
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖƏНЕ ТƏУЕЛСІЗДІК» 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

150 
 

Касаболатова, А.Ж., 
Қапал мектебі 

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы  
 

ҰЛТ ТАРИХЫНДАҒЫ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ 
 
Қазақстанның Ресейге бодан болғаннан бергі тарихындағы XX ғасырдың алғашқы 

ширегін «саяси күрестер мен рухани жаңғыру кезеңі» деп айтуға əбден болады. Бұл кезеңде 
саяси күрес сахнасына Ресейдің аса үлкен ғылыми, саяси орталықтарында білім алған, сол 
кезеңдегі Еуропадағы саяси күрестің бет алыс бағдарларынан əбден хабардар, экономика, 
құқық тарихы мен теориясын терең меңгерген қазақ зиялыларының үркердей озық ойлы 
тобы шықты. Олардың басым көпшілігі Ғылымға емес – утопияға, демократияға емес – 
авториторизмге негізделген болшевизм идеясын қабылдамай, баррикаданың арғы бетіне 
шығып, өз елінде, өз жерінде отырып азап шеккен қазақ халқының мұң-мұқтажын қорғауды 
мақсат еткен Алаш партиясын ұйымдастырды. Ел алдындағы ұлы мақсаттарды жүзеге 
асыратын атқарушы билік органы – «Алашорда» үкіметін құрып, ұлттық-аймақтық негіздегі 
«Алаш автономиясы» мемлекеттігін жариялауға талпыныс жасады. Қазақ халқының ұлттық, 
саяси санасын қалыптастырудағы ең биік белес болған XX ғасыр басындағы осы бір қазақ 
зиялылары алдыңғы қатарлы тобының саяси қызметі де, кұқықтық көзқарастары да, тіпті 
ғылыми, əдеби мұралары да ұзақ жылдар бойы жабық тақырып саналып, зерделі 
зерттеулерге объект бола алмады. Оларсыз қазақ тарихы – тұл, алтын дегені – күл еді. «Алаш 
партиясынсыз саяси күрес тарихын», «Алашорда» үкіметінсіз экономикалық ілімдер мен 
реформалар тарихын, «Алаш автономиясынсыз» Қазақстан мемлекеттілігінің негізін, Алаш 
ардагерлері өмірінсіз ұлт тарихынын жасау, мемлекеттік тіліміздің тарихын қалыптастыру 
мүмкін емес [1]. 

Күнбатыс Алашордасының идеологы саналған Ғ. Қараш: «Тіл болмаса, ұлт та 
болмайды, яғни ұлт бүтіндей өлген, жоғалған ұлт болады. Ең əуелі ана тілі қажет. Егер ана 
тілін білмесең, онда сен ол ұлттың баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала 
алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда əдебиеттің болмайтындығы өзі-ақ белгілі. Əдебиеті жоқ 
ұлттың өнері де өршілмейді», – деген [2]. 

Алаш қайраткерлерінің қазақ қоғамындағы басты ағымдарының бірі: автономиялық 
басқару жүйесіндегі мемлекеттік құрылыс болса, екіншісі Мемлекеттік тіл саясаты еді. Ана 
тіліне деген үлкен жауапкершілік еді. Алаштың арыстарының бірі – Ахмет Байтұрсынов 
«Дүниеде ешбір тіл өз-өзінен шықпайды. Тіл деген нəрсе қалың елдің күндегі тұрмыс 
қазанында қайнап, пісіп дүниеге келеді», – десе Батыс Алашорда үкіметінің жетекшілерінің 
бірі Х. Досмұхамедұлы тіл туралы: «Біздің тəжірибемізде қазақ тілі – бай тіл. Тек сөздерін 
ғылым жолына салып реттесе, ешбір жұрттың тілінен кем болмайды», – деген пікірді айтқан 
А. Байтұрсынов қазақша сауат ашатын тұңғыш əліппе құралын жазды. Ол «Оқу құралы» 
деген атпен тұңғыш рет 1912 жылы Орынборда шығарылса, 1925 жылы Орынборда 7 рет 
қайта басылады. 

