: «... Түрік халқы
үшін түн ұйықтамадым,
күндіз отырмадым...» деп
жазып қалдырған. Қазақ
халқының дара мемлекет болуының жазба та
рих
тағы бастауы – осы
Күл
тегіннен бастап тара
тылады.

Күлтегіннің
бас мүсіні

болған кезең қағанаттың ең гүлденген, мерейі
тасыған кезеңі саналды.
Күлтегін, Білге, Тоныкөк мемлекетті көр
кейту мақсатында көрші елдерге жорыққа
шығып, жеңіске жетіп отырған. Тарихи деректерде: «Білге қаған ұлтын сүйетін, халық
сыйлайтын көсем; Күлтегін – соғыс өнерінің
ұстазы, оған қарсы тұратын күш жоқ, ал Тоны
көк – беделді де білімді, алғыр кісі» деген
мінездеме берілген.
Олар бар күш-жігерін Түрік мемлекетін
біріктіруге жұмсады. Осы мақсатта ішкі және
сыртқы жаулармен бітіспес күрес жүргізді.
Шайқаста Күлтегін өзін тамаша қолбасшы,
қаһарман батыр ретінде көрсете білді. Күлтегін
47 жасында қайтыс болғанда оның басына
ел тарихы жазылған ескерткіш орнатылды.
Күлтегіннің жауынгерлік жорықтары туралы құлпытасқа ойылып жазылған. Күлтегін
ескерткіші деп аталатын ол тас қазіргі Моңғо
лия мемлекеті
нің астанасы Улан-Батордың
батысынан табылды. Ескерткіш астанадан
400 шақырым жердегі ескі қорғанның маңын
да орналасқан.
«Күлтегін» жырының авторы – сол кезде өмір
сүрген атақты ақын Иоллығ Тегін.
Тоныкөк (шамамен 646–731 жж.) – Түрік
қағанатының көрнекті мемлекет және қоғам
қайраткері, қолбасшы, ойшыл ақын. Тоныкөк
табғаш елінде дүниеге келіп, білім алған. Жас
кезінде Тоныкөк Қытай елінде 13 жыл тұрып,
сонда тәрбиеленеді. Ол кезде тек ел басқаратын
түркі тайпаларының көсемдері ғана қытай императорына аманатқа балаларын бере алған.
Тоныкөк қытай императорының сарайында
білім алып, тәрбиеленіп жүрген кезде олардың
еліне жасаған қорлығының барлығын өз көзімен
көріп өседі.
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Ол түркілер елінің үш басшысы –
Елтеріс, Қапаған, Білге қағандар
дың ақыл беретін кеңесшісі болған.
683 жылы Шығыс Түрік қағана
тының бірінші қағаны Құтлықпен
бірге Тоныкөк қытайларға қарсы
жо
рықта жеңіске жеткен. Тоны
көк осы Құтлықтың серігі, бас
қолбасшысы болды. Ол өлген соң
Құтлықтың ұлдары Білге, Күл
тегінмен бірге Тоныкөк түркештер
мен қытайларға қарсы жорықты
басқарады. Тоныкөк – түріктердің
жауынгерлік даңқын әлемге таныт
қан батыр қолбас
шы. Ол түрік
әскеріндегі ең жоғарғы мәртебе –
Апа Тархан, яғни, «түрік әскерінің
жетекшісі» деген лауазымға ие
болған.
698 жылы Қытай императоры
Қапаған қа
ғанға елші жібереді.
Қытай елшісі өз елінің басшылары айтқан сөзін қайталап тұрып алады. Осы
үшін Қапаған оны өлтірмек болады. Сонда дана
Тоныкөк: «Қытай сияқты алып елдің елшісін
өлтіруге болмайды», – деп қағанды тоқтатқан
көрінеді.
Ертедегі түркі бәдізшілері түркі елінің
ерлігі мен елдігін тасқа қашап, мәңгілік мұра
қалдырған. Тоныкөк – сол ұлы мұраның бірі
«Тоныкөк» эпосының кейіпкері.
Білге қаған (681–734) – Шығыс Түрік қа
ғанатының билеушісі, Күлтегіннің ағасы.
Түрік қағанатын қуатты мемлекетке айналдырып, еліне бейбіт өмір орнату үшін Білге
інісі Күлтегінді әскербасы, ал ақылгөй батыр Тоныкөкті мемлекеттік кеңесші етіп та
ғайындады. Білге, Күлтегін мен Тоныкөктер
ақылмен іс қылып, түрік елін қуатты мемлекет
қатарына жеткізді.

Күлтегін ұстыны

Күлтегін қандай адам
болған?
Көне түркі жазбалары арттағы ұрпаққа
қандай із қалдырды?
Оларды оқып-білудің
қандай маңызы бар?
Тоныкөк, Білге
қағандар жайлы
әңгімелеп бер.
Түркі тілдес елдерді
ата.
Түрік қағанатында
жазба әдебиеті
дамыған дегенді неге
сүйеніп айтамыз?
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Білге, Құтлық, Күлтегін мен Тоныкөктердің
түркі елін қорғау жолындағы ерлік істері Білге
қаған ескерткішінде жазылған. Ескерт
кіште
ынтымағы берік болса, түркі халқын жеңетін
күштің жер бетінде жоқ екені айтылады. Бұл
ескерткіш – түркілердің азаттығы мен бірлігін,
батырларының ұлы ерлігін жырлаған мәңгі
өшпес мұра.
Тапсырма. Оқулық мәтінін пайдалана отырып, мына кестені толтыр.
Күлтегін

Тоныкөк

Білге

1.   Өмір сүрген жылдары.
2.   Қандай ұлы істер атқарған?
3.   Олар туралы ескерткіште не
жазылған?

Түркі жазба ескерткіштері
1.  Күлтегін және Білге қаған жазбалары Байқал көлінің шығыс беткейінде,
Орхон өзенінің аймағында орналасқан.
«Күлтегін» ескерткішіндегі жазу VIII ғасырда жазылған. Оның жоғарғы
жағы бес бұрышты болып келеді. Ескерткіштің қырларында айдаһар мен қаған
таңбалары бейнеленген. Ескерткіштің екінші жағында оның орнатылған күні –
1 тамыз 732 жыл деп жазылған. Онда қытай жазуы да бар. Осы қытай жазуының
оң жағында екі жол ертедегі түркі жазуымен жазылған. «Күлтегіннің» негізгі
бетінде 40 жол жазу жазылған. Сол жағындағы 13 жол түркі жазуының жалғасы
болып табылады. Көне түркі жазуын зерттеген ғалымдардың айтуынша, 40 жол
жазу «Үлкен жазу», ал 13 жол жазу «Кіші жазу» деп аталады. Ескерткіштің
көшірмесі Жапон мемлекетінің жаңа технологиясымен жасалып, Астанадағы
Еуразия университетіне орнатылды.
2.  
«Тоныкөк» ескерткіші 1897 жылы Моңғолияның астанасы Улан-Батор
қаласынан 36 шақырым жерден табылған. Тоныкөк жыры бір-біріне қарамақарсы орнатылған төрт қырлы екі баған тасқа қашап жазылған. Бұл ескерткіш
VIII ғасырда жазылса да, жазуы әлі күнге дейін анық және жақсы сақталған.

75

§23. Ұлы Жібек жолы
1.  Сауда жолдарының қалыптасуы. Адамдар өте ерте заманнан ішкен-жегенінен ар
тылғанын басқа өзінде жоқ керекті заттарына айырбастап алып отырған. Алғашқы кезде
олар тұз, асыл тастар, алтын, емдік және хош
иісті заттарды айырбас жасаған. Азық-түлікті,
малды қола мен темір бұйымдарына, мал, аң
терілерін матаға, т.б. заттарға айырбастады.
Кейінірек біртіндеп өздерінде бар заттарды сатып, ал керекті нәрселерді ақшаға сатып алып
отырған. Сөйтіп, алғашқы сауда орындары – базар мен жәрмеңкелер пайда болды. Ал бұның
өзі қалалар мен халықтарды жақындастырды.
Олардың бір-бірімен байланыс жасауына
мүмкіндік туды. Сауда жолдары қалыптасты.
Жолдар бір мемлекетті басқа елдермен байланыстырды. Қала халқы мен көшпелі тайпалар
көрші елдермен қарым-қатынас жасады.

Оқулықтағы картаға
назар аудар. Карта бо
йынша Ұлы Жібек жолы
Қазақстанның қандай қа
лалары арқылы өтетінін
анықта.
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«Ұлы Жібек жолы» деген атау 1877 жылы пайда
болды. Бұл атауды неміс
географы Фердинанд фон
Рихтгофен енгізді. Ұлы
Жібек жолы арқылы түрлі
халықтардың сауда, мәде
ни, елшілік қатынастары
дамыды. Діни ілімдердің
таралуына да себепкер
болды.

Сауда керуені

2.   Ұлы Жібек жолы – сауда, керуен, елшілік
жолы. Ұлы Жібек жолы деп Еуропа мен Азия
елдерін байланыстыратын сауда, керуен жолын
атаған. Бұл жол Орталық Азия арқылы Қытай
ды Алдыңғы Азиямен жалғастырып жатты.
Б.з.б. II ғасырда Ұлы Жібек жолы Қытайдан
басталып, Римге дейін 7 мың шақырымнан
астам қашықтыққа жеткен. Осы жол арқылы
Қытайдан бүкіл дүние жүзінде аса қымбат ба
ғаланған жібек тасылды. Қытайлар жібек өнді
ру тәсілін өте құпия ұстады. Сол арқылы жібек
саудасынан көп пайда тапты.
Қытай жібегі осы жол арқылы Батыс елдеріне
жеткізілген. Кейіннен жібекпен қатар Шығыс
тан Батысқа дейінгі көптеген елдерде өндірі
летін басқа тауарлар да (күміс, алтын, тұлпар,
түйе, бүркіт, піл сүйегі, жеміс-жидектер, т.б.)
тасылды.
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3.  Ұлы Жібек жолының Қазақстан арқылы
өтетін бағыттары. Ұлы Жібек жолы ертедегі
Қазақстан жерімен де өтті. Басты сауда жолы
Алтай, Тянь-Шань тауларының бөктері, Іле,
Шу, Сырдария алқаптары арқылы өтіп, Қы
тай
ға д
ейін созылып жатты. Оның тармақ
тары Сырдария, Аралдың бойымен Қара теңіз
жағалауына, Византияға, Батыс Еуропаға жеткен.
Ғасырлар бойы бұл жол үнемі өзгеріп отыр
ған, оның бір бағыттары көркейіп жатса,
екінші бір тармақтары жойылып, қалалар
мен сау
да бекеттері қаңырап қалған. Ұлы
Жібек жолы арқылы Қазақстанға Қытайдан
жібек мата, ыдыс-аяқ, айна, Рим әйнегі мен
теңгелері, Иранның асыл тастары әкелінді.
Осы жолдың арқасында Тараз, Алматы,
Түр
кістан, Сарай
шық және басқа қалалар
бой көтеріп, көркейіп, егіншілік қоныстары
пайда бола бастаған еді.
4.   Түркістан базарына саяхат. Бір сәт өзіңді
Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан
Түркістан қаласының базарын аралап жүрмін
деп елестет. Қаланың ертедегі атауы – Йасы.
Базар ішінде жергілікті тұрғындар да, басқа
қалалардан келушілер де, түрлі киім киіп,
алуан тілде сөйлейтін шетелдіктер де жүр.
Олардың біреуі зат алуға келсе, енді біреулері
заттарын сатуға келген. Базардың оң жағында
сонау араб елінен әкелінген сәйгүліктер, Фер
ғананың атақты арғымақтары, моңғолдың тапал жылқылары мен қазақ жорғалары ауыз
дықтарымен алысып тұр. Алдыңғы қатарда –
құмырашылардың жалтыраған мыс құ
мы
ралары мен табақшалары. Сол жерден қытай
қолөнершілерінің күмістен және аса бағалы
фарфордан жасалған ыдыстарын кездестіресің.
Асыл тас шеберлерінің қолымен үнді маржаны,

«Ұлы Жібек жолы»
арқылы сауда жасаған
мемлекеттер
Рим
Франция
Византия
Русь
Иран
Үндістан
Түрік қағанаты

...Ұлы Жібек жолының
бір тармағы Египет пен
Вавилонда, Иранда өте
қымбат
бағаланатын
әдемі көк тас – лазурит
тасымалданған
«лазурит жолы» деп аталған.
Екінші тармағы Қытай
дағы императорлар мен
ақсүйектерге арнап әше
кейлер жасау үшін нефрит
тасын
тасымалдайтын
«нефрит жолы» болды. Ал
үшінші – «бұлғын жолымен» бағалы аң терілері
тасылған.
Байпақов К.М.
«Қазақстанның
ежелгі қалалары».
Алматы, Аруна, 2005
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Ұлы Жібек жолы қалай
пайда болды?
Жолмен қандай тауарлар тасымалданды?
Ұлы Жібек жолы
Қазақстанның қандай
аумақтары арқылы
өтті?
Ұлы Жібек жолы
арқылы Қазақстанға
қандай тауарлар
әкелінді?
Қазақстаннан қандай
тауарлар саудаға
түсті?

ақық, лағыл, гауһар тастардан жасалған әшекей
бұйымдары көздің жауын алады. Ақша айырбастайтындар алтын ақшаны күміске, орыс
ақшасын византия солидіне айырбастап беріп
жатты. Базардың сол жағында аса бағалы
қытай жібектері, Бұхардан әкелінген пүліш,
Рустен келген кенеп, парсы кілемдері қо
йылыпты. Гректің әсем ыдыстары, хош иісті
жасмин суы мен амбра иісмайы тұр. Киевтен келген көпестер қару-жарақ бұйымдарын:
ою сапты семсер, дулыға, сауыт және ешкі
терісінен жасалған қып-қызыл етіктер, шолақ
тон мен бөрік сатып жатыр. Жергілікті қазақтар
табын-табын мал, жүн, тері, металл және басқа
да тауарларын сатып немесе айырбастап, өзіне
керекті заттарын алуда.

§24. Әбу Насыр әл-Фараби

Әбу Насыр әл-Фараби

1.   Қазақ даласынан шыққан ғұлама. ӘлФараби (870–950) қазіргі Оңтүстік Қазақстан
облысы Шәуілдір ауданының аумағындағы
Отырар қаласында дүниеге келген. Арабтар бұл
қаланы Фараб деп атағандықтан, оның есімі Фарабтан шыққан Әбу Насыр болып аударылады.
Ол Отырарда медресе бітіріп, ондағы аса бай
кітапханадағы қолжазбалармен танысады. Білім
алуды одан әрі жалғастыру үшін ол сол кездегі
аса ірі мәдени орталық саналған Бағдад қала
сына барады. Бағдадта ғалымдар үйі және әлем
дегі ең бай кітапхана жұмыс істеген. Өмірінің
көп жылдарын Бағдад қаласында өткізеді.
Әл-Фараби өнер-білім меңгеруде тамаша ең
бекқорлық пен төзімділік танытады. Ол кейбір
кітаптарды түсіну үшін 100 – 200 рет қайталап
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оқыған көрінеді. Бала кезінен оны табиғаттағы
ғажайып құбылыстар таңғал
дырған. Оны
дұрыс түсіну үшін, ғылым-білім іздеп көптеген
елдер мен қалаларда: Хорасан, Каир (Мысыр),
Дамаскіде (Шам) болып, жиі саяхат жасаған.
Сол кездегі белгілі ғалымдармен кездесіп, олармен сырласады. Ол өте қарапайым, қанағатшыл
адам болған. Жұпыны киініп, той-думаннан
бойын аулақ ұстаған. Күндіз қалалық бақта
күзетшілік қызмет атқарған. Ал тапқан
ақшасына кітап сатып алып, түні бойы шырақ
жарығымен оқып, ізденумен болған.
Маңызды еңбектер жазып, бұрын белгісіз
болған көптеген ғылыми жаңалықтарды ашады. Көптеген қиындықтарға да кездеседі. Оның
дүниені танып-білу көзқарасына кейбір адамдар
қарсы шыққан кездер де болған. Сондықтан ол
Бағдадтан алдымен Хорасанға қоныс аударады, өмірінің соңын Дамаскіде өткізеді. Мұнда
өзінің көптеген еңбектерін жазады. Әл-Фараби
950 жылы 80 жасында Шам шаһарында қайтыс
болды.
2.   «Екінші ұстаз». Әл-Фарабиді замандас
тары мен шәкірттері жоғары бағалап, Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» атаған. Өйткені
ол грек ғалымы Аристотельдің еңбектерін көп
зерттеген. Оның шығармаларына өзі түсіндірме
жазған. Ол білімнің әртүрлі салалары: астрономия, философия, логика, музыка, математика,
этика, медицина, психология, тіл білімі, құқық
бойынша зерттеулер жүргізген. 150-ге тарта
еңбек жазған. Оның «Музыканың ұлы кітабы»,
«Бақытқа жету», «Ғылымдар тізбесі», «Ізгі
қала» атты құнды кітаптары бар.
Сонымен қатар әл-Фараби тамаша музыкант,
орындаушы болған және өлең де шығарған.
Домбыра, қобыз сияқты аспаптар жасап, музыка жазған.

Әбу Насыр әл-Фараби
қай жерде дүниеге
келіп, білім алған?
Ол білім алу жолында
қандай еңбекқорлық
танытты?
Ол алған білімін қалай
пайдаға асырды?
Әбу Насыр әлФарабидің тағы
қандай өнерлері
болған?
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§25. Қазақстанның
ортағасырлық қалалары

Құйрықтөбе (Кедер)
қаласының орнынан
табылған күйдірілген
саздан жасалған
бейнелер. VII–VIII ғғ.

1.   Ортағасырлық қаланың құрылысы. Қа
зақ жеріндегі алғашқы қалалар Оңтүстікте, Же
тісу өңірінде және Орталық Қазақстанда пайда
болды. Қалалар қолөнер, айырбас пен сауданың
дамуына байланысты қалыптасты.
Әр қаланың өз билеушісі болған. Қалалардың
көпшілігі бір-бірінен тәуелсіз өмір сүрді, бар
лығы мемлекет билеушісі – қағанға бағынды.
Қалада су құбыры жүргізілген, мешітмедреселер, ел билеушілеріне арналған үйлер
тұрғызылған. Қала үш бөліктен тұрған:
1) Цитадель (орда) – қаланың қамалмен
қоршалған бекіністі орталық бөлігі. Онда патша
сарайы және әкімшілік басқару орындары, қала
билеушісінің үйлері орналасқан.
2) Шахристан – билеушілер, ақсүйектер,
діни қызметкерлер және қаланың бай халқы
мен қолөнершілері тұрған бөлік.
3) Рабат – қолөнер шеберханалары орналас
қан жұмысшы қала бөлігі.
Қаладағы аса маңызды кәсіптің бірі – темір
ұсталығы болды. Олар кен өндіріп, түрлі
бұйымдар: ыдыс-аяқ, шырағдан және асыл металдан зергерлік бұйымдар жасаған. Іскерлік
кәсібі дамыды, тас қашау, сүйек пен мүйіз өңдеу
ісі кең тарады. Талғар қаласында жүргізілген
қазба кезінде сүйектен жасалған шахмат фигуралары табылды.
Құйрықтөбе – Сырдария бойындағы қала,
ол бірнеше орамнан (орам – квартал) тұрған, әр
орамда 8–10 үйден болған. Әр орам белгілі бір
кәсіппен шұғылданды. Тұрғын үйдің іргесі ірі
тастан қаланып, қабырғасы шикі кірпіш, сабан араластырылған балшықтан тұрғызылған.
Қалада мешіт, моншалар да көптеп салынды.
Археологиялық жұмыс кезінде бұл қаладан
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қытай мен жапон шеберлері жасаған мыс, фарфор ыдыстар табылды.
Отырар – қазіргі Оңтүстік Қазақстан
облысының жерінде орналасқан. Отырар
қаласын кезінде Фараб, Тарбанд деп те атаған.
IX–X ғасырларда гүлденген ірі қала ғылым
орталығына айналды. Қаланы биік дуалмен
қоршап, жан-жағынан айналдыра терең ор
қазған. Археологиялық қазба кезінде 15 тонна бидай сақталатын қамба табылды. Мұның
өзі қала халқының ауыл шаруашылығымен
айналысқанын көрсетеді.
Отырарда есімі әлемге танылған ғұлама
ғалым Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келді.
Қалада дүние жүзіндегі ірі кітапханалардың
бірі болған.

Отырар қаласының
ұшақтан түсірілген
көрінісі
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Сауран қаласының
орны

Отырарды 1219 жылы алты ай бойы моңғол
дар қоршап, ақыры қаланы жермен-жексен
етіп қиратады. Бұдан кейін де қайта жанданған
Отырар қаласы шамамен XVIII ғасырдың басына дейін өмір сүрген.
Сауран – Түркістан қаласынан 30 шақырым
жерде орналасқан. Араб тарихшысы Макдиси: «Сауран – үлкен қала, бірінен соң бірі жеті
қабырғамен қоршалған. Рабаты бар, мешіті ішкі
қалада орналасқан» деп суреттейді.
Сауран XVI–XVII ғасырларда мұнаралы биік
дуалмен қоршалған, айнала терең ор қазылған,
мықты қорғанысты қала болған. Қала сыртында жер өңдеумен айналысқан елді мекендер,
бау-бақша және егістік жатты. Қаланы сумен
қамтамасыз ету үшін кәріз – жер асты каналы қазылған. Кәрізді Үндістаннан әкелінген
200 құлға қаздырған көрінеді.
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Қазіргі таңда, 2004 жылдан бастап Сауран
қаласында археологиялық зерттеулер жүргізіліп
жатыр.
Йасы – Түркістан қаласының ежелгі аты.
Қаланың негізі б.з.б. 1-мыңжылдықтың орта
кезінде қаланған.
Йасы қаласы қамал, шахристан, рабаттан
тұрған. Қала балшықтан соғылған қабырғамен
қоршалды. Қаланың Ұлы Жібек жолының бо
йында орналасуы, сауданың дамуы Түркістан
өңірінің гүлденуіне жағдай жасады. Ғұлама
діндар ақын Қожа Ахмет Йасауи қабірінің басына тұрғызылған кесене адамдар мінәжат ететін
қасиетті орынға айналды.
Есім хан тұсында Йасы Қазақ хандығының
астанасына айналды. Сол уақыттан бастап қала
Түркістан деп атала бастады.
Сығанақ – Сырдария өзені бойында ор
на
ласқан. Ертеде Сығанақ қаласы Қыпшақ мем
лекетінің сауда және саяси орталығы болды.
Сауда-саттық және айырбас қатты дамыған.

Фараб деп қай қаланы
атаған?
Түркістан қаласы
бұрын қалай аталған?
Ертедегі Отырар
туралы тағы қандай
қосымша мәліметтер
білесің?

Қожа Ахмет Йасауи
кесенесі
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Қазақстан жеріндегі
қалаларды
кімдер салды?
Онда кімдер тұрды?
Қалалардың
құрылысы
қандай болды?
Қалалар қалай
дамыды?
Қалалар неліктен
жойылып кетті деп
ойлайсың?

Сығанақ қаласының
орны

Қаланың базарында күніне 500-дей түйеге
артылған тауарлар сатылатын. Сығанақта көш
пелілер ең жақсы садақтар мен жебелер әкеліп
сатқан. Ал өздері астық, мата және басқа қажет
ті бұйымдарды сатып алып отырған.
Сығанақ қаласын 1219–1220 жылдары моңғол
әскері қоршауға алады. Қала тұрғындары жеті
күн ерлікпен күресіп, ақыры жеңіледі, қала
қирайды. Бірақ көп ұзамай қала қайта жанданады. Қазіргі Қазақстан жерін түгел қамтыған
Ақ Орда мемлекетінің ханы Ерден (1320–1344)
Сығанақ қаласын қалпына келтіреді де, өзінің
астанасына айналдырады. Қала XVIII ғасырға
дейін өмір сүрді. Қазір қаланың орны «Сунақ
ата» деген атпен мәлім.
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§26. Моңғол шапқыншылығы
1.   Моңғол тайпаларының өмірі мен тұрмы
сы. XII–XIII ғасырлар аралығында моңғолдар
Ор
та Азияның солтүстігіндегі ұлан-байтақ
өңірді қоныстанды. Олар үйір-үйір жылқы,
отар-отар қой-ешкі және түйе, сиыр өсірумен ай
налысты. Моңғолдарда малының саны көп адам
бай, атақты саналған. Моңғолдар үшін аңшы
лық күнкөріс көзі және әскери шеберлікті шың
даудың мектебі саналды.
Ол кезде моңғол тайпалары түрлі рулар мен
ұлыстарға бөлінді. Ұлыстарда бірлік болмады.
Моңғол тайпалары билік үшін бір-бірімен үнемі
қырқысып жатты. Олар өз ішіндегі үздіксіз
қырқыстар мен шапқыншылық соғыстардан
әбден әлсіреді. Моңғол тайпаларын біріктіретін,
ақылды, айлакер хан керек болды.
2.   Шыңғысхан. XII ғасырдың
соңы мен XIII ғасырдың басында
Темучин (1155–1227) бытыраңқы
моңғол тайпаларын біріктірді.
Өз бәсекелестерін жеңе отырып,
ұлан-байтақ далада Моңғол мем
лекетін құрды.
Бүкіл моңғолдар жиналған
құрылтай (жиналыс) Темучинді
бүкіл моңғол тайпаларының ханы
деп жариялап, оған «Шыңғысхан»
деген атақ берді. «Шыңғыс» деген
сөз – «күшті, мықты, ұлы би
леуші» деген мағынаны білдіреді.
Мемлекет құрылғаннан кейін
үнемі жауласып келе жатқан тайпалар арасындағы тонаушылық
соғыстар тоқтатылды. Енді Шың
ғысхан көрші елдерді бағындыру
соғыстарын жүргізе бастады.

Моңғолдардың
мекендеген жерлерін
картадан көрсет.
Шыңғысхан туралы
білетініңді есіңе түсір.
Ол қандай адам болған?
«Басқыншылық»,
«шапқыншылық»
деген сөздерді
қалай түсінесің?

Шыңғысхан
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Моңғол күштері ат
ты әскерден құралды.
Әскерде қатал тәртіп ор
натылды. Әскер түменге
(10000 адам), мың
дық
тарға, жүздіктерге бөлін
ді. Егер соғыс даласынан
бір жауынгер қашса, сол
үшін бүкіл ондық, он
жауынгер үшін жүз
дік,
жүз жауынгер қашса,
мыңдық түгел өлтірілді.
Қалаларды басып алу
үшін қорған бұзғыш жә
не тас ат
қыш құралдар,
өртегіш жебе, таран, саты
пайдаланылды.

Шыңғысханды ұлан-байтақ қазақ жері, бай
қалалары қызық
тырды. Ол 1218 жылы бы
тыраңқы өмір сүріп жатқан Жетісуды ешбір
қарсылықсыз басып алды. Жетісу халқын
өз жағына шығару үшін бұл өлкені тонауға,
халқын қыруға тыйым салды.
3.  
Қаһарман қала – Отырар. 1219 жылы
қыркүйек айында моңғолдар Отырар қаласын
қоршады. Жергілікті халық басқыншыларға
қарсы ерлікпен 6 ай бойы күресті. Отырарды
қорғайтын әскерді қала басшысы Қайырхан өзі
бастап жүрді.
Отырар – моңғолдарға ерекше қарсылық
көрсеткен қаһарман қала болды. Отырардың
ішкі және сыртқы қамалы берік те мықты еді.
Қала биіктігі 18 метрге жететін қорғанмен
қоршалған. Қорғанның үш жерінде қақпа болатын. Қаланы айнала су толтырылған терең
ор қазылған. Қорған қабырғасындағы тесіктер
арқылы садақшылар оқ жаудырады. Моңғол
шапқыншыларына осындай мықты қоршалған
қала қабырғасын қирату оңайға түспеді.
Отырар қаласын ересектермен бірге әйелдер
де, балалар да ерлікпен қорғады. Қала тұр
ғындары қазандарға су мен май қайнатып,
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қабырғаға өрмелеген моңғолдардың үстіне шашты. Моңғолдар енді отты жебелермен атқылай
бас
тады. Атылған жебелер қорғаннан асып
түсіп, қала ішінде өрт басталды.
Бес ай қоршаудан соң азық-түлік пен су қоры
да бітіп, қала тұрғындары арасында аштық бас
талды. Қала әбден титықтаған сәтте Қараша
деген әскербасы түн ішінде қаланың қақпасын
ашып, моңғолдарға беріледі. Моңғолдар осы
қақпа арқылы қалаға басып кіреді.
Қайырхан 20 мыңдай жауынгерімен қаланың
ішкі қамалына бекініп алып, тағы бір ай бойы
қаланы соңғы жауынгері қалғанша қорғады.
Ақыры моңғолдар ішкі қамалға да басып кірді.
Қайырхан тірі қалған екі жауынгері үшеуі жау
мен шайқаса берді. Екі жауынгері өліп, оғы
таусылса да Қайырхан тас, кірпіш лақтырып,
қарсыласуын тоқтатпайды. Моңғолдар тұтқын
ға алынған Қайырханды азаптап өлтірді.
Қала қиратылып, халқы қырылды, тірі қал
ғандарын басқыншылар Моңғолияға айдап
әкетті. Осы қасіреттен кейін, талай ғасыр бойы
гүлденген Отырар қаласы күл мен үйіндіге айналды.

Көшпелі моңғол тай
паларының өмірі мен
тұрмысы туралы
әңгімеле.
Шыңғысхан туралы
не білесің? Оған сипаттама бер.
Шыңғысхан қазақ же
ріне қай жылдары, не
үшін шабуыл жасады?
Отан қорғау деген
сөздің мәнін түсіндір.
Отырарды
қаһармандықпен
қорғаушылардың
ерлігі жайлы әңгіме
құрастыр.
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§27. Қазақ халқының
қалыптасуы
1.  Қазақ халқының қалыптасуы. Қазақ
халқының қалыптасу тарихы сонау ерте заманнан басталады. Халық болып құрылу үшін
жүздеген, кейде мыңдаған жылдар қажет.
Ертеде қазақ жерінде өмір сүрген сақ тайпалары бет-әлпеті жағынан еуропалық нәсілге
жатқан. Осы ертедегі тайпалардың тұрмыс-тір
шілігі, салты кейінгі қазақтардың өміріне өте
ұқсас.
Көп ғасырлар өте келе сақ, ғұн, үйсін, қаңлы
тайпалары туыстас көшпелі тайпалар – түрік,
түркеш, қыпшақ, найман, арғын, дулат және
басқа да өлкеде әр дәуірде өмір сүрген тайпаларЕртедегі қазақ жерін
мен өзара жақындасып, араласып кетеді. Бұл
мекендеген сақ тайпа
тайпалардың бірігуіне ықпал жасады.
лары туралы есіңе
Моңғол тайпалары да қазақ халқының қа
түсір.
лып
тасуына өз әсерін тигізді. Қазақстанды
Олардың негізгі шаруа
жау
лап алған моңғолдар жергілікті түркі рушылығы қандай
тайпаларымен араласуынан олардың бет-бей
еді? Қандай салтнесі
өзгеріске
ұшырап,
моңғолдық
нәсілге
айдәстүрлерін білесің?
налды.
Сақтардан бүгінгі
Жылдар өте келе әртүрлі тайпалар мен
күнге дейін қандай
ескерткіштер сақталып рулардың шаруашылық байланысы нығаяды.
қалды?
Туыстық ынтымағы арта түседі. Тілі, келбеті,
шаруашылығы, әдет-ғұрпы, салты ортақ сипат
қа ие болады.
XIV–XV ғасырларда Қазақстан аумағын мекендеген тайпалар ортақ түркі тілінде сөйледі.
Әртүрлі тайпалар бір-бірімен араласып, олар
дың арасындағы айырмашылықтар жойылды,
сөйтіп, қазақ халқы қалыптасты.
2.   «Қазақ» атауының шығуы. Халық – бір
елдің барлық тұрғыны, тілі, тұрмыс-тіршілігі,
рухани мәдениеті ортақ, бір-бірімен туысқан,
сыртқы бет-бейнесі ұқсас, белгілі бір жерде
бірлесіп мекендейтін адамдар қоғамы. «Қазақ»
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атауы көне түркі тілінде «еркін адамдар» деген
мағынаны білдіреді.
Жәнібек пен Керей сұлтандар Қазақ хан
дығы құрылуының негізін салды. Жәнібек пен
Керей хандық құрған тұста олардың қолас
тындағы барлық халық «қазақ» деп атала
бастады. Біртіндеп «қазақ» атауы Қазақстан
аумағын мекендеген, сыртқы бет-әлпеті, тілі,
мәдениеті ұқсас адамдардың біртұтас тобын
қалыптастырды.
Қазақ халқының құрамына арғын, найман,
дулат, керей, үйсін, қаңлы, қыпшақ, алшын,
коңырат, уақ, жалайыр, табын, адай және басқа
да тайпалар кірді. Бұл тайпалардың ортақ тілі
қазақ тілі болды.
3.  Қазақ жүздері. Қазақ халқымен «жүз»
ұғымы тығыз байланысты. «Жүз» дегеніміз –
тайпалар одағының аумақтық ірі бірлестігі.
Ұлы жүз құрамына Оңтүстік Қазақстан,
Жетісу өңірін мекендеген жалайыр, албан, суан,
дулат, сарыүйсін, сіргелі, ысты, ошақты, шапырашты, шанышқылы және қаңлы тайпалары
жатады.
Орта жүзді – арғын, найман, қыпшақ, уақ,
керей, қоңырат сияқты тайпалар құраған. Бұл
тайпалардың мекендеген өңірі Орталық және
Шығыс Қазақстан, Бетпақдалаға дейінгі жерлер.
Кіші жүздің құрамына 12 ата Байұлы, Же
тіру; 6 ата Әлімұлы тайпалары кіреді. Олардың
мекендеген жері – Каспий теңізінің жағалауы,
Жайық, Ырғыз, Тобыл өзендерінің бойы.

Қазақ халқы қандай
тайпалардан
құралды?
Қазақ халқының
қалыптасуының басында кімдер тұрды?
«Қазақ» атауының
шығуы туралы қандай
аңыз-әңгімелерді
білесің?
«Қазақ жүздері» сөзін
қалай түсінесің?
«Менің жеті атам»,
«Менің ата-тегім»
деген тақырыпта
хабарлама дайында.

Қазақ халқының шежіресінде «Алаш» атауы, «жүздер» туралы аңыз-әңгіме
жиі кездеседі. Қазақтың арғы атасы — Алаш болған. Бірқатар шежірелерде қазақ
сөзінің орнына «алаш» атауы қол
данылады. Қазақтан Бек
арыс, Ақарыс және
Жанарыс деген үш ұл дүниеге келген. Бекарыстан тарағандарды «Ұлы жүз» деп
атаған. Ақарыстан «Орта жүз» тараған. Жанарыс тұқымын «Кіші жүз» деп атаған.
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§28. Қазақ хандығының
құрылуы
1.   Қазақ хандығының қалыптасуы. XV ға
сырдың 50–60-жылдары Қазақстанның орта
лық өңірін Әбілхайыр хан билеп тұрды. Ол
өзбек және қазақ тайпаларының басшысы болатын. Соғысқұмар ханның қатал билігіне
бағынғысы келмеген Керей мен Жәнібек сұл
тандар Әбілхайыр ханға қарсы шықты. Қазақ
тайпалары мен руларының көбі Керей мен
Жәнібекті қолдады. Енді Керей мен Жәнібек өз
алдына жеке хандық құруды ойлап, соңына ерген халқымен оңтүстікке қарай көше жөнеледі.
Сол кезде Жетісуда билік жүргізген Есенбұға
хан (1429–1462) Керей мен Жәнібекті құшақ жа
йып қарсы алады. Шу мен Қозыбасы аймағы
нан қоныс бөліп береді. Әбілхайырға наразы
қазақтар Жәнібек пен Керей сұлтанның қасына
көшіп келіп қосыла береді. Сұлтандар төңірегіне
жиналған адамдар саны екі жүз мыңға жетеді.
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Сөйтіп, 1465–1466 жылдары Қазақ хандығы
ның негізі қаланады.
2.   Қазақ хандары. Қазақ хандарының негізі
Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы ханнан тарайды. Керей мен Жәнібек бір-біріне туыстас
адамдар болған. Екеуінің де аталары – кезінде
ел билеген әйгілі хандар. Жаңа жерге келіп
хандық құрған қазақ халқы жасы үлкен Керейді
ақ киізге көтеріп хан сайлайды. Керей хан –
Қазақ хандығының тұңғыш ханы.
Жәнібек хан – Керейден кейін хан болып
сайланды. Ол шамамен 1471–1480 жылдары ел
биледі. Жәнібек хан кезінде Қазақ хандығы айналасына өзінің дербес ел екендігін танытты.
Жәнібектің ұлы Қасым хан билігі тұсында
(1511–1518) Қазақ хандығы өркендеп дамып,
күшті мемлекетке айналды. Хандықтың шекарасы кеңейіп, кең-байтақ аумақты қамтыды.
Халқы миллионнан асты. Атты әскері үш жүз
мыңға жетті. Қасым хан мемлекетте тәртіпті
нығайтты. «Қасым ханның қасқа жолы» деп
аталатын қазақтың құқықтық заңдар жинағы
өмірге келді. Ел ішінде тұрақтылық орнады.
Мал басы өсіп, қолөнер мен егіншіліктің дамуына мүмкіншілік туды. Сауда-саттыққа
жол ашылды. Басқа мемлекеттермен дипло
матиялық қатынас орнатты. Олар Қасым хан
кезінде Қазақ хандығымен тату болып, өзара
елшілік байланысты нығайтуға ұмтылған.
Қасым хан билігі тұсында жоңғарлар қазақ
жеріне жорыққа шығудан қорықты. Қасым
хан Мәскеумен бейбіт қатынас орнатты. Қазақ
хандығы қуаты мен беделін Батыс Еуропа мем
лекеттеріне де танытты.
Есім хан (1598–1645) – көрші жатқан Орта
Азия қалаларымен бейбіт қатынас орнатты. Ол
«Есім ханның ескі жолы» деп аталатын заңдар
жинағын құрастырды. Қасым хан тұсында
дайындалған «Қасым ханның қасқа жолы» деген атпен белгілі ережелерді өз дәуіріне сай

Жәнібек хан

«Қасым ханның
қасқа жолы»
Қасым хандық құрған
кезде ел басқару ісінде
қол
данылған заң. Бұл
заңда Құран талаптарына
қайшы келмейтін қазақи
әдет-ғұрыптар сақталды.
«Қасым ханның қасқа
жолына» енген ережелер:
1)   мүлік заңы (жер дауы,
мал-мүлік дауы);
2)   қылмыс заңы (кісі өл
тіру, талау, ұрлық
қылу);
3)   әскери заң (әскер жа
сақтау, құн төлеу);
4)   елшілік заңы (халық
аралық қатынастағы
сыпайылық, әдептілік
жоралары);
5)   жұртшылық заңы (ас,
той, мереке, думандарды өткізу, бәйге ереже
лері, күзет міндеттері).
Қазақстан Ұлттық
энциклопедиясынан
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Қазақ хандығы
қалай құрылды?
Картадан Қазақ
хандығының алғашқы
құрылған аумағын
тап.
Тұңғыш қазақ
хандарын ата.
Қасым хан кезіндегі
Қазақ хандығына
сипаттама бер.

толықтырды. Қазақ халқының ертеден келе
жатқан әдет-ғұрпы мен ереже-тәртіптеріне
маңызды өзгерістер енгізді.
Есім хан Қазақ хандығын нығайтуға күш
салады. Қазақ-бұхар соғыстарында Есім хан
бастаған қазақтар жеңіске жетеді. 1627 жылы
қазақтың ежелгі жауы ойрат-қалмақтарды да
жеңеді. Есім хан өзінің білікті саясаткер, соғыс
тәсілін жақсы меңгерген қолбасшы әрі мемлекет қайраткері екенін таныта білді. Халық оны
жақсы көріп, Еңсегей бойлы ер Есім деп атады.
3.   Қазақ хандығындағы әлеуметтік топтар.
Қазақ хандығындағы ең жоғарғы мемлекет
билеушісі – хан болды. Хан билігі атадан балаға
мұра ретінде қалдырылды. Хан елдегі маңызды
саяси және экономикалық мәселелерді шешкен. Өз атынан бұйрық шығарған. Көршілес
мемлекеттермен сауда келісімін, бітім шартын
жасасқан, соғыс жариялауға ерікті болған. Хан
соғыс жағдайында әскерге қолбасшылық еткен.
Хан халқының көшіп-қонатын жерлерін
белгілеп берген. Елді басқаруда хан өзінің
маңындағы сенімді адамдарына сүйенген.
Ханның төңірегіндегі сұлтандар мен тайпа
көсемдері «хан кеңесіне» мүше болды.
Қазақ хандығы көптеген ұлыстарға бөлінген,
әр ұлыс жүз мыңнан астам адамнан тұрған.
Оларды Шыңғысхан ұрпақтарынан тараған
сұлтандар басқарған. Сұлтандардың ерекше
құқықтары болды. Олар хан тағына сайлана алады. Оларды тек хан соты ғана соттай алатын.
Би – Қазақ хандығындағы аса құрметті атақ.
Өмір тәжірибесі мол, сот мәселесін жетік білетін,
әділ, шешен, дана адамдар ғана би бола алатын.
Батыр – ержүрек, қаһарман жауынгерге
берілетін атақ. Батыр атану үшін шайқаста
ерлік көрсетумен қатар, соғыс тәсілін жетік
меңгеру қажет.
Бай – мыңдаған малы бар дәулетті адам.
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Хандықтағы қарапайым адамдардың көп
шілігі көшпелі малшылар мен егінші шаруалардан құралды. Олардың иелігінде аздаған
малы мен мүлкі болды. Олар ру басшыларына жұмыс істейді, түрлі салықтар төлейді,
міндеткерліктер атқарады. Қарапайым шаруа
мен малшы соғыс кезінде әскер сапында жа
уынгер болып тұрған.

