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Түйін: Түркістандағы ұлт-азаттық күрес тәжірибелерін талдау арқылы Алаш 
қозғалысының нақты ұйымдық құрылымы болмағанымен оның қызметінің мазмұны 
қазақ жеріндегі тарихи құбылыстың құрамды бөлігі болып саналады. Түркістандағы 
жергілікті халықтардың арасында отаршылыққа қарсы күрестегі мұсылмандық, 
түркілік бірлік идеялары Алаш қозғалысының өкілдері көптеген қайраткерлердің 
саяси қызметінде жаңа қырынан танылып, қазақ жеріндегі ұлт-азаттық 
қозғалыстың мазмұнын байытты. 

Отандықтарих ғылымын тарихи қайраткерлермен тұлғалау зәру мәселелердің бірі 

екендігін айта келіп: «Күні кешеге дейін жеке адам мен халықтың қатынасы толық 

ашылмай келді. «Қайраткерлер» ұғымы қызметкерлер, мансап иесі дәрежесіне 

төмендетілді. Қайраткер – жасампаз адам, жоқтан бар жасаушы, өз мүддесін халық 

мүддесімен қабыстырып, өз халқын өркениет көгінде жарастырушы болса керек» деген 

ойды одан әрі өрбіткен ғалым «Отан тарихында халықтың мүдделеріне деген мейірімділік, 

ұзақ уақыт бойы кеңес дәуірінің ғалымдары танылмады. Бүгін ғалымдар өз зерттеулерін 

түбегейлі өзгертті. Тәуелсіздіктің мән-мағынасында, біздің тарихымызда тарихи 

тұлғалардың іс-әрекеттері мен үлестерін зерттеудің маңызы зор. Біз бұл пікірді ұлттық 

тарихта ұлт рухын шыңдаған ұлы даланың асыл ұрпағының өкілі Сұлтанбек Қожановпен 

тікелей байланысты деп есептейміз. 

 

Кілттік сөздер: С.Қожанов, тұлға, ұлттық мүдде, семинария, Ташкент, мұрағат, 

съезд 
 
Бүкіл саналы ғұмыры желдің өтінде, жардың шетінде өткен, есімі мен еңбегі өзі дәл 

болжағандай, республикамыз тәуелсіздік алған кезеңде ғана еленіп-ескеріле бастаған 

Сұлтанбек Қожанұлы 1894 жылы 10 қыркүйекте қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысының 

Созақ ауданына қарасты Ақсүмбе елді мекенінде дүниеге келген. Сұлтанбектің зеректігін 

аңғарған көзіқарақты Қожан оны Түркістан қаласындағы төрт жылдық орыс-түзем 

мектебіне тапсырады. Зерделі бала алғашқы тәлім-тәрбие ордасын үздік тәмамдап, ізінше 

үш сыныптық қалалық училищеге оқуға түседі. Сол уақытта Сұлтанбектің сақа тартуына 

септескен мынадай жағдайлар болды: біріншіден, ол Сыр бойындағы ағартушылық 

мектептің Қалжан Қоңыратбайұлы, Қоңырқұлжа Қожықұлы, Ахмет ишан Оразайұлы, 

Ералы Қасымұлы, Садық Өтегенұлы, Серікбай Ақайұлы секілді белді өкілдерінен ақыл-

кеңес тыңдап, оң-солын танитын халге жетті; екіншіден, 1912 жылы тағдырдың 

тәлкегімен Түркістан қаласына сапар шеккен Міржақып Дулатұлымен ойда-жоқта 

жолығып, соңынан әлденеше дүркін дидарласуы саяси таным-түсінігіне талай жаңалық 

бойлатты; үшіншіден, жергілікті жұрттың ортасында сыртқы түр-әлпетіне қарай 

“Ұзынсақал” атанып кеткен орыс тілінің оқытушысы, ойы оқшау ұстаз Иван Михайлович 

Яковлев ішкі Ресейдегі қоғамдық-әлеуметтік ахуалдан жан-жақты хабардар етіп, сауатын 

саралады. Міне, сол Ұзынсақал-Яковлев сүйікті шәкірті Сұлтанбекті Ташкенттегі 

мұғалімдер даярлайтын семинарияға қабылдату үшін көп жәрдем жасайды. Әйтпесе, айла-

шарғыға жүйрік түркістандық миссионер П.Остроумовтың қарамағындағы бұл оқу 

орнының табалдырығын отар өлкенің талапкер жастары оңайлықпен аттай алмайтын. 