Ал 1926 жылы «Əліппенің» жаңа түрін жазып ұсынады, бұл суреттермен берілген 
оқулық. 1926 жылы Қызылорда Ташкент баспалары бірігіп шығарған. 

Қазақ тілін талдап-тануда А.Байтұрсыновтың еңбегін жəне бір тұрғыдан ерекше 
бағалау керек: Ғалым казақ тілі грамматикасына қатысты категориялардың əрқайсысына 
қазақша термин жасауға іс-əрекетті 

А. Байтұрсынов тіл мен əдебиет қана емес, этнография, тарих мəселелерімен де 
шұғылданғанын айту керек. 

Ахмет Байтұрсынов XX ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанның оқу-ағарту 
комиссары, Алаш қозғалысының мүшесі, ғылым, əдебиет, өнер салаларында шығармашылық 
жұмыспен шұғылданды. 

А. Байтұрсынұлы «Ғылыми жəне практикалық білімнің жиынтығын бойына сіңірген 
халық қана айбарлы да бай болады» деп санады [5]. 
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Ғасыр басында Алаш ардақтылары Қазақ АССР-ның Қазақ-Қырғыз Білім 
Комиссиясында Жас ұрпаққа тəлім-тəрбие беруде, халқын мəдениетке сүйреуде жан 
аямастан қызмет етті. Білім Комиссиясы жұмысына Мағжан Жұмабайұлы, Мұхамеджан 
Тынышбайұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы, Нəзір Төреқұлұлы, 
Жүсіпбек Аймауытұлы, Иса Тоқтыбайұлы, Санжар Асфендиярұлы, Халел Досмұхамедұлы 
т.б. қатысты [1]. 

XX ғасыр басында Алаш қайраткерлері көтерген тіл мəселелесі, бүгінгі XXI ғасырдың 
да ең өзек жарды мəселесі болып отыр. Соны ішінде Ахмет Байтұрсынұлының еңбегі зор 
деуге болады. Ахмет Байтұрсынов 1886 жылы Торғайдағы екі сыныптық орыс-қазақ 
училищесіне түсіп, оны 1891 жылы бітіреді. Сол жылы Орынбор мұғалімдер мектебіне оқуға 
қабылданып, 1895 жылы ОММ-нің Педагогикалық кеңесінің шешімімен «бастауыш 
училищенің оқытушысы» деген атақ беріледі. 1896-1901 ж.ж. Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы 
уездерінде ауылдық, болыстық мектепте, екі сыныптық училищеде оқытушылық қызмет 
атқарады. 1902-1904 ж.ж. Омбыда Торғай облысы Халықтық училище директорының іс 
жүргізуші лауазымын атқара жүріп, бұратана ұлтының санасын ояту мақсатында И. 
Крыловтың мысалдарын аударады. 1905 жылы қазақ оқығандарымен бірге Қоянды 
жəрмеңкесінде бас қосып, тарихта белгілі Қарқаралы құзырхатын (петициясын) жазады. 
1905-1908 ж.ж. Қарқаралыдағы орыс-қазақ училищесінің оқытушысы əрі меңгерушісі болып, 
екі міндетті қатар атқарады. 1908 жылы саяси көзқарасы үшін Қарқаралы абақтысына 
қамалады. 1910 жылы 9-наурызда Орынборға жер аударылады. 1911 жылы «Маса» өлеңдер 
жинағы жарияланып, «Қырық мысал» кітабы екінші рет басылым көреді. Осы жылы 
«Айқап» журналында «Қазақ һəм түрлі мəселелер», «Қазақтың өкпесі», «Қазақ жерін алу 
турасындағы низамдар, бұйрықтар», «Закон жобасының баяндамасы», «Тағы да народный 
сот хақында», «Жер жайынан», «Жазу тəртібі», «Кітаптар жайынан», «Бастауыш мектеп» т.б. 
өзекті мақалалары жарияланады. 1912 жылы Қазақ əліпбиін (төте) түрлеп, қолданысқа 
ұсынады. Осы жылы «Оқу құралы» қазақша əліппесінің бірінші кітабы шығады. «Айқап» 
журналында «Қазақ жерін алу турасындағы низам», «Шəйзіман мырзаға», «Қазақ һəм 
төртінші Дума» мақалалары жарияланады. «Шора» журналында «Қазақша сөз 
жазушыларға», «Қазақ» газетінде «Көшпелі һəм отырықшы норма», «Шаруа жайынан», 
«Жер жалдау жайынан», «Земство», «Білім жарысы», «Оқу жайы» т.б. келелі мақалалары 
басылады. 1913-1918 ж.ж. қырғыз атанған жұртының атауын қайта жаңғыртып, «Қазақ» 
газетін шығарды. Газеттің ұйымдастырушысы əрі бас сарапшысы қызметін атқарады. А. 
Байтұрсынов «Қазақ» газетінің бірінші санындағы халыққа арнауын былай деп аяқтады: 
«Аталы жұртымыздың, адуынды ұлтымыздың аруақты аты деп газетіміздің есімін «Қазақ» 
деп қойдық. Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына күшін қосып, көмектесер қызмет ету қазақ 
баласына міндет. Қызмет етем десеңдер, азаматтықтың зор жолының бірі осы» [2, 3 б.]. 