Қазақ ордасындағы хан сайлау дәстүрі
Ел ағалары алдын ала ақылдасып, кеңесе келе бір шешімге тоқтайды. Содан
соң ғана жалпы жұрттың мақұлдауымен хан көтеру рәсімі өткізілген.
Ақсақалдардың бірі жиналған жұртқа кеңес шешімін жариялайды.
Хандыққа кімнің сайланғанын айтады. Бұдан соң елге танымал екі адам екі
жағынан қолтықтап әкеліп, болашақ тақ иесін халыққа таныстырады. Хан болатын адам осы салтанатқа арнап басылған ақ киіздің қақ ортасына, құбылаға
бет түзеп, малдасын құрып отырады. Енді хан сайлаудың екінші, көпшілік
қауымға арналған және ең шешуші бөлігі басталады. Ел ағалары – шешен билер, әскербасы батырлар, өздері де тақтан үміткер кейбір сұлтандар жамиғатқа
қа
рата сөз сөйлейді. Барлық сөз
болашақ ханның абзал қасиеттеріне
арналады. Оның Шыңғысханнан бас
талатын ата-тегінің асылдығы айтылады, берідегі аталарының ұлт мерейі
жолында атқарған ұлы істері еске алынады, болашақ ханның жеке басының
қасиетіне айрықша назар аударылады: ақыл-парасаты, әділдігі, мәрттігі
мадақталады, қол бастаған көсемдігі,
жұртқа мәлім ерлік істері атап көр
сетіледі.
Бұдан кейін хан сайланатын адамды ақ киізімен бірге көтеріп, жұртты
аралайды. Жиналған халық «Хан!» –
деп айқайлайды. Хан отырған киізді
жұртшылық тәбәрік ретінде бір жа
пырақтан бөліп алады.
Мағауин М. Қазақ ордасындағы
хан сайлау дәстүрі. А., 1969, 110-б.
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§29. Қазақ билері

Халық неліктен елге
әйгілі билер мен
батырларды неше
ғасыр өтсе де естен
шығармай құрметтеп
келеді?

Үш би

1.   Би туралы түсінік. XIV–XV ғасырларда
«би» сөзі «басқарушы, ел билеуші» мағынасында
қолданылған. Билер мен батырлар белгілі дә
режеде хан-сұлтандардың билігін шектей алатын. «Жеті жарғы» заңдар жинағын қабылдаған
қазақ билері сот төрелігін де іске асырған.
Билер тарихи жағдайға байланысты заңдарды
қайта қарап, оған өзгеріс енгізіп отырған. Тіпті
кей жағдайда ел билеуші ханның ішкі және
сыртқы саясатына, әскери істеріне де ықпал
жасай алатын. Мемлекеттер арасындағы елші
ретінде де танылған.
Отанды жаудан қорғауда билер батырлармен
қатар қол бастаған. Өзіне қарасты ру-тайпадан
жасақ құрып, қолбасшылық та еткен. Би атағы
мұрагерлік салтпен берілмеген.
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Қазақ билерінің тамаша қасиеттерінің бірі –
шешендік өнер. Шешендік өнерді меңгермей,
«би» деген атаққа ие болу мүмкін емес.
Қазақ халқы біліктілігімен, әділдігімен ақ
жолдан таймаған даңқты Төле, Қазыбек, Әйтеке
билерді қадір тұтады. Жұртының бірлігі мен
тірлігін ойлаған қазақ билерінің ел тарихында
алатын орны ерекше.
Төле би (1663–1756) – жастайынан шешендік
өнерімен, әділдігімен, тапқырлығымен танымал болған. Жоңғар шапқыншылығына қар
сы қырғыз, қарақалпақ, өзбек халықта
ры
ның одағын құрып, осы күресті ұйымдастыру
шылардың бірі болды.
Төле би Тәуке хан құрған «Билер кеңесіне»
қатысқан. Қазақтың атақты «Жеті жарғы» ат
ты әдет-ғұрып заңын жасауға қатысуы – оның
тарихтағы үлкен еңбектерінің бірі.
Ол елде егіншілік кәсіпті игеруді насихаттады. Түркістан, Ташкент қалаларында көптеген
ғимараттар салуға араласқан. Ел оның нақыл
сөздері мен мақал-мәтелдерін әлі күнге ұмыт
пай келеді. Төле бидің замандасы Қазыбек
бидің: «Төле өлді дегенше, дүниеден әділет өл
ді десейші. Бүтін билікке Төле жеткен, бүтін
хандыққа Есім жеткен, бұл екеуіне кім жеткен?» – деген сөзі оған берілген жоғары баға.
Қазыбек би (1667–1764) – мемлекет және қо
ғам қайраткері, атақты шешен, «Жеті жарғы»
заңын жасаушылардың бірі. Оның ата-бабалары
елге белгілі шешен, абыз адамдар болған. Тәуке
хан тұсында Қазыбек би ел басқару ісіне араласып, оның ішкі-сыртқы саясатына елеулі ықпал
жасаған.
Жоңғар шапқыншылығына қарсы елдің
азаттығы мен бостандығы үшін күресті ұйым
дастырушылардың бірі болған. Абылай хан
жоңғарлардың қолына түсіп қалғанда, оны босатып алуға белсене араласқан.

Төле би

Қазыбек би

Әйтеке би
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Үш би туралы ел аузында аңыз әңгімелер көп
тараған. «Қазақ-жоңғар
соғысы тұсында, ұзаққа
созылған шайқастан соң,
екі елге де бейбітшілік
бітім қажет болады. Қа
зақтар мен жоңғарлар ке
лісімге келу үшін ел
ші
лік жіберуді ұйғарады...
Төле би:
–   Шырағым Қазыбек,
жол
бастауы
әманда
омырауы жүйріктің. Бө
гелекті қуарда пайдасы
мол құйрықтың. Аттың
белі қызметті көп қылар,
саған кетті кезегі осы
жолға бұйрық
тың. Жай
онда қолыңды:
Атасызға ата бол,
Батасызға бата бол.
Арып-ашқан қаріптің
Жел жағына жота бол.
Панасызға пана бол,
Кек сақтамас бала бол.
Дос сүйініп, қол сыйлар
Асу бермес дана бол! –
деп батасын береді. Сөй
тіп, Қазыбек би жоңғар
ларға елшілікке аттанса
керек».

Ол Қазақ хандығы мен Ресей, Бұхар, Хиуа
мемлекеттері арасындағы қарым-қатынастың
бейбіт шешілуіне ықпал еткен.
Абылай ханнан: «Үш жүздің батырларының
ішінен кімді ерекше құрметтейсіз?» – деп
сұрағанда ол: «Бізге дейінгі ерлерден екі кісіге
таңғалуға болады. Оның бірі – 90 туысын ҚалданСереннің тұтқынынан құтқарған қаракесек
Қазыбек», – деген екен.
Қазыбек би бір ғасырдай ғұмыр кешкен.
Әйтеке би (1644–1700) – қазақ халқының
бірлігі мен ынтымағын нығайтуда зор еңбек
сіңірген атақты би, мемлекет қайраткері. Ол
ауыл молдасынан бес жасында сауат ашады.
Содан кейін Ұлықбек медресесінде оқып, тәлімтәрбие алады.
Атасы Жалаңтөс баһадүр тәрбиесінде, ол
салдырған медреселерде оқып жүріп, дін,
құқық, аспан әлемі, география, тарих, математика пәндерін меңгереді. Араб, парсы, шағатай,
өзбек тілдерін игереді. Ел басқару ісімен жанжақты танысады. Ол медресені бітіріп келген соң, әкесі Байбек және Қосуақ бимен бірге
ел басқаруға араласады. Әйтеке 21 жасында
Бұхар мен Самарқан маңындағы қазақ, өзбек,
қарақалпақ жұртының бас биі болып сайланады. Жиырма бес жасында Кіші жүздің бас биі
атанады. Әйтеке би халқымызға танымал әйгілі
билермен бірге Тәукені хан сайлауға қатысады.
«Жеті жарғыны» дайындауға атсалысады.

Би дегеніміз кім?
Би қандай мәселелерді шешуге қатысады?
Төле, Қазыбек, Әйтеке билер жайлы әңгімеле.
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§30. Жеті жарғы
1.   Тәуке хан (1680–1718 жж. ел билеген) –
оны халық «әз-Тәуке», «адамзаттың данасы»
деп атаған. Тәуке ханның билігі тұсында Қазақ
хандығы
ның бірлік-берекесі күшейе түседі.
Тәуке хан уақытша болса да жүздер арасындағы
тартысты тоқтатып, елде тыныштық орната
білді. Ол елдің тыныс-тіршілігін жақсы білетін,
өмір тәжіри
бесі мол, білімді, шешен, көреген
тұлға еді.
Тәуке хан қазақ-жоңғар қатынастарын жақсы
меңгерген, ол Бұхар ханымен тиімді келіссөз
дер жүргізді. Сонымен қатар Ресей мен Қазақ
хандығы арасында елшіліктер алмасып, сауда
байланыстарын нығайтты. Тәуке хан сұлтандар
билігін шектеуге тырысты. Үш жүзді билер
кеңесі арқылы басқаруға ұмтылды.
Тәуке хан тұсында үш жүздің атақты билері:
Төле, Қазыбек, Әйтекенің қатысуымен «Жеті
жарғы» заңдар жинағы дайындалды. Билер
хандықты басқару, заң шығару, сот ісіне араласты. Билер кеңесінің шешімі міндетті түрде
орындалып отырды.
2.   «Жеті жарғы». Тәуке хан билік құрған
кезде қазақтың дәстүрлі құқық нормалары бір
жүйеге келтіріліп, толықтырылды. Осы құжат
«Тәуке ханның «Жеті жарғысы» деп аталды.
Қазақ хандығының ежелгі заңдары «жарғы»
деп аталған. «Жарғы» – «ереже» деген мағына
ны білдіреді.
«Жеті жарғы» ережесінде қазақ халқы
өмірінің барлық жақтары қамтылған. Ол жеті
бағыттағы баптан тұрды. Онда жер дауы, жесір
дауы, құн дауы, мал дауы, мүлік дауы және
басқа да ережелер енгізілген.
«Жеті жарғы» ережелерінде кісі өлтіру, әйел
ді қорлау, ұрлық істеу жазалары, отбасы, неке,
мұра алу және басқа да істер қарастырылған.
Құн төлеу – ең көп тараған жаза түрі. Құн
мөлшері атақты адам, кедей, мырза немесе
құл болуына қарай өзгеріп отырған. Ережеде ертеден келе жатқан «қанға қанмен» кек

1. Тәуке ханды халық
қалай атаған?
а) ұлы қаған
ә) адамзаттың данасы
б) атақты шешен
в) ойшыл-ғалым
г) тарихтың атасы
2. «Жеті жарғы» бойынша ең жоғарғы билік
иесі:
а) сот
ә) хан
б) сұлтан
в) қожа
г) би
3. Тәуке ханның билік
құрған жылдары:
а) 1680–1718
ә) 1630–1718
б) 1640–1720
в) 1642–1718
г) 1649–1718
Сөйлемді аяқта:
1. Тәуке хан тұсында Қа
зақ хандығының ...
2. «Жеті жарғы» ере
же
сінде қазақ халқы ...
3. Құн төлеу ...
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Тәуке ханға сипаттама бер.
Тәуке хан елді қалай
басқарды?
«Жеті жарғы» заңдар
жинағын жасауға
кімдер қатысты?
«Жеті жарғыда»
қандай жаза түрлері
қарастырылған?

алу заңы сақталды. Бірақ билердің шешімі
бойынша жауапкердің келісімі арқылы жаза
жеңілдетіліп, қылмыскер белгілі мөлшерде құн
төлеп, өмірін сақтап қала алатын болды.
Өлтірілген ер адам болса, кісі өлтіруші оның
туыстарына 1000 қой төлеген. Әйел адам болса,
500 қой төлеген. Сұлтан мен қожаның құны жеті
адамның құнына тең болған. Құл өлтірілсе, оның
құнына бүркіт, аң аулайтын тазы төленген.
Ұрлық жасағаны үшін иесіне малды «үш
тоғыз» етіп қайтарған. Егер адам бір түйе ұрласа,
бір тұтқын қосып, жылқы үшін бір түйе, қой болса – бір жылқы қосып беруге тиісті болған. Жүз
түйе – 300 жылқыға не 1000 қойға теңелген.
«Жеті жарғы» ережелері бойынша өлім жазасы, құн төлеу, мал-мүлкін тартып алу, елден қуу
және жұрт алдында масқаралау сияқты жазалар қолданылған.
«Қару асынатын» ересек ер адамның заң
алдында толық құқығы болды. Ал әйелдер,
қызметкерлер, малайлар мен құлдар сотқа
қатыстырылмады. «Жеті жарғы» – ел билеуші
лерінің мүдделерін қорғауға, мұсылман дінін
қолдауға бағытталған заң жинағы.

«Жеті жарғы» ережелерінің мазмұнынан қысқаша үзінді:
– қанға – қан, мертіктіргені үшін нақ сондай мертіктіру арқылы кек алынсын;
– ұрлық, тонау, зорлық жасағаны үшін өлім жазасына кесілсін;
... – адамды мертіктіруші немесе оның қандай да болсын бір мүшесіне зақым
келтіруші соған төлем болардай мөлшерде мал санын төлейді. Бас бармақ – 100
қой, шынашақ – 20 қой тұрады және т.т.;
– сұлтанды немесе қожаны өлтірген адам өлтірілген адамның туыстарына
жеті адамның құнын төлейді. Сұлтанға немесе қожайынға тіл тигізіп, ренжітсе –
9 қой, ал соққыға жықса – 27 қой айып төлейді;
... – құлдың иесі құлды тірі қалдыруға да, өлтіруге де құқықты. Құлдың мырзасына шағымы еш жерде қабылданбайды;
– ұрлығы әшкереленген адам ұрлағаны үшін үш тоғыз (27) төлейді, бұлайша
жазалау «айбана» деп аталады;
– өлтірілген тазы немесе бүркіт үшін иесі құл немесе пұл талап ете алады;
– егер жауапкер сотқа келмесе немесе салынған айыпты төлей алмайтын болса, онда әлгі құн оның туыстарынан немесе ауылдастарынан өндіріп алынады...
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§31. Қазақ батырлары
1.   XVIII ғасырдың басындағы Қазақ хан
дығы. XVIII ғасырдың басында Қазақ хан
дығының ішкі және сыртқы жағдайы аса ауыр
еді. Қазақ хандығы үш жүзге (Ұлы жүз, Орта
жүз, Кіші жүз) бөлінді. Әр жүзді жеке хандар
биледі. Олар ұлы ханға бағынғысы келмеді.
Сұлтандар ұлыстарды дербес билеуге ұмтылды.
Осы жағдайды сыртқы жаулар пайдаланды. Қазақ хандығына оңтүстік-батыстан Еділ
қалмақтары, солтүстігінен Сібір казактары шабуыл жасады. Ал Жайықтың арғы бетіндегі
башқұрттар жайылым үшін жиі шапқыншы
лық жасап тұрды. Қазақ еліне Орта Азия
хандықтары (Бұхар, Хиуа) да үстемдік жүргізуге
ұмтылды. Осы кезде қазақ халқына ең қатерлі
қауіп Жоңғар хандығынан төнген болатын.

«Дүниетану» пәнінен
алған біліміңді еске
түсір:
Қазақ халқының
жоңғар басқын
шыларына қарсы
күресі қай ғасырда
басталды?
Жоңғар хандығы
неліктен бейбіт
жатқан қазақ еліне
шабуыл жасады?
Бұл соғыста қазақтың
қандай батырларының
даңқы шықты? Соғыс
қалай аяқталды?
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2.   Жоңғар хандығы. Батыс Моңғолия мен
Жоңғария даласын мекендеген тайпалар 1635
жылы Жоңғар хандығын құрды. XVII ғасырдың
Ш. Уәлиханов
«Ақтабан шұбырынды» екінші жартысы мен XVIII ғасырдың басында
оқиғасын айта келіп:
жоңғарлар әбден күшейеді. Жоңғар билеушілері
«XVIII ғасырдың
отар-отар малға, ұлан-байтақ жайылым жерге
алғашқы 25 жылы
ие болды.
қазақ халқының
Жоңғар әскері соғыс өнерін жақсы меңгеріп,
өміріндегі сұмдық
күкірттен оқ-дәрі дайындап, қылыш, сауыт,
ауыр уақыт болды.
дулығаны жақсы соға білді. Сібірдегі орыс
Жоңғарлар, Еділ
бойының қалмақтары
бекіністерімен сауда жасап, олардан отты қарутұс-тұстан қазақ
жарақ сатып алып отырды. Жоңғар әскерін
ұлыстарын қырғынға
қонтайшы (хан) мен тайшы, ноян сияқты ақ
ұшыратты, малдарын
сүйектен шыққан әскербасылар басқарды.
айдап әкетті.
Әскерде қатаң тәртіп орнатылып, оны бұзғандар
Қазақтарды бүкіл
отбасыларымен
қатал жазаланды. Сөйтіп, Жоңғар хандығы
тұтқынға алды», –
әскери даярлығы мықты, саны жағынан басым,
деп жазды.
«отты қару-жарақпен» қаруланған сұсты күшке
«Елім-ай» деген
айналды.
тақырыпта шығарма
1723 жылы көктемде жоңғарлар қазақтарға
жаз. Басқа балалардың
қарсы жойқын жорық бастады. Мықты да
жазғандарымен
танысып, талдау жаса. йындалған басқыншыларға қарсы бытыраңқы
қазақ жасақтары қарсылық көрсете алмады.
Жоңғарлар бейбіт елді қырып, тонап, малын,
жерін тартып алды. Түркістан, Ташкент, Сайрам және басқа қалаларды қиратты. Қайғықасіретке ұшыраған жұрт жаяу-жалпы босып,
ата қонысынан ауа көшті. Жетісу мен Сырдария
өңіріндегі егіншілік пен қолөнер, сауда-саттық
күйзелді. Бұл қасіретті жылдар «Ақтабан
шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген атпен тарихта қалды.
3.   Отан соғысы. Жоңғарлардың бейбіт елді
шауып, жерін, малын тартып алуы, адамдарын қырғынға ұшыратуы қазақ халқының арнамысын оятты. Халық жауға тек үш жүз түгел
бірлесіп, күшін жиып тойтарыс беру арқылы

101
ғана жеңіске жететінін ұғынды. Жоңғар
басқыншыларына қарсы азаттық пен еркіндік
үшін әділетті күрес – Отан соғысы басталды.
Халық жерін жаудан азат ету үшін күреске
шықты. 1728, 1729, 1730 жылдары қазақ жа
сақтары жоңғарларға ойсырата соққы берді.
Осындай ел басына қиын-қыстау күн туғанда,
ерлігімен аңызға айналған батырлар халықты
жауға қарсы күреске жұмылдыра білді.
4.  Қазақ батырлары. Халық батыл, ержүрек,
тапқыр, қажырлы да қайратты адамға «батыр» деген құрметті атақ берген. «Батыр» атағы
ешқашан мұраға қалдырылмаған, ол атаққа
адам өзінің ерекше қасиеттері, жеке ерлігі
арқылы жеткен.
Сын сағатта Отанын, жерін жаудан азат етуге,
ел намысын қорғауға қазақ халқынан атақты
батырлар шықты. Азаттық соғысының алдыңғы
шебінде Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қа
банбай, Шақшақұлы Жәнібек, Бәсентиін Малайсары, Наурызбай, Райымбек және басқа батырлар шайқасты. Ер Есім, әз-Тәуке, Әбілқайыр,
Абылай сияқты хандар әскердің алдында
жүрсе, Төле, Қазыбек, Әйтеке сияқты билер,
атақты жыраулар жауынгерлерге жырларымен
рух берді.
Қанжығалы Бөгенбай (1680–1778). Бөген
байдың әкесі Ақша заманында әз-Тәуке ханның
80 мыңдай әскерін басқарған белгілі батыр, айбынды қолбасшы болған.
1710 жылы күзде жоңғар басқыншыла
рына тойтарыс беру мә
селелерін талқылаған
Қарақұм маңындағы жиында барлық қазақ
жүздерінің өкілдері бас қосты. Жиында
Бөгенбай батыр ортаға шығып, халықты жауға
соққы беруге шақырды. Батырға риза болған
халық оны бүкіл қазақ жасағының қолбас
-

Батыр деген кім?
Қандай батырларды
білесің? Олар қандай
ерлік жасады?
Батырлық, ерлік
туралы қандай мақалмәтелдер бар?
«Батыр – ел қорғаны»
деген сөзді қалай
түсінесің?
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Қазақ батырлары

шысы деп жариялады. Бөгенбай – жоңғар
және қытай әскерлерімен болған шайқаста өзін
жүректі батыр, даңқты қолбасшы ретінде таныта білді.
Бөгенбай батыр шебер дипломат, орақ тілді
шешен де болатын. Ол Қытай мен қазақ елі арасында бейбіт қарым-қатынас орнауына зор үлес
қосты. Бөгенбай батыр қайтыс болғаннан кейін
Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Йасауи
кесенесінде жерленген.
Қаракерей Қабанбай (Ерасыл) (1692–1770).
Оның әкесі Қожағұл да батыр болған. 1702 жы
лы Қожағұл батыр өз адамдарымен қоршауда
қалып, қатты жараланып, қазаға ұшырайды.
Қожағұлдай батырынан айырылған Мәмбет
ауылына жоңғарлар жыл сайын ша
б
уыл жасап отырады. Тал түсте жылқыларын айдап
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әкететін. Осындай шабуылдың бірінде жоң
ғарлар Ерасылдың ағасы Есенбайды қолға
түсіріп, қорлап өлтіреді. Ерасыл осы кезде небары он алтыға толған болатын.
Бір күні Зайсан көлі жағасында жылқы
қайырып жүргенде, қамыс арасынан шыға келген құнан өгіздей қара қабан Ерасылға қарай
атылады. Бала осы сәтте тез қимылдап, найзаны бар күшімен қабанға қарай сермейді.
Қабан құлап түседі. Ерасылдың бұл ерлігі елге
тарап, «Қабанбай батыр» атанады. Сол жылы
күзде Қабанбай жоңғар батыры Долан-Дошыны
жек
пе-жекте жеңіп, ағасы мен әкесінің кегін
алады.
Жоңғарлармен болған шайқастарда 1724 жы
лы Түркіс
тан
ды қорғауда және 1725 жылы
Алакөл, 1726–1730 жыл
дарда Аңырақай, Бұ
ланты түбін
дегі ұрыс
тарда қазақ жасақтарын
Қабанбай басқарады. Осындай ірі шайқастарда
Қабанбай тапқырлығы, айлакер ерлігімен
жеңіске жетіп отырған. Абылай хан Қабанбай
батырды елден ерекше ардақ тұтып, «Дарабоз»
деп атаған.
Наурызбай Құттымбетұлы (1706–1781) –
Аңырақай шайқасына қатысып, жиырма үш
жасында белгілі қалмақ батырлары Жамалхан мен Қаскелеңді жекпе-жекте жеңіп, батыр
атанған.
Батырлардың ерлігін атақты Қазтуған, Дос
памбет, Ақтанберді, Үмбетей, Бұқар, Тәтіқара
сынды ақын-жыраулар жырларына қосып, өз
гелерге үлгі етіп отырды. Әйгілі Бұқар жырау
Наурызбайға былай деп жыр арнаған:
Наурызбайды көрген жан,
Мен де осындай болсам деп,
Іші удай ашыр-ды. –
Таудай Наурызбай батырың

Қазақтың соғыс
қарулары: сапы,
қылыш, зұлпықар
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Егескен жауын қайырды.
Алдына келген торғауыт1,
Аяғына бас ұрды.
...Ала ат мінген Наурызбай
Алапатты асырды.

Баян батыр

XVIII ғасыр басындағы
Қазақ хандығының
жағдайы қандай еді?
Жоңғар хандығы
туралы әңгімелеп бер.
Жоңғар шапқыншы
лығынан қазақ халқы
қандай зардап шекті?
Жоңғарға қарсы соғыс
неліктен «Отан
соғысы» деп аталады?
Қазақ батырларының
ерлігін сипатта.

Баян батыр (1715–1757). Шоқан Уәлиханов
«Баян батыр» туралы былай деп жазады: «Абылай хан жоңғармен шайқаста аз ғана топпен
етқызуымен жау жағына еніп кетеді. Өздерінің
жау қоршауында қалғанын сезінген хан:
«Қайсың барсың қоршауды бұзып шығар?» –
деп үшінші рет ақырғанда, ақбоз атқа мінген
алып тұлғалы жігіт келіп: «Қазақ жауға шапса сенен сұрай ма, хан ием!» – деп, анталаған
жауға қарсы шабады. Батырдың ерлігін көрген
жасақтары қосыла шауып, жоңғар қоршауын
бұзып өтеді. Осыдан кейін басқа қазақ жа
сақтары да рухтанып, жоңғарларды толық
талқандап, жеңіске жетеді.
Шайқас жеңіспен аяқталған соң, Абылай
хан: «Осы ұрыста көзсіз ерлік көрсеткен жігітті
табыңдар», – деп бұйрық береді. Хан алдына
бозбала батыр жігіт келеді. Сонда Абылай хан:
«Жаудан қайтпайтын бетің бар, менің бірінші
айғайыммен неге шаппадың?» – деген екен.
Баян: «Алдымен ханға жол бердім. Одан аға баласы Арғынның жолын кеспедім. Ақыры ажалдан басқа жол болмаған соң өзім шаптым», – деп
тапқырлықпен жауап береді.
Баян Абылай ханның сенімді батырлары
ның біріне айналады. Ол Баян батырдың ерлігін
ерекше бағалайды. Үмбетей жырау Абылайға
былай деген екен:
Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай,
Сары, Баян мен Сағынбай
Қырмап па еді жауыңды,
Қумап па еді дауыңды...
Торғауыт – Жоңғар хандығының құрамындағы бір
тайпа атауы.
1
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§32. Қазақстан және Ресей
1.   Қазақстан мен Ресей қарым-қатынас
тары. Жоңғар шапқыншылығы мен Орта Азия
хандықтарынан зардап шеккен қазақтар Қазақ
хандығын нығайту үшін Ресеймен өзара достық
қатынас орнатуға тырысты. Ресей сыртқы
саясатында қазақ жерін «Азияның барлық
елдеріне жеткізетін қақпа мен кілт» деп санады. Қазақстан аумағы арқылы өтетін сауда жолдары Ресейді Азиямен, Еуропамен байланыс
тыратын еді. Ресей қазақ жерлерін басып алу
мақсатында әскери бекіністер мен құрылыстар
сала бастады.
XVIII ғасырдың бас кезінде Тәуке ханның
өлімінен кейін елдің бірлігі әлсіреді. Оның ұлы
Қайып хан елдің басын құрай алмай, Қазақ
хандығы бірнеше бөліктерге бөлініп кетті.
Қазақ мемлекеті үшін әсіресе жоңғарлар аса
қауіпті еді. Қазақ
тар үне
мі жоңғар шапқын
шы
лығына ұшырап отыр
ды. Қауіп-қатер тек
жоңғар тарапынан ғана емес, сондай-ақ қалмақ
тар, башқұрттар, казак-орыстар да қазақтарға
ұдайы шабуыл жасап тұрды. Ортаазиялық хан
дықтар да қазақтардың қиын жағдайын пайдаланып қалуға тырысты. Ел сыртқы жаулармен
болған ауыр соғыстан әбден титықтаған еді.
Қазақтар осындай күрделі де қиын жағдайдан
шығудың жолдарын іздестірді.
2.   
Кіші жүздің Ресей бодандығын қабыл
дауы. Қазақ-жоңғар соғысында Кіші жүз ханы
Әбілқайырдың (1693–1748) батылдығымен, ай
лакерлігімен, шабуылды ұйымдасты
рушы
лық қабілетімен даңқы шықты. 1726 жылдың
көктемінде Бұланты өзенінің жағасында Әбіл
қайыр ханның басшылығымен біріккен қазақ
жасағы жоңғар
ларға ойсырата соққы беріп,
жеңіске жетті. Бұл жеңіс халықтың рухын
көтерді. Әбілқайырдың қолбасшы ретінде мәр
тебесін арттырды. Оның есімі бүкіл қазақ даласына аңыз болып тарады.

Картадан XVIII ғасыр
дағы Ресейдің аумағын
көрсет. Қандай мем
лекеттермен шектесіп
жатқанын айт.

Әбілқайыр хан
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I Петр былай деп
жаз
ған болатын: «Бар
лық Азия елдері мен
жерлеріне кірудің кілті
мен қақпасы Қазақ
хандығының өзі ғана.
Олар арқылы барлық
Азия елдерімен қатынас
орнатуымыз үшін ол
орда (Қазақ хандығы)
Ресейдің қоластына қа
рауы керек».

Қазақ елшілері Анна
Иоанновна патшаның
алдында

Жан-жақтан анталаған жаулармен күрестен
әлсіреген қазақтар елді аман сақтап қалу үшін
Ресей империясымен одақтасуға тырысты.
1730 жы
лы Әбілқайыр кіші жүз қазақтарын
Ре
сей
дің қоластына алуын сұрап, Ресейге ел
шілік жібереді. 1731 жылы 19 ақпанда Ресей
мемлекетінің патшасы Анна Иоанновна кіші
жүз
ді Ресей империясының қоластына алу
туралы Жарлық грамотаға қол қойды. Сөйтіп,
кіші жүзді Ресей империясы бодандығына қа
былдау жүзеге асырылды. Бұл Ресей империя
сының қазақ жерін отарлауының басы еді.
Қазақстанның Ресейге қосылуының сол кез
дегі себептері мынадай еді:
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1.   XVIII ғасырдың 1-ширегінде Қазақ
стан
ның сыртқы және ішкі жағдайы күрделі болды.
2.   Жоңғар шапқыншылығы елді қаңыратып,
күйзеліске ұшыратты.
3.   Орта Азия хандықтарынан, қалмақтар мен
башқұрттардан зор қауіп төніп тұрды.
4.   Қазақстанның өз ішінде: бір жағынан, ық
палды сұлтандар мен ақсақалдар, екіншіден, үш
жүздің тәуелсіз хандары арасында ауыз
бірші
лік болмады.
Дәл осындай қиын сәтте қазақ жүздерін
сырт
қы жаудан қорға
й
тын сенімді одақтас,
қолдаушы табу қажет еді. Ресей Қазақ хандығы
ның осындай қиын жағдайын өз мүддесіне
пайдаланып қалуға ұмтылды.
Ресей үкіметі қазақтардан ант қабылдау ар
қылы боданына айналдыруға тырысты.
1734 жылы 10 маусымда Ресейдің билігін орта
жүздің бір бөлігі, кейінірек ұлы жүз қазақтары
қабылдады.
3. Орыс-қазақ қатынасының дамуы. Қазақ
станның Ресейге қосылуы қазақ халқына жа
ңа шапқыншылықтың жасалуына жол бер
меді. Орыс-қазақ арасындағы шаруашылық
пен мәдени байланыс дамыды. Қазақ жерінде
өнер
кәсіп орындары, теміржолдар салынды.
Бұл Қазақстанды Ресейдің басты қала, аудандарымен байланыстырды. Халықтар бір-бі
рінен көп нәрсені үйренді. Орыс жазушы
ла
рының кітаптары, ғалымдарының еңбектері
халықтардың ортақ игілігіне айналды. Қазақ
станға жер аударылған орыстың парасатты азаматтары қазақ халқының озық ойлы білімді
адамдарының қолдауы мен ілтипатына бөленді.
Сонымен қатар Ресей Орта Азия мен Қа
зақстанда өз ықпалын күшейте түсті. Патша
үкіметі халықты қараңғылықта ұстауға тырысып, аз ғана мектеп ашып, онда негізінен
бай
лардың балаларын оқытты. Елді патша
тағайындаған шенеуніктер биледі. Олар жер
гілікті байлармен бірігіп халықты қанап, жағ
дайын ауырлата түсті.

Ресейге қосылар
алдындағы
Қазақстанның
жағдайы қандай еді?
Оған кімдер қауіп
төндірді?
Ресей Қазақстанды не
үшін өзінің қоластына
өткізіп алғысы келді?
Кіші жүз Ресей
құрамына қай жылы,
кімнің бастауымен
кірді?
Қазақтар Ресей
қоластына өтуде
қандай мақсат
көздеді? Ол мақсатына
жете алды ма?
Әбілқайыр ханға
мінездеме бер.
І Петр неліктен
Қазақ хандығы
Ресейдің қоластына
қарауы керек деп
санады?
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§33. Абылай хан

Абылай хан

Ресей тарихшысы, түр
кітанушы А.И. Левшин
Абылайға былай деп баға
береді: «Сұлтан Абылай
өте ақыл
ды және бо
лашағын болжай білген.
Жауларының өзара қыр
қысына әрқашан көмек
тесе отырып, өз же
рін,
халқын соғыстан құт
қарып қалды».

1.   Абылайдың өмір жолы. Абылай ханның
(1711–1781) ата-бабалары Шыңғысханның ұлы
Жошы ханның бесінші ұрпағы әз-Жәнібек ханнан тараған. Абылайдың шын есімі – Әбілмансұр. Оның Абылай есімді атасы кезінде Түр
кістанды билеген. Жекпе-жекке шыққанда жау
шақ келмейтін батыр болып, «Қанішер Абылай»
атанған. Әбілмансұрдың бала кезінде ауылына
жоңғарлар шабуыл жасап, адамдарын қырып
кетеді. Әбілмансұрды күтуші аталығы тығып,
аман алып қалады. Ол кезде қаза тапқан хан
ұрпағынан біреу тірі қалса, кейін кек алады деп,
іздеп жүріп өлтіретін әдет болатын. Сондықтан
жетім қалған Абылай тегін жасырып, Сабалақ
деген атпен атақты Төле бидің түйесін бағады.
Соның тәрбиесінде өседі.
Атақты Аңырақай шайқасы жекпе-жектен
басталған еді. Жоңғарлар жағынан ержүрек әс
кербасы, қоян-қолтық ұрыстың шебері Шарыш
шығады. Қазақ жағынан жекпе-жекке жиырма жасар Әбілмансұр шығып, атасының атымен
«Абылайлап» ұран салып, жоңғар батыры Шарышты өлтіреді. Әйгілі батырынан айырылған
жоңғарлар қашып, қазақ әскері үлкен жеңіске
жетеді. Соғыста «Абылайлап» ұран салған
Әбілмансұр содан былай Абылай атанады.
Хан ұрпағы Абылай 1743 жылға дейін Орта
жүздің сұлтаны болды. Туысы Әбілмәмбет
хан қайтыс болған соң, оның орнына Абылай Орта жүздің ханы сайланды. 1771 жылы
үш жүздің ұлы ханы болып жарияланады.
Қазақ хандығының ежелгі астанасы Түркістан
қаласында қазақ дәстүрі бойынша Абылайды ақ киізге салып хан көтереді. Жиырма бес
жасын
да билікке келген Абылай хандық
ты
абыроймен басқарады. Ол ақылды да көреген,
білікті дипломат, ұлы мемлекет қайраткері
болды. Абылай Қазақ мемлекетін нығайтты.
2.   Абылай хан – қолбасшы, мемлекет қай
раткері. Абылай ханның басты мақсаты –
қазақ халқының басын қосып, жерін сыртқы
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жаулардан азат ету еді. Ол үш жүздің басын
қосып, күшті Қазақ хандығын құруға, «ақтабан
шұбырынды» жылдарында айырылған жерле
рін қайтарып алуға күш салды. Абылайдың
Орта Азия хандықтарымен жүргізген соғыстары
сәтті аяқталады. Түркістан, Сайрам, Шымкент және басқа қалаларды жаудан босатып,
қазақтарға қайтарады. Ташкент Абылайға алым
төлеп тұратын болды.
XVIII ғасырдың 40-жылдарының ортасында Абылай жоңғар билеушілерінің арасындағы
талас-тартысты пайдаланып, оларды барынша
әлсіретуге тырысты. Соның арқасында бұрын
жоңғарлар басып алған қазақ жерлерін қайта
рып алды. 1753–55 жылдары жоңғарларға қарсы
жеңісті шабуылдарын үдете түсті.
200 жылға жуық созылған жоңғарлар мен
қазақтар арасындағы соғыста қазақ халқы же
ңіске жетті.
Жоңғардан босаған шығыстағы жерлерге қазақ ауылдарын апарып орналастыруы да
Абылайдың көрегендігі. 1758 жылдан бастап
Тарбағатай, Іле, Үрімшіде Қытай елі қазақтарға
арналған сауда жәрмеңкесін ашады. Қазақтар
жәрмеңкеге жылқы, жүн, тері, т.б. әкеліп сатып, өздеріне қажет өнеркәсіп бұйымдарын сатып ала бастайды.
Абылай хан күшті мемлекеттермен санасуға
мәжбүр болды. Ол Қытай және Ресей мемле
кетімен терезесі тең қарым-қатынас орнатуға
ұмтылды.
1765–1770 жылдары Абылай хан көптен
есесі кетіп жүрген қырғыз ұлысына қарсы ша
буыл жасап, Нарынқолдан Қордайға тартылған
қазіргі шекарасын бекітеді. 1771 жылы Еділ
қалмақтарын тәубасына келтіреді. «Ақтабан
шұбырынды» жылдарында азып-тозған қазақ
халқы есін жия бастайды. Экономикалық жағ
дайы жақсарып, елде бейбіт өмір орнайды.
Халықтың рухы көтеріліп, мерейі арта түседі.
Абылай хан 1781 жылы қайтыс болды. Оның
сүйегі Қазақ хандығының астанасы Түркістан
қаласындағы Қожа Ахмет Йасауи кесенесіне
жерленді.

Әбілмансұрдың өмірі
туралы әңгімелеп бер.
Әбілмансұр қандай
ерлік жасап көзге
түсті?
Абылай хан болып
сайланған соң қазақ
елін қалай көтерді?
Абылай ханның халқы
үшін еткен еңбегіне
баға бер.
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§34. Тәуелсіздік жолындағы
күрес

Қазақтар неліктен
Ресейдің қоластына
өтуге шешім
қабылдаған еді?
Неліктен екі жақ та
бір-бірімен қарымқатынас жасауға
мүдделі болды?