Содан да шығар, Ташкент мұғалімдер семинариясын 25 жыл ішінде жергілікті 
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жұрттардың арасынан небәрі 65 адам ғана бітірген: нақты айтқанда, олардың 11-і өзбек, 

түркімен және татар ұлттарының өкілдері болса, 54-і қазақ пен қырғыздың ортасынан 

шыққан. Қысқасы, сол аз топтың ішінде Сұлтанбек те бар. Ол 1913 жылы сынақ пен 

сұрыптаудан сүрінбей өтіп, студент қатарына ілігеді[1]. 

Жігерлі жас семинарияда оқып жүрген уақытында саясатқа шындап ден қояды. 

Туркестанская правда” газетінің қосымшасы – “Костры” журналында (1923 жыл, №3-4) 

жарық көрген өмірбаяндық деректеріне сүйенсек, Сұлтанбек Қожанұлы 1915 жылы 

жастардың “Кеңес” атты жасырын үйірмесін құрған. Оған мүшелікке кейіннен 

түркіменнің, өзбектің, тәжіктің ірі қайраткерлеріне айналған К.Бөриев, Х.Сахатмурадов, 

И.Теджибаев, А.Рахымбаев, т.с.с. өзімен бірге оқитын достары тартылған. Зерттеуші 

Асқар Мұстафиннің мәліметі бойынша, осы іске Мұстафа Шоқай мұрындық болып, 

идеялық жетекшілік жасаған Ұйым мүшелері ара-арасында тағы бір алаш ардақтысы 

Санжар Аспандияровтың әкесінің үйінде өздерінің құпия мәжілістерін өткізіп отырған. 

“Кеңес” атты қолжазба журнал шығарған. Сұлтанбек семинарияны аяқтаған соң, Әндіжан 

уезіне барып бала оқытады.  

Сұлтанбек Қожанұлы мен Санжар Аспандияров бастаған топ болса, зайырлы 

жолды тұтынып, 1917 жылдың маусымында Түркістан аймағындағы орыс жұмысшы-

ларының одағымен терезе теңестіру ниетінде мұсылман жұмысшыларының мекемесін 

аяқтандырды. Олар өз ұйымының мақсат-мұраты туралы: “Келешекте орыстар мен 

мұсылмандардың арасында жаңаша қарым-қатынастар қалыптастыра аламыз ба деген 

үміттеміз, өйткені, тек демократиялық ұйымдар ғана ортақ мәмілеге келмекші және 

жергілікті жұрттың орыстарға сенімсіздігін жоймақшы. Түркістан мұсылмандарының 

ішіндегі жұмысшы қозғалысының ізашарлары бола отырып, біз өз халқымыздың 

болашақта бостандық пен теңдікке жететініне зор сеніммен қарап, күрделі міндетімізге 

кірісеміз”, - деп жазды. 

Жұртшылық мүддесін жоқтаған Сұлтанбек Қожанұлы 1917 жылдың шілде айында 

Орынбор қаласында өткен бірінші жалпықазақ съезіне делегат болып қатысты. Соның 

артынша – тамыздың басында өткізілген Түркістан аймағы қырғыз-қазақтарының жалпы 

жиылысында хатшылық жасап, Тұрар Рысқұлов, Ибраһим Қасымов, Ғалимұхамед 

Көтібаров, Иса Тоқтыбаев, Садық Өтегенов секілді азаматтармен бірге Сырдария 

облыстық қырғыз-қазақ комитетіне мүшелікке және Бүкілресейлік құрылтай жиналысына 

өкілдікке сайланды. Мұнан арғы қайраткерлік іс-қимылына тоқталсақ, Хасен Оралтайдың 

“Алаш” атты еңбегінде жазылғандай, Сұлтанбек Қожанұлы “Қоқан автономиясы” 

үкіметінің негізін қалаушылардың бірі болды. 

Қоқан автономиясы қан-жоса болып таратылған соң, Сұлтанбек Қожанұлы аз ғана 

уақыт саясаттан сырттаңқырап, қажыр-қуатын ағартушылық жұмысқа арнайды. 