«Қазақ» газетінің дəл сол кездегі тарихи мəнін Ахмет Байтұрсынов осы басылымның 
бірінші нөмірінде былай деп көрсетті: «Əуелі, газет-халықтың көзі, құлағы һəм тілі. Адамға 
көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ жұрт басқа газеті 
бар жұрттардың қасында құлағы жоқ керең, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр сықылды. 
Дүниеде не болып жатқанын білу жоқ, не сөйленіп жатқанын есту жоқ, өз пікірін айту жоқ. 
Екінші, газет жұрттың уланбасына медет нəрсе. Олай болатын мəнісі жұрттың білімді, 
пікірлі, көргені көп көсемдері, оқығаны көп ғалым адамдары газет арқылы халықтың алдына 
түсіп жол көрсетіп, жөн сілтеп, басшылық етіп тұрады. Үшінші, газет халыққа білім 
таратушы. Олай дейтініміз, газеттерден жұрт естімегенін естіп, білмегенін біліп, бірте-бірте 
молайып, пікірі ашылып, қыр асты жетпекші. Төртінші, газет халықтың дауысы. Жұртым деп 
халықтың арын арлап, зарын зарлап, халықтың сөзін сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына қарсы 
тұрып, қарғаға көзін шоқытпасқа тырысады», деген тұжырым арқылы мерзімді баспасөздің 
қоғамда алатын орнын, оның саяси маңызын барынша айқындап берді. «Қазақ» газеті 
либералдық-демократиялық бағыттағы идеяларды білдірді. Тұтас алғанда қазақ өлкесінің 
əлеуметтік-экономикалық жəне қоғамдық-саяси өмірінің дамуымен таныстыра білген 
«Қазақ» газеті «Алаш» партиясының дауысына айналды. Осы тұста əлеуметтік ахуалды 
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баяндаған цензура көтермейтін мақалалар жариялағаны үшін əкімшілік А. Байтұрсыновқа 
бірнеше мəрте (1914-1915) айыппұл төлетеді, кейіннен абақтыға қамайды. Бұл – үшінші рет 
қамалуы [1, 18 б.]. 