Сырым Датұлы

1.   Ресейдің қоластындағы Қазақстан. Қа
зақ
станның Ресейге қосылуы ұзақ жылдарға
созылды. Қазақтың жері мен жер астындағы
байлығын иемдену Ресей империясы көздеген
басты мақсатының бірі болатын. Қазақстан
өзінің тәуелсіздігінен айырылды. Қазақ жерін
айналдыра патша үкіметі әскери бекіністерін
салды. Салынған бекініс желілері қазақтардың
көшіп-қонатын өрісін тарылтты. Ол бекіністерге
казактарды әкеліп қоныстандырды. Казактар –
Ресей империясының басып алған жерлерін
қорғайтын, отаршылдық саясатын жүргізетін
әскери топ. Казактар қазақтардың малын айдап әкетіп, бейбіт ауылдарды тонады. Қазақтың
жақсы жерлерін күшпен тартып алып, орыс
қоныс аударушыларын орналастырды. Қазақ
халқы ата-бабасының жерінен қуылып, құ
нарсыз, шөлді аймаққа ығыстырылды. Ресей
қазақтарды христиан дініне енгізу, тілі мен
әдет-ғұрыптарынан айыру бағытында отарлау
саясатын кеңінен жүргізді.
Патша қазақ хандары мен сұлтандарын
өзінің өлкедегі тірегіне айналдырды. Олар патша өкіметінің отарлау саясатын жүргізуге
көмектесті.
2.   Сырым Датұлы көтерілісі. Қазақ халқы
патша өкіметінің отарлық саясатына қарсылық
білдіріп отырды. Қазақ жері арқылы өткен сауда
керуендеріне, бекініс-қалаларға шабуыл жасады. Отаршыл биліктің бұйрығын орындамады.
Азаттық сүйгіш қазақ халқы өзінің тәуелсіздігі
үшін үздіксіз күрес жүргізді.
1783–1797 жылдары Сырым Датұлының бас
шылығымен 14 жылға созылған халықтың
азаттық үшін қозғалысы болды. Жасында «бала
би» атанған Сырымның әділдігімен, батыр
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лығымен, тапқыр-шешендігімен атағы шықты.
Өз бойында бидің де, батырдың да, ханның да
қабілет-қасиеттерін ұштастыра білген ержүрек
жан еді.
Патша өкіметі қазақтардың Жайық пен
Еділ, Есіл мен Тобыл сияқты өзендер жағасына,
Каспий теңізінің солтүстік жағалауына көшіпқонуына тыйым салды. Бұл халықтың ашуызасын туғызды. Өз жерінде отырып қорлық
көрген халықты Сырым батыр көтеріліске бас
тады. Әрине, көтерілісшілердің күші патша
өкіметінің жақсы қаруланған әскерімен тең
емес болатын. Қанша жағаласқанымен, ақы
рында көтеріліс жеңіліс тапты. Бірақ патша
өкіметі Жайық пен Еділ арасындағы жайылымды қазақтардың пайдалануына рұқсат
етті. Көтерілістің әлсіз жақтары болғанына
қарамастан, ол халықтың ұлттық сезімінің
өсуіне әсер етті.
3.   Исатай мен Махамбет көтерілісі. Ресей
отаршылдары қазақтың құнарлы жерін тартып алуды жалғастыра берді. Патша саясатын
жүргізген Жәңгір ханның әділетсіздігі, алымсалық көлемінің ұлғаюы, халықтың жағдайы
нашарлауы 1836–1838 жылдары Исатай Тай
манұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған ха
лық-азаттық көтерілісіне алып келді.
Исатай Тайманұлы (1791–1838) – осы
көтерілістің көсемі, қолбасшысы, халық батыры. Ол Жәңгір ханның әділетсіз билігіне,
сұлтандар сатқындығына қарсы күресті. Озбыр
биліктен жапа шеккен бұқара халық қолына
қару алып, Исатайдың соңына ереді. Исатай
1938 ж. шайқас үстінде жау қоршауында қалып,
ерлікпен қаза тапты.
Махамбет Өтемісұлы (1804–1846) – көте
рілістің басшысы, батыр, өр рухты ақын. Махам
беттің жастайынан өлең-жыр мен домбыраға
әуес қасиеттерін жақсы білген Жәңгір хан
ұлы Зұлқарнайын Орынбор қаласында оқып

Исатай Тайманұлы

Махамбет Өтемісұлы
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жүргенде Махамбетті оның қасында ұстаған.
Махамбет халық арасында суырыпсалма ақын,
шешендігімен, өр мінезімен, батырлығымен та
Сырым Датұлы бас
та
ған халық-азаттық қоз нымал болған. Ол орыс, татар, араб тілдерін же
ғалыс өткен аумақты тік меңгерген.
Исатай мен Махамбет басқарған көтеріліс
картадан көрсет.
Исатай Тайманұлы мен бүкіл хандықты қамтыды. Көтерілісшілер саны
Махамбет Өтемісұлы
4–5 мың адамға дейін жеткен. Алайда күш тең
бастаған халықемес болатын. Көтеріліс жоспарсыз, ұйым
дас
азаттық көтеріліс
паған сипатта өтті. Қазақстанның басқа жер
қамтыған жерлерді
лерінде болған көтерілістермен байланыс жасай
картадан көрсет.
алмады. Осы себептерден көтеріліс жеңіліс тапКенесары Қасымұлы
ты. Бірақ көтеріліс тарихта өз ізін қалдырды,
басқарған ұлт-азаттық
халықты келесі көтерілістерге үндеді.
көтеріліс қандай
аудандарды қамтыды?
4.   Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс.
Отаршылдыққа қарсы күрес жалғаса берді.
1837–1847 жылдары Кенесары Қасымұлы бас
таған көтеріліс болып өтті.
Кенесары Қасымұлы (1802–1847) – даңқты
қолбасшы, мемлекет қайраткері, білікті дипломат, батыр адам болған. Ол Абылай ханның
немересі еді. Әкесі Қасым сұлтан – Абылай
Хан Кене
ханның отыз ұлының ең кенжесі. Кенесары
Қасымұлы Қазақ
станды Абылай ханның
кезіндегідей Ресейге тәуелсіз жеке мемлекет
ету үшін күресті.
Кенесары хандық бас
қаруды қал
пына
келтіруге бар күшін салды. Көтеріліске үш
жүздің қазақ
тары қатысып, бү
кіл Қазақ
стан жерін қамтыды. Кенесары жауынгер
лерінің саны күннен-күнге ар
тып, әскер
саны 20 мың адамға жетті. Күреске түрлі
ұлт өкілдері: қазақ, орыс, өз
бек, қырғыз,
поляктар және басқалар да қатысқан. Кене
сары әскерді жүздік, мың
дық
тарға бө
ліп, қатаң тәртіп орнатты. Көтеріліске үш
жүздің белгілі батырлары: Ағыбай, Иман,
Жоламан, Сұран
шы, Бұхар
бай, Байсейіт
және басқалары белсене қатысты.
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Кенесарыны үш жүздің ықпалды билері мен
сұлтандары қолдап, 1841 жылы Қазақ хан
дығының ханы етіп сайлады. Уақытша болса
да Қазақ хандығы қалпына келтірілді. Кенесары елді басқару ісінде бірқатар жаңалықтар
енгізді. Хан кеңесін құрды. Кенесары Қазақ
хандығының соңғы ханы болды.
Патша Кенесарыға қарсы түрлі айла-амал
дарды қолданып, әскерін күшейтті. Күш тең емес
болатын. Қазақтың садақ, қылыш, қарапайым
мылтығына қарсы патша әскері винтовка мен
зеңбіректен оқ жаудырды.
Көтеріліс жеңіліс тапты. Бұл 10 жылға
созылған, Қазақстан жерін түгел қамтыған,
отаршылдыққа қарсы бағытталған ірі көте
ріліс еді. Ол жеңіліске ұшырағанымен, Қазақ
стандағы патша үкіметінің саясатына ауыр
соққы болды. Отаршылдыққа қарсы көте
рілістер өрістей берді. Бұдан кейін де Жанқожа
Нұрмұхамедұлы, Есет Көтібарұлы, т.б. бастаған
көтерілістер болып жатты.

Отарлау дегенді
қалай түсінесің?
Сырым Датұлы қандай
адам еді? Ол бастаған
қозғалыстың қандай
нәтижесі болды?
Исатай мен Махамбет
бастаған көтерілістің
шығу себептері неде?
Көтеріліс неліктен
жеңіліске ұшырады?
Кенесары Қасымұлы
не үшін күресті деп
ойлайсың?
Кенесары мен Исатай
қандай істерімен
тарихта қалды?
Аталған көтеріліс
тердің бір-бірінен
ұқсастығы мен
айырмашылығы неде?

«Кене хан орта бойлы, тарамыс денелі, жуан мойын, қараторы, қағілез жүзді
кісі еді. От шашып тұратын қызарыңқы, қыран көзді еді, мұрты, жирен-қоңыр
түсті қалың шоқша сақалы болатын. Аз сөйлейтін, өзін байсалды да сұсты
ұстайтын, барынша тектілік байқалатын… Кенесарының сырт келбеті елден ерекше көрінбейтін, алайда оны өзгелерден бөлектетіп тұратын сыртқы көрінісі емес
еді. Кенесары Қасымұлының мінезіне тән күрделі де нақ өзіндік қасиеті – оның
өз мемлекетін құру жолындағы жоғары идеяны көздеген құштарлық еді».
Уәлиханов Е.Ж. Кенесары. – М., 2004. 25-бет.

Тапсырма. Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрес. Кестені толтыр
Көтеріліс болған
Көтеріліс басшысы
жыл

Көтеріліс мақсаты

Ерекшелігі
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§35. Шоқан Уәлиханов

Шоқан Уәлиханов

1.   Өмір жолы. Шоқан Шыңғысұлы Уәли
хановтың (1835–1865) шын аты – Мұхам
медханафия. Абылай хан – оның арғы бабасы. Шоқанның әкесі Шыңғыс Құсмұрында аға
сұлтан болған. Шоқанның тәрбиесіне әжесі
Айғанымның ықпалы зор болды. Айғаным –
ел арасында беделі жоғары, ақылды, көреген
адам еді. Шоқанның әкесі де өз заманына сай
еуропалық білім алған, елінің өмір-тіршілігін,
салт-дәстүрін, тарихын
жақсы білген. Шоқан
Құсмұрында сауатын
ашып, арабша хат таниды. Ол қарындашпен,
кейін бояумен сурет
салуды үйренеді.
Шоқан араб, парсы, шағатай, ұйғыр
тілдерін үйреніп, түркі
тілдерін де меңгереді.
Ол бала кезінде-ақ әкесі
Шыңғысқа
көмекте
сіп, Атығай Арыстанбай ақынның аузынан
«Қозы Көрпеш – Баян
сұлу» жырын жазып
алған.
1847 жылы 12 жасар
Шоқанды әкесі Омбыға
апарып, кадет корпусына оқуға береді. Орысша білмейтін Шоқан
қиыншылықтан
қо
рықпай, зеректігі мен
еңбекқорлығының ар
қа
сында орыс тілін

115
терең меңгеріп, зайырлы білім алып шығады.
Омбыда оқыған алғашқы екі-үш жылда білім
жағы
нан өзінен екі жас үлкендерді басып
озып, достары мен ұстаздарын таңғалдырады.
Шоқан сабағынан тыс тарих және геогра
фиялық еңбектермен танысып, белгілі саяхат
шылардың күнделіктерін оқиды. Шығыс ха
лық
тарының тарихын, әдебиетін және тілін
үйренуге талпынады.
2.   Ғылыми қызметі. 18 жасында Шоқан
ка
дет корпусын бітіріп, корнет атағын алып
шығады. Батыс Сібір генерал-губернаторының
кеңсесінде адъютант болып қызмет атқарады.
Шоқан 20 жасында экс
педиция құрамында
алғаш рет Іле Алатауына, Жоңғар қақпасына,
Тарбағатайға саяхат жасайды. Бұл саяхатта
Ш. Уәлиханов қазақ, қырғыз халықтарының
тарихы мен тұрмысы, діні мен салт-дәстүрі туралы материал жинап, мақалалар жазады.
Іледегі Таңбалытастың, Жоңғар қақпасындағы
тасқа жазылған жазулардың көшірмесін жасайды. «Ер Көкше», «Абылай туралы жыр», «Едіге»
жырларын жазып алған.
Шоқан 1856 жылы экспедиция құрамында
Ыстықкөлдің картасын жасауға қатысады.
Тянь-Шань тауының биік шыңына дейін жетіп,
сол жердің табиғатын, көне ескерткіштерін
зерттейді. Шоқан қырғыз халқының «Манас»
жырын жазып алып, оны орыс тіліне аударған.
Ш. Уәлиханов Құлжаға барып, Қытай мен Ресей арасындағы сауда және шекарадағы даулы
мәселелерді шешу ісіне қатысады. Құлжада үш
айдай болып, Батыс Қытайда болған Қашқар
көтерілісін бақылайды. Жоңғар тарихымен танысады.
Осы сапардың нәтижесінде 20 жасар Шоқан
«Ыстықкөл сапарының күнделігі», «Жоңғария
очерктері», «Қытай империясының батыс провинциясы мен Құлжа қаласы», «Қырғыздар туралы жазбалар» атты ғылыми еңбектер жазады.

Ш. Уәлихановпен кадет
корпусында бірге оқыған
С.Я. Капустин былай деп
жазады: «Менің ойымша,
Шоқан көрікті, аса сымбатты болды... бет-әлпеті
оның қайырымдылығы
мен бекзаттығын танытып тұратын. Оның тұла
бойы адамды өзіне тартып
тұратын тұнып тұрған
әдемілік еді. Шоқан өз
кезеңінің жан-жақты аса
терең білімді адамы болды. Әсіресе оның тарихи
білімі зор еді және ғылым
мен әдебиет саласында
да асқан білімділігімен
ерекшеленетін... Шоқан өз
ойын бейнелеп, тартымды
жеткізе білетін керемет
шешен болатын…»
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Сол кездегі саяхатшылар мен орыс ғалымдары
оның бұл еңбектерін өте жоғары бағалаған.
1857 жылы Шоқан Орыс географиялық қо
ғамының мүшесі болып сайланады. Орыс үкі
метінің тапсыруы бойынша ержүрек саяхатшы
1858–1859 жылдары өзін бүкіл әлемге паш еткен
Қашқарға саяхатын жасады. Ол кезде Қашқар
еуропалықтарды қабылдамайтын, орыс ғалымы
екенін білсе Шоқанды да өлтіріп тас
тар еді.
Ш. Уәлихановтың
Сондықтан
Шоқан
қазақша
киініп,
өзін
«сау
жан-жақты қабілеті,
дагер Әлімбаймын» деп атап, 5 айдай Қашқар
зеректігі туралы
елінде тұрады.
әңгімеле.
Қашқарға саяхат нәтижесінде жазылған
Ш. Уәлиханов
«Алты шаһардың, яғни Қытайдың Нан-Лу
ғылымның қандай
салаларына өз үлесін
провинциясының шығысындағы алты қала
қосты?
сының жағдайы туралы» атты еңбегі ГерШоқанның қандай
манияда неміс тілінде, кейінірек ағылшын
еңбектер жазғанын
тілінде Англияда жарияланады. Бұл еңбекті
мәтіннен тауып оқы.
шығыстанушылар жоғары бағалады.
Шоқанға мына жоспар
Ш. Уәлихановты Ресей патшасы II Александр
бойынша мінездеме бер:
өзі қабылдап, оған штабс-ротмистр атағын,
– Қай жылдары
4-дәрежелі «Әулие Владимир» орденін табыс
өмір сүрді?
етеді. Патшаның ұсынысы бойынша Санкт– Келбеті мен мінезі.
Петербургте жұмысқа қалдырылады. Жаңа
– Қандай істер
зерттеулерге құлшына кіріскенмен Санктатқарды?
– Оның есімі неліктен Петербургтың ылғалды климаты денсаулығына
ел есінде?
кері әсер етіп, өкпе ауруы асқынған Шоқан
1861 жылы көктемде елге оралады. 1865 жылы
Шоқан 30 жасында қайтыс болды. Ол өзінің
қысқа өмірінде бес томдай әдеби және ғылыми
шығармалар жазып қалдырды.

Ш. Уәлихановты ғалым ретінде орыс зерттеушілері ерекше бағалады.
Белгілі академик Н. И. Веселовский: «Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов
шығыстану әлемінің аспанынан құйрықты жұлдыздай жарқ етіп өте
шықты. Орыс ориенталистері бірауыздан оны таңғажайып құбылыс деп
қарады, одан түркі халықтарының тағдыры туралы аса маңызды, ұлы
жаңалықтар ашады деп үміт күтіп еді» деп жазған.
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§36. Абай Құнанбайұлы
1. Өмір жолы. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы
(1845 – 1904) – қазақ халқының ұлы ақыны, сазгер, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы,
Абайдың «Берекеңді
ойшыл. Оның әкесі Құнанбай өз заманында
қашырма, ел тыныш
беделді адам, аға сұлтан, қажы болған.
болса, сол жақсы» деген
Абай алдымен ауыл молдасынан сауат ашасөзін қалай түсінесің?
ды. Он жасқа толғаннан кейін Семей қаласын
Абайдың замандастадағы Ахмет Риза медресесінде үш жыл оқиды.
ры: Шоқан, Ыбырай,
Абай парсы, шағатай (ескі өзбек) тілдерін
Махамбет, Біржан сал,
жетік меңгереді. Медреседе оқып жүріп,
Сүйінбай ақын
Семейдегі «Приходская школаға» оқуға түседі.
туралы не білетініңді
Орыс тілінде сауатын ашып, орыс тілі және
есіңе түсір.
әдебиетімен танысады. Ақын-жазушылардың
еңбектерін оқып, өз бетінше білімін жетілдіреді.
Бірақ Абай мұсылманша да, орысша да оқуын
аяқтай алмайды. Әкесі Құнанбай оны ел билеу
ісіне араластырмақ болып, елге шақыртып алады. Сөйтіп, Абай 13 жасынан ел ісіне араласа
бастайды.
Абай 12 жасынан бастап өлең жазған. Бірақ
қатал әкеден жасқанып, өлеңдерін достарының Абайдың Мемлекеттік
аттарымен таратады. Тек қырық жастан ас тарихи-мәдени және әдебиқаннан кейін ғана өлеңдеріне өз атын қоя бас мемориалды қорық музейі
тайды.
қорынан алынған бейнесі
Абай әкесінің қасын
да болған жылдары биболыстардың,
патша
үкіметінің отаршылдық
саясатын, елдегі тең
сіз
дікті, аштық пен
жалаңаштықты өз көзі
мен көреді. Ол елге пайдалы,
адамгершілігі
мол әділ басшы болуды
мақсат етеді. 1876–1878
жылдары елінде болыс
болып сайланады. Сонда
әділ билігімен елге та-
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нылады. Шешен сөйлеуге төселеді. Елдегі даулы мәселелерді шешу кезінде Абай билеушілер
дің әділетсіздігі мен қатыгездігіне қарсылық
білдіріп отырды. Елдегі жүгенсіздік, қаталдық
үшін әкесі Құнанбаймен жиі-жиі тартысып
қала береді. Өлеңдерінде надандықты, билер
мен шенеуніктерді аяусыз әшкереледі.
2.   Шығармалары. Абай өлеңдерінде халқы
ның қасіретін, қайғысы мен қуанышын баяндайды. Билеушілердің жаман қылықтарын сынайды, халқын өнер мен білім алуға шақыра
ды. Ол халықты мектеп ашуға, бала оқытуға,
ғылымды білуге, мәдениетін көтеруге үндейді.
Абайдың өмірі мен
Басқа халықтарға құрметпен қарауды, олардың
қызметі туралы
өнерін үйренуді уағыздады.
әңгімеле.
Абай қырық жасында «Жаз», «Жасымда ғы
Сабақта және сабақ
тан тыс алған
лым бар деп ескермедім» өлеңдерін жазды. Ақын
білімдеріңді пайдалана өзінің жас кезінде оқи алмағанын, ғылымның
отырып, «Абай – қазақ қажет екенін ескермегенін, «мен оған қол жет
халқының ұлы ақыны» кізуден кеттім, ендігі кезек сендердікі» деп, жас
деген тақырыпта
ұрпақты ғылым, білім алуға үндейді.
шығарма жазып кел.
Абай қарасөзбен де ғибратты шығармалар
Төмендегі үзіндінің
жазды. Ол жалпы саны қырық алты бөлек
мәнін ашып көрсет:
шығармадан тұрады. Ол былай деп жазады:
«Еңбек қылмай
«Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді
тапқан мал дәулет
қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны
болмас, қардың суы
ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз
секілді тез суалар...»
Абай «Егер де есті
тапса, жазып алсын, я оқысын, керек жоқ десе,
кісілердің қатарында
өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры осыған бел байболғың келсе, күніне
ладым».
бір мәрте, болмаса
Ақынның ақыл-өсиеті түрінде тараған
жұмасында бір, ең
қарасөздерінде жастарды адамгершілікке, еңбек
болмаса айында бір
етуге, имандылыққа тәрбиелеуге көп көңіл
рет өзіңнен өзің есеп
бөлінген.
ал!» – деп жазған.
Абай өлең, ғибрат сөздер, поэмалар жазумен
Абайдың осы айтылған
қатар, аудармамен де айналысты. Ол А.С. Пуш
сөзін қалай түсінесің?
Күнделікті өмірден мы- киннің, Гёте, Шиллер, Байрон, М. Лермонтов,
И.  
Крыловтың шығармаларын қазақ тіліне
сал келтіре отырып,
ойыңды дәлелде.
аудар
ды. Сондай-ақ ақынның өзі шығарған,
аударған әндері де халық арасына кең таралды.
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Абай Құнанбаев 1904 жылы 59 жасында дү
ниеден өтті. Абайдан қалған асыл мұра дүние
жүзі халықтарының рухани игілігіне айналды. 1995 жылы ЮНЕСКО шешімімен Абайдың
туғанына 150 жыл толуы әлемдік деңгейде тойланып өтті. Бұл – әлем халқының Абайға деген
үлкен құрметі.

§37. Ыбырай Алтынсарин
1.   «Кел, балалар, оқылық!» Ыбырай Алтынсарин (1841–1889) – ағартушы ұстаз, педагог,
жазушы, этнограф. 9 жасында Ыбырай Орынбор
қаласында орыс-қазақ мектебінде оқиды. Бұл
мектеп келешек шенеуніктерді даярлау үшін
ашылған болатын. Бұл мектепте оқушылар
орыс тілі, көркем жазу, арифметика, татар тілі
пәндерін және мұсылман діні ілімін оқыды. Сонымен қатар іс қағаздарын орыс тілінде жазуға
үйренді.
Ыбырай мектепті алтын медальмен бітіреді.
Содан кейін үш жылдай аудармашы, Орынбор басқармасында хатшы болып жұмыс іс
тейді. Осы жылдары білімқұмар Ыбырай
әлем халықтарының ойшылдары мен ағар
ту
шыларының еңбектерін қызыға оқып таны
сады.
Ы. Алтынсарин 1860 жылы өзінің ұстаздық
қызметін бастады. Осы жылы облыстық бас
қарма оған Орынбор (Торғай) бекінісінде қазақ
балалары үшін бастауыш мектеп ашуды ұсын
ды. Өзін сол мектепке орыс тілінің мұғалімі етіп
тағайындады.
Патша үкіметі мектеп салуға қаражат
бөлмеді. Сондықтан Ыбырайдың өзі ауылдарды
аралап, балалардың келешегі үшін оқу-білім
нің қажеттілігін түсіндіріп, халықтан қаражат

Ыбырай Алтынсарин
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Бұл кім?
(Ауызша викторина)
1. Қазақтың ұлы ақыны.
Өлеңдерімен әділетсіз
дікті әшкереледі, адам
гершілікке, иманды
лыққа, еңбекқорлыққа
үндеді, басқа ұлт адамдарымен
достасып,
олардан өнер-білім үй
ренуге шақырды.
2. Қазақтың тұңғыш ға
лы
мы. Қазақ халқы
ның тарихын, тұрмысы
мен мәде
ниетін, өлке
табиғатын зерттеді.
3. Қазақтың тұңғыш пе
дагог-ағартушысы. Ал
ғаш рет қазақ даласында мектеп ашты, қазақ
әліппесін құрастырды,
қазақ тілінде тұңғыш
оқулық жазды.

Ы. Алтынсариннің
ағартушы ұстаз және
жазушы болғанына
нақты мысал келтір.
Ы. Алтынсарин
халыққа білім беру
саласында қандай
істер атқарды?
Ы.  Алтынсарин
қандай тұңғыш
оқулық жазды?

жинайды. Жиналған қаржыға Торғайдан мектеп ашады.
Ы. Алтынсарин 1864 жылдың 16 наурызын
да Орынбордағы орыс әкімдеріне жазған хатын
да: «Менің көптен күткен арманым іске асып,
мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді,
бәрі де жақсы, есті балалар. Бұл балалар небары
3 айдың ішінде оқи алатын және орысша қаріп
білетін болады» деп жазды. Мектептің қасынан
балаларға арналған интернат ашылды.
2.   Ы. Алтынсариннің ұстаздық еңбегі.
1879 жылы Ы. Алтынсарин Торғай облысында мектеп инспекторы қызметін атқарады. Ол
балаларға арнап екі сыныптық орыс-қазақ
учи
лищесін ашты. Оған оқушы жинады, мұ
ға
лімдермен қамтамасыз етті. Әр мек
тепте
кі
тап
хана ашуға, оны оқулық, оқу-құрал
да
ры
мен жабдықтауға ұмтылды. Ы.  
Алтынсарин өзі ашқан мектептерде қазақ тілінің таза
оқытылуына қатты көңіл бөлді.
Ы.  Алтынсарин қазақ тіліндегі алғашқы оқу
лық «Қазақ хрестоматиясын» жазып, басып
шығарды. Бұл кітапқа қазақ ауыз әдебиетінің
үлгілері, өзінің балаларға арналған Отан, адал
еңбек, кішіпейілділік туралы өлеңдері мен
әңгімелері енгізілді. Орыс ағартушылары мен
жазушыларының шығармаларын қазақшаға
аударып, оқулыққа енгізді.
Ы.  Алтынсарин қыздарға білім беруге ерекше көңіл бөлді. Ол 1888 жылы алғаш рет қа
зақ қыздарын оқытатын мектеп пен жанында
интернаты бар училище ашуға қол жеткізді.
Оқушыларға арнап тілі жеңіл оқулық, мұға
лімдерге көмекші оқу құралдарын жазды. Бұның
барлығы ағартушы ұстаз еңбегінің тамаша жемісі
еді. Ол қазақ халқы келешекте өнерлі, білімді болуы тиіс деп, сол жолда аянбай еңбек етті.
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§38. ІІ бөлім бойынша
қорытынды қайталау
Б.з.б. 1-мыңжылдықта Орталық Азия мен
Қазақстан, Шығыс Түркістан жерін сақ тайпалары мекендеген.
Сақ тайпалары қай жерлерді мекендеді? Ол
аумақты картадан көрсет.
«Сақ – біздің арғы ата-бабамыз» деген сөздің
мәнін түсіндір.
Сақтардың өмірі мен тіршілігіне сипаттама
бер.
Сақтар өз елін қорғауда қандай ерлік
көрсеткеніне мысал келтір.
Б.з.б. 1-мыңжылдықта ғұн тайпалық одағы
қалыптасып, қуатты мемлекетін құрды.
Ғұндар – түркі тайпаларының арғы тегі.
Ғұн тайпалары мекендеген аумақты картадан
көрсет.
Ғұндардың негізгі шаруашылығы қандай
болды?
Ғұн жауынгерлері туралы не білесің?
«Мөде – құдіретті ғұн билеушісі» деген
тақырыпта әңгіме құрастыр.
Неліктен Еділ-Аттила ғұндардың атағын жер
жүзіне танытқан ұлы тұлға дейміз?
552 жылы түркі тайпалары бірігіп Түрік
қағанатын құрды. Бумын қаған Түрік мем
лекетінің негізін қалады.
Ежелгі түркі тайпаларының шаруашылығы
қандай болды?
VII ғасырда Түрік қағанатының қоластына
қандай аумақтар қарады?
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Көне түркі жазулары қайда және қашан
табылған? Онда не туралы айтылады?
Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған ескерткіш
терінде не туралы жазылған?
«Ұлы Жібек жолы» Қазақстан арқылы
Қытайды Алдыңғы Азия
мен жалғастыра
тын сауда, керуен және елшілік жолы болды.
Картадан ежелгі Қазақстан аумағын және
Ұлы Жібек жолын көрсет.
Ұлы Жібек жолының қандай мемлекеттерді
байланыстырғанын ата.
Ұлы Жібек жолы арқылы не таралды?
Ертедегі Қазақстан аумағындағы қалалар
қолөнер мен сауда және мәдениет орталық
тарына айналған.
Қалалар қалай пайда болып, өркендеп өсті?
Олар неліктен құлдырауға ұшырады?
Қазақстандық қалалар құрылысы несімен
ерекшеленеді?
VI–XII ғасырлардағы қалаларды атап, картадан көрсет.
Отырар қаласына сауда жасау үшін келдім
деп елестет. Кіммен сөйлестің, не көрдің, қандай
жаңалықтар естідің?
XII ғасырдың басында Шыңғысхан Моңғол
мемлекетін құрды.
Моңғолдар 1218–1224 жылдары Қазақстан
мен Орта Азияны түгел бағындырды.
Моңғол мемлекетінің билеушісі Шыңғыс
ханға сипаттама бер.
Ел ішіндегі бытыраңқылық пен өзара қыр
қысулар не үшін өте қауіпті? Жауабыңды мысалдармен дәлелде.
Отырар қаласы тұрғындарының ерлігі жайлы айт.
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XV ғасырдың 50 – 6
 0-жылдары қазақ халқы
ның қалыптасуы аяқталды. 1465–1466 жыл
дары Қазақ хандығы құрылды.
Оқулық мәтінін пайдалана отырып, «қазақ»
атауы жайлы өз пікіріңді айт.
Қазақ хандығының негізін қалаған кімдер?
Қазақ хандығына кімдер қауіп төндірді?
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» туралы әңгімеле.
Қиын-қыстау кезде елін, жұртын жаудан
қорғаған хандар, батырлар мен билер туралы
әңгімеле.
Жан-жақтан анталаған жаулардан қор
ғану үшін қазақтар Ресейдің қоластына
өтуге шешім қабылдады.
1731 жылы кіші жүз Ресей им
периясының
бодандығын қабылдады.
1734 жылы орта жүздің бір бөлігі Ресейдің
қоластына өтті. Олар неліктен мұндай шешім
қабылдады?
Ресей Орта Азия мен Қазақстанда өз
ықпалын күшейте түсті. Қазақтарды жайы
лымдық жерлерінен құмды, шөлейт аудан
дарға ығыс
тырды. Қазақтар бұл қысымға
қалай қарсы тұрды?
Ашу-ызасы шегіне жеткен қазақтардың отар
лық саясатқа қарсы азаттық қозғалыстары бас
талды.
Сырым Датұлы, Махамбет Өтемісұлы мен
Исатай Тайманұлының, Кенесары Қасымұлы
көтерілістерінің себебін айт.
Қазақ халқының ағартушылары Шоқан Уә
лиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнан
байұлының қандай еңбектерін білесің?
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ІІІ бөлім
Ғажайыптар
әлемінде
§39. Көрікті кесенелер
Қожа Ахмет Йасауи
кесенесіндегі тайқазан

1.   Қожа Ахмет Йасауи кесенесі. «Архитектура» – латын тілінен аударғанда «құрылыс»,
«сәулет өнері» деген мағына білдіреді. Сәулет
өнері Қазақстанда орта ғасырлардаақ дамыды. Қалалар мен қоныс
тарда кесенелер, мешіттер мен моншалар салынды. Оларды жасаған
шебер күйдірілген және шикі
кірпішті
пайдаланған.
Кесене
ішінде құлпытас қойылған. Төбесі
күмбезбен жабылып, есігі шығыс
қа қаратылған. Сол заманның бізге
жеткен куәгерлері – Айша бибі мен
Бабаша әже, Қарахан, Қожа Ахмет
Йасауи ескерткіштері.
Қожа Ахмет Йасауи кесенесі –
сәулет өнерінің ерекше үлгісі,
бұрынғы Йасы (қазіргі Түркістан)
қаласында орналасқан. Бұл кесене
ислам дінінің көрнекті өкілі, дін
уағыздаушы әрі ғұлама ақын Қожа
Ахмет Йасауи қабірінің басына
тұрғызылған.
Кесененің ұзындығы 65,5 м, ені
46,5 м, биіктігі – 37,5 м. Қабырға
лар мен күмбездер көгілдір, көк,
ақ түсті шыны тастармен өрнек
тел
ген. Ал ең жоғарғы бас портал (қақпаның қасбеті) өрнексіз.
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Кесенеге келушілер сүйекпен апталып, ою
ланған есіктен орталық үлкен бөлмеге кіреді.
Оның көлемі 18,5 х 18,5 м. Бөлменің ортасына адам бойымен шамалас үлкен қола қазан
қойылған. Діни мейрамдарда қазанға тамақ
пісіріліп, адамдарға тегін таратылған. Қазан
Түркістаннан 25 шақырым жердегі Қарнақ
деп аталатын мекенде құйылыпты.
Кесенеде үлкенді-кішілі 35 бөлме бар. Қабірдің
үстіндегі құлпытас ашық жасыл нефриттен
жасалған. Бұл бөлме қарапайым, қабырға бұ
рыш
тары жартылай дөңгелек бағаналармен
көмкерілген. Ақ қабырғалардың төменгі бөлігі
өрнектермен безендірілген.
Кесенеде мешіт, медресе және кітапхана да
болған. Ақ сарай және Кіші сарай деп аталатын
бөлмелерде қазақтың атақты адамдары мен хандар жерленген.
Сол кездегі шеберлер ескерткішті безендіру
үшін қолданбалы өнердің барлық түрін қол
данған. Ағашқа өрнек салып, сүйекпен аптаған.
Көгілдір, көк, ақ сырлы шыны тастармен қап
таған. Кесененің күмбезі құран аяттарымен
өрнектелген.
2.   Айша бибі кесенесі – Тараз қаласынан
18 шақырым жерде орналасқан сәулет ескерткі
ші. Бұл кесене жартылай ғана сақталған, күмбезі
құлаған. Бірақ бастапқы көркін жоғалтпаған.
Бүгінгі күні кесене қайта жөндеуден өтіп,
қалпына келтірілуде. Айша бибі кесенесінің
төбесі күмбезді. Кесененің төрт бұрышына
алып тіреу бағаналар қойылған. Кесене баға
налары белдеу арқылы екі қабаттан тұ
ра
ды.
Ескерткіштің қабырғасы үш қабат етіп жа
салған. Бірінші қабатының қалыңдығы 40 см.
Ол күйген кірпіштен қаланған. Ортаңғы қабаты
80 см. Сыртқы қабаты күйдірілген керамика
лық тақтамен қаптал
ған. Биіктеген сайын
ағаш құрсаумен байланған. Мұның өзі кесене
нің өзіндік ерекшелігі мен беріктігін күшейте
түскен. Кесененің ортасында күйдірілген кір
піштен қаланған шағын құлпытас тұр.

«Әмір Темір (Темірлан)
(1336–1405) – моңғолдың
түркіленген барлас тайпасынан шыққан жергілік
ті билеушінің баласы. Ол
шағын әскердің қолбас
шысы бола жүріп, өзінің
империясын құра бас
та
ған.
Темір Самарқанды жаулап алып, өзін мемле
кет басшысы деп жария
лайды. Самарқанда бекін
геннен кейін Темір бүкіл
Орта Азияны, Парсы, Бағ
дат, Дамаск, Египет, Үн
дістанды жаулап алып,
Алтын Орданы тал
қан
дайды.
Өзі құрған мемлекеттің
құдіретін әлемге таныту
үшін Түркістанда Қожа
Ахмет Йасауиге кесене
тұрғызған.
Отырардың
жа
нынан Арыстан бабқа
ке
сене және мешіт сал
дырған».
Байпақов К.
Қазақстанның ежелгі
қалалары. – Алматы,
2005, 137-бет.
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Әмір Темір Түркіс
тандағы Қожа Ахмет Йасауи кесенесін 1397–1405
жылдары салдырған.
«Құрылысты салушы
сәу
леткер жергілікті ха
лықтың тұрмысын, сенімнанымын, ою-өрнегін жақ
сы білген. Қабырғалардың
оюы қазақтың киіз үйі
нің керегелеріне, басқұр
әшекейлеріне, кілем, текемет, түр-өрнектеріне елік
тегендікті білдіреді... Құ
ран аяттарын қабырғаға
әсем оймыштап, жазудан
гөрі оюға ұқсатып жі
берген. Яғни, шебер шы
ғыс құрылыс өнерін жер
гілікті халық өнері
мен
тамаша ұштастырған», –
деп жазды профессор
X. Сүйіншәлиев.

Сәулет өнері
дегеніміз не? Оған
не жатады?
Қожа Ахмет Йасауи
кесенесіне сипаттама
бер.
Айша бибі кесенесіне
сипаттама бер.

Кесенедегі оюлар құйып жа
салған. Қабыр
ғалары мен тіреу бағаналарының бұрышы гео
метриялық және өсімдік тектес өрнектермен
безендірілген. Барлық қабырғалар мен ба
ғаналардың беті тұтас күйдірілген қыш тақта
лармен қап
талған. Әрбір қасбеті (фасад) терезе сияқты сүйірлеу аркамен жиектелген. Есігі
шығысқа қаратылған.
Бұл кесене XII ғасырда өмір сүрген атақты
ақын әрі ғалым Хәкім атаның қызы Айшаның
құрметіне тұрғызылған. Айша өзінің жары
Қараханға бара жатқан сапарында жылан ша
ғып қайтыс болыпты.
Айша бибі кесенесі

127

§40. Наурыз
1.   Ұлыстың ұлы күні. Наурыз – шығыс
халықтарының мейрамы, жыл басы, көктем
мерекесі. «Наурыз» – парсы тілінен аударғанда
«нау – жаңа, руз – күн, яғни жаңа күн» деген
мағынаны білдіреді. Наурыз айында күн жылынып, қар еріп, жылғалардан су ағып, жанжануар көктемнің келгенін сезеді. Ағаштар
бүршік атып, шөп шығып, күн сәулесі әлемге
нұрын шашады. Міне, табиғаттың осыншама
керемет өзгерістері кезеңінде елімізге жаңа
жыл – Наурыз мерекесі келеді.
Наурызда күн мен түн теңеседі. 21 наурыз
түнін «Қызыр түні» деп атаған. Бұл күні даланы Қызыр ата аралайды. Қызыр – адамдарға
бақ-дәулет, жақсылық әкеледі. Қызыр ата жерге
түссе, тоң кеудесін жібітіп, ал тасқа түссе, тасты
ерітіп жібереді деген аңыз бар.
Қазақтар Наурызға дейін үй ішін жуыптазартады. «Қызыр ата таза үйге кірсе, ол үй
ауру-сырқаудан, пәле-жаладан аман болады»

Наурыз таңын
қарсы алу
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деп сенген. Ыдыстарды аққа (сүт, айран, шұбат,
т.б.) және суға толтырған. Наурыз күні кәрі-жас
ауыл-ауылды, үй-үйді аралап, амандасқанда:
Наурыз құтты болсын!
Өмір жасың ұзақ болсын!
Ұлыс бақты болсын!
Төрт түлік ақты болсын!
Ұлыс берекелі болсын!
Пәле-жала жерге енсін! –
деп құттықтаған.
Ер адамдар бір-бірімен қос қолдап амандасып,
төс түйістірген, ал әйелдер құшақ айқастырған.
Бұл күні қар не жаңбыр жауса, «нұр жауды,
жаңа жыл жақсы, молшылық жылы болады»
деп қуанған.
2.  Наурыз дәстүрлері. Ұлыс күні ел ет асып,
қазан-қазан наурызкөже дайындайды. Наурыз
көже жеті түрлі дәмнен – су, соғымнан қалған
сүр ет, сүт, құрт, бидай (тары, күріш, арпа),
тұз, ұннан жасалады. Жеті саны – Шы
ғыс
елдерінде жеті қат көк, жеті қазына, аптаның
жеті күні және жеті
ата сияқты қасиетті сан
деп есептеледі. Әр үйде
дастарқан
жайылып,
оның үсті бауырсақ,
құрт-ірімшік, жент-май,
талқан-тары және т.б.
толы болады.
Ұлыс күні жас жігіт
тер төңіректі, арықтар
ды тазартып, бұлақтың
көзін
ашады,
ағаш
егеді. Ал қыздар мен
әйелдер «Күн ана, Жер
ана, жарылқа!» – деп,
ашыл
ған бұлақ көзіне
май құйып, жаңа егілген
ағаштарға ақ бүркеді.
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Наурыз мерекесі ел бірлігін күшейте түседі.
Бұл күні жауласып жатқан жақтар соғысын
тоқтатып, келісімге келетін болған. Бауырлас
ел, ағайын-туыс реніштерін кешіріп, ақ дас
тарқаннан дәм татып, татуласады. Түрлі ұлттық
ойындар өткізіледі.
Жиналған жұрт алдында ақындар өлең айтып, айтыс ұйымдас
тырған. Ауыл сыртында
алтыбақан құрылады.
Наурыз мерекесін Орта Азия, Түркия, Иран,
Үндістан, Ресей және басқа елдегі мұсылман
халықтары да мерекелейді. Наурыз мейрамы –
халықтың ежелгі салт-дәстүрі. Наурыз күні
халықтар арасында бірлік, тыныштық, бейбіт
шілік орнайды. Бүгінгі күні бұл қадірлі мереке
елімізде жыл сайын аталып өтіледі.

«Ұлыстың ұлы күні»
деген сөздің мағынасын
қалай түсінесің?
Қазақ халқы Наурызды қалай қарсы алған?
Наурызкөжені қалай
дайындайды?
«Наурыз – Шығыс
халықтарының
мерекесі» деген
сөйлемнің мағынасын
түсіндір.

5-сынып оқушысының «Наурыз мерекесі» атты шығармасынан
«Мен сіздерге Наурыз мерекесі жайлы анам мен атамның әңгімесін айтып
берейін. 22 наурыз күні жаңа жыл келеді. Бұл мейрам күні көшеде адамдар
көп, барлығы көңілді, жақсы, жаңа киімдерін киген. Адамдар бір-бірін жаңа
жылдың келуімен құттықтайды. Ақсақалдар мен жасы үлкен қадірлі адамдар
көпшілікке денсаулық, мал мен азықтың көп, молшылық, береке болуын тілеп,
тілек білдіреді.
Бұл күндері жалпы халық болып үй-үйге кіріп, басқа ауылға қыдырып,
құттықтап отырған.
Мереке күндері түрлі ұлттық ойындар өткізіледі. Мұнда бәйгені, екі жігіттің
күш сынасып жатқан күресін, екі аттының сайысын көресің. Жиналған жұрт
алдында ақындар өлең айтып, қобыз не домбырасымен өнер жарыстырған ай
тысты көреміз.
Осындай мерекеде қыздар мен жас жігіттердің ойынын да тамашалаймыз.
Жігіт пен қыз жарыса атпен шауып келеді. Егер қызды ер жігіт қуып жетсе,
оны сүюге еркі бар, ал жетпесе, онда қыздар жігітті қамшының астына алады.
Жас жігіттер мен қыздар аттың үстінде осындай кереметтей өнер көрсетеді.
Бұны көріп тұрған басқа елден келген жолаушы қонақтар қазақ халқының
тамаша шабандоз екенін ғана көріп қоймайды, қазақ қыздарының да ер адамдармен қатар мерекелерде болып, тіпті әйелдерге арналып киіз үйлер тігіліп,
ұлттық тамақтар дайындалып, олардың көңілін көтеруге жағдай жасалғанына
таңырқап қалады».
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§41. Қазақтың шешендік өнері

Қыз бен жігіт айтысы

1.   Шешендік өнер. Шешендік өнер Египет,
Ассирия, Грекия, Рим, Үндістан сияқты елдер
мен қазақ жерінде ежелден дамыған. Шешен
латын сөзі – көпшілік алдында сөз сөйлеуші
адам дегенді білдіреді.
Ежелгі грек оқымыстылары Аристотель, Демосфен, Цицерон, Платон, т.б. шешендік өнердің
шеберлері саналады. Грек ойшылы Платон:
«Шешен – сендірудің шебері. Оның бар мәні де,
міндеті де осында» деп жазады.
Шешендік сөз дегеніміз – бір мәселе бойынша тапқыр ой, көркем тілмен айтылған, халық
қабылдаған жүйелі, үлгілі сөздер. Ақындықшешендік өнер ел өміріндегі елеулі оқиғаларға
байланысты, туған жерге қатер төнгенде, ел
мен ердің ар-намысына тиген кездерде күшейе
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түседі. Мәселен, «Ақтабан шұбырынды, Ал
қакөл сұлама» жылдары Төле би, Қазыбек би,
Әйтеке би сияқты атақты би-шешендер тарих
сахнасына шықты. Нағыз шешен хан мен сұл
таннан қаймықпайтын, батыл да әділ, заңды
жақсы білетін адам болған.
Қазақ шешендерінің ұлағатты сөздері ұмы
тылмай, ауыздан-ауызға көшіп, бүкілхалық
тық мұраға айналған. Төле, Қазыбек, Әйтеке,
Майқы би, Жиренше, Асан қайғы, Сырым,
Бөлтірік шешен мұралары жасқа да, үлкенге де
үлгі-өнеге.
Шешендік сөздерге – жер дауы, жесір дауы,
не ердің құнына байланысты билік-төрелік
сөздер де жатады. Шешендер ақындар сияқты
арнайы өнер жарысына түспеген. Олар бір даулы мәселені шешу барысында ғана өнерін таныта білген. Шешендер айтысқан даулы мәселеге
екінің бірі кірісіп, араласа алмайды. Шешендік
өнердің танымдық және тәрбиелік мәні зор,
жүйелі ойлауға, нақты да дәлелді сөйлеуге баулиды.
2.   Сырым Датұлы шешендігі. Сырым жас
тайынан шешендігімен көзге түсіп, бала би
атанған.
Сырым Датұлы бастаған азаттық көтеріліс
туралы 34-параграфта оқығансың.
Ол ерекше күш-жігерлі, терең ойлы, батыл,
тапқыр, айлакер адам болған. 40 жігіттің іші
нен Сырымды жазбай таныған қарындасы: «Сырымда үш қасиет бар: бірінші – батырға біткен
тұлғасы, екінші – өжет мінезі, үшіншісі – асқан
даналығы. Ол қыран топшылы, толық денелі,
кең иықты, шалқақ төсті, жолбарыс бетті, басы
да елден ерекше, торсық шекелі. Сырымның
дене бітімі, кескін-келбеті мінсіз, жан-жақты
жетілген, сом болаттан құйылғандай», – депті.
Халқын аузына қаратқан білгір де тапқыр,
өткір сөзді шешен Сырым жақынын жараламай,
алысын қараламай, елінің ар-намысын жоғары
ұстаған.

Қазақ даласын арала
ған
поляк журналисі А. Янушкевич 1846 жылы 22 мамырда туысқандарына жазған
хатында қа
зақ билерінің
екі жақты айтысын былай
деп жазады: «Бұл іс біздің
бірнеше күнімізді алды,
өйткені айтысқа бір-біріне
қарсы екі партия көтерілді.
Бар
лық мүдде, ынта-жігер
қозды. Әр минут сайын
жаңа шешен сөйлейді, осы
бір дала Демосфендерінің
кейбіреулері мені сөз
де
рінің
мазмұндылығымен
және жігерлілігімен баурап
алды. Егер ежелгі Грекияда немесе Римде өмір сүрсе,
старшын Тоқымбай мен
Бейсекенің өздері-ақ лаврдан белдері бүгілген болар
еді»... «Қа
зақтардың ақылой қабілетінің алғырлығына
барған сайын менің көзім
жетуде. Сөздері қандай
жеңіл! Әрқайсысы айтайын
дегенін түсіндіруге де, қар
сыласының дәлеліне тойтарыс беруге де шебер, тіпті
балалардың ақыл-есі де өте
тез жетіледі».
Қазақ халқының бір
көріп, естігенін лезде жаттап алатын, басқаға жеңіл
де жедел түсіндіре алатын
қасиеттеріне бөтен елдің
саяхатшылары мен жолау
шылары осылай қайран
қалған. «Халық шешен
ді
гіне» халық арасында кең
тараған, жүздеген адамның
өңдеуінен өткен нақыл сөз
дер, тақпаққа айналған мә
телдер жатады.
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Патша отаршыларының кесірінен қазақтар
сулы, нулы жерінен, қоныс-мекенінен айырыл
ған кезде, Сырым батыр адамның жанына бататындай сөз сөйлейді. Ел татулығын сақтауға,
жерін қорғауға шақырады. Қозғалысты қол
дамаған Есім ханды Сырым жер жастандырады. Осы оқиғадан кейін Алдар би:
Қарадан хан болдың,
Айырдан нар болдың,
Жоқтан бар болдың.
Көнеден дәурен озды,
Көндей қамқа тозды.
Атадан ұл озды,
Анадан қыз озды, –
деп, алдынан шығып, оның бағасын оздыра
сөйлейді. Сонда Сырым:

Шешендік сөздер
дегеніміз не?
Шешендік сөздер
қайдан бастау алған?
Қандай қазақ
шешендерін білесің?
«С. Датұлы – қол
басшы, батыр, шешен»
тақырыбына жоспар
құр.

Қарадан хан болсам,
Халқым қалаған болар.
Айырдан нар болсам,
Атам жараған болар.
Көнеден дәурен озса,
Жасы жеткен болар.
Көндей қамқа тозса,
Дәурені өткен болар.
Атадан ұл озса,
Ержеткені болар.
Анадан қыз озса,
Бойжеткені болар, –
деп жауап беріпті.
Шешендердің өткір де әділ, ұтқыр сөздері келешек жастарға үлгі-өнеге. Олар елін бірлікке,
татулыққа шақырады, әділдікке, адам
гер
ші
лікке баулиды.
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§42. Дала музыкасы
1.   Қазақ халқының музыка өнері. Музыка
(грек сөзі – музалар өнері) – белгілі ырғақты дыбыстардан тұрады, өмірдің барлық жағдайын
дыбыс арқылы бейнелейді. Музыкада адамның
жан дүниесі, көңіл күйі, сезімі, күш-жігері дыбыс түрінде көрініс табады.
Қазақ – ежелден ән мен күйге бай халық.
Қазақ халқының жиырмадан аса түрлі му
зыкалық аспаптары: домбыра, қобыз, сыбызғы,
шаңқобыз, дауылпаз, шертер, т.б. бар.
Әннің әуені мен сөзінен халықтың қуанышқайғысын, өмірін сезінеміз. Қазақ халқы тойдуманды өлең-жырмен, ән-күймен өткізген. Ха
лық өзінің ержүрек батырларын, билері мен хандарын өлеңмен дәріптеп мадақтаған, жағымсыз
әрекеттерін өлеңмен сынаған. Қазақ әйелдері
балаларын бесік жырын айтып жұбатқан. Адамы қайтыс болғанын естірту, көңіл айту, жоқтау,
қысқасын айтқанда, қазақ кез келген сезімін
өлеңдетіп, әндетіп жеткізген.
Халық әндері деп аталатын әндерді де кезінде
белгілі бір адам шығарған. Уақыт өте келе авторы ұмытылған. Халықтың жүрегінен шыққан
жақсы әндер ұрпақтан-ұрпаққа тарап, бізге
жетіп отыр.
Батырлар жырын, аңыздарды, тарихи шы
ғармаларды ауыл-ауылды аралап, айлап қона
жатып жүріп халық арасына ақын, жырау,
әнші, өлеңші, күйшілер тарататын болған.
Күй – қазақ халқының ертеден келе жатқан
музыкалық шығармасы. Күй музыка аспабымен
ғана орындалады. Күй шығармалары Қорқыт,
Асанқайғыдан бастау алады. Құрманғазы, Тәт
тімбет, Ықылас, Қазанғап, Дәулеткерей мәңгі
өшпейтін тамаша күйлер қалдырды.
2.   Қорқыт – VIII ғасырда Сырдария төңірегін
мекендеген қыпшақ-оғыз тайпаларынан шық
қан атақты жырау, дарынды күйші, кемеңгер
ойшыл.

Домбыра

Қорқыт ата
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Қорқыт ата кім болған:
ойшыл, ғалым, сазгер, жыршы, жырау,
ақын, күйші, әнші?
Оқулықты және
түсіндірме сөздікті пайдаланып, осы сөздердің
айырмашылығын
анықта.
Төмендегі тізімдегі
жандар қандай ісімен
ел есінде қалған:
Құрманғазы, Жиренше, Асанқайғы, Сырым
Датұлы, әл-Фараби,
Айша бибі, Шырақ.
Оқулықтан және
қосымша әдебиеттерден
алған біліміңді пайдалана отырып, осы
қайраткерлердің бірекеуі жайлы әңгімеле.

Асанқайғы

Қорқыт – қазақтың музыкалық аспабы қобызды алғаш жасаған адам. Қорқыт өз
елін ауыр халден құтқаруды, мәңгілік өл
мей
тін бақытты өмір тауып беруді аңсайды.
Ол дүниені кезіп жүріп, қайда барса да көр
қазып жатқандарды көреді, ақыры: дүниеде
өзгермейтін ешнәрсе жоқ, «сынбас темір жоқ,
өлмес өмір жоқ» деген қорытындыға келіп,
мәңгілік өмірді халықтың ән-күйінен іздейді.
Өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе – адамның
өмірінде істеген игілікті ісі екенін түсінеді. Содан кейін Қорқыт ата өмірін домбыра, қобыз
тартып, күй шығарумен өткізеді, келешек ұр
паққа өлмес күйлерін қалдырады. Қорқыттың
бізге оннан астам күйі жетті. Қорқыт күйлері –
әуенді, сазды, мағынасы терең, ойлы.
3.   Асанқайғы – XV ғасырда өмір сүрген
атақты ойшыл, ақын. Қазақ хандығын құрған
Жәнібек ханның қасында жүріп, оның жырауы, ақылшысы болған. Асан өз халқының
бүгінгі күні мен келешегін ойлап, қайғыра
бергендіктен оны Асанқайғы деп атап кеткен.
Халқы бақытты өмір сүретін жер іздеген, ол
оны – «Жерұйық» деп атайды. Ол армандаған
Жерұйықты мекендейтін елдің бай-кедейі болмайды. Бәрі тең, барлығы қайғы-қасіретсіз
бақытты өмір сүреді. Жау алмайтын, суы сүт,
тасы алтын, ағаш басы жеміс-жидекке толы
құтты қоныс. Асанқайғы ел қамын ойлап, сол
құтты жерді табу үшін дүниенің төрт бұрышын
кезіп, таба алмай, өкінішпен дүниеден өтеді.
Асанқайғының «Жерұйық» жайлы аңызы өз
халқының бақытты болашағын аңсаған арманынан туған.
4.  Құрманғазы Сағырбайұлы (1823–1889) –
атақты күйші, сазгер. Құрманғазының өнерге
әуестігі жас шағында-ақ байқалады. Ол алты
жасынан байдың қозысын бағып жүргенде, өзі
жасап алған домбырасымен ауылда естіген әнкүйін тартып үйрене бастайды.
Құрманғазы ержеткенде өзінің ұстазы, атақ
ты домбырашы Ұзақпен ел аралап, өнер сайысына қатысып, домбыралық өнерін шыңдайды.
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Құрманғазы өмір сүрген уақыт Ресей импе
риясының отаршылдық езгісі күшейіп, шектен шыға бастаған кезі еді. Ол тұңғыш шығар
маларының бірі – «Кішкентай» атты күйін
Исатай Тайманұлы бастаған көтеріліске арнады. Бұл күйден халықтың ерлігі, қайғысы мен
күйініш үні естіледі.
«Түрмеден қашқан», «Кісен ашқан», «Адай»,
«Сарыарқа», «Ақсақ киік», «Жігер» сияқты күй
лерінде азат өмірді аңсаған халықтың арма
ны, үміті, халық күресінің құдіреті, ерлігі
дәріптеледі. Құрманғазының «Сарыарқа» атты
шығармасында халықтың асыл арманы мен
жеңілмес бейнесі көрініс тапқан.
Құрманғазының жанына шәкірттері, жас
күйшілер Дина Нұрпейісова, Меңдіғали Сү
лейменов, Ерғали Есжанов және басқалар жиналады. Құрманғазыдан күй тартудың қыр-сырын
үйренген шәкірттері кейін өздері де атақты
күйші атанады.
Бүкіл өмірін күйге арнаған Құрманғазының
бізге 60-тан аса күйлері жетті. Озық ойлы орыс
азаматы Н. Ф. Савичев Құрманғазы туралы:
«...Егер ол еуропалық білім алғанда, музыка
әлеміндегі ең алып жұлдызға айналар еді» деп
жазған.
5.  Дина Нұрпейісова (1861–1955) – жастайы
нан Дәулеткерей, Мүсірәлі, Әлікей, Түркеш,
Ұзақ сияқты атақты күйшілердің күйін мәніне
келтіріп тартқандықтан, «домбырашы қыз»
атанған. Дина туралы естіген күйшілердің алыбы Құрманғазы арнайы келіп, батасын беріп,
оның болашағынан үміт күткен. Дина тоғыз жасынан он тоғыз жасына дейін Құрманғазының
шәкірті болып, қазақтың күй өнерінің құдіретін
үйренеді.
Тоғыз жасында Құрманғазыдай ұлы күйші
ден бата алған Дина 90 жасқа толған салтанат
ты кешінде Құрманғазының күйін шабыттана
тартып, дүйім жұртты таңғалдырған.
Динаның елімізге танымал «Ана бұйрығы»,
«Әсемқоңыр», «Байжұма», «Бұлбұл», «Жігер», «Же
ңіс» сияқты шығармалары оның біртуар дарын,
әйгілі күйші, композитор екендігін дәлелдейді.

Құрманғазы Сағырбайұлы

Халық әндері мен
күйлері нені білдіреді?
Ерте замандағы
қандай әншілер мен
күйшілерді білесің?
Қорқыт, Асанқайғы
туралы әңгімелеп бер.
«Құрманғазы Сағыр
байұлы – қазақтың
күйші-сазгері» деген
тақырыпта әңгіме
дайында.
Дина қандай күйлер
шығарған?
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§43. Халық ауыз әдебиеті

«Ана тілі», «Әдебиеттік
оқу» пәндерінен алған
біліміңді еске түсір.
Қазақ халқының
қандай ертегілері
мен аңыз әңгімелерін
білесің?
Ертегілерге не жатады?
Аңыз бен ертегінің
арасында қандай
айырмашылық бар?

Қазақ халқы ауыз әдебиетінің тарихы Түрік
қағанаты дәуірінен басталады. Ауыз әдебиеті
не ертегілер, аңыз-әңгімелер, мақал-мәтелдер,
жұмбақтар мен эпостық жырлар жатады.
Ертегілер. Ертегілердің көпшілігінде өмірде
аз кездесетін не мүлде болмаған қиял немесе ойдан шығарылған оқиғалар суреттеледі.
Ертегілер мазмұнына қарай үш түрге бөлі
не
ді: хайуанаттар туралы, қиял-ғажайып және
тұрмыс-салт ертегілері.
Қазақ ертегілерінде батырлық, адал еңбек,
достық, өзара көмек, ақылды жар туралы айтылады. Сонымен қатар сараң бай, жалқау
адам, қомағай саудагердің әрекеттері сыналады. Ертегілердің уақыт өте келе әр заманға сай
мазмұны өзгеріп, жетілдіріліп отырған.
Аңыз әңгімелер – ауыз әдебиетінің бір саласы. Аңыз – көпшілік жағдайда әңгіме түрінде
болады, өлең-жыр түрінде сирек кездеседі. Аңызда шындық
пен қиял-ғажайып оқиға аралас келеді, сондықтан аңыз
бен ертегі бір-біріне ұқсайды.
Басты айырмашылығы – аңыз
әңгіме тарихта болған адам тө
ңірегінде құрылады. Адам тарихта шын болғанмен, кейін
сондай адам болыпты-мыс деп
ел аузында лақапқа айналып
кетеді.
Аңыз-әңгімеде көбінесе тарихта болған адамдар жайлы айтылады. Ол адам батыр,
жауынгер, хан, бай, би, шешен, күрескер болуы мүмкін.
Аңызда осы адамның істеген
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ісі, тарихи рөліне байланысты
шындыққа қоспалар қосылып,
біртіндеп лақап аңызға айналады.
Қазақ аңыздарында Алдаркөсе,
Жиренше шешен, Асанқайғы,
Қорқыт және басқалар жайлы баяндалады.
Эпостық жырларда – Отанын,
елін, жерін қорғау үшін басқын
шылармен күрескен батырлардың
ерлігі баяндалады. Әйгілі «Алпамыс батыр», «Қобыланды батыр»,
«Ер Тарғын», «Ер Қосай» сияқты
тарихи батырлық жырлардың
тәрбиелік мәні ерекше.
Лиро-эпостық жырлар – бостандық, сүйіс
пеншілік, махаб
бат тақырыбына арналады.
Мына мақал-мәтелдерді
Мұндай жырларда адамның басынан өткен әр
қалай түсінесің?
түрлі қиыншылықтар, ғашықтардың бақыт
және бостандық үшін күресі, халықтың өмірі,
Елдің көркі – ерімен
Отан көркі – жерімен.
тұрмыс-тіршілігі көбі
рек баяндалады. Мұн
дай шығармаларға «Қозы Көрпеш–Баян сұлу»,
***
«Қыз Жібек», «Айман-Шолпан» жырлары жаБолар бала он бесінде
тады.
баспын дер,
Мақал-мәтелдер – халықтың өмірден көр
Болмас бала отызында
жаспын дер.
ген-білгенін бір-екі ауыз сөзбен түйіндеп
айтқан нұсқа сөздері. Мақал-мәтелдің тәр
***
биелік мәні зор, өйткені оның негізгі мәні Жақсымен жолдас болсаң,
туған жерін, Отанын сүю, еңбекке, достыққа
жетерсің мұратқа,
Жаманмен
жолдас болсаң,
шақыру, жақсылыққа баулу, ақыл айту болып
қаларсың ұятқа.
саналады.
Мақал мен мәтелге ортақ белгі – оны ешкім
***
өзгерте алмайды, сөздердің орны тұрақты бо
Туған жердің
лады. Мақал мен мәтел ұқсас ұғымдар болғаны
жуасы да тәтті.
Туған жердің
мен, айырмашылығы да бар. Мақалда ой толық
ауасы да шипа.
айтылады. Ал мәтелде сөйлем аяқталмай
қалған сияқты көрінеді. Бірақ ондағы басты
***
айтылмақ ойды адам өзі ұғады. Мысалы, «Жері
Туған жерге туың тік.
байдың елі бай», «Ай ортақ, күн ортақ, жақсы
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«Алпамыс батыр»
жырынан үзінді:
«Ақ сүт берген ананың
Балада қақы көп
болар.
Ана деген мейірлі,
Сыйлай гөр, балам,
анаңды.
Ата деген қадірлі,
Сыйлай гөр, балам,
атаңды».

ортақ», «Талаптымен таласпа», т.б. мақалмәтелдер өмірдің барлық салаларын қамтиды.
Жұмбақ – нақты бір затты тұспалдап айтатын және шешушінің тапқырлығын сынайтын
ауыз әдебиетінің бір түрі. Қазақ әдебиетінде
ақындардың ауызша және жазбаша жұмбақ айтыстары көбірек кездеседі. Жұмбақ өлең және
қарасөз түрінде де болады.
Жұмбақта бәсекеге түскен екі адамның
ақыл-ойы мен алғырлығы сыналады. Жұмбақ
шешуші адам қарсыласын сөзбен жеңіп, тізе
бүктіруге тырысады.
Нақыл сөздер (афоризм) – күрделі мәселелер
ді өте дәл, терең жеткізетін, қысқа қайырымды,
мағынасы кең, көп қырлы, көркемдік дәрежесі
жоғары сападағы қанатты сөздер.
Нақыл сөздер ел аузында белгілі адамдардың
есімімен қатар жүреді. Нақыл сөздердің адамды
өнер-білімге, достыққа, сүйіспеншілікке, адам
гершілікке тәрбиелеуде маңызы өте зор.
Нақыл сөздерді А.  
Байтұрсынұлы «ділмар
сөз» десе, Шәкәрім «мәнді сөз» деп атаған.
Абайдың нақыл сөзі:
Бақпен асқан патшадан
Мимен асқан қара артық.
Сақалын сатқан кәріден,
Еңбегін сатқан бала артық.

Ауыз әдебиетінің салаларын ата.
Ертегіде қандай мәселелер баяндалады? Ертегілердің қандай тәрбиелік
мәні бар?
Аңыз-әңгіме дегеніміз не? Аңыз-әңгімелерде не туралы айтылады?
Батырлар жырында не суреттеледі?
Мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді, жұмбақтарды неліктен ел жаттап
алады? Олар бізге қалай жетті?
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§44. Қазақ халқының салтдәстүрлері мен наным-сенімдері
1.   Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Әр ха
лықтың өзіне тән әдет-ғұрпы мен қалыптасқан
дәстүрі болады. Салт-дәстүр дегеніміз – өте
ерте кезден осы күнге дейін халықтың өмірі
мен тұрмысында сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа
ұмытылмай жалғасып келе жатқан үлгілі істер.
Қазақ халқында қарттарды құрметтеу, үл
кенді сыйлау, жастарға қамқоршы болу, атаананы ардақтау сияқты ізгі дәстүрлер бар.
Халқымыздың жақсы дәстүрінің бірі – үл
кенді сыйлау. «Сен үлкенді сыйласаң, кіші
сені сыйлайды» деген сөз бар. Ата мен әкені
сыйлау, оған қартайғанда құрмет көрсету,
сыпайылықпен «сіз» деп сөйлеу, сәлем беру,
тілін алу, көмек көрсету кішінің парызы болып
саналады.
Қонақжайлық – келген қонақты құрметпен
қарсы алып, сыйлап күту. Ата-бабаларымыз келген қонақты жылы шыраймен күткен. Жолаушы сыпайылық танытып: «Үйде кім бар?» – деп

«Баланы атқа мінгізу
салты». Қазақ балалары
бес жасынан бастап атқа
салт мінуге жаттығады.
Ата-аналары
баланың
алғаш атқа мінгеніне той
жасайды. Атқа мінетін
бала жаңа киім киіп, басына үкі тағып, «ашамай»
деп аталатын екі қасы
«X» түрінде айшықталып
жасалған ерге мініп, ту
ған-туысқандары
мен
руластарын
аралайды.
Туыстары оған шашу ша
шып,
айыл-өмілдірік,
құйысқан, қамшы сияқты
ер-тұрман әбзелдерін бай
ғазыға береді. Осыдан бас
тап бұл бала өз алдына ертұрманға ие болып, көш
кезінде тай-құнанға мініп
жүреді.
Қазақтың көне
тарихы. – Алматы,
1993, 389–390-беттер.
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1. Асар деп нені айтады:
а) қонақжайлылық
ә) көпшіліктің бір-біріне
көмек көрсетуі
б) ақсақалдардың үлгіөнеге сөзі
2. «Бөлінбеген енші» деген не:
а) кез келген жолаушыны үйге қондырып,
тамақтандыру
ә) халықтың жақсы
дәстүрі
б) ұлттық мереке

Асар. Қой қырқу.
Суретшi Н.Г. Хлудов

үй сыртынан дауыс береді. Келген қонақты жас
тар аттан түсіріп, атын байлаған. Үйдің есігін
ашқан. Қонақ үйге кірер алдында қару-жарағын
сыртқа іліп, өзінің «қас емес, дос» екендігін
білдірген. Қонақ үйге сәлем беріп кіреді. Төрге
жайғасып, үй иесімен жөн сұрасады. Танымайтын жолаушыны үй иесі «құдайы қонақ» деп
атаған. Қазақтар «қонақ құт, береке әкеледі» деп
санаған. Қонаққа берілетін тамақты «бөлінбеген
енші» деп есептеген. Үй иесі қонақты ғана емес,
оның ат-көлігін тегін күтіп, кетерінде аман-есен
қолына тапсыратын болған.
Асар – қазақтар арасында ертеден келе жатқан
салттардың бірі. Руластар не ауылдастар жабыла күш біріктіріп, бір-біріне көмек көрсетуді
«асар» деп атайды. Үй салу, мал таңбалау,
жүн қырқу, шөп шабу сияқты істерді барлығы
бірлесіп істеген. Асарға келушілер ақы алмай
тегін істеген, осындай жұмыс басына кездейсоқ
келген адамның жұмысқа қол тигізбеуі салтқа
қайшы деп саналған. Үй иесі мал сойып, асарға
келгендерді тамақтандырады.
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2.   Қазақтың діни наным-сенімдері. Ежел
гі адамдар өздерін қоршаған табиғат құбылыс
тарының себептерін түсінбеді, сон
дықтан да
уылдан, найзағайдан, су тасқынынан қорыққан.
Олар барлық жануарлардың, табиғаттың өз иесі
болады деп, соларға табынған. Көне заманда аң
аулауға шығар алдында адам алдымен аңның
суретін салып, салынған суретті найзамен атып,
аң аулауға дайындалған. Аңға сапары сәтті болуы үшін «аңды сиқырлау» ырымын жасаған.
Адамды жерлегенде қабірге түрлі тағам, еңбек
құралдары, әшекей заттар, ал кейде оның атын
да қоса жерлеген. Өлген соң «жан» адам денесіне
қайта оралады, сол кезде оған барлығы керек болады деп түсінген.
Ертеде түркілер Көкке, Жер мен Суға, Отқа
табынған. Көк Тәңірінің әмірімен қағандар ел
билейді, түркі тайпалары жеңіске жетеді және
жеңіліске ұшырайды деп ұғынған.
Олар отты «әулие», «От-Ана» деп қасиет тұт
қан. От үйдің сақтаушысы, қамқоршысы санал
ған. Оттың қаһарынан қорқып, отпен ант берген.
Қазақтарда от пен ошаққа табынушылық қа
зірге дейін сақталып қалған. Мәселен, әлі күнге
дейін жастар үйленгенде, қалыңдық босағаны
алғаш аттарда ошақ алдында тізе бүгеді, отқа
май тамызады.
Ислам діні Орта Азия мен Қазақстанға
арабтардың жаулап алуынан бастап ене бастады. Ірі қалаларда, қыстақ, кенттерде мешіттер
салынды. Араб тілінде әдеби шығармалар жазыла бастады.

Салт-дәстүр сөзінің
мағынасын түсіндір.
Қазақ халқының
қандай салтдәстүрлерін білесің?
Қазақстанда
тұратын басқа
халықтардың қандай
әдет-ғұрыптары бар?
Діни наным-сенімдер
туралы әңгімелеп бер.

Ислам (арабша – мойынсұну, амандық, татулық) – дүние жүзіне кең таралған
әлемдік діндердің бірі. Алла тағаланың адамдар қауымына арналған өсиеттері
Мұхаммед пайғамбарға жіберілген.
Ислам дініндегі ең маңызды ғибадаттар: Алладан басқа Құдайдың жоқтығына,
Мұхаммед оның елшісі екендігіне сену, Құран Кәрімді түсініп оқу, намаз оқу, дұға
ету, Рамазан айында ораза ұстау, зекет беру, Меккеге қажылыққа бару, ізгілік
амалдар істеу, адал жолмен ризық табу, ғылыммен шұғылдану.
Қазақстан Ұлттық энциклопедиясынан
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§45. Материалдық мәдениет

Сырмақ

Күмісті ер

1.  Мәдениет туралы. Мәдениет – адамдардың
материалдық және рухани өміріндегі қол жет
кізген табыстары.
Материалдық мәдениет дегеніміз – адам
дар
дың күнделікті тұрмыста қолданатын бұ
йымдары, еңбек құралдары, баспанасы, киімкешектері, тағамдары мен еңбек тәжірибесі. Кез
келген халықтың материалдық мәдениеті сол
халықтың шаруашылығы дамуымен тікелей
байланысты. Қазақ халқы материалдық мә
дениетінің негізгі түрін мал шаруашылығы,
егіншілік, үй кәсіпшілігі, қолөнер және еңбек
құралдары құрайды.
Рухани мәдениет – оқу-білім, ғылым, өнер
мен әдебиет, наным-сенімдерді қамтиды.
2.   Тұрмыстық бұйымдары. Қазақ халқы
ұлан-байтақ жерінде көшпелі және жартылай
көш
пелі мал шаруашылығымен айналысты.
Төрт түлік мал – қой, жылқы, түйе, сиыр өсірді.
Жылдың төрт маусымында жайлау, күзеу, қыс
тау, көктеуге көшіп-қонып отырған.
Көшпелі малшылар мал терісінен күнделікті
тұрмысқа қажетті құралдар: жылқы ұстау үшін
құрық, арқан, мал суаруға қауға, науа, жылқы
тұсау үшін шідер, тұсау, ал құлын байлау үшін
желі мен ноқта дайындады.
Алғашында
ағаштан,
кейін темірден егіншілікке
қажетті құралдар: тіс
ағаш, мала, орақ, аша,
тырма, атпа шығыр, кетпендер мен күрек-айыр, та
ғы басқаларды жергілікті
ұсталар жасады.
Ат әбзелдерін – былға
рыдан тоқым, жүген, үзең
гі, өмілдірік пен тартпа,
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таралғы, қамшы, құйысқан,
ноқта және тағы басқаларды
ершілер мен өрімшілер жасаған.
Қамшы – бүлдіргі, сап, алақан
және өрімнен тұрады. Олардың
әрқайсысы бөлек дайындалып,
біріктіріледі. Қамшының сабын тобылғыдан, таутеке мен
ақбөкеннің мүйізінен не еліктің
сирағынан дайындаған.
Қару-жарақтан – сойыл (қат
ты ағаштан жасалған шоқ
пар), айбалта, жебелері мен
қорамсағы бар садақ. Сауыт, қалқан, қылыш,
наркескен (болаттан соғылған екі жүзді алмас қылыш), селебе (үшкір қару), сапы(кішкене
семсер), темір ұшты үшкір найза – сүңгілер
жасалған. Кейінірек мылтық соғатын шеберлер шыққан.
Үй тұрмысына қажетті қолөнердің алуан
түрлері: тоқымашылық, киіз басу, ағаш, металл, тері, сүйек және мүйіз өңдеу дамыды.
Әйелдер киіз үйге керекті басқұр, бау-шулар,
сырмақ, кілем, алаша, шекпен және басқаларды
дайындады. Шеберлер мүйізден қасық, түйме,
ағаш пен сүйектен төсағаш, аяқ-табақтар жасады, тарамысты ширатып былғарыдан етік
тікті. Зергерлер алтын-күмістен білезік, жүзік,
сырға, белбеу, т.б. жасаған.
3.   Киіз үй – көшпелі қазақ халқының ертеден пайдаланып келе жатқан баспанасы. Киіз
үй көшіп-қонуға ыңғайлы, оны тез жығып,
шапшаң тігуге болады. Түйе мен жылқыға
теңдеп артып жүруге өте қолайлы. Киіз үй жазда
салқын, қыста жылы. Киіз үйдің сүйегі бірнеше
керегеден, оған бекітілген уықтан, күмбезді
шаңырақтан және жарма есіктен тұрады. Киіз
үйдің сүйегі бір-бірімен бау-басқұрлар арқылы
біріктіріледі. Оның сыртынан ши тұтылады,
киіздермен жабылады.

Қорғаныс
жарақтары

Түндік – шаңырақтың
күлдіреуішінің
үстінен
жабылған төртбұрышты
киіз. Әр бұрышына ұзын
жіппен бау тағылады.
Қатты жел не дауыл соқ
қан кезде ұшып кетпеуі
үшін осы баулар белдеуге
тартып байланады.
Шаңыраққа жабылған
түндіктің бір шеті күндіз
түрі
леді де, үйдің ішіне
жа
рық түсіріледі. Қазақ
салты бойынша түнде
үйдің іші
нен аспандағы
жұлдыз сәулесі көрінбеуі
тиіс. Сондықтан түнге
қарай түндік жабылып,
баулары белдеуге байланады.
Қ. Толыбаев
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Бөрік

Тақия

Киіз үйдің үлкен-кішілігі керегелерінің санына байланысты болады. Керегені қанат деп
атайды. Киіз үй керегесінің саны қанша болса,
сонша қанатты болып есептеледі. Мәселен, киіз
үй 6 керегеден тұрса, 6 қанатты үй болып саналады.
4.   Ұлттық киім. Қазақтың ұлттық киімдері
өмір сүрген табиғи ортасына, көшпелі тұрмыс
жағдайына бейімделген.
Баскиімдер. Айыр қалпақ – ер адамның
баскиімі. Оны хан-сұлтандар мен ел билеушілер
мерекеде, салтанатты жиылыстарда кие
тін.
Ішкі жағы жұқа киіз не қалың матамен сырылып тігіледі. Сырты өрнектеліп, алтын не жібек
жіппен зерленеді. Бұл қалпақ жазда салқын әрі
сәнді.
Бөрік – бағалы аң терісінен не мал елтірісінен
тіккен. Бөрікке қандай аң терісі пайдаланылса,
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соның атымен құндыз бөрік, сусар бөрік, т.б. деп
аталады. Қыз бөркінің төбесіне үкі тағылып,
күміс, асыл тастармен әшекейленген.
Сәукеле – қалыңдықтың бас киімі. Оның
күмістен құйылған төбесіне үкі тағылады, маң
дайына жақұт қондырылады. Екі жағынан маржаннан тігіліп салпыншақ өріледі. Төбесінен
жерге дейін жібек желек жабылады. Бұл киімді
келіншек ұзатылған күннен бастап бір жылға
дейін салтанатты жиындарда киеді.
Тымақ – төбесі төрт немесе үш бұрышты
киізден құралған, шошақ болып келеді. Маң
дайы мен құлақшасының ішкі жағы түлкі те
рісінен тігіледі. Сырты мақпал, пүліш сияқты
маталармен қапталады.
Сыртқы киімдер. Шапан – арасына мақта,
жүн салынған қалың матадан астарлап тігіледі.
Шапанды ерлер де, әйелдер де, балалар да киген.
Оның: сырмалы шапан, қаптал шапан, қималы
шапан, зерлі шапан, т.б. түрлері болған.
Шекпен – түйе, қой жүнінен тоқылған сырт
киім. Шекпен су өткізбейді. Таза жүннен
тоқылғандықтан төзімді болады.
Ішік – аң терісінен, сырты матамен тысталып,
жүні ішіне қаратып тігіледі. Түлкі ішік, қасқыр
ішік, т.б. түрлері болады.
Жарғақ шалбар. Жақсы иленген жұқа тері
«жарғақ» деп аталады. Қызғылт түске боялып,
өрнек салынған жарғақ шалбарды салтанатты
жиында батырлар мен билер, сал-серілер киген.
Қамзол – барқыт, пүліш, мақпал сияқты сапалы матадан тігіледі. Шапанға қарағанда қысқа,
көбіне жеңсіз және жағасыз болып келеді.
Саптама етік – қонышы тізені жауып
тұратындай ұзын, табаны қалың, ұлтан мен
былғары салып, сиыр не жылқының иленген
терісінен тігеді. Ат үстінде қысқы суықта жылы
болу үшін оны киіз байпақпен киеді.
Мәсі – өңделген жұқа теріден жасалған, қо
нышына ою салынған, табансыз, ұлтансыз аяқ
киім.

Киіз қалпақ

Айыр
қалпақ

Қалыңдық киетін
сәукеле

Әжелер киетін
кимешек
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«Киіз үйді тігу екінің
бірінің қолынан келе бер
мейді. Тәжірибесіз адам
ның тіккен киіз үйі бір
жағына қисайып немесе
уығы ырғып кетеді.
Киіз үйді тіккенде ең
бірінші керегені жайып,
оның сығанақтарын таң
ғыштармен біріктіре та
ңады, есігін орнатады.
Басқұр-таңғыштармен
мық
тап таңылған кереге
шең
берінің үстінен ша
ңы
рақты бақанмен көте
ріп, оған уықтар шаншады. 12–18 қанат үйлер
өте биік болғандықтан,
атты кісі шаңырақты
кө
теріп тұрады, ал өзге
кісілер уықты шаншиды.
Уықты керегенің басына
балақбау арқылы байлап
бекітеді. Шалма жіппен
уықтардың
ортасынан
байлап, бір-бірінің арасын жалғастырады. Әрбір
уық қаламын шаңырақ
қаламдығына
кіргізіп,
екінші жағынан құрмен
шалмап шығады. Осыдан кейін туырлық, үзік,
түндік, киіз есік деп аталатын киізден жасалған
бөлшектермен жабады да,
баумен байлап бекітеді».

Кебіс – мықты теріден тігілген, мәсінің сыртынан киюге арналған аяқ киім.
5.  Ұлттық тағамдар. Мал шаруашылығымен
айналысқан көш
пелі қазақтардың негізгі
тағамы ет пен сүттен жасалған. Биенің сүтінен
қымыз, түйе сүтінен шұбат дайындаған. Сиыр,
қой мен ешкі сүтінен қаймақ, май, ірімшік, айран, қатық, сүзбе, құрт, т.б. тағамдар жасаған.
Қастерлі тамақтарының бірі – тары. Қуырып
ақтаған тарының жармасына сары май мен
шекерді араластырып жент дайындаған. Тарыны түйіп, тары көже пісірген.
Жылқының жал, жая, қазы, қарта, шұжығы
кәделі ас саналады. Құрт езілген сорпа ішкен.
Бауырсақ, шелпек, кеспе, көже және күріштен
сүт ботқа мен күріш көже, палау дайындаған.

Мәдениет дегеніміз не? Материалдық және
рухани мәдениетке не жатады?
Қазақтың еңбек құралдары туралы айт.
Киіз үй туралы әңгімеле.
Қазақтың ұлттық киімдерін суретте. «Қазақ
киімі» деген тақырыпта сурет сал.
Қазақтың ұлттық тағамдарын ата.
Тапсырма. Төменде келтірілген түсініктерге
сәйкес анықтаманы тап.
Түсініктер
Анықтамалар
1.   Ән
а) аспаптық-музыкалық шығарма
2.   Күй
ә) әуенімен айтылатын өлең
3.   Жыр
б) ауыз әдебиетінің жанры
4.   Асар

в) көшпелі қазақ тайпаларының
ертеден пайдаланып келе жатқан
баспанасы

5.   Киіз үй

г) адамдардың не руластардың
бірлесіп күш біріктіріп, бір-біріне
көмектесуі

Қазақстан Ұлттық
энциклопедиясынан
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§46. ІІІ бөлім бойынша
қорытынды қайталау
X–XII ғасырларда Қазақстан аумағында
сәулетті ірі құрылыстар тұрғызылды. Ислам
дінінің нығаюына байланысты діни кешендер
салу ісі дамыды. Оларға мешіттер, кесенелер,
мазарлар, т.б. жатады. Қожа Ахмет Йасауи
кесенесі XIV–XV ғасырлардағы тамаша сәулет
өнерінің туындысы.
Наурыз – береке мен бірліктің, Шығыс
халықтарының жыл басы мерекесі.
Өнер – ауқымы кең ұғым. Өнер көп салалы. Шешендік өнер – соның бір саласы. Қазақ
шешендері мен билері – Төле, Әйтеке, Қазыбек,
Асанқайғы, Жиренше, Сырым Датұлы және
басқалары мәңгілік өшпес мұра қалдырған.
Музыка – адамның жан дүниесін, көңіл күйін,
сезімін, күш-жігерін бейнелейді. Күй – қазақ
халқының ертеден келе жатқан музыкалық
шығармасы.
Қазақ ауыз әдебиеті – ұрпақтан-ұрпаққа
ауызша айтылу арқылы жеткен асыл қазына.
Халықтың ауыз әдебиеті туған жерді, Ота
нын сүюге, адал еңбек етуге, достыққа, адам
гершілікке шақырады. Жамандықты, озбыр
лықты әшкерелейді.
Қазақстан аумағын ертеде мекендеген адамдар Тәңірге, отқа табынған. Ислам діні тарала
бастағанда қалаларда діни медреселер, мешіттер
салынып, ғылым мен білімнің дамуына жол
ашылды.
Көшпелі мал шаруашылығымен және егін
шілікпен айналысу, сауданың дамуы, көрші
халықтармен байланыс жасаудың бәрі қа
зақ
тардың экономикалық дамуына үлкен ықпал
етті.