1918-1919 ж.ж. «Алаш» партиясының жетекшісі, «Алашорда» үкіметінің 
жетекшілерінің бірі əрі оқулықтар жазу жөніндегі Комиссиясының құрамында қызмет етеді. 
Осы жылы «Революция и киргизы» мақаласы «Жизнь национальностей» атты басылымда 
жарияланады. 1917 жылы патшаның тақтан құлауын Ахмет Байтұрсынов зор қуанышпен 
қарсы алып, Əлихан Бөкейхановтың басшылығымен қазаққа бостандық, теңдік əперу үшін 
саяси күрес майданына араласты. 1917 жылы Ақпан революциясының жеңісінен кейінгі 
елдегі революциялық процестердің қарқынды дамуы барысында Əлихан Бөкейхановтың 
төңірегіне топтасқан либерал-демократиялық көзқарастағы қазақ интеллигенциясының 
өкілдері ұлттық партия құру жоспары бойынша өз жоспарларын жүзеге асыруға кірісті. 1917 
жылы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында І-ші жалпықазақтық съезде Ахмет Байтұрсынов 
пен Міржақып Дулатов «Тəуелсіз автономия» құру идеясын ұсынды [3, 101 б.]. 

І-ші жалпықазақтың съездің қорытындасында «Алаш» ұлттық саяси партиясы 
құрылды. Əлихан Бөкейханов қазақ халқының көсемі, партия басшысы болып сайланды. 
Бірақ қоғамда аласапыран ахуал қалыптастырған большевиктердің төңкерісі Ахмет 
Байтұрсынов жəне оның серіктерінің қазаққа дербес ұлттық автономия алып береміз деген 
əрекеттерін тұйыққа тіреді. Алаш қозғалысы білімсіз кедей-кемшіктің қалың тобырына арқа 
сүйеген жүгенсіз коммунистік қозғалысқа қарсы тұруға ол заманда қауқарсыз еді. Осыны 
түсінген жəне халқымен бірге болуды ойлаған Ахаң 1919 жылдың наурызында Кеңестер 
өкіметі жағына өтті, алғашқы өлкеде құрылған Революциялық комитет құрамына енгізілді. 
Ахаңдай ірі тарихи тұлғаның беделі уақытша болса да большевиктерге де қажет болды. Ол 
екі жылдай Республика халық ағарту комиссары қызметінде болып, қазақты ағарту ісіне, осы 
саланы аяғынан тұрғызуға қыруар еңбек сіңірді. Қазақ халқының қоғамдық ой-санасының 
дамуындағы барлық саяси қозғалыстар А. Байтұрсыновтың есімімен байланысты. Ол бейбіт 
ұлттық либерализмнен Октябрь революциясын жəне Совет өкіметін тануға дейінгі саяси 
даму кезеңдерінен өтті [4, 202 б.]. 

1919 жылғы жаз бен күзде Ахмет Байтұрсыновтың инициативасымен Қазревком өз 
мəжілістерінде Алашорданың батыс бөлігімен байланыс жасау жəне оның басшыларымен 
келіссөздер жүргізу үшін арнаулы өкілдер жіберу мəселесін талай рет талқылады. 
Қазревкомның жəне оның төрағасы қызметін көп жағдайда өзі атқарған Ахмет 
Байтұрсыновтың осы мəселедегі табандылығы Торғайда болған оқиғаларды қайталамау жəне 
Алашорданың батыс бөлімінің түгелдей Совет жағына шығуын қамтамасыз етпесе де, оның 
Совет өкіметіне бейтарап жағдайда болуын жүзеге асыру ниетінен туындаған еді. Түптеп 
келгенде Алашорданың батыс бөлімін ақтардың одақтасы болудан совет өкіметі жағына 
шығару Орал өңіріндегі азамат соғысын тезірек аяқтаудың алғышарттарының бірі еді [4, 206 
б.]. 