Ірі сәулет құрылыста
рына не жатады?
X–XII ғасырлар
ғимараттарының
ерекшелігін ата.
Мешіт не үшін
салынған? Кесене
дегеніміз не? Қандай
кесенелерді білесің?
Айша бибі кесенесі туралы әңгімелеп бер.
Қожа Ахмет Йасауиді
неліктен түркі халық
тары қадір тұтады?
Қожа Ахмет Йасауи
кесенесі қашан салынды?
Қазақтар Наурыз
мерекесін қалай тойлайды? Қазақстанда
тұратын қандай
ұлттардың салтдәстүрін білесің?
Сөзге шешен болу үшін
қандай қасиет қажет
деп ойлайсың? Қазақ
шешендері туралы
әңгімеле.
Музыка адамға қалай
әсер етеді? Қазақтың
әндері мен күйлерінде
қандай мәселелер жырланады?
Қорқыт ата туралы
не білесің?
Құрманғазыны нелік
тен «күй атасы» дейді?
Ауыз әдебиетінің
туындылары бізге
қалай жеткен?
Алдаркөсе, Жиренше туралы білетініңді айт.
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IV бөлім
XX ҒАСЫРДАҒЫ
ҚАЗАҚСТАН
§47. Қазақстанда Кеңес
өкіметінің орнауы
1.  Ақпан төңкерісі. Уақытша үкімет. 1917 жы
лы Ресейде екі мемлекеттік төңкеріс болып өт
ті. 1917 жылғы 27 ақпанда болған Ақпан төң
керісінде Ресей патшасы II Николай тақтан
құлатылды. Оның орнына Уақытша үкімет
құрылып, елді министрлер басқарды. Көпшілік
адамдар Ресей ерікті, тәуелсіз елге айналды
деп ойлады. Бірақ Уақытша үкімет халықтың
Ресейдегі Ақпан төңкерісі ғасырлар бойғы арманын жүзеге асырмады. Бұл
кезде Ресей бірінші дүниежүзілік
соғысқа қатысып, Германиямен
соғысып жатқан болатын. Халық
соғыстан әбден қалжырады, бірақ
тонаушылық соғыс созыла берді.
Зауыт пен фабрикалар, темір жолдар мен шахталар өз иелерінің мен
шігінде қалды. Жер шаруаларға
берілмеді.
Патша құлатылғанымен жақ
сы
өмір келмеді. Большевиктер жұ
мысшылар мен солдаттар
ды және
шаруаларды жаңа революцияға да
йындай бастады. Олар үгіт-насихат
жұмыстарын жүр
гізді, жиналыс
тарда сөз сөйледі. Уақытша үкі
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метке сенбеуге шақырды. Билікті өз қолдарына
алып, жерді иелерінен тартып алуға үндеді.
Большевиктердің шақыруымен Ресейдің бү
кіл жұмысшылары көтеріліске шықты. Көте
рілісшілер «Өкімет билігі Кеңестерге беріл
сін!» деп ұрандады, «Нан! Бейбітшілік! Бітім!»
болсын деген талаптар қойды.
2.   Қазан төңкерісі. Кеңес өкіметі. 1917 жылы
24 қазанда Петроградта қарулы көтеріліс бас
талды. Көтерілісшілер көпір, телеграф, телефон, электр стансалары, вокзалдар және басқа
да маңызды объектілерді басып алды. 25 қазан
ның кешінде бүкіл қала көтерілісшілер қолына
көшті. Сол күні Уақытша үкімет құлатылып,
орнына жұмысшылар мен солдаттардың Кеңес
өкіметі орнады. 1917 жылы 25 қазан күні Владимир Ильич Ленин
(7 қараша) тарихқа Қазан социалистік төңкерісі
жеңген күні ретінде енді. Тұңғыш Кеңес
үкіметі – Халық Комиссарлары Кеңесі (ХКК)
құ
рылды. Кеңес үкіметінің басшысы болып
В. И. Ленин сайланды. «Бейбітшілік», «Бітім»,
«Жер» туралы декреттер қабылданды.
Кеңес өкіметі жеңіске қол жеткізген соң,
Ресейдің құрамындағы украин, белорус, қазақ,
қырғыз, түрікмен, әзірбайжан және басқа
халықтар өз мемлекетін құру жолына қадам
басты. 1917 жылдың қазанынан 1918 жылдың
Декрет – Кеңес өкіме
наурыз айының басына дейін Кеңес өкіметі
тінің алғашқы заңдары.
Қазақстанның барлық жерлерінде орнады.
Қазақстанда
Кеңес
өкіметін
орнату
- Жаңа құрылған үкімет
ға Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Ораз әлем халықтарын соғысты
тоқтатуға, әділетті бітім
Жандосов, Тоқаш Бокин, Баймен Алманов, Са
жасауға шақырды. Жер
қыпкерей Арғыншиев, т.б. көп еңбек сіңірді. мемлекеттің
меншігіне
1918 жылдың көктемінде Екібастұз, Қарағанды, алынып, сол жерде еңбек
Риддер кеніштерін, Ертіс пен Арал кемешілігін, еткен шаруаларға тегін
фабрик-зауыттар мен теміржол, банк, диірмен, берілді.
баспаханалар және басқа кәсіпорындарды мем
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Қазақстан азамат
соғысы жылдарында
(1918–1920)

лекет қарамағына алу жайлы декреттер қабыл
данды. Олар халық үшін қызмет етуге кірісті.
Халыққа білім беру, сауатсыздықты жою
қолға алынды.
3.  Азамат соғысы. Бұрынғы патша шенеу
ніктері мен генералдары, билеушілер айырыл
ған билік пен байлықтарын қайтарып алғысы
келді. Бірнеше рет Кеңес өкіметін құлатуға
әрекет жасалды. Олар өздерінің армиясын –
ақ гвардия (ақтар) құрды. Шетелдік Антанта
одағы да (АҚШ, Англия, Франция, Жапония
мемлекеттері) Кеңес еліне қарсы әскерін аттандырды.
Кеңес өкіметіне қарсы ақтар (ақ гвардия
шылар) күш біріктіріп, қарулы күреске шықты.
Елде азамат соғысы басталды. Жаңа құрылған
Кеңес өкіметінің жағдайы өте қауіпті де
ауыр болды. Большевиктер (қызылдар) қол
дарына қару алып ақ гвардияшылар мен шетел басқыншыларына қарсы со
ғысып, азамат
соғысында жеңіске жетті.
4.  Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалис
тік Республикасының (Қазақ АКСР) құрылуы.
1920 жылы 26 тамызда Кеңес өкіметі Қазақ
Автономиялық Кеңестік Социалистік Республи
касын құру туралы декрет қабылдады.
1920 жылы 4 қазанда Орынборда өткен Қазақ
АКСР-і Кеңесінің съезі Қазақ АКСР-інің құ
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рыл
ғанын жариялады. Осы съезде мемлекет
тік басқару органдары, азамат
тар
дың басты
құқықтары мен міндеттері, жер саясаты, сайлау
жүйесі, т.б. белгіленді. Қазақстан Автономия
лық Республика ретінде РКФСР-дің құрамына
енді.
Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік
Республикасының құрылуы аса маңызды тарихи оқиға болды. Бұл қазақ халқының ғасырлар
бойы армандаған Тәуелсіздік жолындағы ал
ғашқы қадамы еді.
5.   КСРО құрылуы. Кеңес өкіметінің жау
ларынан қорғану кезінде әбден күйреген өнер
кәсіп пен ауыл шаруашылығын қалпына кел
тіруі, мәдениетті одан әрі дамыту үшін респуб
ликалардың бір одаққа бірігуі қажет болды.
Мәскеуде 1922 жылы 30 желтоқсанда Кеңес
тердің Бүкілодақтық бірінші съезі өтті. Оған
елдің барлық аумағынан орыс, украин, белорус, әзірбайжан, армян, татар, қазақ, түрікмен,
өзбек, т.б. делегаттар қатысты. Съезд делегаттары Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы (КСРО) құрылғаны туралы шешім
қабылдады. Оның құрамына кірген ұлттық
республикалардың барлығы Орталыққа, яғни
Мәскеуге тәуелді болды. КСРО-ның астанасы
Мәскеу қаласы болып белгіленді. КСРО-ның
құрамына Қазақстан да кірді. Одақ құрамына
енген республикалар аумағы, халқының саны,
өнеркәсіп пен мәдениетінің дамуы жағынан
әртүрлі болатын. Бұл республикалар өз алдына
дербес экономикасын, жеке тәуелсіз саясатын
жүргізе алмады, орталық билікке бағынышты
болды.
Республикалардың өзіндік рәміздері: гербі,
туы мен гимні бекітілді. Әрбір республиканың
өз астанасы болды.

1. Қазан төңкерісі
жеңіске жеткен күн?
а) 1917 жылы 1 ақпан
ә) 1917 жылы 8 наурыз
б) 1917 жылы 14 шілде
в) 1917 жылы 25 қазан
г) 1917 жылы 29 қазан
2. Қазақ Автономиялық
Кеңестік Социалистік
Республикасының
құрылған уақыты
а) 1919 жылы 20 тамыз
ә) 1919 жылы 11 жел
тоқсан
б) 1920 жылы 15 наурыз
в) 1920 жылы 26 тамыз
г) 1920 жылы 30 тамыз

Ресейде патша құла
тылғаннан кейін
қандай өзгерістер орын
алды?
Қазан төңкерісінен
кейін қандай декреттер қабылданды?
Қазақстанда Кеңес
өкіметі қалай орнады?
Кеңес өкіметі
жүргізген алғашқы
шаралары туралы
әңгімелеп бер.
КСРО дегеніміз не және
ол не үшін құрылды?
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§48. Алаш қозғалысы

Әлихан Бөкейханұлы

1.   Алашорда үкіметінің құрылуы. «Алаш» –
ертедегі түрік сөзі, «бауырлас, қандас, туыс»
деген мағынаны білдіреді.
Ұлттың азаттығы мен бостандығы үшін кү
рескен азаматтар ертедегі «алаш» ұғымын қайта
жаңғыртты. Олар «алаш» түсінігін бостандық
пен бірліктің ұраны ретінде қабылдады.
1917 жылы патша тақтан түсірілген соң,
Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы,
Міржақып Дулатұлы, Мұхаметжан Тыныш
баев және басқалар «Алаш» партиясын құрды.
1917 жылы 5–13 желтоқсан аралығында Орын
борда Жалпықазақ съезі өтті. Съезде 25 мүшеден
тұратын Алашорда үкіметінің құрылғаны жарияланды. «Алашорда» (Алаш автономиясы) деген атпен үкімет құрылды. Алашорда Кеңесінің
төрағасы болып Әлихан Бөкейханұлы сайланды. Алаш партиясы Қазақстанның жеке мемлекет болуын қалады. Алайда Алаш қозғалысы
тәуелсіздікке қол жеткізе алмады. Кеңес өкіметі
тарапынан қуғынға ұшырап, Алашорда үкіметі
таратылды. Алаш қозғалысының басшылары
мен мүшелері қатал жазаланды.
2.   Алаш қайраткерлері. Әлихан Бөкейхан
ұлы (1866–1937) – Алаш қозғалысының жетек
шісі. Әлихан зерделі, оқыған азамат еді. Ту
ған халқының қамын ойлап, елдегі барлық
қоғамдық-саяси оқиғаларға белсене қатысады.
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Ә.  Бөкейханұлы 1905 жылы патша атына
жазылған қазақ өлкесінің саяси талаптарын
ұйымдастырушылардың бірі болды. Осы үшін
«үкіметке қарсы үгіт жүргізді» деген айыппен абақтыға қамалады. Осы кезде Әлихан Бө
кейханұлының Ресейдегі I Мемлекеттік Думаға
депутат болып сайланғаны белгілі болады.
Осыған байланысты ол түрмеден амалсыз босатылып, Думаның жұмысына кешігіп келеді.
Мәскеуде өткен қоғам қайраткерлерінің
съезінде сөйлеген сөзінде Әлихан Бөкейханұлы
былай дейді:
«Осында сөйлеген поляк, латыш өкілдері
нің сөзін тыңдай отырып, мен өзіме жақсы таныс кітапты оқығандай болдым. Бізде де қазақ
тіліндегі мек
тептер қысымға ұшы
рауда... айта
берсе, қазақтың мұқтажы шаш-етектен».
Ірі қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының
жетекшісі Ә.  Бөкейханұлы бүкіл саналы ғұмы
рын туған халқының бостандығы жолындағы
күреске арнаған.
Ахмет Байтұрсынұлы (1873–1938) – Алаш
қозғалысы жетекшілерінің бірі, қазақ тіл білі
мінің негізін қалаушы, дарынды ақын, қоғам
және мемлекет қайраткері, бірқатар оқу құрал
дарын жазған ғалым.
Ахмет Байтұрсынұлы және бірқатар қазақ зия
лылары патша үкіметінен қазақ балала
рының
сауатын қазақша ашу, ол үшін оқу құралдарын
дайындауды талап етеді. Ол осы жұмысты өзі
бастайды. Қазақ тілінде тұңғыш «Әліппе» мен
«Ана тілі бойынша оқу құралын» жазады.
Ахмет Байтұрсынұлы Орынборда «Қазақ»
газетін шығаруға басшылық жасады. Газеттің
атын неге «Қазақ» деп атағандығы туралы А. Байтұрсынұлы: «Ұлт үшін деген істің
ұлғаюына күшін қосып, көмектесіп, қызмет
ету қазақ баласына міндет... жол ұзақ, ғұмыр
қысқа, қолдан келгенше халыққа жақсылық
істеп кетелік. Малша оттап, асап ішіп,
халық үшін қам қылмай, қарын тойғанға мәз

Ахмет Байтұрсынұлы

Алаш партиясы қашан
құрылды?
«Алаш азаматы»
деген ұғымды қалай
түсінесің? Ойыңды
нақты мысалдармен
дәлелде.
Жалпықазақ съезі
қандай маңызды
мәселелер қарады?
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болмайық... Бұл газеттің мақсаты – қазақ арасына ғылым, өнер жайылуына басшылық ету;
басқа жұрттардың халінен хабар беріп, таныс
тыру» деп жазады.
Міржақып Дулатұлы (1885–1935) – Алаш
қозғалысының қайраткері, көрнекті ақын.
Міржақыптың «Оян, қазақ!» атты тұңғыш
жыр жинағы 1909 жарық көрді. Онда:

Міржақып Дулатұлы

Алаш қайраткер
лерінің қызметіне
сипаттама бер.
Ә. Бөкейханұлының
өмірі мен қызметі
туралы әңгіме
дайындап кел.
А. Байтұрсынұлы
қандай оқу
құралдарын жазды?
М. Дулатұлының
қандай еңбектерін
білесің?

Көзіңді аш,
Оян, қазақ,
Көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты! –
деген сөздері халықтың еркіндікке жету ұраны
болды. Осы еңбегі үшін қуғынға ұшырап, бір
жыл түрмеге қамалады.
Оның «Бақытсыз Жамал», «Азамат», «Терме», «Қазақтар мен қырғыздардың шығу тарихы» деп аталатын еңбектерінде халық мүддесін
қорғау, елін, жерін сүю сөз болады. Орынбордағы
«Қазақ» газетінде А.  
Байтұрсынұлымен бірге
жұмыс істеді, оның серігі болды. «Ақ жол»,
«Еңбекші қазақ» газеттерінде, «Қызыл Қазақ
стан» журналында еңбек етіп, аудармашы
лықпен де айналысты.
М.  
Дулатұлы түрмеден жолдаған хатында
былай деп жазады: «...Мен өзімнің бейшара
халқымның осы құлдық жағдайынан шығуына
көмектесуді өз борышым деп санадым. Саяси
саладағы оқиғаларды дер кезінде болжай алмадым деп санаймын, ал қазір Кеңес өкіметіне
қарсы күрес деп отырғанның бәрі менің қазақ
ұлтын дербес, тәуелсіз, бақытты жағдайда
көргім келген тілегім ғана».
Алаш қозғалысының қайраткерлері өз хал
қының теңдігі мен бостандығы үшін аянбай
еңбек етті. Олар азаттық жолындағы күрестің
көшбасшылары болды.
Алаш қайраткерлерінің арманы тек 1991 жы
лы 16 желтоқсанда орындалып, еліміз шынайы
тәуелсіздікке қол жеткізді.
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§49. Қазақстанда 1920–1940
жылдары өнеркәсіп пен
ауылшаруашылығының дамуы
1.   Қазақстанды индустрияландыру. Азамат соғысы аяқталғаннан кейін Кеңес өкіметі
соғыста бүлінген, қираған шаруашылықты
қалпына келтіру қажет деп шешті. Ол үшін индустрияны дамыту және ауыл шаруашылығын
өркендету керек еді. Сондықтан кеңес адамдары аянбай еңбек етіп, азамат соғысы зардабын
жоюға кірісті.
Индустрия дегеніміз – жаңа техникамен жаб
дықталған зауыт, фабрика өнеркәсібі. Білік
ті
мамандар: инженер, техник, жұмысшылар өте
аз болатын. Жаңа зауыттар мен фабрикаларды
жабдықтау үшін станок пен машиналар тап
шылық етті. Жаңа құрылысты бастау үшін
қаражат та жетіспеді.
Құрылысшылардың қолында тек қарапайым
құрал-сайман: қоларба, күрек, балта, т.б. ғана
болатын. Топырақ пен тас мал жегілген көлік
пен тасылды.
Кеңес өкіметінің алдында алып құрылыстар
ды өте қысқа мерзімде салу міндеті тұрды. Осы
міндеттерді жүзеге асыру үшін жоспар жасалды. Ол бесжылдық жоспар деп аталды. Бірінші
бесжылдық 1928 жылы басталды.
Қуатты өнеркәсіп
ті қалыптастыруда
кеңес адам
дары күндіз-түні, боранды,
қарлы мезгілдерде, шөл мен шөлейтті
аймақтарда да қызу қарқынмен жұмыс
істеді. Мұндай алып құрылыстар салу
ісі барлық рес
публикаларда жүріп
жатты.
Индустрияландыру жылдары Қазақ
станда 150-ден астам ірі өнеркәсіп
орыны салынды. Соның бас
тылары –
Түркістан-Сібір темір жолы, Шымкент
қорғасын зауыты, Балқаш мыс балқы

Түйемен топырақ тасу
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Қазақстанда ұжымдас
тыру кезінде 100 мыңнан
астам адам жазықсыз жазаланды. 13151 адамды
қамауға алу туралы үкім
шығарылды.
Аштықтан, түрлі аурудан 2,1 миллионнан астам
адам қырылды.
Миллионнан аса қа
зақтар республикадан тыс
жерлерге көшіп кетуге
мәжбүр болды.

Түркісіб теміржолы.
Суретші Ә. Қастеев

ту комбинаты, Қарағанды көмір кен орындары,
т.б. еді.
Қазақстанда салынған өнеркәсіптер дайын
өнім шығармады. Шикізат Ресей мен Украина
өнеркәсіптеріне тасылды.
Өнеркәсіпке қажетті жаңа техниканы мең
герген мамандар, тәжірибелі жұмысшылар Мәс
кеу, Ленинград, Донбасс және басқа қалалардан
әкелінді. Қазақ жұмысшылары сол қалалар
дағы өнеркәсіп орындарына кәсіби білім мен
тәжірибе алу үшін жіберілді
2.   Түркістан-Сібір теміржолы. Бұл құрылыс
1927 жылы басталып, 1931 жылы 1 қаңтарда
пайдалануға берілді. Түркісіб теміржолы ар
қылы Сібірден Орта Азияға астық пен өнеркәсіп
тауарлары тиелген пойыз
дар жөнелтілді. Ал
Орта Азиядан өнеркәсіпті орталықтар мен то
қыма фабрикаларына мақта тасылды. Жолдың
ұзындығы 1500 километрге жетті.
Теміржол шөл дала мен тау жоталарын басып өтті. Шөлді жерде рельс тарту өте қиынға
түсті. Рельстер, шпалдар мен қиыршық тастар
түйемен тасылды. Жұмысшыларға азық-түлік
пен ауыз су қатаң норма бойынша берілді.
Түркісіб құрылысында
100 мыңдай адам жұмыс
істеді. Онда түрлі ұлт адам
дары: орыс, қазақ, өзбек,
түрікмен, тәжік, т.б. еңбек
етті.
3.  Ауыл шаруашылы
ғын ұжымдастыру. Ке
ңес өкіметі шаруа
ларға
жер берді. Бірақ шаруа
лардың қожалығы ұсақ
меншік қалпында қалды.
Әр отбасы өзінің үлесті же
рінде жұмыс істеді. Жер
ді соқамен өңдеді, егін
ді орақпен орды, бар
лық
жер өңдеу жұмыстарын
қарапайым құралдармен
атқарды.
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Ұсақ шаруа қожалығы халықты азық-түлік
өнімдерімен жеткілікті мөлшерде қамта
ма
сыз
ете алмады. Сондықтан ұсақ шаруа қожалық
тарын ірі ауылшаруашылық бірлестіктеріне
айналдыру қажет болды. Елде алғашқы мемле
кеттік және ұжымдық шаруа
шылық бір
лес
тіктері – совхоздар мен колхоздар құрыла бас
тады. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыруға
бағыт алынды. Шаруалардың колхозға өз ерік
терімен кіруі қарастырылды.
Колхозды ұжымдастыру ойдағыдай бола қой
ған жоқ. Коммунистер қазақ ауылының көш
пелі және жартылай көшпелі халқын зорлап
отырықшылыққа көшіре бастады.
1925–1933 жылдары Қазақстанда Ф.И. Голо
щекин басшылық етті. Ол Қазақстанды Орта
лықтың шикізат шылауына айналдыруды
көздеді. Көшпелі қазақтарды күштеу әдісімен
оты
рықшылыққа көшірді. Қазақтардың қо
лындағы малы мен дүние-мүлкі тартып алынып, колхозға өткізілді. Қарсы шыққандарды
қатаң жазалады, жер аударды.
Басты тіршілік көзінен, азық-түліктен айы
рылған қазақ халқы 1930–1932 жылдары аш
тықтан, түрлі аурулардан жаппай қырылды.
2,1 миллионнан астам адам қазаға ұшырады.
Миллионнан аса қазақтар аштықтың салдарынан республикадан тыс жерлерге көшіп кетті.
Қазақстандағы ұжымдастыру саясаты қазақ
халқының тарихындағы қасіретті оқиғалардың
бірі ретінде тарихта қалды.

Қазақстанда индустрияландыру ісі
қалай жүзеге асты?
Қазақстанда инду
стрияландырудың
қандай ерекшеліктері
болды?
Ауыл шаруашылығын
ұжымдастыру қалай
жүргізілді?
Ұжымдастыру
саясатының қандай
зардаптары болды?

1930 жылдары
аштыққа ұшыраған
адамдардың ауа көшуі
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§50. Қазақстанның 1920–1940 жыл
дардағы қоғамдық-саяси өмірі

1920 жылдардағы
бірінші кеңес мектебінің
оқушылары

1.   Алғашқы бесжылдық қорытындылары.
Алғашқы бес
жылдықта (1928–1933) елде көп
теген жаңа зауыттар мен фабрикалар іске
қосылды. Мыңдаған шақырым теміржолдар
мен тас жолдар салынды. Жаңа қалалардың
саны өсті. Жер қойнауындағы пайдалы қаз
баларға барлау жүргізіліп, жаңа кен орындары
игеріле бастады.
Қазақстан мұнай өндіру жөнінен Одақта
үшінші орынға шықты. Қарағанды көмір бас
сейні көмір шығаруды жылдан-жылға көбейте
түсті. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі де елеулі же
тістіктерге жетті.
Қалалар мен ауылдарға, шахталарға электр
жарығы берілді. Егіс далаларында жүздеген
мың тракторлар мен комбайндар жұмыс істеді.
Көп қабатты үйлер тұрғызылды. Мекемелер,
театрлар, мәдениет сарайлары салынды.
Білім беру ісі өркендеді. Елдімекендерде
мектептер салынып, олар оқулық және оқу
құралдарымен қамтамасыз етілді. Ашаршы
лық жылдары қаңғырып қалған жүз мыңнан
астам панасыз бала
есепке алынды. Оларды мемле
кет қамқор
лы
ғына алып, балалар үйіне орналастыр
ды. Мұғалімдер са
ны
көбейді.
Балаларға міндетті
түрде бастауыш білім
беру ісі жолға қойылды.
Ересек адамдардың
сауатсыздығын жою
үшін арнайы курс
тар
ашылды.
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Жоғары оқу орны мен орта арнаулы оқу
орындарының саны артты. Елде білімді, оқыған
мамандар саны өсті.
Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Iлияс
Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, т.б. қаламгерлер
қазақ әдебиетінің дамуына зор үлес қосты.
2.  Қазақ кеңес өнерінің қалыптасуы. Қазақ
және орыс тілдерінде хор, әдеби драма үйірме
лері, клубтар, халық театрлары құрылды. Ақ
төбе, Семей, Шымкент, Петропавл, Қарағанды
қалаларында театрлар жұмыс істей бастады.
1934 жылы Абай атындағы Қазақ академиялық
өнер және балет театры ашылды.
1938 жылы республикамызда тұңғыш «Аман
гелді» атты дыбысты фильм түсірілді. А. Жұба
новтың жетекшілігімен Құрманғазы атындағы
Қазақ мемлекеттік оркестрі құрылды. Қазақ
тың тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеев
тің «Амангелді» картинасы – қазақ бейнелеу
өнерінің жарқын туындысына айналды.
Алайда осындай жетістіктермен қатар кемші
ліктер де болды. 30-жылдардағы жазалау нау
қаны барысында көптеген көрнекті мемлекет
қайраткерлері мен ғалымдар, мәдениет өкілдері
жазықсыз құрбандыққа ұшырады.
Орталықтың үстемдігі, халық мүддесін елемеу, күш көрсету саясаты республика халқына
ауыр қайғы-қасірет әкелді.
3.   Қазақ АКСР-інің одақтас республика болып құрылуы. 1936 жылы КСРО мемлекетінің
жаңа конституциясы қабылданды. Конституция
да Қазақстан Қазақ Кеңестік Социалистік Рес
публикасы (ҚазКСР-і) деп аталды. КСРО-ның
құрамындағы одақтас республикалардың тағы
да егемендікке толық қолы жетпеді. Одақтас рес
публикалар Мәскеудің өктемдігінде өмір сүрді.
1937 жылы наурызда ҚазКСР-інің конститу
циясы бекітілді. ҚазКСР-інің заң жүзінде еге
менді құқықтары, өз жері, конституциясы, заң

Санжар Аспандияров
(1889–1938) – дарын
ды
ғалым, мемлекет қайрат
кері, дәрігер. Қазақ
тың
ұлттық ғылым академия
сының негізін са
лушы
лардың бірі.
С.  Аспандияров әске
ри дәрігер, сонымен қатар
тұңғыш тарих ғылы
мы
ның докторы атағын
1927 жылы Мәскеу уни
верситетінде алған ғалым.
Мәскеудегі Шығыстану
университетінің директоры қызметін атқарған.
1928–1931
жылдары
Қазақ мемлекеттік педаго
гикалық университетінің
тұңғыш ректоры, Алматы
медицина институтының
ұйымдастырушысы және
алғашқы ректоры болды.
1931–1933
жылдары
Қазақ АКСР Денсау
лық
сақтау Халық Комис
са
рының орынбасары қыз
метін атқарған.
Ол Қазақ
стан тарихы
нан бірқатар іргелі ең
бектер жазған.
1938 жылы қуғынсүргінге ұшырап, заңсыз
жазаланды.
1989 жы
лы Алматы
медициналық институтына С.   Аспандияров есімі
берілді.
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Тұрар Рысқұлов
«Сталинге хат»

Тұрар Рысқұлов (1894–
1937) – көрнекті қоғам жә
не мемлекет қайраткері.
1926 жылдан 1937 жылдың мамыр айына де
йін
11 жыл РКФСР Ха
лық
Комиссарлары Кеңесі төр
ағасының
орынбасары
қызметін атқарды. Түркі
сіб темір жолын салу
жөніндегі
мемлекеттік
комиссияның төрағасы болып, орталықтан қажетті
қаржы, техника бөлдірді.
1929–1932 жылдары Қазақстанда ауыл шаруашы
лығын ұжымдастыруда
кеткен
кемшіліктердің
зардаптары, елдегі аштық,
ха
лықтың қасіреті туралы 1933 жы
лы Сталинге
екі рет хат жазған.

шығарушы және атқарушы органдары болды.
ҚазКСР-інің гербі, туы мен гимні қабылданды.
4.   Зиялы қауымды қудалау. 1924 жылы
В.И. Ленин қайтыс болғаннан кейін КСРО мем
лекетінің басына келген И. В. Сталин 30-жылда
ры жаппай жазалау, қуғын-сүргін (репрессия) ұйымдастырды. Өз халқының азаттығы
мен егемендігі үшін күрескен, оқыған саналы
аза
маттар сталиндік жазалау шара
ларынан
зардап шекті. Әлихан Бөкейханұлы, Ах
мет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Жү
сіпбек Аймауытұлы, Міржақып Дулатұлы,
Мұхаметжан Тынышбаев, Әбдірахман Әйтиев,
Сақыпкерей Арғыншиев, Тұрар Рысқұлов,
Смағұл Сәдуақасов және басқалар 1937 жылы
жазықсыз жазаға ұшырады. Қазақ әдебиетінің
көрнекті өкілдері – Сәкен Сейфуллин, Бейімбет
Майлин, Iлияс Жансүгіров, т.б. сталиндік зұл
матта қаза тапты. Көптеген адамдар жер аударылды, еңбекпен түзеу лагерьлеріне қамалды,
түрмелерде азап шекті, атылды.
Қуғын-сүргін құрбандарының әйелдері мен
бала-шағасы да азап шекті. Еліміз егемендік
алғаннан кейін ғана сталиндік зұлмат құр
бандары ақталды. Оларды мәңгі есте қалдыру
үшін қалалар мен ауылдарда ескерткіш қойыл
ды. 1992 жылдан бастап 31 мамыр – «Саяси
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» күні аталып, республика жұртшылығы ұлттық қаралы
күн ретінде қуғын-сүргін құрбандарын еске
алып отырады.

Алғашқы бесжылдықта Қазақстан қандай
жетістіктерге жетті?
Өнеркәсіп қалай дамыды?
Қазақ өнерінде қандай жетістіктер болды?
ҚазКСР-і құрылуы туралы әңгімеле.
Жазықсыз жазаланған қуғын-сүргін құрбандары
туралы не білесің?
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§51. Ұлы Отан соғысы
1.  Ұлы Отан соғысының басталуы. Германияда 1933 жылы билік басына келген Адольф Гитлер: «Немістер – жер бетіндегі ең таңдаулы ұлт,
басқа халықтар оған қызмет етуі тиіс», – деп
неміс халқының санасын улай бастады. Соғыс
техникасы мен қарулы күштерін әбден күшейтіп
алған фашистік Германия бүкіл дүниежүзін
жаулап алуды ойлады. Ол алдымен Австрия
мен Чехословакияны басып алды, Польшаға
баса-көктеп кірді. Англия мен Франция фашис
тік Германияға қарсы соғыс жариялады. Бұл
1939 жылдың 1 қыркүйегі болатын. Осылайша
екінші дүниежүзілік соғыс басталды.
Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан, тұтқиылдан КСРО-ға
шабуыл жасады. Кеңес Одағының Ұлы Отан
соғысы басталды.
Тарихта Ұлы Отан соғысындай қасіретті со
ғыс болған емес. Бұл соғыс 1418 күн мен түнге
созылды. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес
адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы
қазақстандықтар болатын.
2.   Қазақстандықтардың майдандағы ер
лігі. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап қа
зақстандықтар да фашистік басқыншыларға
қарсы кескілескен ұрыстарға қатысты. Жауға

Ұлы Отан соғысында
кеңес адамдары жан
қиярлық ерлік пен батыр
лықтың үлгісін көрсетті.
Соғыс майдандарында тек
ересек адамдар ғана емес,
тіпті балалар да ерлік
пен астыртын жұмыстар
жүргізді, тылда еңбек
етті, партизан отрядтарында қаһармандықпен
шайқасты.
Кеңес халқы Отанын
қорғау, жеңіске жету, фа
шизмді талқандау үшін
әділетті соғыс жүргізді.
Фашистік Германия жа
ғынан басқа елдерді басакөктеп, жаулап алуға ба
ғытталған әділетсіз соғыс
болды.
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«Менің өмірім тікелей
қазақ даласымен байланысты. Мен осында тудым, соғыстың қысыл
таяң күндері қазақстан
дықтар жақындарындай,
өз баласындай қамқорлық
жа
сады. Қазақстан же
рінде мен ұшқыш болдым. Ғарыш кемесіне мі
ніп, осы жерден көкке
самғап, осы жерге қайта
қондым. Қалай сіздерді
сүй
меске, қалай сіздерді
мақтаныш тұтпауға болады, қазақстандықтар!» –
деп тебірене жазды екі
мәрте Кеңес Одағының
Батыры атағын алған
КСРО ғарышкер-ұшқы
шы В.А.  Шаталов.
Ел мен ердің жеңісі.
– Алматы, 1985, 20-б.

тойтарыс беру ісіне өз үлесін қосты. Соғыс
жылдарында республикамызда ондаған әскери
құрама жасақталды. Атқыштар, атты әскер
дивизиялары мен бригадалар құрылды. Олар
қан майданда жанқиярлық ерліктің үлгісін
көрсетті.
497 қазақстандық ерен ерлігі үшін Кеңес
Одағының Батыры деген ең жоғары атаққа ие
болды. Солардың қатарында қазақ халқының
ержүрек қыздары Әлия Молдағұлова мен Мән
шүк Мәметовалар да бар. Төрт қазақстандық
ұшқыш Т. Бигелдинов, С. Луганский, И. Павлов, Л. Беда Кеңес Одағының Батыры атағына
екі мәрте ие болды. Мыңдаған қазақстандық
жауынгерлер майдандағы асқан ерліктері үшін
орден-медальдармен марапатталды.
3.   Брест қамалын қорғау. Соғыс таңғы 4-ке
таман фашистердің Белоруссиядағы Брест қа
малына шабуыл жасауымен басталды. Соғыстың
алғашқы минуттарында-ақ көптеген жауынгерлер, шекарашылар, әйелдер мен балалар не болып жатқанын біліп те, түсініп те үлгерместен
қаза тапты. Тірі қалғандары ақырғы демі
таусылғанша шайқаса берді. Брест қамалын
ерлікпен қорғау бір айдан аса уақытқа созылды.
Фашистер жүздеген километр алға жылжып,
баса-көктеп кірді. Қамал қоршауда елден бөлініп
қалды. Онда қорғаушылар сусыз, азық-түліксіз
қырылып жатты.
Брест қамалын қорғаушылардың арасын
да
В. Фурсов, И. Айтбаев, Д. Жақыпов, К. Иман
құлов, М. Ниязов, К. Байжігітов, Г. Д. Деревянко, Қ. Тұрдиев, т.б. қазақстандықтар да болды.
Брест қамалын қорғаушылардың ерлігі халқы
мыздың жүрегінде мәңгі сақталады. 1965 жылы
Брест қамалына «Батыр қамал» атағы берілді.
4.  Қазақстандықтардың тылдағы ерен ерлігі.
Қазақстандықтар майданда ғана емес, тылда да
ерен ерлік көрсетті. Тылдағылар армияны қару-
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жарақ, оқ-дәрі, азық-түлікпен кі
діріс
сіз жаб
дықтап тұрды. Республикада шаруашылықтың
барлық саласы соғыс мақсатына лайықтап
қайта құрылды. Республикада әскери өндірісті
нығайту, соғыс техникасын көптеп шығару, түс
ті металды, көмір, мұнай кен орындарындағы
жұмыстарды жақсарту қажет болды. Қазақстан
марганец өндіру ісін жеделдетті. Уралдың металлургия зауыттарын шикізатпен қамтамасыз
етуде ерен еңбек етті. Қарағанды кеншілері
мыңдаған тонна көмір өндірді, Өскемен мырыш комбинаты соғысқа қажетті өнім өндіру
мөлшерін ұлғайтты.
Ғалымдар мен инженерлер де тынбай жұмыс
істеді. Кен өндіруді ұлғайту ісіне КСРО Ғылым
академиясының президенті В. Л. Комаров және
академик Қ. И. Сәтбаев бастаған ғалымдар үлкен
үлес қосты.
Шымкенттегі қорғасын зауытының өні
мі
оқ жасайтын зауыттарға жіберілді. Теміржол
шылар майданға қажетті әскери техниканы,
қару-жарақ, азық-түлікті, киім-кешектерді тоқ
таусыз жөнелтіп жатты. Қазақстанға жау қор
шауында қалған Ресей, Украина, Белоруссиядан жүз мыңдаған адамдар көшіп келді. Оларды
қазақ халқы құшақ жая қарсы алды.
Соғыс жүріп жатқан жерлерден 220 зауыт
пен фабрика, кәсіпорын Қазақстанға көшірілді.
Мәскеу қаласы мен облысынан 40 зауыт көшіп
келді. Соның ішінде Мәскеу авиация зауыты,
Дзержинский атындағы электромеханикалық
зауыт және басқалар келе сала өнім өндіре бас
тады.
Украинадан 70-тен аса өнеркәсіп көшіріліп
әкелінді. Өнеркәсіп орындарымен қатар мыңда
ған мамандар да көшірілді. Донбасстан 3200-дей
шахтер мен техниктер келді.
Майданға аттанған жұмысшының станогына
жас балалар мен қарттар, әйелдер тұратын. Адам-

Қазақстан Ұлы Отан
соғысы жылдары көшіп
келген 1,5 миллион адам
ның туған отанына айналды. «Алыстағы Қазақ
станда, Теректі ауылында
біз өзімізді үйіміздегідей
сезінеміз», – деп жазды
КСРО-да тұңғыш трак
торшы әйелдер бригадасын ұйымдастырған атақ
ты Паша Ангелина.
Осы сөздің мәнін тү
сіндір.

164
дар зауыт-фабрикалардың жұмысын тоқтатпай,
тәуліктер бойы аянбай еңбек етті. Қазақстан
майданды шикізатпен қамтамасыз ететін басты
әскери базаға айналды. Сонымен қатар майданды малмен, мал өнімдерімен қамтамасыз етті.
Соғыс жылдары Қазақстан мал саны жағынан
Ресейден кейінгі екінші орынға шықты.
Ыбырай Жақаев (1891–1981) – әйгілі күріш
өсіруші, Қызылорда облысының Шиелі ауданында дүниеге келген.
Ыбырай Жақаев
Осы ауданның «Қызыл ту» колхозының звено жетекшісі болды. Оның звеносы бекітілген
егістің әрбір гектарынан орта есеппен 80–90 цен
тнер күріш алды. Атақты күрішші 1966 жылдан
бастап дербес зейнетке шыққанына қарамастан
еңбек жолын тоқтатпады, жастарға өз тәжірибе
сін үйретті. Еңбегі бағаланып, Ы. Жақаев 2 мәр
те Социалистік Еңбек Ері атағын алды, орден
дермен, медальдармен марапатталды.
Шығанақ Берсиев (1881–1944) – тары өсіру
Шығанақ Берсиев
дің әйгілі шебері. Ақтөбе облысы Ойыл ауданы «Құрман» ұжымшарының звено жетекшісі
болды. Жыл сайын Ойыл ақ тарысының саба
ғы майысып тұрған күлте
лерін таңдап, оның
Ұлы Отан соғысы қа
ірі дәнін ғана тұқымға алып отырған. Шөлейтті
шан басталды? КСРОаймақтың қиын ауа райына қарамастан, оның
ның аумағын картазвеносы тарының жақсартылған жаңа сортын
дан көрсет.
Қазақстандықтардың өсіру арқылы әр гектардан: 1941 жылы – 165;
Ұлы Отан соғысындағы 1943 жылы – 201 центнер өнім жинады. Осыерліктері туралы не
лайша тары өсіруден дүниежүзілік рекордқа
білесің?
қол жеткізді.
Қазақстандықтардың
Ш.  Берсиевтің звеносы соғыстың ауыр кезін
тылдағы ерліктерін
де майданға 49 вагон тары жөнелтті. Атақты
баянда.
тарышының еңбегі жоғары бағаланып, ол екі
Қазақстанға қандай
мәрте Ленин орденімен марапатталды.
кәсіпорындар көшіп
Соғыс кезінде Ы.  Жақаев, Ш.  Берсиевтермен
келді?
Брест қамалын
бірге Ким Ман Сам, В.П.  Кривич сияқты ең
ерлікпен қорғаушылар
бекшілердің есімі бүкіл елге танылды.
туралы айт.
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§52. Қазақстандықтар Ұлы Отан
соғысында
1.  Қазақстандықтар Мәскеу үшін шайқаста.
Фашистік Германия Кеңес Одағының астанасы – Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбіндегі
шайқаста Қызыл армия ентелеп келе жатқан
фашист басқыншыларын тоқтатып, өздері қар
сы шабуылға шықты. Бұл жеңісте қазақстан
дықтардың үлесі зор болды.
1941 жылы Алматыда генерал И.В. Панфилов
316-атқыштар дивизия
сын жасақтайды. Осы
дивизияның 28 панфиловшы-батырлары Мәс
кеу қаласын қорғауда ерліктің өшпес үлгісін
көрсетті. Волоколамск тас жолының маңында
ғы маңызды жерді қорғаған 28 жауынгердің
22-сі қазақстандықтар еді. Онда түрлі ұлт адам
дары: орыс, украин, қазақ, өзбек, қырғыз, тү
рікмен де болған еді. Оның төртеуі қазақ жауын
герлері: Н. Есболатов, Ә. Қожабергенов, Ә.   Қосаев,
М.   Сеңгірбаев болатын. 316-дивизия 1941
жылы 26 қазаннан 18 қарашаға дейін
ерлікпен шайқасты. Дубосеково разъезі
маңында саяси жетекші В.Г.  
Клоч
ков:
«Ресей – кең-байтақ, бі
рақ шегінерге
жер жоқ. Артымызда Мәскеу!» – деген
ұран тастап, жауынгерлерді жауға қарсы
шайқасқа жігерлендірді.
28 жауынгер басқыншылардың 50 танкісіне қарсы тұрды. Танкілер бірінен соң
бірі жанып жатты. Батырлардың барлы
ғы дерлік қаза тапты. 28 батырға Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
1941 жылы аға лейтенант Бауыржан
Момышұлы Мәскеу түбіндегі шайқаста
қазақстандық батальонды басқарды. Өз
жауынгерлерімен жау қоршауын үш рет
бұзып шықты.

Панфиловшыларды ха
лық не үшін қастерлеп,
естерінен шығармайды?
Мәскеу үшін шайқасқа
қатысқан соғыс ардаге
рінің әңгі
месін тыңдап
отырмын деп сезін. Ол са
ған Мәскеу маңында бол
ған сұрапыл соғыс жайлы
айтып берді. Сен қалай
ойлайсың, ол өз әңгі
ме
сіне нені арқау етеді және
неліктен? Мәс
кеу үшін
шайқасқан батыр
лар туралы әңгіме дайында.
Бауыржан Момышұлы
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Бауыржан Момышұлы:
«Біз Ұлы Отан соғысында қан кешіп жүріп сендерге бақыт әпердік, жас ұрпақ.
Ол – қазіргі кең-жазира Отаның сенің. Отансыз өмір, онсыз қуаныш жоқ. Соны
көздің қарашығындай сақтаңдар.
Ұлы іс Отанға деген сүйіспеншіліктен, халыққа деген құрметтен, осы екеуі
үшін аяусыз еткен еңбектен туады. Өткен Отан соғысында он тоғыз-жиырма жасар азаматтар ерекше ерлік көрсетті. Жиырма жас – тарихи ерліктер жасайтын
жас. Осыған әрқашанда әзір болу керек.
Жастарымыз Отаншыл болсын. Отаншылдық – әр адамға керекті ең ұлы
қасиет. Отаншылдық өз үйіңнен басталады. Кімде-кім ата-анасын ардақтаса, сол
ата-анадан бірге туған бауырларымен тату болса, өзінің өскен ауыл, қаласын,
туған ұлтын сыйлап, қадірлесе, сол адам отаншыл болады. Өз әке-шешесін
ардақтамаған өзгенің ата-анасын құрметтемейді. Үйде бауырмал болмаған, түзде
интернационалист болмайды. Өз ауылының тасын сыйламаған, өзге ауылдың
тауын қадірлемейді. Өз ұлтын жақсы көрмеген, өзге ұлттарды ұнатпайды. Мұны
ұлтшылдықпен шатастырмау керек. Екеуі аспан мен жердей екенін жастар ажырата білуі шарт.
Намыс – адамзаттың алтын туы. Әке-шешесін сыйлаған балада ғана намыс болады. Оларды ұялтпайын, сүйегіне таңба түсірмейін, өлсем өлейін, бірақ
ата-анамды, жұртымды жерге қаратпаймын дейді. Ер жігіттің елі – ата-анасы,
Отаны, өз үйі...»
Нұршайықов Ә. Ақиқат пен аңыз. – Алматы, 1976, 380-381-бб.

Төлеген Тоқтаров
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Б.  Момышұлы соғысты полковник шенінде,
9-гвардиялық атқыштар дивизиясының коман
дирі болып жүріп аяқтады. Оған соғыс аяқтал
ғаннан 45 жылдан кейін ғана, 1990 жылы Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді.
Төлеген Тоқтаров соғыс қарсаңында Лени
ногор полиметалл комбинатында жұмыс істеді.
Ол 8-гвардиялық ат
қыш
тар дивизиясы қата
рында шайқасты. Мәскеу облысы Бородино селосы үшін болған шайқаста асқан ерлікпен қаза
тапты. Т. Тоқтаровқа Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді.
Кеңес Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллин
даңқты 8-гвардиялық дивизия құрамында шай
қасты. Ол көптеген фашисті атып өлтірді, жаудың
бірнеше танкісін жойып, ерлігімен көзге түсті.
Кеңес жауынгерлерінің Мәскеу түбіндегі же
ңісі миллиондаған адамдардың жеңіске деген
сенімін оятты. Мәскеуді қорғаушылар ерлігі ел
аузында аңызға айналды.
2.  Ленинградты қорғау. Гитлерлік басқыншы
лар 1941 жылдың қыркүйегінде Ленинградқа
жетіп, қаланы толық қоршауға алды. Ленинград үшін ауыр блокада күндері бас
талды.
900 күн мен түн басқыншылар Ленинградты
әуеден бомбалады, ауыр зеңбіректен оқ жау
дырды. Олар қаланы бүкіл елден бөліп тастады.
Нан мен отын жетіспеді. Электр жарығы болмады. Қала көлігі мен су құбыры істен шықты.
Адамдар аштықтан қырылып жатты. Бірақ қа
ла ерлікпен қорғана берді. Қаланы Ленинград
майданының әскерлері мен Балтық теңізшілері
қор
ғады. Ленинград қаласының тұрғындары
ержүректілік көрсетті. Қақаған суыққа, аш
тыққа, 900 күн қоршауға қарамастан, Ленин
градтың кейбір зауыттары жұмысын тоқ
тат
пады. Адамдар 15–16 сағаттан жұмыс істеді.
Киров зауытынан ауыр танкілер тікелей май
данға аттанып жатты.

Жамбыл Жабаев

Жамбыл Жабаев (1846–
1945) – 14 жасынан өлең
айтып, 15 жасында Сү
йін
бай ақыннан бата ал
ған ұлы ақын, жырау,
жыршы. Жамбыл есімін
алғаш елге танытқан өне
рі – оның айтыстары. Жаныс ақынмен, Айкүміс
пен, Құл
мамбетпен, Дос
панбетпен т.б. айтыстарында Жамбыл кестелі
сөздің шебері, тапқыр шешен екендігін көрсетеді.
Ол «Өтеген батыр»,
«Сұ
раншы батыр», т.б.
ұзақ-ұзақ эпос жырларын
жатқа айтатын.
Жамбылдың қоршау
дағы Ленинград халқы
на арнап жазған «Ленин
градтық өренім» өлеңі
жазылған плакат сол
кезде қала көшелерін
де
жапсырулы тұрды. Бұл
өлең халықты ерлікке
ша
қырып, жеңіске жұ
мылдырды.
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«Еділ бойындағы шай
қаста
ұшқыш-штурман
Нүркен Әбдіров мәңгі
өшпес ерлік жасады. Қа
лада ұрыс жүріп жатқан
болатын. Н.Әбдіров ұша-
ғы
мен 18 рет ұшып ба-
рып, немістің 12 танкісін,
28 автомашинасын, 3 дзо-
тын, 3 зеңбірегін қиратты,
50 фа
шисті жойды. Шабуыл күндерінің бірінде
ол ма
ңызды тапсырманы орын
дау үшін жау
шебіне төрт рет ұшып
барды. Соңғы барғанда
ұшағына оқ тиді. Аэрод
ромға жету мүмкін еместі. Нүркен жанып ба
ра
жатқан ұшақты фа
шис
тердің танк колоннасына
бағыттады».
Р. Аманжолов.
Шайқаста шыңдалған
достық.
Алматы, 1985, 97-б.

Ленинград бүкіл елмен бір ғана жол – «Өмір
жолы» атанған Ладога көлінің мұзы арқылы
байланыс жасады. Осы мұз арқылы күн сайын
жүздеген машинамен қоршауда қалған қалаға
азық-түлік пен оқ-дәрі жіберілді. Қаладан күн
сайын ауру адамдар, қарттар мен жас балаларды тасыды.
Ленинградқа бүкіл ел көмектесті. 1944 жыл
дың қаңтарында кеңес әскерлері шабуылға шы
ғып, қала қоршаудан құтылды. Басқыншылар
Ленинградтан қуып тасталды.
Ленинградты қорғауда қазақстандық жауын
герлер де ғажайып ерлік көрсетті. 1944 жылдың қысында Ленинград түбінде Сұлтан Бай
мағамбетов жаумен шайқасты. Жаудың
атыс ұясынан пулемет оғын қардай боратып,
бас көтертпей қойды. Жолдастарын аман сақ
тау үшін С.  
Баймағамбетов еңбектеп барып,
атыс ұясын кеудесімен жапты. Мұны көр
ген жауынгерлер алға ұмтылып, шепті бұзып
өтті. Қаһармандықпен қаза тапқан С.  Бай
ма
ғамбетовке Кеңес Одағының Батыры атағы бе
рілді. Бұл ерлікті қазақстандық жауынгерлер
С. Есқалиев, А.  Сухамбаев, И.  Батин, И.  Сиуридин және басқалар да қайталады.
3.  Қазақтың қаһарман қыздары.
Әлия Молдағұлова (1924–1944) – Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. Жаста
йынан жетім қалып, туыстарының отбасында
тәрбиеленеді. 1942 жылы майданға өз еркімен
аттанып, мер
гендер мектебін үздік бітірген
Әлия 2-Прибалтика майданының 54-атқыш
тар бригадасы құра
мында шайқасып, асқан
мергендігімен көзге түседі. 1944 жылы Новосокольники стансасы маңындағы шайқаста
қазақтың батыр қызы ерлікпен қаза тапты.
Әлияға Отан қорғауда көрсеткен ерлігі мен
қаһармандығы үшін Кеңес Одағының Батыры
атағы берілді.
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Әлия
Молдағұлова

Мәншүк Мәметова (1922–1943) – Батыс
Қазақстан облысы Орда ауданында туған.
Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк Алматы медицина институтында оқып жүрді.
1942 жылы өз еркімен майданға аттанады. Калинин майданының 21-гвардиялық атқыштар
диви
зиясы құрамында ұрысқа қатысады. Аға
сержант, пулеметші ержүрек қыз ерекше мер
гендігімен, қаһармандығымен көзге түседі.
1943 жылы 15 қазанда Невель қаласы түбінде
болған шайқаста М. Мәметова ерлікпен қаза
тапты. Оған Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді.

Мәскеуді қорғаушы
лардың ерлігі туралы
әңгімелеп бер.
28 гвардияшыпанфиловшылардың
ерлігі туралы
не білесің?
Б. Момышұлы кім?
Ол туралы қандай
кітаптар оқыдың?
Оның ерлігі туралы
қандай кинофильм
көрдің?
«Отанды сүю» деген
сөзді қалай түсінесің?
«Б. Момышұлы –
өз Отанын шексіз
сүйген батыр» деген
тақырыпта хабарлама дайында.
Ленинградты қорғау
шылардың ерлігі
туралы айт.
«Ә. Молдағұлова мен
М. Мәметованың
өмірі – ерліктің үлгісі»
деген тақырыпта
шығарма жаз.
Ленинградты қоршау
қанша уақытқа
созылды?

Мәншүк
Мәметова
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§53. Сталинград шайқасы.
Қазақстандықтардың ерлігі
1.  Сталинград шайқасы. Мәскеу түбінде же
ңіліске ұшыраған фашист әскерлері астық пен
мұнайға бай оңтүстік аумақты жаулап алмақ
болып, Сталинград (қазір Ресейдің Волгоград
қаласы) бағытына ең таңдаулы әскерін жіберді.
Кеңес жауынгерлері: «Өліспей беріспейміз!» –
деген ант берді. Сталинград қаласының әр үйі,
әр көшесі қамалға айналды. Кеңес жауынгерлері
фашист әскерінің күн сайын 20–25 шабуылына
тойтарыс берген кездері болды. Қала іші бомба
мен снаряд жарылысынан, пулемет пен автомат
оқтарынан жалындаған өртке, қара түтінге айналды.
Сталинградқа ірі әскер құрамы, танкілер,
ұшақтар мен артиллерия жеткізілді. Кеңес жа
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уынгерлері 330 мың фашист әскерін, генералфельдмаршал Ф.  
Паулюстің 6-армия
сын қор
шауға алды. 1943 жылы 2 ақпанда кескілескен
шайқастан соң генерал-фельд
мар
шал қолға
түсті. Сталинград шайқасы аяқталды.
Сталинград батыры атанған Қарсыбай Сыпа
таев ұрыс даласында асқан ерлік пен қаһарман
дық көрсетті. Шайқастардың бірінде ол 25-тей
фашист солдатын жойып жіберді. 1942 жылы
25 қарашада Шарнутовский селосын фашист
ұшақтары төбеден бомбаласа, жерден 30-дан аса
танк қаптап, ажал оғын бүрікті. Сыпатаев және
оның жауынгер достары танкілерді бронбұз
ғыш оқпен, минамен қарсы алды. Танкілердің
қардай жауған оғынан Қарсыбайдың жолдас
тары бірінен кейін бірі ажал тауып жатты.
Қарсыбайдың қолында жалғыз снаряд қалған
еді. Жау танкісі оқ боратып жақындап келеді.
Қарсыбай қаймықпастан алға ұмтылып, жау
танкісінің астына құлады. Танк күл-талқан
болып жарылды. Артында келе жатқандары
кілт тоқтады. Осылайша Сыпатаев асқан ерлік
жасап, фашист танкілерінің жолын бөгеді.
Қ. Сыпатаевқа Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді.
2.  Жау тылында. Қалың ормандарда, Қырым
тауларында, Украина далаларында қазақстан
дық партизандар ерлікпен шайқасты. Жұмағали
Саин, Әди Шәріпов, Қасым Қайсенов, А.С. Егоров, Ф. Абдуллин және басқа партизандар жау
тылында күрес жүргізді.
Соғыстың басында партизан қозғалысын
ұйымдастыру үшін тылға арнайы дайындықтан
өткен коммунистер мен комсомолдар аттандырылды. Партизандар Қызыл армияға елеулі
көмек көрсетіп, олармен үнемі байланыста болды. Витебск облысында алматылық Ғалым Ахмедияров басқарған партизандар немістер өте
тін 765 пойыз рельсін жарып, істен шығарды.

Ұлы
Отан
соғысы
1941 жылы 22 маусымда басталып, 1945 жылы
9 мамырда жеңіспен аяқ
талды.
Соғыс 1418 күн мен
түнге созылды.
Соғыста 27 миллионнан астам ке
ңес адамдары қаза тап
ты. Оның
410 мыңы қазақстандық.

Ұлы Отан соғысының
қандай ірі ұрыстарын
білесің? Осы ұрыс бол
ған жерлерді картадан
көрсет.
Сталинград шайқасы
қай аумақта өтті?
Жау тылындағы партизандар құрамалары
шайқасқан аудандарды
картадан тап.
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Сталинград шайқасы
туралы әңгімеле.
Қарсыбай Сыпатаев
қандай ерлік жасады?
Жау тылындағы партизандар ерлігі туралы әңгімеле.
Қазақстандық
ұшқыштар, екі мәрте
Кеңес Одағының
Батырлары Т. Бигелдинов, С. Луганский,
Л. Беда, И. Павлов
ерліктері туралы
әңгімеле.
Қазақстандық батырлар туралы қандай
кітаптар оқыдың, қан
дай кинофильм, спек
такль көрдің? Есіңе
түсіріп, айтып бер.

3.  Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атанған қазақстандықтар.
Талғат Бигелдинов (1922 ж. т.) –
авиация генерал-майоры, екі мәрте
Кеңес Одағының Батыры. Т. Бигелдинов 305 рет жауынгерлік тапсырмамен ұшып, фа
шистің жүздеген
танкісін, зеңбіректері мен солдаттарын жойды. Әуе шай
қасында жау
дың 7 ұшағын қиратты. Ұлы Отан соғысындағы асқан ерлігі үшін екі мәр
те Кеңес Одағының Батыры атанып,
орден-медальдармен марапатталды.
Беда Леонид Игнатьевич (1920–
1976) – әскери ұшқыш, авиация
генерал-лейтенанты, екі мәрте Кеңес
Одағының Батыры. 1942 жылы 16 тамызда Сталинград майданында шайқасқа қатысып, ерлігі
үшін Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды.
Ержүрек ұшқыш 214 рет жауынгерлік тапсырмамен ұшып, жауға қирата соққы берген. Ерлігі
үшін екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атағы
берілді.
Луганский Сергей Данилович (1918–1977) –
авиация генерал-майоры. Алғаш 1939–40 жылдары финдермен болған соғыста батырлығымен
көзге түседі. Ұлы Отан соғысына басынан аяғына
дейін қатысады. Кескілескен әуе ұрыстарында
жаудың 37 ұшағын, әріптесімен бірге 6 ұшақ
ты жойып, екі рет таран жасаған. Осындай
асқан ерліктері үшін екі мәрте Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді.
Павлов Иван Фомич (1922–1950) – соғысқа
1942 ж. желтоқсаннан араласты. 200-ден аса
әуе шабуылына қатысып, жеке өзі жаудың
3 ұшағын атып түсірді. Осындай ерлігі үшін
екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атанды.
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§54. Ұлы жеңіс
1.   Берлин үшін шайқас. 1945 жылдың басында шығыстан кеңес әскерлері, батыстан американ, ағылшын әскерлері Германия жеріне
шешуші шабуылға шықты. Фашистер астанасы
Берлин қаласын күшті бекініске айналдырды.
Метроның есіктерін оқ өтпейтін қалқандармен
жапты. Байланысты метро арқылы жүргізді.
Кеңес әскерінің мыңдаған ұшақтары аспаннан бомба жаудырса, ондаған мың зеңбіректері
Берлинді жан-жақтан атқылап, жауынгерлер
тіке шабуылға шықты. Қала ішінде жеті күн
ұрыс болды. Кеңес әскерлері қала орталығына,
рейхстагқа да жетті. Рейхстаг төбесіне ержүрек
жауынгерлер Егоров пен Кантария Қызыл ту
тікті. Рейхстаг қабырғасына алғашқы ту тіккен
жауынгерлердің бірі қазақстандық Рақымжан
Қошқарбаев болды.
1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. Ұлы Отан соғысы аяқталды. 1945 жылы
9 мамыр күні кеңес халқы салтанатты түрде жеңіс күнін тойлады.
Бұл соғыста кеңес халқы фашизмді
жеңіп шықты, олар елі мен жерін
қорғап қалды және басқа халықтарды
фашистік құлдықтан құтқарды.
2.  Рақымжан Қошқарбаев (1924–
1988) – Ұлы Отан соғысының және
еңбек ардагері. Соғыс басталғанда
Рақымжан небәрі он жетіге тол
ған
болатын. Ол майданға өзі сұ
ранады.
1942 жылы Фрунзе жаяу әскер учили
щесін кіші лейтенант дәрежесінде
бітіріп шығады. Польша мен Герма
нияны азат етуге қатысады. Қошқар
баев 1945 жылы Рейхстагқа алғашқы
лардың бірі болып жеңіс туын тікті.

Фашистік Германияға
қарсы соғыстың Ұлы
Отан соғысы аталуы
неліктен?
Ладога көлін ленин
градтықтар неге «Өмір
жолы» деп атады?
«Бүкіл ел біртұтас
әскери лагерьге
айналды» дегенді
қалай түсінесің?
Кеңес Одағының
екінші дүниежүзілік
соғыста жеңіске
жету себебі неде?

Рейхстагқа ту тігу
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Лейтенант Р. Қошқарбаев пен қызыләскер
Булатов күндізгі сағат 11-ден кешкі 6-ға дейін
Рейхстагқа дейінгі 300 метр жерге жеті сағатта,
үздіксіз жауған оқтан қорғана отырып әрең
жетеді. Жау мықты қорғаныс бекінісін жасаған
Рейхстаг қабырғасына жеңіс туын қадайды.
Ол кезде Рақымжан 21 жасқа да толмаған еді.
Р. Қошқарбаевтың ерлігі фотосуретімен майдан
газеттерінде жарияланады.
Рақымжан Қошқарбаев
Ол Қызыл Ту, Бірінші дәрежелі Отан соғысы
орденімен марапат
талған. 1999 жылы Халық
Қаһарманы атағы берілді.
3.  Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқ
та
Қаһарман қалаларды
луы. Фашистік Германия талқандалған соң да
ата, оларды картаекінші дүниежүзілік соғыс жалғаса берді. Осы
дан көрсет. Неліктен
бұлар «қаһарман қала» соғыста фашистік Германияның негізгі одақ
деп аталады?
тасы болған Жапония АҚШ пен Англияға, Қы
Қызыл Армия фашис
тайға қарсы соғысты тоқтатпады. Жапония көп
терден азат еткен
жылдар бойы Кеңес Одағына қауіп төнді
ріп,
елдерді картадан
миллионға жуық таңдаулы армиясын шекаракөрсет.
Кеңес Одағы Ұлы Отан да жауынгерлік әзірлікте ұстап келген еді.
соғысында неліктен
Кеңес Одағы 1945 жылы 6 тамызда Жапо
жеңіске жетті?
нияға соғыс жариялады. Германияны жеңген,
Қазақстандықтар
жауынгерлік рухы жоғары кеңес жауынгер
Ұлы Отан соғысының
лері жапон әскерлерін ойсырата талқандады.
жеңіспен аяқталуына
1945 жылы 2 қыркүйекте Жапония әскері қа
қандай үлес қосты?
Р. Қошқарбаев қандай
руын тастап, жеңілгенін мойындады.
ерлік жасады?
1945 жылы 2 қыркүйекте Жапонияның
Екінші дүниежүзілік
тал
қандалуымен екінші дүниежүзілік соғыс
соғыс неше жылға
аяқталды.
созылды?
Тапсырма. Оқулық мәтінін пайдалана отырып, мына кестені толтыр.
№

Негізгі оқиғалар, ірі шайқастар

Болған жылдары
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§55. Тың игеру
1.	Соғыстан кейінгі халықтың жағдайы.
Ұлы Отан соғысын жеңіспен аяқтаған кеңес
халқына соғыстың зардаптарын жою, бейбіт
өмірге көшу оңайға түспеді.
Елге қажетті азық-түлік пен тауарлар
жетіспеді. Нан, май, ет, қант, мата, аяқкиім
қатаң түрде карточкамен берілді. Ендігі міндет
соғыстың зардабын жою болды.
Қазақстан фашистік басқыншылардан күй
зелген аудандарға өз көмегін аяған жоқ. Қуаң
шылық, ашаршылық жайлаған аудандарға
астық беріп көмектесті. Бірақ республикада
ауыл шаруашылығы артта қалған еді. Өнді
рілетін астық көлемі халықтың қажетін толы
ғымен қамтамасыз ете алмады.
1950 жылы республикамызда 3696 колхоз
құрылды. Ендігі мақсат – мол астық өндіру,
сапалы бидай өсіру болды. Кеңес мемлекетінің
басшылары тың және тыңайған жерлерді игеру
қажет деп тапты.
2.  Тың және тыңайған жерлерді игеру. Тың
жер – өмірі жыртылмай бос жатқан жер, ал
тыңайған – кезінде егін өсірілген, бірақ көптен
бері ол да бос жатқан жер. 1954 жылы тың
жерлерді игеру басталды.
Республиканың
тың
игеретін
аудандарына
Ақмола, Солтүстік Қазақ
стан, Қостанай, Көкшетау,
Торғай, Павлодар облыс
тары жатты. Қазақстанға
одақтас республикалардан
ауыл
шаруашылығына
қажетті техникалар, трак
тор, жүк таситын ма
ши
налар әкелінді. Шет
тен
640 мыңдай жұмысшы мен
механизатор көшіп келді.

Тың игеруші
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Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің
бірінші хатшысы
Д. А. Қонаев
астықты алқапта

Республикаға келген тың игерушілер жаңа сов
хоздар құрып, үй салып, сонда тұрақты жұмыс
істеді.
Мыңдаған адамдар тыңда жемісті еңбек етті.
Олардың қатарында Михаил Довжик, Кәмшат
Дөненбаева, Дмитрий Нестеренко, Жансұлтан
Демеев, т.б. есімдерді атап өтуге болады.
Довжик Михаил Егорович – Запорожьеден
Торғай облысы Ярославский совхозына тың
игерушілердің бірі болып келді. Артта қалған
совхозды озаттар қатарына қосты. Еңбектегі табыстары үшін Социалистік Еңбек Ері атағымен
және көптеген орден, медальдармен марапат
талды.

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев (1912–1993) – көрнекті мемлекет және қоғам
қай
раткері, академик. Ол Алматы қала
сында дүниеге келген. 1936 жылы
Мәскеудегі түсті металл және алтын институтын бітіріп, тау-кен инженері
мамандығын алған.
1942 жылы Қазақ КСР Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары қызметіне
тағайындалады. 1952 жылы Қазақ КСР ҒА президенті, академик, 1955 жылы Қа
зақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы. 1960–1962 жылдар мен 1964–1986 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы
міндетін атқарды.
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Дөненбаева Кәмшат Байғазықызы – 1961
жылдан бастап Харьковский совхозында тракторшы болып жұмыс істеген. 1972 жылы әйел
механизаторлар арасында өткізілген облыстық
жарыста 1-орынды, республикалық жарыста
3-орынды жеңіп алды. Атақты механизатор жер
жыртуда жылдық міндеттемесін үнемі асыра
орындады. Еңбектегі ерлігі үшін Социалистік
Еңбек Ері атағы берілді.
Тың игерушілерден 272 адам Социалистік
Еңбек Ері атағын алды, мыңдаған адам медаль,
ордендермен марапатталды.
Елімізде астық өндіру көлемі артып, Одақта
екінші орынға шықты. Тың игерілген жерлерде 15 жаңа қала, 86 кент салынды. Көптеген
мектептер ашылып, мәдениет орындары пайда
болды. Жаңадан кәсіпорындар мен әуежайлар
ашылды.
3.  Тың игерудің салдары. Тың жерді игеру
қатты қарқынмен жүргізілді. Есепсіз аударыл
ған жердің құнарлы қабатын жел ұшырып
әкетіп, 9 млн гектардан астам жер жарамсыз
болып қалды. Жер құнарының азаюы экология
лық жағдайды нашарлатты. Жердің көп жыртылуынан мал жайылымы мен жем-шөп дайындайтын жерлер азайды. Соған байланысты ет,
сүт өнімдерінің көлемі де кеміді. Жыртылған
жердің ылғалы аспанға ұшып, дала өзендері мен
көлдерінің көбі құрғап қалды, жыл құстарының
саны азайды.
Қазақстанға басқа ұлт адамдары қаптап
келді. Қазақстан көп ұлтты мемлекетке айнал
ды. Барлығы ортақ орыс тілінде сөй
леген
діктен, қазақ халқының тілі, әдет-ғұрпы мен
мәдениетінің дамуы ескерусіз қалды. Қа
зақ
халқы өз жерінде отырып, саны аз ұлтқа айналды. Қазақ тілінде оқытатын мектептер,
балабақшалар, жоғары оқу орындарының саны
кеміді. Қазақ тіліндегі газет-журналдар таралымы қысқарды. Осының барлығы тың игеру
кезінде ескерілмеген кемшіліктер болатын.

Кәмшат Дөненбаева

Тың игеру деген сөзді
қалай түсіндің?
Тың игеру
Қазақстанға не берді?
Қазақстанның қай
өлкелерінде тың жер
игерілді?
Тың игерушілердің
еңбектегі табыстары
туралы әңгімелеп бер.
Тың игерудің қандай
салдары болды?
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§56. Қазақстан – ғарыштық
мемлекет

Тоқтар Әубәкіров

Тоқтар Әубәкіров: «Ға
рыш Сізге не берді?» деген
сауалға былай деп жауап
берді: «Ғарыш мені туған
еліммен табыстырды. Мен
ғарыштан елімнің ұланбайтақ даласын, асқар тау
ларын, көлдерін, өзендер
мен егістік алқаптарын,
көкала түтін астында тұн
шыққан қалалары мен
өнеркәсіп орталықтарын
көрдім. Елімнің қуа
ны
шын, сүйінішін, көз жасын көрдім. Шексіз-шетсіз
ғарыш кеңістігінен кіпкішкентай әдемі глобус
тәрізді адамзат мекен еткен жерді көрдім. Жерге
жарақат салмайық, жарасын жазайық».
Әзиев Ә.
Ұлы дала ұлағаттары. –
Алматы, 2001, 315-бет.

1. Байқоңыр ғарыш айлағы. Әлемдегі тұңғыш
ғарышкер Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде
Байқоңырдан адамзат тарихында тұңғыш рет
ғарышқа жол салды.
Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағының
құрылысы 1955 жылы басталып, 1957 жы
лы
пай
далануға берілді. Ғарыш айлағын салуға
адам сирек орналасқан және өндіріс орталық
тарынан қашық, Алматы-Мәскеу теміржолының
Қызылқұмнан өтетін аймағы таңдап алынды.
Байқоңыр ғарыш айлағынан дүниежүзінің
түрлі мемлекеттерінен 150-ден астам ғарышкер ғарышқа сапар шекті. Олар түрлі ғарыш
аппараттары арқылы ғарышты, шағын планеталарды зерттеді. Осы жерден «Космос»,
«Протон», т.б. жердің жасанды серіктері ұшы
рылды. Бейбіт мақсатта ғы
лыми жұ
мыстар
жүргізілді.
Қазіргі кезде Байқоңыр халықаралық ғарыш
айлағына айналды. Бұл алаңнан АҚШ, Франция, Үндістан, т.б. мемлекеттердің ғарышкерлері
мен ғарыш кемелері ұшырылды.
2.  Тұңғыш қазақ ғарышкерлері. Тоқтар
Әубәкіров (1946) – Кеңес Одағының Батыры,
Қазақстанның Халық Қаһарманы, авиация
генерал-майоры, қазақтан шыққан тұңғыш
ғарышкер.
1969 жылы Краснодар өлкесіндегі Армавир
қаласында әуе шабуылынан қорғанатын әскери
авиациялық училищені бітірген соң, әскери әуе
күштерінде қызмет атқарады.
Т. Әубәкіров 1976 жылы сынақшы ұшқыш
тар мектебін тәмәмдап, сынақ жұмыстарымен
айналысады. 50-ден аса жаңа ұшақ түрлерін сы
нақтан өткізген.
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1979 жылы Мәскеудегі С. Орджоникидзе
атындағы авиация институтын үздік бітіреді.
Оған 1990 жылы «КСРО-ның еңбек сіңірген
ұшқыш-сынақшысы» атағы берілді.
1991 жылы Ю.А. Гагарин атындағы ғарыш
керлер даярлау орталығында жаттығуға кірісті.
«Союз ТМ» кемесінде және «Мир» орбиталық
кешенінде халықаралық экипаждың зерттеуші
ғарышкері ретінде ұшу үшін дайындықтан
өтті.
Ол 1988 жылы Кеңес Одағында алғашқы болып жерге қонбастан, әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдырып, солтүстік полюске ұшып
барып қайтты. «Тбилиси» кемесінің палубасына «МИГ-29» әскери әуе ұшағын алғаш рет
қондырды. Тоқтар Әубәкіровке бейбіт өмірдегі
осындай ерліктері үшін Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.
1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан «Союз
ТМ-13» ғарыш кемесі ұшырылды. Халықаралық
экипаж құрамында үш ғарышкер: Александр
Волков, Тоқтар Әубәкіров, австралиялық Франц
Фибек болды. Олар ұшу міндеттерін ойдағыдай
орындап, 10 қазанда Қазақстанның Торғай даласына келіп қонды.
Ғарышкер Талғат Мұсабаев (1951) – Ресейдің
батыры, Қазақстанның Халық Қаһарманы. Ол –
Тоқтар Әубәкіровтен кейін ғарышқа ұшқан қа
зақ ғарышкері. Азаматтық авиацияның Ри
га
инженерлер институтын аяқтаған. 1991 жы
лы ғарышкерлер да
йындау орталығында да
йын
дық курсынан өтеді. Талғат Мұсабаев
1994, 1998 және 2001 жылдары үш мәрте
ға
рышқа самғады. Ол ғарышта 127 тәу
лік болып, екі рет ашық кеңістікке шықты. Т. Мұ
сабаев жалғыз өзі 11 сағат бойы ғарыш кешенінің
(станциясының) тағдырын шешетін өте қауіп-қа
терлі жұмысты ойдағыдай орындады.

Талғат Мұсабаев

Т. Әубәкіровтің қандай
ерлік жасағанын әңгіме
леп бер.
Талғат Мұсабаев қай
жылдары ғарышқа ұш
ты?
Т. Әубәкіров пен Т. Мұ
сабаевтың өмірі мен
қыз
метінен сен өзіңе
қандай үлгі алар едің?
«Т. Әубәкіров, Т. Мұса
баев – батырлық пен
ержүректілік үлгісі» деген тақырыпта шығар
ма жаз.
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§57. Қазақстанда ғылым мен
өнердің дамуы

Қаныш Сәтбаев

Қаныш Сәтбаев 1946 жылы
Англияда
У.  Чер
чилльдің қабылдауында
болғанда: «Қазақтардың
бәрі сіздей алып тұлға
лы әрі бойшаң жаралған
ба?» – деп сұрапты. Сонда ол: «О, жоқ, Черчилль
мырза, халқым менен
әл
деқайда биік!» – деп
жауап берген екен.
«Ғалымның өмір жо
лы, өз елінің ғылымын,
мәдениетін дамытудағы
істері келешек үшін үлгіөнеге» деген сөздің мәнін
түсіндір.

1. Ғылымның дамуы. Ғылым қоғамның
барлық саласын қамтыды. Табиғатта жоқ жаңа
материалдар жасалды. Адам ғарышқа ұшып,
белгісіз планеталарды зерттеді. Ғылымның
жаңа салалары қалыптасты. Түрлі электронды есептеу машиналары (ЭЕМ) іске қосылды.
Ол адам еңбегін жеңілдетіп, ғарышты игеруге
мүмкіндік берді.
Өнеркәсіп орындарында түрлі автоматты машиналар мен автоматты желілер пайда болды.
1946 жылы 1 маусымда Қазақ КСР Ғылым
Академиясы құрылды. Ғалымдар әлемдік мәні
зор жаңалықтар ашты.
Академик Қаныш Сәтбаев (1899–1964) –
қо
ғам қайраткері, геолог, Қазақ КСР ҒА-ның
бірінші президенті, академик. Ол он бес жыл
бойы Жезқазған мыс кен орнында геологиялық
барлау қызметіне басшылық жасайды.
Ғалым республика өңірінде көптеген кен
орын
дарын ашып, барлау жұмыстарын жүр
гізді, оның болашағы туралы маңызды қоры
тындылар жасады. Ғалымның ерекше еңбектеріне – Қазақ КСР Геология институтын ұйым
дастыру, Қазақ КСР Ғылым Академиясын ашу,
Жезқазған кен металлургия комбинатын салу,
республикамызда металлогендік зерттеулерді
ұйымдастыру, т.б. жатады.
2. Жазушылар шығармашылығы. Соғыстан
кейінгі жылдарда көркем әдебиет жақсы дамы
ды. 1947 жылы Мұхтар Әуезов «Абай» романы
ның екі кітабын аяқтады. Еңбегі жоғары бағала
нып, КСРО Мемлекеттік сыйлығына ұсынылды.
1955 жылы жазушы «Абай жолы» шығарма
сының төрт томын толық жазып бітірді.
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М. Әуезов Абай арқылы қазақ халқының тарихын, өмір-тіршілігін, күрес-тартысын, әдетғұрпын аса шеберлікпен суреттейді.
Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» романы –
тарихи шығарма. Романда ежелден азаттыққа
ұмтылған, тәуелсіздік үшін ерлікпен күрескен
қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, тарихы баяндалады. Жазушы былай деп жазады: «Кенесары ханға қатысты XIX ғасыр оқиғаларын
зерттей келе, мен осы өткен тарихи оқиғалардың
бәрінен де қасіретті адамның тұлғасын көрдім.
Ол маған бүкіл күрделі мінезімен, табыстарымен, сәтсіздіктерімен көрінді де, мен ол жайында
роман жазып шықтым. Ақтаған да, қаралаған
да жоқпын, өмірде қалай болса, солай етіп
жаздым», – дейді. Бұл кітап көп таралыммен
шығарылып, отыз тілге аударылған.
Елімізде жыл сайын 30 млн.-нан астам кітап
шығарылды. 13 мыңға жуық кітапхана жұмыс
істеді. А.С.  Пушкин атындағы (бүгінгі Ұлттық)
кітапханада 95 млн. дана кітап қоры болды.
Қазақ, орыс, ұйғыр, корей, неміс тілдерінде
газет-журналдар шығып тұрған.
3.   Өнер. Қазақ кино өнерінің қалыптасуына
соғыс жылдары Алматыға көшіп келген «Мосфильм» және «Ленфильм» студиялары кино
шеберлерінің ықпалы
зор болды. Қазақ киносының өр
кендеуі талантты режиссер әрі ак
тер Шәкен Аймановтың есімімен
тығыз байланысты. Ш. Айманов
«Ма
хаббат туралы аңыз», «Біз
осын
да тұрамыз», «Алдар Көсе»,
«Та
қиялы періште», «Атаманның
ақыры», т.б. фильмдерін түсірді.
КСРО және Қазақ КСР Мем
ле
кеттік сыйлықтарының иегерлері,
көрнекті өнер қайраткерлері Нұр
мұхан Жантөрин, Ыдырыс Но

Мұхтар Әуезов

Қазақ КСР халық әртісі
Шәкен Айманов фильм
түсіру үстінде. 1960 ж.
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ғайбаев, Серке Қожамқұлов, Зәмзә
гүл Шәрі
пова, Әмина Өмірзақова, Кәукен Кенжетаев,
Торғын Тасыбекова, Фарида Шәріпова және т.б.
қазақ киносының айтулы шеберлері халыққа
танымал болды.
Алматы театрларынан басқа облыс орта
лықтарында орыс, қазақ, корей, ұйғыр театр
лары жұмыс істеді. Сахна шеберлері Күләш
пен Қанабек Байсейітовтер, Шара Жиенқұлова,
Роза Жаманова, Роза Бағланова, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова сияқты атақты әншілер
шығармашылық табыстарға жетті.
Күләш Байсейітова (1912–1957). К. Байсе
йітованың әншілік шеберлігінің шыңы –
Е. Брусиловскийдің «Қыз Жібек» операсындағы
Е. Г.   Брусиловскийдің Жібек бейнесін сомдауы болды. «Жалбыр»,
«Ер Тарғын», «Көгілдір көл» және т.б. опера«Қыз Жібек» операларды бойындағы барша талантымен орындап,
сынан көрініс.
халықтың сүйікті әншісіне айналды. КСРО
Жібек – Күләш
Мемлекеттік сыйлығына ие болды.
Байсейітова
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Шара Жиенқұлова (1912–1991) – биші, педа
гог. Белгілі бишінің алғашқы рөлі – Б. Майлин
нің «Майдан» атты пьесасындағы Пүліштің
бейнесі болды. М. Әуезовтің «Айман-Шолпан»
музыкалық драмасында, Е.Г. Брусиловскийдің
«Қыз Жібек», «Жалбыр», «Ер Тарғын» операларында халық билерін орындады.
Бейнелеу өнерінде Әбілхан Қастеев (1904–
1973) – «Амангелді сарбаздары», «Түркісіб», т.б.
картиналарын салды. Ғылым мен мәдениет
қай
раткерлері портреттерінің (Н. Сауранбаев,
С. Мұқанов, т.б.) авторы.
Осындай жетістіктермен қатар мәдениет саласында кедергілер де кездесті. 50-жылдардың бас
кезінде Мұхтар Әуезов, Ахмет Жұбанов, Қаныш
Сәтбаев, т.б. белгілі адамдар қуғын көріп, айып
талды. Белгілі ғалым, тарихшы Ермұқан Бекмаханов «Кенесары қозғалысын ақтауға ты
рысқан ұлтшыл» деген айыппен 25 жылға бас
бостандығынан айырылды.
Республикада қазақ тілінің жағдайы нашар
болды. Іс қағаздарының басым көпшілігі орыс
тілінде жүргізілді. Қазақ мектептерінің, қазақ
балабақшаларының саны азайды. Қазақстан
тарихын оқытуға жете көңіл аударылмады, сон
дықтан кеңестік кезеңдегі ұрпақ өз халқының
тілін, тарихын, салт-дәстүрін жөнді білмей өсті.
Тапсырма. Әрбір тұлғаның өзіне сәйкес
анықтамасын тауып, дәптеріңе жаз.
Тұлғалар
1.   Қ. Сәтбаев
2.   О. Сүлейменов
3.   Т. Әубәкіров
4.   К. Дөненбаева
5.   Т. Бигелдинов

Анықтама
а)  тұңғыш қазақ ғарышкері
ә)  академик, ғалым
б)  әйгілі ақын, қоғам
         қайраткері
в)  екі мәрте Кеңес Одағының
         Батыры
г)  Социалистік Еңбек Ері,
         тың игеруші

Әбілхан Қастеев

Соғыстан кейінгі жылдары ғылым саласында қандай өзгерістер
болды?
Соғыстан
кейінгі кезеңдегі
жазушылардың қандай
туындыларын білесің?
Қазақстанның өнері,
театры, бейнелеу
өнерінің дамуы туралы
әңгімеле.
Қазақстанның
өнер және мәдениет
қайраткерлерінен
кімді білесің?
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V бөлім
ТӘУЕЛСІЗ
ҚАЗАҚСТАН
§58. Қазақстан Республикасы –
тәуелсіз, егемен мемлекет

Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н. Ә.   Назарбаев

1.  Қазақстан Республикасының құрылуы.
1991 жылдың желтоқ
санында аса маңызды
тарихи оқиғалар болып өтті. Олардың ең бас
тысы – аса қуатты мызғымас держава болып
саналатын КСРО-ның ыдырауы. Бұдан кейін
Кеңес Одағы деп аталатын бір мемлекеттің орнына 15 дербес егемен республика пайда болды. КСРО құрамында болған республикалар
еркіндік алды, әрқайсысы өз алдына тәуелсіз
мемлекеттерін құрды.
«Тәуелсіз» деген сөз толық ерікті, бағынышты
емес деген ұғымды білдіреді. Тәуелсіз мемлекет – ешкімге бағынышты емес, жеке-дара егемен мемлекет.
1990 жылы 25 қазанда «Қазақ Кеңестік Со
циалистік Республикасының егемендігі туралы
Декларация» қабылданды. 1991 жылы 16 жел
тоқсанда «Қазақстан Республикасының Мемле
кеттік тәуелсіздігі туралы» маңызды құжат
қабылданды. Осы күннен бастап респуб
ли
ка
мыз – дербес, егемен мемлекет. 1991 жылғы
16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланған күн.
Бұл айтулы дата жыл сайын Тәуелсіздік күні
ретінде атап өтіледі.
Қазақстан Республикасының және оның
атқарушы үкіметінің басшысы Президент болып саналады. Қазақстан Республикасының
тұңғыш Президенті – Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев.
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Қазақстан Республикасының Президенті –
мемлекеттің сайланып қойылатын басшысы.
Қазақстан Республикасының Конституция
сында: «Президент халық мүддесін қолдау үшін
халық атынан әрекет етеді» деп жазылған. Пре
зиденттің еліміздің Конституциясына сәйкес
құқықтары мен міндеттері бар. Ол Үкіметті жа
сақтайды, Парламенттің келісімімен Премьерминистрді тағайындайды. Сондай-ақ заңдар мен
заң күші бар жарлықтарға қол қояды.
2.   Қазақстан халқы. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттар мен ұлыстардың
өкілдері тұрады. Елімізде 16 миллионнан аса
халық мекен етеді. Оның 63,6%-ы қазақтар.
Сондай-ақ орыс, украин, өзбек, ұйғыр, корей, дүнген, түрік, неміс және басқа да ұлт
өкілдері тұрады. Ұлтына, дініне, тіліне, салтдәстүріне қарамастан, республиканың барлық
аза
маттары бірдей құқықты иеленеді, бірдей
міндеткерліктерге ие.
Еліміздің мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Қазақ
станда түрлі ұлттар мен ұлыстар бейбітшілікте,
достық пен өзара түсіністік жағдайда өмір сүріп,
еңбек етеді. Елімізде бейбіт өмір мен тыныштық
ты сақтауға барлық жағдай жасалған.
Құрметті оқушылар! Халықтар арасындағы
татулық пен ынтымақтастықты сақтауға әрқай
сысымыз жауапты екендігімізді ұмытпайық.

2 наурыз 1992 жыл.
Бұл қазақ халқының
ғасырлар бойы армандап
келген тәуелсіздігін бүкіл
әлемге әйгілеп, Қазақ
станды дүниенің барша
еліне танытқан күн болды. Елбасы Н.Ә.  Назар
баевтың атына Қазақстан
Республикасын Біріккен
Ұлттар Ұйымына мүше
лікке қабылдау жөнінде
жеделхат келіп түсті.
Әлемдегі ең беделді
ұйымдардың бірі – БҰҰның штаб-пәтері орна
ласқан Нью-Йорктегі зәу
лім ғимараттың алдын
да
Қазақстан ТуыЕуразияда
жаңа
дан жас мемлекет
тің өмір
ге келгенін паш
етіп, желбіреп тұрды.