Шын мəнінде, Ахаңның жəне оның серіктерінің Кеңес өкіметі жағына кездейсоқ 
өтпегені белгілі. Бұл туралы Ахаңның өзі «Жизнь национальностей» журналында 1919 жылы 
3 тамызда жазған «Революция жəне қазақтар» атты мақаласында төмендегідей пікір 
білдірген еді: «Егер де бұрын бір топ адамдар патша чиновниктері атынан қырғыздарды 
(қазақтарды) жауапсыздықпен қамап, əр түрлі зорлық-зомбылықтарға жол берген болса, дəл 
осындай қылықты шет аймақтарда большевик-коммунистер деген атты жамылған осындай 
жəне басқадай адамдар тобы байқатты. Патша өкіметі кезінде, бұрын мұндай жағдаймен 
ымыраға келмеген мен жəне менің пікірлестерім, енді тағы да осындай істер Советтің 
Ресейде түгелдей орын алуда деп ойлап ымыраға келмей кеңес өкіметін мойындауғы қарсы 
болдық. Бірақ монархиялық билік бағытындағы Колчактың пайда болуы осы жəне басқа 
билік туралы ойлауға мəжбүр етті. Сонда біз қырғыз (қазақ-Т.О.) халқының ежелгі арманы 
оңшыл мəлде солшыл мА əйтеуір, жүзеге асар болар дегенге көзіміз жеткендіктен жергілікті 
большевиктердің іс-əрекеті біздерге ұнамды көріне қоймаса да кеңес өкіметі жағына 
шыққанды жөн көрдік» [5, 241 б.] Ахмет Байтұрсынов жəне оның серіктері, шын мəнінде 
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кеңестік билікті амалсыз мойындады. Бірақ Ахаң ешқашанда қазақ халқының рөлін көтеру 
жəне қазақ елін ұлтық тұрғыдан дербес ету идеясынан бас тартқан емес. Ол 1920 жылы 17 
мамырда В. Лениннің атына хат жолдап, «... Ресейде коммунистер көп, бірақ нағыз идеялық 
коммунистер өте аз, оның үстіне олар шет аймақтарда аз немесе мүлде жоқ», – дей келе қазақ 
жерінің билігін қазақтан шыққан комунистер қолына беруді талап еткен еді [5, 4 б.]. 
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АЛИМХАН ЕРМЕКОВ – ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ 

 
Много полезных уроков преподносит нам история. Все мы, казахстанцы, непременно 

должны знать, чем гордиться, где черпать силы, чтобы достигать все новых вершин, 
преодолевая препятствия. Сегодня мы имеем и делаем очень многое, о чём наши отцы и 
деды не могли даже мечтать. При этом мы часто не придаем значения тому, что именно их 
поколения создавали платформу для возможности успешного развития страны в настоящее 
время. 

Осмысление сущности и ценности нашего суверенного развития должно опираться на 
глубокое знание истории своей Родины. Если окинуть взором историю прошлого века, то 
можно увидеть непрерывную борьбу казахского народа за создание самостоятельного 
национального государства. Первая половина ХХ века оказалась «спрессованным» 
временем, за которое в течение жизни одного поколения произошли переломные события, 
как в судьбе отдельных личностей и семей, так и в судьбе нации в целом. Один только голод 
1932-1933 годов унес половину численности казахов. По некоторым оценкам, больше 
миллиона человек были вынуждены эмигрировать в другие страны. 

Причины сегодняшних противоречий, негативного отношения к наследию прошлого в 
менталитете и сознании людей, прошедших тот период жизни народа, когда его пропускали 
сквозь политические, культурные, идеологические жернова, когда у него пытались отнять 
историческую память и прервать связь поколений. 

Сегодня возникает вопрос, в чем причина живучести нации и сохранения себя в 
жерновах и тисках системы, условиях общенародной катастрофы? В первую очередь, 
приходит мысль о высоком национальном духе народа. 

В начале ХХ века понятие «Алаш», имеющее древние истоки, превратилось благодаря 
усилиям национальной интеллигенции в объединительную освободительную идею. 
Казахские интеллектуалы подняли смысл термина «Алаш» как изначально родового клича до 
уровня государственной идеи. 

Как известно, Алаш – исторический термин, происходящий, по различным версиям, 
от имени мифического прародителя казахов и других древних тюркских родов Алаша-хана. 
Исконно этот термин был базовым понятием этнического единства, общеказахским девизом 
(ураном) и боевым кличем. 