«Қазақстан Республикасы – егемен мемлекет» дегенді қалай түсінесің?
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі туралы әңгімеле.
Егемендік пен тәуелсіздікке байланысты қандай құжаттар қабылданғанын
мәтіннен тауып оқы.
Осы оқулық бойынша Қазақстанның дербес ел болуы жолында күрескен тарихи тұлғаларды есіңе түсір.
«Н. Ә. Назарбаев – мемлекет және қоғам қайраткері» деген тақырыпта
шығарма жазып кел. Шығарма жазуда сабақта және сабақтан тыс түрлі
ақпараттардан (теледидар, бейнефильм, радио, баспасөз, т.б.) алған біліміңді
пайдалан.
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§59. Қазақстан Республикасының
Конституциясы

Қазақстан Респуб
ликасының азаматтары тең құқылы
дегенді қалай
түсінесің?
Қазақстан Республи
касының азаматтары
деп кімді айтамыз?

1995 жылғы 30 маусым
мен 30 шілде аралығында
еліміздің Негізгі Заңының
жобасын бүкілхалықтық
талқылау өткізілді. Мемлекет атауы сол тұста «Қа
зақ Республикасы» деп
аталған еді. Конституция
жобасын талқылау бары
сында 1991 жылы қабыл
данған «Қазақстан Рес
публикасы» атауы қайтып
оралды.

1.  Қазақстан Республикасының 1993 жыл
ғы Конституциясын қабылдау. Мемлекетімізді
басқарудың негізгі әрі басты заңы – Қазақстан
Республикасының Конституциясы болып табылады. Конституцияның қабылдануы – еліміздің
өміріндегі маңызды тарихи оқиға.
1993 жылы 28 қаңтарда Тәуелсіз Қазақстан
мемлекетінің тұңғыш Конституциясы қабыл
данды.
Тәуелсіздік алғанға дейін Қазақстан бұрынғы
КСРО құрамындағы 15 республиканың бірі саналды. Қазақ Кеңестік Социалистік Республи
касы (ҚазКСР) деп аталды. Оның өз конститу
циясы болды. Ал тәуелсіздік алған Қазақстан
Республикасына жаңа заң қажет болды. Өйт
кені ҚазКСР-інің Конституциясы тәуелсіз мемлекетке жарамсыз болып қалды.
1993 жылы тәуелсіз еліміздің алғашқы Конституциясы қабылданды. Бұл заң Қазақстанды
тәуелсіз мемлекет деп жариялады. Конституция
елдің экономикасын, саяси-әлеуметтік дамуын, ішкі және сыртқы саясатын қайта қарап,
жаңаша құруға мүмкіндік берді.
2.   Қазақстан Республикасының 1995 жыл
ғы Конституциясы. 1995 жылғы 30 тамызда –
жаңа Конституция қабылданды. Конституция
9 бөлім, 98 бап
тан тұрады. Әрбір Қазақстан
азаматы – үлкені де, кішісі де, жас жеткіншек
балалары да өз елінің Конституциясын жақсы
білуі тиіс. Қазақстан Республикасының азаматы болу – зор құрмет. Біздің барлығымыз
да «Қазақстан Республикасының азаматы»
деген мәртебелі атаққа лайықты өмір сүруге
міндеттіміз.
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Еліміздегі жоғарғы заң шығарушы орган –
Парламент. Қажет болған жағдайда Парламент негізгі заңға өзгертулер мен толықтырулар
енгізе алады.
Қазақстан Республикасы азаматының негізгі
құқығы – әркімнің еңбек ету бостандығы, қыз
мет және кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы
болуы. Адал еңбек ету, еңбек тәртібін бұзбау –
әрбір азаматтың абыройлы ісі.
Конституцияның 29-бабына сәйкес, респуб
лика азаматтары тегін кепілді медициналық
көмек алу құқығына ие.
Конституцияның 30-бабында: «Азаматтардың
мемлекеттік оқу орындарында тегін орта бі
лім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу
міндетті» деп атап көрсетілген. Біздің мектепте оқып, орта білім алуымыз міндетті болып
табылады.
Конституция бізге құқықтармен қатар мін
деттер де жүктейді. Еліміздің әрбір азаматы
өз құқықтары мен міңдеттерін біліп, оны адал
орындауы керек.
36-бапта: «Қазақстан Республикасын қор
ғау – оның әрбір азаматының қасиетті боры
шы және парызы» деп атап көрсетілген. Демек,
Отанды қорғау – барлығымыздың азаматтық
борышымыз.
Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, оның әрбір азаматы Конституция мен заңдарды сақтауға, басқа адамдардың
құқықтары мен бостандықтарын, абыройы мен
ар-намысын құрметтеуге міндетті.
Әрбір азамат мемлекеттік рәміздерді құр
мет
теуге, тарихи және мәдени мұралардың
сақталуына қамқорлық жасауға, табиғат бай
лықтарын қорғауға міндетті.

1. Қазақстан Республика
сының Конституциясы:
а) азаматтардың
міндеттері
ә) баршаға арналған
құқық
б) мемлекеттің негізгі
заңы
2. Конституция
қабылданған күн:
а) 1993 ж. 10 қаңтар
ә) 1995 ж. 10 тамыз
б) 1995 ж. 30 тамыз

Тәуелсіз Қазақстан
ның тұңғыш Консти
туциясы қашан
қабылданды?
Жаңа Конституция
қашан қабылданды?
Қазақстан Республикасы азаматтарының
қандай құқықтары бар?
Қазақстан Республикасы азаматтарының
міндеттері қандай?
Конституцияның
19-бабында: «Әркім
ана тілі мен төл
мәдениетін пайдала
нуға, қарым-қатынас,
тәрбие, оқу және
шығармашылық
тілін еркін таңдап
алуға құқылы» деп
жазылған. Осы бапты қалай түсінесің?
Ойыңды нақты мы
салдар келтіре отырып дәлелде.
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§60. Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері

Елбасы Н.  Ә. Назарбаев
пен Тудың авторы –
суретші Ш. Ниязбеков

1. Қазақстан Республикасының Мемлекет
тік Гербі. Әр мемлекеттің Туы, Гербі мен Гимні
болады. Мемлекеттік рәміздер – елдің өзін
дік өмір салтын, ерекшелігін, асқақ арманын
білдіретін ерекше белгі.
1992 жылы 4 маусым күні Қазақстанның
Гербі мен Туы қабылданды.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Гербі – мемлекетіміздің басты белгісі. Герб авторлары – белгілі архитекторлар Жандарбек
Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов.
Мемлекеттік Гербтің негізгі нышандары –
шаңырақ, қос тұлпар, бесбұрышты жұлдыз.
Шаңырақ – қазақ халқы үшін қасиетті ұғым,
республиканың барлық халықтарының ортақ
Отанын, ондағы бейбітшілік, татулық, достықты
бейнелейді.
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Алтын қанатты қос пырақ – батылдықтың
нышаны, асқақ арманға деген ұмтылыс. Тұл
пардың алтын қанаттары астық масақтарын
бейнелейді, ол – молшылық белгісі. Мүйіз – ай
бындылықтың, күш пен беделдің белгісі.
Бесбұрышты жұлдыз – мемлекетіміздің бес
құрлыққа құшағы ашық екендігінің нышаны. Жұлдыз қазақтарда өмірлік бағыт-бағдар,
биіктік пен биліктің белгісі саналған. Бес саны –
ақиқат пен әділдіктің өлшемі.
2.  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Туы. Ту бейбіт өмірде тыныштық, күш-қуат, тір
шіліктің, ал соғыс жағдайында ерлік, батылдық
тың белгісі саналады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туы
ның авторы – суретші Шәкен Ниязбеков.
Тудың аспан түстес көгілдір түсі – ашық
аспанның нышаны: адалдықтың, тазалықтың,
ынтымақ пен бірліктің белгісі.
Алтын күн – өмірдің, береке-байлықтың бел
гісі. Шеңбер – өміршеңдіктің нышаны.
Қыран бүркіт – күш-қуат, қырағылық, көре
гендіктің нышаны. Қыран – құс патшасы, ер
кіндік, асқақтық, биік мұрат сияқты ұғымдарды
бейнелейді.
Ұлттық өрнек («қошқармүйіз») – қазақ хал
қының ерекшелігін айқындайтын сәулет өнері
жетістігінің бейнесі.
3.  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Гимні. Гимн (грек сөзі) – арнайы өлеңге жа
зылған салтанатты ән. Әр мемлекеттің Гимні
белгілі бір халық жайлы, оның арманы, мақса
ты, болашағы туралы хабар береді.
Алғашқы Мемлекеттік Гимн 1992 жылы
16 жел
тоқ
санда қабылданды. Гимннің сөзін
ақындар: М. Әлімбаев, Қ. Мырзалиев, Т. Мол
дағалиев, Ж. Дәрібаева жазды. Ал Гимннің музыкасын атақты сазгерлер: М.  Төлебаев, Е. Брусиловский, Л. Хамиди жазған.

Шәмші Қалдаяқов

Жұмекен Нәжімеденов
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Қалдаяқов
Шәмші
(1930–1992) – қазақ халқы
ның дарынды компози
торы. Халық арасында
кең тараған «Менің Қазақ
станым», «Ақ бантик»,
«Қуаныш вальсі» және
басқа көптеген әндердің
авторы. 1992 жылдан бері
елімізде Шәмші Қал
дая
қов атындағы халық
ара
лық конкурс жыл сайын
өткізіледі.
Нәжімеденов Жұмекен
(1935–1983) – талантты ақын. 1959 жылы
Құрманғазы
атындағы
консерваторияда
оқып
жүргенде курстас досы
Ш. Қалдаяқовтың «Менің
Қазақстаным» атты әніне
сөз жазды. Оның «Балауса» жинағы, «Күй кі
табы», «Қыран қия», «Ақ
көгершін», «Тамыр мен
жапырақ» және басқа кі
таптары жарық көрген.

Президенттің басқа мемлекеттерге сапары
Мемлекеттік Гимнмен басталады және аяқта
лады. Қазақстан әлемдік ұйымдарға мүшелікке
қабылданғанда, олимпиадалық спорт жарыстарында абыройлы болған жеңімпаз ұл-қыздардың
құрметіне Мемлекеттік Гимн орындалады.
Уақыт өте келе Қазақстан мемлекетінің әрбір
азаматының жүрегіне жол табатын, әуені асқақ,
сөзі жаттауға жеңіл, ерекше отаншылдық рух
беретін жаңа Гимн қажет болды. Осындай
өміршең әндердің бірі – бұдан жарты ғасыр
бұрын жазылған «Менің Қазақстаным» туындысы болатын. Оның әуенін жазған дарынды композитор Шәмші Қалдаяқов, сөзін ақын
Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев жазды. Бұл – жұрттың бәрі, үлкен де, кіші
де жатқа білетін, көпшіліктің жанын жаулап
алған рухты ән.
2006 жылғы 7 қаңтарда еліміздің жаңа Мем
лекеттік Гимні қабылданды. Бұл Гимннің
сөзі де, музыкасы да халық рухын бейнелейді.
Терең отаншылдық сезімдегі, сөзі де, әуені де
есте сақтауға жеңіл, ырғақты ән.
Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу – тәуелсіз
Қазақстанның әрбір азаматының қасиетті борышы. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу – ел мен
халықты, оның салт-дәстүрін қастерлеу болып
саналады.

Гербтегі белгілер нені бейнелейді?
Мемлекеттік Тудағы белгілер нені білдіреді?
Қазақстан Республикасының алғашқы Мемлекеттік Гимнін неліктен ауыс
тыру қажет болды?
Жаңа Гимннің авторлары кімдер?
Қазақстан Республикасының Гербі жайлы жоспар бойынша әңгіме
құрастыр: а) шаңырақ, оны айналдыра күн сәулесіндей тараған уықтар;
ә) алтын қанатты пырақтар; б) қос мүйіз; в) бесбұрышты жұлдыз;
г) «Қазақстан» жазуы.
Қазақстан Республикасының Туын мынадай жоспар бойынша сипатта:
а) шұғылалы күн; ә) қалықтап ұшқан қыран; б) көгілдір түсті матадағы
ұлттық өрнек.
«Менің Қазақстаным» деген тақырыпта шығарма жаз.
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§61. Біздің теңге
1.  Нумизматика. «Нумизматика» – грек сөзінен аударғанда
«теңге» деген мағынаны біл
діреді. Нумизматика – металл
теңге, құйма ақша ке
сектерін,
теңге мөрлерін, теңге өндірісін,
ақша айналымын зерттейтін
көмек
ші тарихи пән. Нумизматика теңгедегі бейнелерді, суреттер мен жазуларды, таңбаларды,
оның салмағын, кө
лемін және
металдың құрамын зерттейді.
Нумизматика сонымен қатар қағаз ақша, медаль, ордендер мен төсбелгілерді де зерттейді.
Археологиялық қазба жұмысы кезінде табыл
ған металл теңге көмбелерін зерттеу арқылы
ғалымдар бұл ақшаның қандай мемлекетте, қай
Теңге сарайында, қашан жасалғанын, мерзімін,
оның құрамын, сол кезеңде билік еткен мемлекет басшысын анықтай алады.
2.   Ақша туралы. Алғашқы теңгелер Кіші
Азия мен ежелгі Грекияда пайда болған. Теңге
шыққанға дейін адамдар өзіне қажетті заттарды
бір-бірінен айырбастап алып отырған. Біртін
деп, сауданың дамуына байланысты белгілі бір
заттың құны, бағасы, сапасы туралы түсінік
ор
нықты. Алтын мен күмістен ақша жасау
сауданың дамуына байланысты қалыптасты.
Ертеден теңге жасап шығару ісі мемлекет
билігінде болды. Әдетте теңгенің оң бетінде
мемлекеттік билікті, не дінді дәріптейтін пат
шаның бейнесі, не елтаңба, т.б суреттер мен
бейнелер салынды. Теңгенің сол бетінде оның
бағасы, шыққан жері мен жылы көрсетілген.
Теңгені күміс, алтын, мыс және түрлі қосынды
металдан жасады. Теңге құрамындағы асыл
металдардың көлеміне қарай қымбат не арзан
бағаланған.
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Сарайшықтан
табылған теңгелер

Теңге қолөнер мен өнер туындысы ретінде
де құнды. Әлемнің көптеген елдерінде теңге
жинақталған музейлер бар.
3.  Қазақ жеріндегі ақша. Қазақстан аума
ғында жүргізілген археологиялық қазба жұ
мыстары кезінде орта ғасырларға жататын тең
гелер мен теңге көмбелері табылды. Отырар,
Тараз, Йасы, Талғар, т.б. қала орындарынан
табылған күміс, алтын, қола теңгелер тауарақша қатынастарының болғанын көрсетеді.
Отырар қаласынан еден астынан табылған
құмырада зергерлік бұйымдар, күміс тостаған
сынықтары, күміс құймалар мен теңгелер бол
ған. Күміс құйма сол кезде ақшамен қатар не
ақша орнына жүрген.
Көмбеден табылған теңгелердің саны 235.
Сал
мағы жарты килограмға жуық. Көмбедегі
теңгелер әр жерде құйылғандықтан әртүрлі болып келеді. Теңгелердің 151 данасы күміс дир
хемдер. Олар Алмалықтағы Теңге сарайында
соғылған. Моңғол империясында құйылған тең
гелер де кездеседі. Енді бір теңгелер Алмалыққа
таяу жерде орналасқан Құяшта шығарылған.
Сыр бойындағы Жент қаласында соғылған сегіз
теңге табылды.
Моңғол шапқыншылығынан кейін сауда
қысқарып, кейін мүлдем тоқтап қалған кезі
де болды. Сауданы дамытып, шаруашылықты
күйзелістен шығару үшін Отырарда бірнеше рет
ақша реформалары жүргізілген. Мәселен, реформа нәтижесінде Отырарда жыл сайын күміс
пен мыс дирхем, фельс шығарылған. Фельс
ұсақ ақшаның рөлін атқарған. Ғалымдардың
зерттеуіне қарағанда, XIII ғасырдың соңында
Қазақстан жерінде 15-тен астам теңге соғатын
сарайлар болған. Отырар, Тараз, Алмалық,
Жент, т.б. теңге сарайлары жұмыс істеген.
4.  Қазақстан Республикасының ұлттық ақ
шасы – теңге. 1993 жылдың қараша айына
дейін Қазақстанда кеңестік ақша үлгілері пай-

193
даланылып келді. 1993 жылы 15 қарашада
Қазақстан Республикасы Президентінің жар
лығымен ұлттық ақша – теңге пайдалануға
енгізілді.
Ақша белгілерін, теңге мен тиындардың
түрлерін жасауға еліміздің ең таңдаулы сурет
шілері мен дизайнерлері қатысты. Жаңа валюта
банкноттарында Қазақстан Республикасының
картадағы контуры, гербі, қазақ халқының оюөрнегі, белгілі тарихи қайраткерлер сурет
тері
салынған. Ел тарихында теңгенің айналымға
енгізілуінің аса зор саяси және экономикалық
маңызы болды. Ұлттық валюта тәуелсіздіктің
белгісі ретінде Қазақстанның халықаралық
беделін көтерді.
1993 жылдан бері теңге өзгертілді, жетіл
дірілді, қазіргі жағдайына жеткізілді.

Қойлықтан
табылған теңгелер

Нумизматика деген не? Ол нені зерттейді?
Алғашқы ақшалар қалай пайда болды?
Қазақстанның қай жерлерінде Теңге сарайлары болған? Картадан көрсет.
Қазақстанның ұлттық ақшасы – теңге туралы әңгімеле.

Тапсырма. Төменде келтірілген түсініктерге сәйкес анықтаманы тап.
Жұмысты дәптерге жаз.
Түсініктер

Анықтамалар

1.   Демократия

а) негізгі заң

2.   Конституция

ә) халықтың тікелей немесе сайланған өкілдері арқылы
жүзеге асатын билігі

3.   Ақша

б) ешкімге тәуелсіз, өз алдына дербес мемлекет

4.   Тәуелсіз
           мемлекет

в) Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы

5.   Теңге

г) қандай да бір заттың құнын білдіретін бірлік
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§62. Байтақ қала – Астана

Астана. Ақорда

1. Астананың Алматыдан көшірілуі. Қа
зақтар ел билеушілер тұрағын орда, байтақ
қала деп атаған. Қазақтың хан ордасы астана
міндетін атқарды.
Қазақ жеріндегі ертедегі қалалар Сығанақ –
Қыпшақ мемлекетінің, Суяб – Түрік қаға
на
тының, Баласағұн – Қарахан мемлекетінің,
Қойлық – Қарлұқ хандығының, Түркістан –
Қазақ хандығының астанасы болған.
Қазақстанның астанасы 1920–1925 жылдар аралығында Орынбор, 1925–1929 жылдары Қызылорда (бұрынғы Ақмешіт), 1929–1997
жылдары Алматы қаласы болды.
Қазіргі астана орнындағы қала ертеде Қара
өткел атанды. 1832 жылы патша өкіметі отарлау
мақсатымен бұл жерге бекініс салып, Ақмола
деп атайды. 1961 жылы тың игеруге байланысты қала аты Целиноград болып өзгертілді. 1992 жылы
қалаға оның Ақмола атауы қайта
берілді.
1997 жылғы 20 қазанда Прези
денттің жар
лығымен Ақмола қа
ла
сы астана болып жарияланды.
1998 жылы 6 мамырда Елба
сы
ның жарлығымен Қазақстан Рес
публикасы астанасының атауы
Астана деп өзгертілді. 10 маусым
да жаңа астана
ның ресми тұсау
кесері өтті.
2.  Астана – Қазақстан Респуб
ликасының елордасы. Астана Са
ры
арқа даласында, Есіл өзенінің
бойындағы нулы, сулы жерде ор
наласқан. Бұл қаланың астана ре
тінде таңдап алынуының бірнеше
себептері бар. Қала қазақ жерінің
орталығында, географиялық жа
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ғынан өте қолайлы жерде, әуе жолдары, темір
жол мен автомобиль жолдарының қиылысында
орналасқан. Қала экологиялық жағынан да
қолайлы, таза, желдетіліп тұрады. Астананы Алматыдан көшіруге байланысты сөзінде
Н.Ә. Назарбаев: «Бізге Ұлы Алатаудың баура
йы тар бола қойған жоқ, керісінше, Жетісуды
тастап кетуге қимаймыз. Бірақ тарихтың қатал
талаптары осындай. Ал Алматы республиканың
ғылыми және мәдени орталығы ретінде әрбір
қазақстандықтың жүрегіне жақын қала болып
қала береді», – деді.
Бүгінде Астана жыл сайын көркейе түсуде.
Астананы көркейтуге еліміздің түпкір-түпкір
лерінен құрылысшылар, белгілі сәулетшілер
келді. Жаңа астананың құрылысына Италия,
Түркия, Швейцария құрылыс фирмалары қа
тысуда.
ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астана –
Әлем қаласы деп жарияланды. Қазір астана
құрылысы шапшаң дамып келеді. Жаңа тұрғын
үйлер мен зәу
лім ғимараттар, мей
рамханалар
са
лынып, көрікті алаңдар мен сая
бақтар бой
түзеуде.
Жаңа астананы XXI ғасырдағы сәулет өне
рінің үздік бейнесіне айналдыру ісі қолға алын
ды. Астананың жаңа жобасын жасауға ха
лықаралық байқау жарияланды. Қаланы абаттандыру ісіне Жапония, Германия, Англия,
Болгария мен Шығыс елдерінің сәулетшілері де
қатысуда.
Жоспар бойынша Есілдің сол жақ жағалауына
республикалық әкімшілік-іскерлік орталық пен
жаңа тұрғын аудандар салу көзделіп, іске асырылып жатыр. Парламент Сенаты мен Мәжілістің,
Президент резиденциясының ғимараттары және
басқа да бірқатар үкімет үйлері бой көтерді.
Қазақстанның тәуелсіздігін бейнелейтін
биіктігі 97 метрлік «Астана-Бәйтерек» кеше
нінің құрылысы ерекше назар аударады. Астана көз алдымызда Қазақстанның ең көркем
де әсем қаласына айналып келеді.

«Астана-Бәйтерек»
кешені

Қазақстан жерінде
қандай астана
қалалар болды?
Қазақстанның
астанасы неліктен
Ақмолаға көшірілді?
Алматы, Астана
қалалары туралы
салыстыра әңгімеле.
«Астана –
Отанымыздың
бас қаласы» деген
тақырыпта шығарма
жаз.
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§63. Бүгінгі Қазақстан
1.   Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс
қарсаңында. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі қыс
қа мерзім ішінде Қазақстанның экономика
сында үлкен өзгерістер жүзеге асырылды. Қа
зақстан әлеуметтік-экономикалық реформалар
ды жү
зеге асыруы жағынан бұрынғы КСРО
елдері мен Батыстың бірқатар елдеріне үлгі бола
білді.
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә. Назарбаев жыл сайын қазақстандықтарға
Жолдау арнайды. «Қазақстан өз дамуындағы
жаңа серпіліс жасау қарсаңында» деп аталатын
Жолдауында Қазақстанның әлемдегі бәсеке
ге қабілетті 50 елдің қатарына ену бағыттары
айқындалған. Жолдауда еліміздің алдағы даму
жос
пары анықталып, бірқатар маңызды мін
деттер нақтыланады. Маңызды міндеттердің
бірі – Қазақстанның болашағы саналатын жас
тар бойында қазақстандық патриотизм сезімін
тәрбиелеу.
Жастар – Отанымыздың күш-қуатын ны
ғай
татын, ғылымды, экономиканы дамытатын, әлеуметтік проблемаларды шешетін, же
тістіктерін одан әрі арттыратын үлкен күш.
Қазақстанның өскелең дамуына бағытталған
барлық іске жастар қолдау көрсетіп, белсене
қатысуы тиіс.
Республикада халықтың өмірі жақсара бастады. Зейнетақы мөлшері артты. Мұғалімдердің,
дәрігерлердің,
мәдениет
қызметкерлерінің
жалақысы көтерілді.
2. Қазақстан халқының бірлігі – біздің басты
байлығымыз. Кең-бай
тақ Қазақстан жерінің
географиялық және табиғат жағдайы мейлінше
әр алуан. Оның аумағы Еуразия құрлығының
қақ ортасында орналасқан – бұл еліміздің ма

197
ңызды ерекшелігі. Осы
ұлан-байтақ жерді атабабамыз аттан түспей
қорғап, бізге мұраға
қалдырды. Жан-жақ
тан анталаған жау
мен жағаласып жүріп
елдігін сақтап қалды,
қанша ауыр сынақты
бастан кешсе де ұрпақ
тәрбиесін
ұмытқан
жоқ. Осының барлығы
қазақ хал
қының тарихи ерлігі. Біз ата-ба
ба
мыздың осы ерлігін ұмытпай, қастерлеуге
міндеттіміз.
Қазақ халқы мемлекеттің ішінде өзге
ұлттармен сыйластықта өмір сүруге, ал сыртта
басқа елдермен, халықтармен достық қатынаста
болуға мүдделі. Міне, осы орайда қазақ халқы
өз тілін дамытуы, мәдениетін өркендетуі, дәс
түрін қадірлеуі, ұлттық намысын қорғай білуі
тиіс. Және өзімен бірге өмір сүріп жатқан басқа
халықтардың да тарихы, әдет-ғұрпы мен дәстүр
лері сақталуына кепіл болуы, сондай-ақ әлемге
өзін танытуы және сыйлата білуі – ең жоғары
әрі қиын жауапкершілік.
Қазақстанда сан алуан ұлт өкілдері бір үйдің
баласындай түсіністікпен, ынтымақпен өмір
сүріп жатыр. Бұл – республикамыздың басты
жетістігі және мақтанышы. Қазақстандағы бір
лік пен келісім Ұлы Отан соғысы жылдары, тың
жерді игеру, елімізді өндіріс ошағына айналдыру кезеңдерінде халықтың ортақ жүкті жұмыла
көтеруімен нығая түскен.
Қазақстандағы ұлттар арасындағы келісім
мен өзара түсіністіктің өзіндік ерекшеліктері
бар. Атап айтсақ, Қазақстанға көптеген халық
тар өз ата-баба қоны
сынан ерік
сіз кө
ші
рілді.

«Мен ана тілімді жақ
сы көремін. Қазіргі күні
көптеген аға-тәтелеріміз
қазақ болғанымен, өз тілін
білмейді. Бұл өкінішті-ақ.
Туған тілімізді жоғалтып
алмау үшін үлкен-кішіміз
қазақша сөйлеуіміз керек. Басқа тілді білгеннің
зияны жоқ. Ол арқылы
өзге ұлттармен тілдесесің,
әдебиетімен, мәдениетімен
танысасың. Бірақ өз тілің
ді білмесең, сені ешкім
сыйламайды. Ана тілі – ең
басты құралымыз, еңселі
елдігіміздің негізгі кепі
лі. Осыны терең ұғынып,
ең алдымен ана тілімізді
құрметтеп, ардақтау парызымыз» деп жазады Алматы қаласындағы №81
мектеп гимназиясының
8-сынып оқушысы Жұма
бекова Ләззат.
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Тәуелсіз Қазақстан
ның әлеуметтікэкономикалық өмірінде
қандай өзгерістер
жүріп жатыр?
Н.Ә. Назарбаев
2006 жылғы
Қазақстан халқына
Жолдауында қандай
міндеттер қойды?
Қазақстан халқының
бірлігі мен достығын
сақтаудың қандай
маңызы бар?
Күнделікті өмірден
Қазақстандағы
халықтардың жара
сымды ынтымағына
мысал келтір.

Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарындағы ха
лық шаруашылығын индустрияландыру, ашар
шылық, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы эвакуация, тың және тыңайған жерлерді игеру
сияқты түрлі себептермен келіп орнықты.
Соғыс жылдары Қазақ
станға соғыс жүріп
жатқан өңірден поляк, неміс, шешен, ингуш,
балкар, қырым татарлары, месхет түріктері
және басқа ұлт өкілдері күшпен көшірілді.
Қазақ елі осындай сын сағатта оларды туған бауырындай құшақ жая қарсы алып, достық пен
ынтымақтастықтың үлгісін танытты. Қазақстан
олардың екінші Отанына айналуына жағдай
жасады.
Қазіргі Қазақстанның көпұлтты спортшылары қазақстандық патриотизмнің тамаша кө
рінісі. Республика намысын абыроймен қорғап
жүрген жерлестеріміз арасында қазақ Ермұхан
Ибрайымов пен Бақыт Сәрсекбаев (бокс), армян
Мхитар Манукян (грек-рим күресі), украин
Анатолий Храпатый мен кәріс Олег Эм (ауыр атлетика), шешен Эльмади Жабраимов пен осетин
Ислам Байрамуков (еркін күрес), орыс Ольга
Шишигина (жеңіл атлетика) мен татар Руслан
Субайдуллин (жүзу) және басқа көптеген ұлт
өкілдері бар. Спортшылар жеңісі көңілге мақ
таныш, еліміздің жарқын келешегіне деген үл
кен сенім ұялатады.
Елімізде тыныштықты, халықтардың ауыз
біршілігі мен өзара жарасымды ынтыма
ғын
сақтау – әрқайсысымыздың аса жауапты мін
детіміз. Қандай жағдайда болсын өзімізге ең
қымбат нәрсе – Отанымыздың бейбіт өмірі мен
татулығын естен шығармауымыз керек.
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§64. Қазақстан және дүниежүзі
1. Қазақстан дүниежүзі картасында. Дү
ниежүзі картасында кең-байтақ жері бар, жер
көлемі жа
ғы
нан тоғызыншы орын алатын
жаңа тәуелсіз мемлекет пайда болды. Бұл – Еуразия деп аталатын құр
лықтың нақ ортасында орналасқан Қазақстан Республикасы. Қа
зақстан Еуропа мен Азия құрлықтарын байланыстыратын те
міржол, автомобиль, әуе жолы
жүйелерінде маңызды рөл атқарады.
Қазақстан жері қазба байлықтарға бай. Мә
селен, әлемдегі 170-тен астам мемлекеттердің
арасында еліміз вольфрамнан 1-орын, хромиттен
2-орын, ураннан 3-орын, қорғасыннан 4-орын,
мұнайдан 12-орын алады.
2.   Қазақстанның сыртқы саясаты. Қазақ
станның тәуелсіздігін 1991 жылдың аяғына
дейінгі екі апта ішінде әлемнің 18 елі таныды. Соның ішінде алғашқылардың бірі болып
Түркия, АҚШ, Қытай, Иран, Пәкстан, Канада, Швейцария, т.б. мемлекеттер мойындады. Тәуелсіздік алғанға дейін, яғни КСРО-ның
құрамында болғанда Қазақстанның жеке саясат жүргізу құқығы болмады. Тек тәуелсіздік
алғаннан соң ғана әлемдегі басқа мемлекеттермен терезесі тең елге айналды. Қазір Қа
зақ
стан дүниежүзіндегі көптеген мемлекеттер
мен
халықаралық байланыс жасайды. Экономика
лық, сауда, мәдени байланыстарын жүзеге асыру құқығы өз қолында.
1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Республикасы әлем мемлекеттерінің басын қосатын ең
мәртебелі ұйым – Біріккен Ұлттар Ұйымына
(БҰҰ) мүше болып қабылданды. Қазақстанның
БҰҰ шеңберіндегі ең басты жұмысы – еліміздің
экологиясына байланысты мәселелерді шешу.
Біздің еліміз сыртқы саясатында Қазақстан
ның қауіпсіздігін сақтау, дүниежүзілік соғысқа
жол бермеу, ядролық қаруды қолданудан бас
тартуға баса көңіл аударып отыр. Қазақстан
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Қазақстанның
тәуелсіздігін қанша
мемлекет таныды?
Қазақстан басқа мемлекеттермен қандай
байланыс орнатты?
Бұл байланыстардың
біздің мемлекетімізге
қандай пайдасы бар?
Қазақстан Біріккен
Ұлттар Ұйымына
қашан мүше болды?
Қазақстан
басқа елдермен
ынтымақтастықты
неге жақтап
отыр? Ғарыштағы
ынтымақтастық туралы мысал келтір.

ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан ел
дердің бірі. Осы мәселені БҰҰ аясындағы жиынмәжілістерде үнемі көтеріп, басқа мемлекеттерге үлгі көрсетуде.
Қазақстанның ядролық қаруды сынауды
толық тоқтату жөніндегі табанды ұстанымы
БҰҰ тарапынан қолдау тауып келеді. 2007 жылы
30 қарашада өткен Еуропадағы қауіпсіздік пен
ынтымақтастық ұйымына (ЕҚЫҰ) мүше
56 мемлекеттің сыртқы істер министрлері ке
ңесінің жалпы отырысында Қазақстан Респуб
ликасы осы ұйымның 2010 жылғы төрағасы
болып сайланды. ЕҚЫҰ тарихында тұңғыш рет
Қазақстан әлемдік аренадағы ең биік тұғырға
көтерілді.
Қазақстан Еуропа елдерімен бір-бірінің еге
мендігін және аумақтық тұтастығын құрметтеу,
бір-біріне шабуыл жасамау және ішкі істеріне
араласпау, күш қолданбау, теңдік және өзара
тиімділік негіздегі саяси шарттар жасасты.
Қазақстан Азиядағы беделді халықаралық
ұйым – Шанхай Ынтымақтастық Ұйымын
(ШЫҰ) құрушылардың бірі және онда белсенді
қызмет атқарушы ел болып саналады. Бұл
ұйымның мүшелері: Қазақстан, Қытай, Ресей,
Тәжікстан, Қырғызстан.
Қазақстан Тәуелсіз Мемлекеттер Достас
ты
ғына кіретін (ТМД) және басқа да көрші және
алыс-жақындағы мемлекеттермен дипломатия
лық, достық, ынтымақтастық және өзара көмек
қатынастарын орнатты.
Республиканың сыртқы мәдени байланысы едәуір нығайды. Абай, Жамбыл, Мұхтар
Әуезов пен Қаныш Сәтбаевтың мерейтойлары ЮНЕСКО көлемінде дүниежүзінде аталып
өтті. БҰҰ-ның қолдауымен Қазақстан көптеген
халықаралық конференциялар мен жиындар
өткізді. Мәселен, 2003, 2006 және 2009 жылдары Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі
діндер басшыларының I, II және ІІІ съездері
өткізілді.
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Екі жарым ғасырдан астам уақыт бойы азат
тық пен бос
тан
дық үшін күрес жүргізіп келген қазақ халқы 1991 жылғы 16 желтоқсанда
тәуелсіздікке қол жеткізді. Халқымыздың
ға
сырлар бойғы тарихи арма
ны жүзеге асты.
Балалар, біз тәуел
сіздігімізді құрметтеуі
міз,
қорғауымыз керек. Тәуелсіздіктің қадірін жете
түсінейік.

§65. IV – V бөлімдер бойынша
қорытынды қайталау
Мен білемін...
1905 жылы Алаш қозғалысы қалыптасты.
Алаш қозғалысының мақсаты қазақ елін отар
лық езгіден құтқарып, өз алдына дербес ұлттық
автономия құру болды. Қозғалыстың алдыңғы
сапында – Ә. Бөкейханұлы, А. Байтұрсынұлы,
М. Дулатұлы және басқалар тұрды.
1917 жылы Алаш партиясы құрылды. 1917 жылы желтоқсан айында Орынбор қаласында
Жалпы
қазақ съезі өтті. Онда мемлекетті бас
қару формасы, қазақ облыстарының автоно
миясы, жер мәселесі, халық ағарту ісі және
басқа мәселелер қаралды.
1917 жылы 25 қазанда Ресейдегі Қазан
төңкерісінің нәтижесінде мемлекет билігі ке
ңестердің қолына көшті. Қазақстанда Кеңес
өкіметі орнады. 1920 жылы 26 тамызда РКФСР
құрамында Қазақ АКСР-і құрылды.
1927 жылы салына бастаған Түркісіб темір
жолы 1931 жылы қаңтарда тұрақты пайдалануға
берілді.
1931–1932 жылдары ауыл шаруашылығын
күшпен ұжымдастыру барысында аштықтан
2,1 млн. адам қырылды, 1 млн. астам адам шетелге көшіп кетуге мәжбүр болды. 1933 жылы
тек 4,5 млн. ғана мал басы қалды.

Қазақстан Республика
сының қандай мемлекеттермен шектесіп
жатқанын атап, картадан көрсет.
Қазақстан Республи
касы елшілік байланыс орнатқан
мемлекеттерді ата.
Жауабыңда сабақта
және сабақтан тыс
(теледидар, бейнефильм) алған
біліміңді пайдалан.
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1937–1938 жылдары Алаш қозғалысының
қайраткерлері, кеңес өкіметін орнатуға атса
лыс
қандар, қазақ әдебиеті мен ғылымының
белгілі өкілдері, т.б. жазықсыз қуғын-сүргінге
ұшырады.
1941–1945 жылдары Ұлы Отан соғысы болды. Қазақстандықтар майданда, тылда, партизандар құрамасы сапында ерлікпен шайқасты.
497 қазақстандық Кеңес Одағының Батыры атанды. Оның 98-і қазақ. Қазақ қыздары
М.  Мәметова мен Ә.  Молдағұлова Кеңес Ода
ғының Батыры атанды.
Соғыс жылдарында экономиканы соғысқа
бейімдеу мақсатында ғалымдар мен мәдениет
саласының қызметкерлері де аянбай еңбек етті.
Қ.И. Сәтбаев Жезқазған мыс кен орындарын
зерттеу ісінде зор еңбек сіңірді. Оған 1942 жылы
Мемлекеттік сыйлық берілді.
1954 жылы тың жерлерді игеру басталды.
1957 жылдың мамыр айында Байқоңыр ға
рыш айлағы пайдалануға берілді.
1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Рес
публикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жарияланды.
1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Республикасы БҰҰ мүшелігіне өтті.
1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Респуб
ликасының ұлттық валютасы – теңге айналымға
енгізілді.
1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Респуб
ли
касының алғашқы Конституциясы қабыл
данды.
1995 жылғы 30 тамызда жетілдірілген, то
лықтырылған жаңа Конституция қабылданды.
1992 жылы Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік рәміздері: Туы, Гербі және Гимні
қабылданды. 2006 жылғы 7 қаңтарда Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік Гимнінің жаңа редакциясы бекітілді.
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1998 жылы Қазақстан Республикасының ас
танасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына
көшірілді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тілі – қазақ тілі. Қазақстанда 16 миллионнан
астам халық тұрады. Онда 130-дай ұлттар мен
ұлыстар мекендейді.
Қазақстан Республикасы әлемнің көптеген
мемлекеттерімен қарым-қатынас орнатты. Рес
публиканың шетелдермен дипломатиялық, эко
номикалық және мәдени байланысы нығаюда.
IV – V бөлімдерді қайталауға арналған сұрақтар:
Алаш қозғалысы туралы не білесің?
Ә. Бөкейханұлы, А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, т.б. қайраткерлердің өмірі
мен қызметі туралы әңгімелеп бер.
Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы барысында елде қандай шаралар
жүзеге асырылды?
1920–30-жылдардағы Қазақстан туралы әңгімеле.
Қазақстанда елді индустрияландыру қалай жүзеге асырылды? Ауыл
шаруашылығын ұжымдастыру қалай жүргізілді?
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтардың ерлігі туралы
әңгімеле.
Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игерудің нәтижесі және салдары туралы әңгімеле.
«Қазақстан – ғарыштық мемлекет» деп неліктен айтылады?
Қазақстанның мәдениеті, ғылымы мен өнерінің дамуына үлес қосқан
қайраткерлердің өмірі мен қызметіне сипаттама бер.
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы құрылуының маңызы қандай?
1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша азаматтардың қандай құқықтары мен міндеттері
бар? Сен оларды қалай орындап жүрсің?
Сабақтан тыс алған біліміңді пайдалана отырып Қазақстанның әлемдегі
орны туралы баянда.
Тапсырма. Оқулық мәтінін пайдалана отырып мына кестені толтыр.
№

Жылдар

Маңызды оқиғалар
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§66. Туған өлке тарихы
1.  Біздің өлке қазіргі Қазақстан картасында. Қымбатты балалар! «Өлкетану» тақырыбын
оқығанда өлке дегеніміз не деген сұраққа жауап
«Дүниетану» пәнінен
таптың. Ал енді өзің туып-өскен өлке туралы не
алған біліміңді еске
білесің?
түсір:
Біздің әрбіріміздің туып-өскен өз мекеніміз
Картадан өзің туыпөскен өлке, қала, аудан, бар. Өзіміз дүниеге келген ауыл, кент не қала
әрқайсысымыз үшін қасиетті мекен саналады. Баоблысты тап.
лалар, біреуің ауылдық жерде, екіншілерің
Өлкедегі табиғат
әсем қала Астанада, екі миллиондай тұрғыны
байлықтарын, өзенбар Алматыда не облыс, аудан орталықтарында
сулардың, таулардың
тұрасыңдар. Халқының саны 10 мыңға жуық
аттарын атап, карқала тектес кент, немесе халқы 10 – 100 мың
тадан көрсет.
аралығындағы шағын және орташа қалаларда
Өз өлкеңде елімізге
белгілі қандай азамат- өмір сүретін құрдастарыңның бар екенін де
білесің. Жазғы демалыста ауылда тұратындар
тар бар, олар туралы
не білесің?
қалаға, қалада тұратындар ауылдағы туғантуысқандарыңа қыдырып барасыңдар. Ауылда атаң мен әжең, жақын туыс-достарың бар.
Қалада аға-жеңгең, әпкелерің тұрады.
Ауылдағы адамдар бір-бірімен жиі араласады. Бір отбасында қуаныш, той болса, көршілері
қонақ атқарысуға көмек береді, қайғысын бірге
Қымбатты балалар!
бөліседі.
Ауылға барғанда мал жайылымын, үй жан
Туып-өскен кеңуар
лары мен егістік алқаптарын, алма бағын
байтақ жерімізді,
тамашалайсың. Балалармен бірге айдын көлге
Отанымызды
шомылып, балық аулайсың.
қастерлеп, оның
Біздің өлкенің байлығы – оның адамдаболашағы үшін
ры. Әр азамат өзінің сол қалада немесе ауылаянбай еңбек етейік.
да дүниеге келгенін мақтаныш тұтады, қайда
Ол үшін жақсы оқып,
тыңғылықты білім
жүрсе де туған жерін ұмытпайды. Адамның
алыңдар.
туған ауылы, қаласы – оның кіші Отаны.
Еліміздің ұлтжанды
Ол – Қазақстан Республикасының бір бөлігі.
азаматтары болып
Қала мен ауылдың өмірі бүкіл еліміздің тынысержетіңдер!
тіршілігі, шаруашылығымен, мәдениетімен
тығыз байланысты.
2.   Туған жерім – мақтанышым. Әркімнің
туып-өскен өлкесі өзіне қымбат. Белгілі бір
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өлкенің табиғатын, халқын, шаруа
шылығын,
тарихы мен мәдениетін зерттеумен ғылымның
өлкетану саласы айналысады. Жергілікті жерлерде облыстық, аудандық өлкетану музейлері
жұмыс істейді. Балалар да өзі туған өлкесіндегі
тарихи-мәдени ескерткіштерді, көне дүние жә
дігерлерін күту, оларды қамқорлыққа алуға
қолдан келген көмегін тигізулері керек. Өлкенің
бақыты да, байлығы да – оның адамдары.
5-сынып оқушылары С.  Торайғыров атында
ғы Павлодар мемлекеттік университетінің му
зейіне баруға дайындалды.
Балаларды университет оқыту
шысы қарсы
алды. Ол кісі музейге саяхат жасатып, оның
тарихы, еліміздің өркендеп дамуына үлес
қосқан елімізге белгілі мемлекет және қоғам
қайраткерлері, ғалымдар мен жазушылар, өнер
адамдары: Жаяу Мұса Байжанұлы, Мәшһүр
Жүсіп Көпеев, Шәкен Айманов, Қаныш Сәтбаев,
Ермұқан Бекмаханов, Әлкей Марғұлан, Халел
Арғынбаев және басқалардың қызметі туралы
қызықты әңгіме айтып берді.
Солардың бірі Е.  Бекмаханов туралы балалар
көп мәлімет алды.
Ермұқан Бекмаханов (1915–1966) – көрнекті
ғалым, тарих ғылымдарының докторы, Қазақ
КСР ҒА корреспондент-мүшесі, қоғам қай
рат
кері. Павлодар облысы Баянауыл ауданында
дүниеге келген. Ол – Абылай ханның ұрпағы.
1937 жылы ол Воронеж қаласындағы педа
гогикалық институттың тарих факультетін өте
жақсы бағамен бітіреді. Елге оралып, Алма
ты
дағы Педагогикалық ғылыми-зерттеу инс
титутында (қазіргі Ы. Алтынсарин атындағы
Қазақ Білім академиясы) ғылыми қызметкер,
кейін директор қызметін атқарады. Ұлы Отан
соғысы жылдарында Халық Ағарту Комис
са
риатында басқарма бастығы болды, сонымен
бірге Алматыдағы жоғары оқу орындарында
дәріс берді.

Қозыбаев Манаш Қа
башұлы (1931–2002) –
Қазақстан Республикасы
Ғылым Академиясының
акаде
мигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор, қоғам қайраткері.
Манаш Қозыбаев тә
уел
сіздік, ұлттың рухы
жайлы былай деген:
«Халқымыз
аңсаған
Тәуелсіздікті алды, адам
гершілік заманасы орна
ды. Бұл замана бізге қым
бат.
Ол бізге қымбат – атабабаның рухын көтергені
үшін!
Ол бізге қымбат – мем
лекеттігіміздің
сөнген
отын маздатып жандыр
ғаны үшін!
Ол бізге қымбат – елі
мізді қатарға қосып, әлем
дік қауымға ендіргені
үшін!
Ол бізге қымбат – ата тарихымызды, ана тілімізді,
дінімізді, ділімізді қазқатар тұрғызып, «қазақ»
деген атауға қан мен жан
жүргізгені үшін!
Ол бізге қымбат – «Отан»
деп жүрегімізді қақ
тырғаны үшін, «елім» деп елең
детіп, «жерім» деп жел
пінтіп, барша 62 тамыры
мызды игізіп, ата жұртын
сүйдіргені үшін. Рухымыз
сөнбесін, бағымыз өрлесін,
ағайын!»
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Ермұқан Бекмаханов

Туған өлкеңнен шық
қан атақты адамдар –
ғалым, жазушы, өнер
иелері, үкімет қайрат
керлері туралы не
білесің? Олардың өмірі
мен қызметі неліктен
жас ұрпаққа өнеге?

1946–1947 жылдары ол Қазақ КСР ҒА Тарих,
археология және этнография институтында
қызмет етеді. Содан кейін Қазақ Мемлекеттік
университетінде Қазақстан тарихы кафедра
сының меңгерушісі болды.
1943 жылы «Қазақ КСР тарихы» басылымы
жарық көрді. Соның Кенесары Қасымовтың
басшылығымен болған көтеріліс жөніндегі
та
рауын 28 жасар Ермұқан Бекмаханов жа
зыпты. Ол 1946 жылы 31 жасында Мәскеуде
тарих ғылымынан докторлық диссертация
қор
ғайды. Осы еңбектің негізінде 1947 жылы
«XIX ғасырдың 20–40-жылдарындағы Қазақ
стан» атты кітабы жарық көреді. Аталмыш
еңбегі үшін Е. Бекмаханов «Кенесары бастаған
қозғалысты ақтауға тырысқан ұлтшыл» деген
айыппен 1952 жылы тұтқындалып, 25 жылға
бас бостандығынан айырылады.
1954 жылы 16 ақпанда Е. Бекмахановтың ісі
қайта қаралып, ақталып шығады. Өмірінің со
ңына дейін адал еңбек етіп, маңызды ғылыми
еңбектер, орта мектеп үшін Қазақстан тарихы
нан алғашқы оқулық, хрестоматия, ғылыми
мақалалар жазды. Е.  Бекмахановтың өмірі мен
қызметі жас ұрпаққа ұлағатты тағылым.
Табиғатты қорғау – баршаның ісі. Табиғатты
аяусыз пайдалану үлкен экологиялық пробле
малар тудырады. Кеңестік кезеңде Арал те
ңізі аймағында қауіпті экологиялық жағдай
қалыптасты. Аралдың суы тартылып, 25 мың
шаршы метр жер жалаңаштанып қалды. Сорға
айналған Арал түбінен жыл сайын атмосфераға
миллиондаған тонна құм мен тұз ұшты. Теңізде
өмір сүретін 24 түрлі балықтың 20 түрі жоғалып,
теңіз балық шаруашылығының маңызы жо
йылды. Экологиялық ауыр жағдайдан адамдар
денсаулығына зор қауіп төнді.
Бүгінде ғалымдар Арал теңізін қайта қалпы
на келтіру жолдарын іздестіріп, түрлі жобалар
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ды талқылауда. Соңғы жылдары теңіз суының
шамалап толыға бастауы сол өлке адамдарына
үміт отын жаққандай болып отыр.
Су деңгейі 10-15 жылдың ішінде 3 метрге
төмендеп кеткен Балқаш көлі аймағында да
осыған ұқсас жағдай қалыптасты.
Семей полигоны аумағында да қауіпті жағдай
орын алды. 1949 жылдан бастап полигонда
жер үстіндегі және жер астындағы сынақ жа
рылыстары жүргізілді. Бұл сол жерде өмір сү
ретін халыққа аса ауыр апат әкелді. Жергілікті
әйелдердің 70 пайызы қаназдық ауруымен ауы
рады. Іштен ауру болып, жарымжан күйде туа
тын балалар саны жыл өткен сайын арта түсті.
Тұрғындар саны азайды. Қалалар мен өндіріс
орындарында атмосфераның ластануы адамдар
өміріне үлкен қауіп төндірді.
Көрнекті ақын, белгілі қоғам қайраткері
Олжас Сүлейменовтің жетекшілігімен «НевадаСемей» қоғамдық бірлестігі атом бом
басын
сы
науды тоқтатуды, полигонды жа
буды та
лап етті. 1991 жылы 28 тамызда Қазақ
стан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назар
баев
тың жарлығымен Семей полигоны жабылды.
Жас ұрпақ! Келешек жер иесі сенсің. Қор
шаған ортаны қорғау, туған өлке табиғатын аялау, экологиялық зардаптарды болдырмау ісін
есіңде мықтап ұстағаның жөн.

Олжас Сүлейменов

Өлке дегеніміз не?
Картадан өзің туыпөскен өлке, қала,
қоныс, аудан, облысты
көрсет.
Өз өлкеңнің табиғат
байлығы мен
өсімдіктері және
жануарлары туралы
әңгімелеп бер.
Өлкеңде қандай
тарихи-мәдени
ескерткіштер бар?
Табиғатты қорғау
үшін не істеу керек
деп ойлайсың?

Тапсырма. «Біздің өлкенің белгілі адамдары – халқымыздың

мақтанышы» кестесін толтыр.
№

Өлкедегі белгілі адамдар.
Өмір сүрген жылдары

Олардың атқарған
қызметі мен
өнегелі істері

Негізгі
еңбектері
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§67. Өлкеміздің тарихи
ескерткіштері

Өзің туып-өскен
өлкенің атауы, тарихы
туралы не білесің?
Өзің тұратын өлкеде
қандай тарихи
ескерткіштер бар?

Сарайшықтағы
қазба жұмысы кезінде
табылған бұйымдар

1. Туған өлке – тылсым тарих. Әрбір елді
мекен, жердің, тау мен көлдің, тіпті кішкене
бұлақтың тарихи атауы болады. Туып-өскен
жеріміздің табиғаты, халқы, шаруашылығы,
тарихы мен мәдениеті туралы білудің маңызы
зор. Еліміздегі көне жәдігерлер, мәдени және
тарихи ескерткіштердің дүниеге келу сыры
мол. Туған өлкенің тарихи ескерткіштері, көне
мұралары атамекеніміздің өткен тарихынан
сыр шертеді.
Балалар, сендер тұратын жердің әлі де
белгісіз көптеген сырлары мен құпиялары бар.
Оның сырын ашу болашақтағы сендердің мін
деттерің. Өткен тақырыптардан өлкеміздің
тарихы мен мәдени ескерткіштерін зерттеуде
археология ғылымының маңызы зор екенін
білесің. Археологиялық қазба жұмыстары ерекше білімділік пен ынта-жігерді талап етеді.
Қазақстан тарихы сабағынан елімізде жүр
гізілген көптеген қазба жұмыстары, атақ
ты
ға
лымдар, зерттеушілер туралы оқып-таныс
тың. Соның ішінен туған өлке
де
гі тарихи
ескерткіштердің біріне көз жүгіртейік.
2.  Сарайшық қаласына саяхат. Сарайшық –
Жайықтың оң жағалауында, бүгінгі Атырау
қаласынан солтүстікке қарай 55 шақырым
жерде орналасқан. Тарихи деректерге қараған
да, Сарайшық қаласының негізі ХІІІ ғасырда
қаланған. Қала Алтын Орда ханы Батудың
(Батый) бұйрығы бойынша 1227–1254 жылдары салынған. Сарайшық қаласы Еуропа мен
Азияны жалғастыратын көпір сияқты. Араб
сая
хатшысы Ибн Баттута: «Сарайдан шығып,
бірнеше күннен соң біз Сарайшық қаласына
келдік, мұндағы «шық» – кішкене деген сөз,
яғни Сарайшық – кішкене сарай деген мағы
наны білдіреді» деп жазған.
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Сарайшық қаласы Қазақстан жерінде моң
ғолдар құрған Алтын Орда мемлекетінің (бұл
мемлекет туралы кейінгі сыныптарда оқыпбілесің) рухани орталығы болды. Ол Ұлы
Жібек жолының бойында жатқан үлкен сауда
орталықтарының бірі. Қалада қолөнер дамып,
тамаша ғимараттар: мешіт, кесене, монша, керуен сарай салынған. Мыс ақша, кейіннен күміс
теңгелер де жасалған.
Сарайшық Қасым ханның тұсында Қазақ
хандығының астанасы болған. Сарайшық қа
ласында жүргізілген қазба жұмыстары кезінде
шұңғыл табақ, тостаған, жайпақ табақ, құмыра
мен қыш ыдыстар табылды.Қыш ыдыстар оюланып, бедерленіп, ақ, көгілдір, жасыл, сарғыш
қоңыр және түссіз шыңылтырмен қапталған.
Тіпті алтын жалатылған керамика да кездесті.
Ыдыстар гүл түріндегі өсімдік, жапырақтар
мен және жануарлар бейнесімен өрнектелген.
Толқынды сызықтармен, құс және балық су
реттерімен безендірілген. Сонымен қатар Хорезм, Самарқан және Иран елінде соғылған
бірқатар теңгелер табылған. Бұның өзі қалада
сауданың жақсы дамығанын көрсетеді.
Сарайшық қаласында Алтын Орданың кей
бір хандары мен белгілі адамдары жерленген.
Қазір Сарайшық қаласы орнында көне қаланың
ұлылығы мен көркемдігін дәлелдейтін музей
салынған. Бірақ Орал өзенінің арнасы жыл са
йын құлап, мәдени қабаттары біртіндеп жо
йылуда. Сарайшықтың мәдени мұраларын жас
ұрпақ үшін сақтап қалу маңызды міндет болып
отыр.
Туған жер жайлы жинақталған мәліметтер
біздің өлке тарихы туралы білімімізді ке
ңей
теді. Өлке тарихын оқып-үйрену – өзіміз
тұратын өңірдегі халықтардың салт-дәстүрін
құрметтеуге, ана тілімізді жақсы меңгеруге,
мәдени ескерткіштерін қорғауға және оларға
қамқорлық жасауымызға көмектеседі. Тари
хи көне мәдениет ескерткіштері – біздің атабабамыздан қалған асыл мұра.

Ибн Баттута (1304–
1377) – араб саяхатшысы.
Кейбір деректерге қара
ғанда, саяхатшы жиырма
сегіз жыл бойы 100 мың
шақырымнан астам жол
жүрген көрінеді. Осы са
пар
лары барысында көр
ген-білгендерін «Саяхат»
атты еңбе
гінде жазып
қалдырады. Ибн Бат
ту
та сапар
ларында Афри
каның солтүстігі мен
ба
тысын, Үндістан, Ис
пания, Түркия, Иран,
Орта Азия мен Шығыс Еуропаны және Қытайдағы
жүздеген
қалаларды
ара
лаған. Оның атақты
«Синдбадтың
саяхатта
ры», «Үндістан ғажайып
тары» еңбектерін кім біл
мейді? Сонымен қатар
Жайық өзенінің бойын
дағы Сарайшық қала
сын
да болып, ол туралы
жазғандары да бізге жет
ті. Ибн Баттутаның ең
бектері география, тарих,
мәдениет
салаларынан
үл
кен қызығушылық ту
дырумен қатар, әдеби шы
ғар
ма ретінде де аса ма
ңызды туынды саналады.
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Шығармашылық тапсырма

Сарайшық қаласы қай
ғасырда салынған?
Ибн Баттута қандай
еңбектер жазды?
«Отаншылдық»
ұғымын қалай
түсінесің?
Өз өлкеңдегі қандай
тарихи- мәдени
ескерткіштерді
білесің?
«Өлкеміздегі тарихи
ескерткіштер
құпиясы» деген
тақырыпта хабарлама дайында.

Туған өлкеңдегі қалалар, ескерткіштер ту
ралы көрген-білгендеріңді, бейнефильмнен не
месе иллюстрациялық материалдан алған білім
деріңді есіңе түсір. Оқулық мәтінінен «Сарайшық
қаласына саяхат» тақырыпшасын қайталап
оқы. Өзіңді ХІІІ–ХV ғасырлар аралығында Са
райшық қаласына ойша саяхат жасап жүрмін
деп есепте. Осы саяхаттан алған әсерің туралы
қысқаша әңгіме жаз. Әңгімені мына жоспар
бойынша дайындауға болады:
1. Сарайшық – көне тарихи қала.
2. Сарайшықтың басқа қалалардан ерек
шелігі.
3. Қала атауының мәні.
4. Қала орнында жүргізілген қазба жұмыс
тары.
«Туған өлке тұрғыны өмірінің бір күні» деген
тақырыпта қысқаша эссе жаз. Жоспары:
1. Туған өлкемдегі ірі қала.
2. Қала қай жерде орналасқан?
3. Қала қалай, қашан салынған?
4. Қалада жерасты каналдары қалай және не
үшін пайдаланылған?
5. Қала тұрғындарының кәсібі, тұрмысы,
еңбегін суретте.
6. Қалада қандай зерттеу жұмыстары жүр
гізіліп жатыр?

Тапсырма. «Біздің өлкенің тарихи ескерткіштері» кестесін толтыр

№

Тарихи
ескерткіш

Сипаты

Орналасқан
жері
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§68. «Қазақстан тарихынан
әңгімелер» курсын қайталау
Мен білемін...
Тарих – түрлі халықтар мен адамдардың
тіршілігін, өткені мен бүгінгі өмірін және ке
лешегі қандай болатынын зерттейтін ғылым.
Біздің еліміздің тарихы «Қазақстан тарихы» деп аталады. «Қазақстан тарихынан әң
гімелер» еліміздің тарихындағы сонау ерте заманнан бүгінгі күнге дейінгі болған аса маңыз
ды оқиғаларды баяндайды. Ол дүниежүзі ха
лықтары тарихының бір бөлігі.
Қазақстан әлемдегі 189 елдің ішінде жер
көлемі жағынан тоғызыншы орын алады.
Отан – әр адамның туып-өскен жері. Адам
Отанында туған-туысқандарымен, жолдаста
рымен, жақындарымен тұрады. Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы.
Қазақстанда 16 миллионнан астам адам тұ
рады.
Қазақстан Республикасы 14 облысқа, 159 ау
данға бөлінеді. Елімізде республикалық бағы
ныстағы 2 қала (Астана, Алматы), облыстық
дәрежедегі 84 қала, 200-ден аса қала типті кент
бар.
Б.з.б. 1-мыңжылдықта Орталық Азия мен
Қазақстан, Шығыс Түркістан жерін сақ тайпалары мекендеген.
Б.з.б. 1-мыңжылдықта ғұн тайпалары қа
лып
тасып, б.з. 3-ғасырдың аяғына қарай
қуатты мемлекетін құрды. Ғұндар – түркі тай
паларының арғы атасы.
552-жылы түрік тайпалары бірігіп, Түрік
қағанатын құрды. Бумын қаған түрік мемлекеті
нің негізін қалады.
Моңғолдар 1218–1224 жылдары Қазақстан
мен Орта Азияны түгел бағындырды.

Бозоқ қалашығы. Бо
зоқ – ежелгі қала, шамамен 8-ғасырдан бастау
алады.Бозоққалашығы10–
11 ға
сырлар ескерткіші.
Қала қыпшақтар дәуір
леген 10–11 ғасырларда аса
күш
ті өркендеген. Бозоқ
өңірдің әкімшілік және
сауда орталығы, сондай-ақ
қыпшақ билеушілерінің
Ұлы Жібек жолы бойын
дағы әскери тұрағы бол
ған.
Қала
шығыстан
батысқа Моңғолия-АлтайХазария-Бұлғария-Русия
арқылы өтетін керуен
жолдарының тоғысында
тұрған. Бозоқ қаласының
орны 30 гектар аумақты
алып жатыр. Қала үш
бөліктен тұрады. Оның
орталық бөлігі төрт бұ
рышты махаллалар (тұр
ғын үй орамдары) болып
келеді. Махаллалардың
орталық бөлігінде 3–4 кесененің қалдығы сақтал
ған. Олардың бәрі күй
дірілген кірпіштен қа
ланған. Қаланың шет
жағы
нан суландыру жү
йесі табылды. Бұл қала
халқының егіншілікпен
айналысқанын
дәлел
дейді. Елбасшы Н.Ә.  Назарбаев: «Ортағасырлық
Бозоқ қаласы Ақмоланың
тікелей атасы, ал оның
соңғы ұрпағы Астана осы
заманғы Қазақстанның
астанасы болып табылады», – деп атап көрсетті.
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1. Қай қала бұрын
Қазақстанның
астанасы болды?
а) Ақтау
ә) Қызылорда
б) Семей
2. Елордамыз қай
жылдан бастап
Астана деп аталады?
а) 1992 ж. 10 мамыр
ә) 1993 ж. 6 мамыр
б) 1998 ж. 6 мамыр

Қазақ халқының қалыптасуы XIV—XV ға
сырларда аяқталған. 1466 жылы Қазақ хандығы
құрылды.
Қазақ халқы шетелдік басқыншыларға қар
сы өзінің азаттығы мен еркіндігі үшін әді
летті күрес жүргізді 1723—1727 жылдардағы
жоңғар шапқыншылығы ел аузында «Ақта
бан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген атпен
қалды.
1731 жылы кіші жүз Ресей им
периясының
бодандығын қабылдады. 1734 жылы орта жүз
Ресейдің қоластына өтті.
Патша үкіметі отаршылдық шараларын жү
зеге асырып, Қазақстанды өзіне толық бағын
дырып алды.
Патшалық Ресейдің Қазақстанды толық
жаулап алу саясаты шамамен екі ғасырға созылды. Отаршылдар қазақтарды шұрайлы жа
йылымдық жерлерінен құмды, шөлейт ау
дан
дарға ығыстырды.
Ашу-ызасы шегіне жеткен қазақтардың отар
лық саясатқа қарсы ұлт-азаттық қозғалыстары
басталды. Бұл қозғалыстарды Сырым Датұлы,
Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы,
Кенесары Қасымұлы және басқа қайраткерлер
басқарды.
XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ
халқының асыл ұлдары Ыбырай Алтынсарин,
Абай Құнанбайұлы, Шоқан Уәлихановтардың
ағартушылық қызметтері басталды.
X–XII ғасырлардан Қазақстан аумағында ірі
архитектуралық ғимараттар тұрғызыла бастады. Ислам дінінің нығаюына байланысты діни
кешендер: мешіт, кесене, мазар, монша салу
ісі дамыды. Ғылым мен білімнің дамуына жол
ашылды.
Қожа Ахмет Йасауи – ислам дінін таратушы,
әйгілі ақын және философ. Қожа Ахмет Йасауи
кесенесі XIV—XV ғасырдағы сәулет өнерінің тамаша туындысы.
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Наурыз – адамдарды біріктіретін береке мен
бірліктің мерекесі.
Өнер – ауқымы кең ұғым. Өнер көп салалы. Шешендік өнер соның бір түрі. Қазақтың
шешендік өнері ауыздан-ауызға тарап, түрлі
айтушының еркімен өңделіп, өзгертілген ха
лықтық мұра. Қазақ шешендері мен билері:
Төле, Әйтеке, Қазыбек, Асанқайғы, Жиренше,
Бөлтірік және басқалары қалдырған шешендік
сөздер мәңгілік өшпес мұрамыз.
Музыка адамның жан дүниесіне, көңіл күйіне, сезімі мен ерік-жігеріне әсер етеді. Күй –
қазақ халқының ертеден келе жатқан аспаптық
музыкалық жанры.
Қазақ ауыз әдебиеті ұрпақтан-ұрпаққа ақылнасихат, өсиет ретінде жеткен асыл қазына.
Қазақстан аумағын ертеде мекендеген адамдар Тәңірге, Отқа табынған. ІХ ғасырдан бастап
ислам дінін қабылдады.
Көшпелі мал шаруашылығымен және егін
шілікпен айналысу, сауданың дамуы, көрші
халықтармен байланыс жасаудың бәрі қазақ
тардың экономикалық жағынан дамуына үлкен
ықпал етті.
1905 жылы Алаш қозғалысы қалыптасты.
Алаш қозғалысының мақсаты – қазақ елін
отарлық езгіден құтқарып, өз алдына дербес
ұлттық автономия құру болды. 1917 жылы Алаш
партиясы құрылды. Қозғалыстың алдыңғы сапында – Ә.  Бөкейханұлы, А.  Байтұрсынұлы,
М.  Дулатұлы, X.  Досмұхамедұлы, М.  Шоқай
және басқалар тұрды.
1917 жылы 25 қазанда Ресейдегі Қазан төң
керісінің нәтижесінде мемлекет билігі кеңес
тердің қолына көшті. Кеңес өкіметі орнады. Кеңестер билігі Қазақстанда 1917 жыл
дың қазанынан 1918 жылдың наурыз айы
аралығында барлық өлкеде орнады. 1920 жылы
26 тамызда РКФСР құрамында Қазақ АКСР-і
құрылды.
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Мен неміспін, 1950 жы
лы дүниеге келдім. Мектепте оқыдым, әскери
қыз
мет атқардым, кешкі
мектепті, кейіннен инс
ти
тутты бітірдім. Аға
про
раб болып жұмыс іс
те
дім. Менің неміс еке
німе қарамай, маған ірі
ұйымдарға бас ин
же
нердің қызметі екі рет
ұсы
нылды. Бірақ мен
дағдылы
жұмысымнан
кет
кім келмеді. Сонда
бізді, яғни немістерді ең
бек
сүйгіштігіміз бен ше
берлігіміз, адалдығымыз
үшін құр
меттейді. Бұған
өз басым куә, ата-анамның
өмірі дәлел.
Ұлттық негізде менің
бабаларыма ешқандай да
қысымшылық көрсетіл
ген жоқ. Олар мектепте де,
спортта да алдыңғы сапта
жүрді. Мен жұмыс істеген
тресте басқарушы да, бас
инженер де немістер еді.
Жоқ, мен Отаным туралы
ешқашан жаман сөз айта
алмаймын.
Лисаков қаласының
бұрынғы тұрғыны, қазір
Германия азаматы
Александр Штерцердің
«Жерлестер» деп
аталатын неміс
газетінде жарияланған
хатынан,
1997 жыл.

1927 жылы басталған Түркісіб темір жолы
1931 жылы қаңтарда пайдалануға берілді.
Ауыл шаруашылығын күшпен ұжымдастыру
салдарынан 1 миллионнан астам қазақтар шетелге ауып кетуге мәжбүр болды. 1931–1932 жыл
дары аштықтан 2,1 миллион адам қырылды.
1937–1938 жылдары Алаш қозғалысының
қайраткерлері, кеңес өкіметін орнатуға атса
лысқандар, қазақ әдебиеті мен ғылымының
белгілі өкілдері т.б. жазықсыз жазаланып,
қуғын-сүргінге ұшырады.
1941 жылы 22 маусым күні фашистік Германия КСРО аумағына басып кірді. 1941–1945
жылдары басқыншыларға қарсы Ұлы Отан
соғысы болды. Қазақстандықтар майданда, тылда, партизандар құрамасы сапында
ерлікпен шайқасып, Ұлы жеңіске өз үлестерін
қосты. 497 қазақстандық Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Оның 98-і қазақ. Ұшқыш
батырлар Т.  Бигелдинов, Л.  Беда, И.  Павлов,
С. Луганский – екі мәрте Кеңес Одағының Батыры атанды. Қазақ қыздары М. Мәметова мен
Ә. Молдағұлова Кеңес Одағының Батыры атанды. Соғыс жылдарында экономиканы соғысқа
бейімдеу мақсатында ғалым
дар мен мәдениет
саласының қызметкерлері де аянбай еңбек етті.
Қ.И.  
Сәтбаев Жезқазған мыс кен орындарын
зерттеу ісінде зор еңбек сіңірді.
1954 жылы тың және тыңайған жерлерді
игеру басталды.
1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі
туралы» Қазақстан Республикасының заңы
жарияланды. Осы күннен бастап еліміз ешкімге
тәуелді емес, өз алдына дербес мемлекет ретінде
өмір сүріп келеді. 16 желтоқсан – Қазақстан
Республикасының тәуелсіздік күні.
ҚазКСР Жоғарғы Кеңесі 1990 жылдың 24 сәуірінде Н.Ә.  
Назарбаевты ҚазКСР-інің тұң
ғыш Президенті етіп сайлады. 1991 жылдың
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10 желтоқсанынан бастап Н.Ә.  
Назарбаев –
Қазақстан Республикасының Президенті.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін
ең алғаш Түркия, АҚШ, Иран, Пәкстан, Қытай,
Канада, Швейцария т.б. мемлекеттер мойын
дады.
1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның мүшелігіне өтті.
1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Респуб
ликасының Жоғарғы Кеңесі Қазақстанның ал
ғашқы Конституциясын қабылдады. 1995 жылы 30 тамызда жаңа Конституция қабылданды.
Конституция – негізгі заң, еліміздің басты
құжаты. Бұл біздің құқықтарымыз бен бос
тандықтарымыз туралы негізгі құжат. Конституция 9 бөлім, 98 баптан тұрады. Әрбір
Қазақстан азаматы өз елінің Конституциясын
жақсы білуі тиіс. Қазақстан Республикасының
азаматы болу – зор құрмет.
1992 жылы Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік рәміздері – Туы, Гербі және Гим
ні қабылданды. 2006 жылғы 7 қаң
тар
да Қа
зақ
стан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің
жаңа редакциясы бекітілді.
1998 жылы Қазақстан Республикасы Прези
дентінің жарлығымен Ақмола қаласы астана
болып жарияланды. 1998 жылы 6 мамырда
Қазақстан Республикасының астанасы Ақмола
қаласын Астана деп өзгертуге жарлық шықты.
Елдің мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Қазақ
станда 16 миллионнан астам халық тұрады.
Онда 130-дай ұлттар мен ұлыстар мекендейді.
Қазақстан Республикасы әлемнің көптеген
мемлекеттерімен қарым-қатынас орнатты. Рес
публиканың шетелдермен дипломатиялық, эко
номикалық және мәдени байланысы жылданжылға нығаюда.

Қазақстан
халықта
рының
Ассамблеясы
1995 жылы 1 наурызда
ҚР Президентінің жарлы
ғымен құрылды. Елімізде
өмір сүретін 46 этностың
этномәдени орталықтары
жұмыс істейді. 2009 жы
лы Конституцияға енгі
зілген өзгерістерге сәй
кес, еліміз Парламент
мә
жілісіне (жоғарғы заң
шығарушы органына) Ас
самблеядан әртүрлі эт
ностардың ішінен 9 депутат сайлауға құқық
алды. ҚР Президенті
Н. Назарбаев: «Ассамблея
мүшелері бірлігі жарасқан
Қазақстанның абыройы
мен беделінің, ғасырлар
бойы қалыптасқан жарасымды
салт-дәстүрінің
жан
ды айғағы» деп баса
айтты. Қазақстан Респуб
ликасында тұратын ұлт
тар мен ұлыстар өлкемізде
тыныштықты нығайтуға
белсене қатысады.
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Қайталауға арналған сұрақтар мен
тапсырмалар
1.

«Қазақстан тарихы» пәнін оқып-үйренудің
маңызы қандай?
2. Қазақстан Республикасының картасынан мем
лекетіміздің шекарасын, қандай көрші елдермен шектесетінін көрсет. Ол көршілес мемлекеттер туралы не білесің?
3. Дүниежүзі картасынан Қазақстанды және оның
астанасын көрсет.
4. «Елін, жерін сүю» деген сөзді қалай түсінесің?
5. Қазақстанда тұратын халықтардың жа
рас
қан
достығын дәлелдейтін күнделікті өмірден мысалдар келтір.
6. Қазақстанда тұратын халықтардың салт-дәстүрі
туралы әңгімеле.
7. Сақ тайпалары өз елін қорғауда қандай ерліктер
көрсеткенін есіңе түсір.
8. «Мөде – ғұндардың құдіретті билеушісі» деген
тақырыпта әңгіме құрастыр. Еділ патша (Аттила) ғұндардың атағын жер жүзіне танытқан ұлы
тұлға екенін дәлелде.
9. Ежелгі түрік тайпаларының өмірі мен тұрмыс
жағдайы туралы не білесің?
10. Көне түркі жазулары бар тас қайда және қашан
табылды? Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған
ескерткіштерінде не туралы айтылады?
11. Картадан Қазақстан аумағын және Ұлы
Жібек жолын көрсет. Ұлы Жібек жолының
мемлекеттерді сауда-саттық, айырбас қана
емес, мәдени жағынан да байланыстырға
нын
дәлелде.
12. Ортағасырлық қалаларға сипаттама бер.
Отырар қаласы тұрғындарының моңғолдар
ға
қарсы күрестегі ерлігі жайлы әңгімеле.
13. Йасы қаласы туралы оқулық мәтінімен та
нысып, бейнефильмнен және иллюстрациялық
материалдан алған білімдерді пайдалана отырып, «Йасы саудагері» атты тақырыпта жоспар
бойынша әңгіме құра:
				Жоспар:
Саудагердің бір күнгі өмірі. Саудагер кіммен,
не туралы сөйлесті?
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Саудагер шет елден келген саяхатшыға
«Қожа Ахмет Йасауи» кесенесі туралы не
айтуы мүмкін?
Кесене қайда орналасқан?
Кесенені суретте. Ғимарат саған қандай әсер
қалдырды?
Саудагер қандай заттар сатып алып, ал
қандай бұйымдарды сатып жатыр?
Қазақ хандығының негізін қалаған Жәнібек
пен Керей хандар туралы әңгімеле.
Абылай және Әбілқайыр хандардың қызметіне
баға бер.
1836–1838 және 1837–1847 жылдары болған
ұлт-азаттық көтерілістерді салыстыр, ол
көтерілістердің тарихи маңызы қандай?
Қожа Ахмет Йасауиді неліктен барлық түркі
халықтары қадір тұтады?
Қазақтар Наурыз мерекесін қалай тойлайды?
«Халықтар арасындағы келісім мен достық»
деген сөздің мағынасын қалай түсінесің? Күн
делікті өмірден мысал келтір.
Қазақ би-шешендерінің өмірі мен қызметіне
баға бер.
Құрманғазыны неліктен «күй атасы» дейді?
Ауыз әдебиетінің туындылары бізге қалай жеткен?
Ә. Бөкейханұлы, А. Байтұрсынұлы, М. Дулат
ұлы, т.б. қайраткерлердің өмірі мен қызметі туралы әңгімеле.
Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы барысында елде қандай шаралар жүзеге асырылды?
Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру қалай
жүргізілді?
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ
стан
дықтардың ерлігі туралы әңгімеле.
Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді
игерудің нәтижесі қандай болды?
Қазақстандық ғарышкерлер туралы не білесің?
Қазақстанның мәдениеті, ғылымы мен өнерінің
дамуына үлес қосқан қайраткерлердің қызме
тіне сипаттама бер.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы
ның маңызы қандай?
1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Қа
зақ
стан Республикасының Конституциясы бойын
ша азаматтардың қандай құқықтары мен мін
деттері бар?
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термин сөздер
Ағартушы – озық идеялар мен білімді таратушы қоғам
қайраткері.
Азаттық – парсы сөзі, «ерікті», «еркін» деген мағынаны
білдіреді. Азаттық – еркіндік, тәуелсіздік.
Азаттық қозғалысы – белгілі бір билік тәртібіне
наразылық білдіру түрі.
Айтыс – топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын ақындардың жыр сайысы.
Ақсүйек – Шыңғысхан әулетіне жататын төрелер, тайпа мен ру көсемдері.
Ақын – өлең жазатын, домбырамен жыр айтатын
адам.
Архитектура – үй салу және оны әрлеу өнері (сәулет
өнері).
Ата мұрасы – әкеден балаға қалған мал-мүлік, жер,
байлық, рухани қазына.
Атамекен – туған жер, Отан ұғымының баламасы.
Аумақ – мемлекеттің маңызды тұрақты ресурсы.
Мемлекеттік аумаққа жер беті, ішкі сулары, ауа
кеңістігі мен жер қойнауы жатады.
Әкім – лауазымды қызметкер, аймақ басшысы.
Әскер – халықты жаудан қорғайтын мемлекеттің
қарулы күші.
Бағыну – өз еркінен айырылып, біреуге тәуелді болу.
Барымта – жауласқан елдің малын күштеп қуып
әкету, кек қайтару түрі.
Батылдық – ерлік, ержүректік.
Батыр (баһадүр – ержүрек, батыл) – әскери өнерді
жақсы меңгерген, ерлігімен аты шыққан қаһарман
адамға берілетін құрметті атақ.
Бек – әскери және мемлекет қызметіндегі түрік
ақсүйектеріне берілетін атақ.
Би – Қазақ хандығында дау-жанжалға билік айтушы
әділқазы, бітімгер адам.
Дағдарыс – тұйыққа тірелу, күрт құлдырау, шиеленісті
кезең.
Дастан – ауыз әдебиетінің жанры.
Демография – халықтың өсу санын, құрамын
зерттейтін статистика саласы.
Держава – қуатты, ұлы мемлекет.
Диаспора – өз Отанынан басқа жерде тұратын ұлттың
бір бөлігі.
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Егемендік – мемлекеттің сыртқы саясатта толық
тәуелсіздігі және елдің ішкі саясатында
мемлекеттік биліктің барлығынан жоғары болуы.
Ел – «ұлыс» ұғымы сияқты мемлекетті, сонымен бірге
мемлекет халқын білдіреді.
Жайлау – көшпелі қазақ халқының жазғы қонысы.
Жарғы – қазақ қоғамында әкімшілік заңдарының
жинағы.
Жырау, жыршы – аңыз-жырларды жырлайтын және
жанынан шығаратын адам.
Заң – мемлекет белгілеген, ерекше заңдылық күші бар
ереже.
Зекет – малдан алынатын салық.
Император – әмірші, тежеусіз өкімет билігіндегі басшы.
Керуен – алыс жерге жүк тасуға арналған көлік
тізбегі.
Керуен жолы – керуен қатынайтын жол.
Киіз үй – киізден жасалған көшпенділер баспанасы.
Көсем – белгілі бір әлеуметтік топтың саяси жетекшісі,
дем берушісі.
Көшпенді – мал-мүлкі, киіз үйімен бір орыннан екінші
орынға көшіп жүретін адамдар.
Қазына – мемлекеттің ақша және басқа қаражаты,
материалдық байлық.
Қала – әкімшілік, мәдени және өнеркәсіптік орындары бар ірі елді мекен.
Қолөнер кәсібі – адамның қолмен әртүрлі бұйымдарды
жасауы.
Қоныс – адамдардың мекен еткен жері.
Құрбандық – құдайдың құрметіне арналып шалынған
мал.
Құл – ешқандай дүние-мүлкі, құқығы жоқ, қожасына
тәуелді тұтқын.
Лауазымды адам – мемлекеттік-әкімшілік басқару
қызметіндегі адам.
Медресе – діни мұсылмандық оқу орны.
Мемлекет – белгілі бір халық өмір сүретін ұлттық,
ауқымдық саяси қоғамдық бірлестік.
Миф – құдайлар мен ойдан шығарылған қаһармандар
туралы аңыз.
Мүсін – сазбалшықтан, тастан не ағаштан ойып, металдан құйып жасалған көркем туынды.
Міндеткерлік – бір жұмысты атқаруға міндеттеу.
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Нәсіл – тегі, тұқымы жағынан бір-біріне ұқсас келетін
адамдар тобы.
Отар – басқа мемлекетке бағынышты, тәуелді, бодан
ел.
Отарлық саясат – экономикалық, саяси және ұлттық
кемсітушілікке әкелетін басып алу саясаты.
Отырықшы – бір жерді мекен етіп, егіншілікпен айналысатын, көшпенділікке қарама-қарсы тұрмыс
салты.
Патша – елдегі бүкіл өкімет билігінің иесі, монархтың
титулы.
Патшалық – патшаның қоластындағы мемлекет.
Петроглиф – тастағы жазулар мен суреттерді зерттейтін
ғылым саласы.
Реформа – қоғамның кейбір жағын жетілдіру
мақсатында қайта өзгерту.
Ру – бір әулеттен тараған туыс, қандас топ, үлкен
тайпаның бір тармағы.
Рубасы – бір рулы елдің басшысы.
Салық – мемлекет пайдасы үшін жиналатын алым.
Сәулетші – үй салу жөніндегі маман.
Сұлтан – Шығыс елдеріндегі жергілікті билеуші лауазымы.
Тақтан түсіру – патшаны өкімет билігінен айыру.
Тәуелсіздік – ұлттың, қауымның, елдің дербестігі,
еріктілігі.
Төлеңгіт – өз қожайынына тәуелді, оған қызмет ететін
адам.
Тұрақ – адамдар қоныс еткен жер.
Тілмаш – ауызша аударма жасаушы.
Уағызшы – үгіт-насихат таратушы.
Ұлт – мекендеген жері, шаруашылығы, тілі,
мәдениеті мен тұрмысы ортақ адамдардың тарихи
қалыптасқан бірлестігі.
Ұлыс – рулық бірлестік; әулет, билеуші әулет
мүшелерінің үлесті иелігі.
Халық – белгілі бір аймақта тұратын, тілі, мәдениеті,
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі ор
тақ адамдар
қауымы.
Хан – феодалдық дәуірдегі мемлекеттің ең жоғарғы
билеушісі.
Шежіре – тайпалар мен рулардың шығу тегі мен салтдәстүрі туралы дерекнама, тарих.
Экология – жанды организмдердің қоршаған ортамен
қарым-қатынасы туралы ілім.
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050036, Алматы қаласы, тел. (727) 256 05 55, е-mail: Arman@almatуkitap.kz.
Интернет-дүкен: www.almatуkitap.kz.
Маркетинг бөлімі: (727) 292 92 23, 292 57 20,
e-mail: almatykitap@mail.ru.
Кітаптар мен басылымдар туралы мағлұматтарды
www.almatykitap.kz сайты арқылы білуге болады.
Оқулықты безендіруге арналған суреттер «АБДИ Компани» АҚ және
«Аруна» баспасының қорынан, Қалилолла Ахметжанның «Қазақтың дәстүрлі
қару-жарағының этнографиясы» кітабынан алынды.