Мұғалімдік мамандығына кірісіп, Түркістандағы халыққа білім беру бөлімінің инспекторы 

болып істейді. Сөйте жүріп, аштыққа ұшыраған қазақтарға жәрдем беру комитетін 

басқарады. Ташкентке барып, педагогикалық училище мен педагогикалық курстарда сабақ 

береді. Ұстаздық қызметіне ұйымдастырушылық қабілетін ұштастырып, Қазақ-қырғыз 

институтының қабырғасын қаласады. 1919 жылы қайтадан Түркістан қаласына 

ауыстырылып, уездік-қалалық атқару комитеті төрағасының орынбасары қызметіне 

бекітіледі. Ал 1920 жылдың наурызында Алашорда қайраткерлеріне кешірім жарияланған 

шақта коммунистік партияның қатарына өтіп, көп ұзамай Сырдария облыстық 

революциялық комитетінің төрағасы лауазымына тағайындалады. Сөйтіп, Сұлтанбек 

Қожанұлын ірі саяси-қоғамдық тұлға ретінде қалыптастырған 1920-1924 жылдардың 

аралығын қамтитын Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасындағы 

қайраткерлік кезеңі басталды. 

Ол 1920 жылдың қыркүйек айында қазақтар С.Аспандияров, О.Жандосов, 

Н.Төреқұлов, түркімен Қ.Атабаев, өзбектер С.Қасымқожаев, А.Бабажанов, Т.Оразбаев, 

тәжік А.Рахымбаевпен бірге Түркістан коммунистік партиясы орталық комитетінің толық 

мүшелігіне енгізіліп, өлкедегі ықпалды партия және кеңес қызметкерлерінің қатарына 



қосылды. Бұдан кейінгі мерзім ішінде Түркістан коммунистік партиясы V-VІІІ съездерінің, 

Түркістан республикасы кеңестері ІХ-ХІІІ съездерінің, Кеңес одағы коммунистік партиясы 

Х, ХІІІ, ХІV съездерінің делегаты болып сайланды[2]. 

Мұрағат құжаттарына жүгінсек, Сұлтанбек Қожанұлының жергілікті жерлерде 

Кеңес өкіметі қойған міндеттерді халық тұрмысына лайықтап шешу, республикалық 

бюджетті орталық ұйымдардың алдында тиесілі дәрежеде қорғау, комиссариаттардың басы 

артық әкімшілік құрылымдарын қысқарту, ауыл шаруашылығы кооперацияларын тиімді 

ұйымдастыру, оқу-ағарту мекемелерін есепке алу және қаржылық-материалдық жағдайын 

ойластыру, мұғалімдер даярлау сапасына көңіл бөлу, билер мен қазылар сотын 

қаржыландыруды ұмыт қалдырмау, аймақтық баспасөздің дамуына ықпал ету, көшпелі 

және жартылай көшпелі елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын бағдарлау, Түркістан 

республикасы, оның ішінде, әсіресе жәуміттерге қатысты мәселелерді, сондай-ақ 

Ферғанадағы жер-су проблемаларын уақытылы талқыға салу, салық саясатын жүзеге 

асыру, бағаны реттеу, т.б. қыруар шаруамен қатар айналысқандығын көреміз. Ол кеңседе 

көп отырғанды қаламайтын, ел ішін аралап, жағдайды өз көзімен көргенді ұнататын 

басшы болды. Тапсырылған қай істі де абыроймен атқарып, білгірлігі мен 

тындырымдылығының арқасында әріптестері мен қалың жұртшылықтың алдында зор 

бедел жинады. 

С. Қожановтың тұлғасы саясат үшін де, тарих үшін де қызмет жасайды. Ұлт 
барда ұлттық мүдде бар. Ұлттық мүдде бар жерде оған қызмет етудің өлшеміне 
айналған С. Қожановтың тұлғасы менмұндалайды Академик М. Қозыбаев отандық 
тарих ғылымын тарихи қайраткерлермен тұлғалау зәру мәселелердің бірі екендігін 
айта келіп: «Күні кешеге дейін жеке адам мен халықтың қатынасы толық ашылмай 
келді. «Қайраткерлер» ұғымы қызметкерлер, мансап иесі дәрежесіне төмендетілді. 
Қайраткер – жасампаз адам, жоқтан бар жасаушы, өз мүддесін халық мүддесімен 
қабыстырып, өз халқын өркениет көгінде жарастырушы болса керек» деген ойды 
одан әрі өрбіткен ғалым «Отан тарихынан кей бір кездейсоқ адамдарды аластап, 
тарихи тұлғаларды өз тұғырына қондыру керек» [3, 366-б.] деген пікір айтады. 
Тәуелсіздік жағдайында ұлттық тарихтың мазмұнын қайта бағалау тұрғысында 
айтылған бұл пікірдің көрнекті мемлекет қайраткері Сұлтанбек Қожановқа тікелей 
қатысы бар деп білеміз.   

Отан тарихында осы кезге дейін ғылыми тұрғыда игерілмей келе жатқан 
тақырыптар да, тұлғалар да аз емес. Ал өзінің тарихи бағасын осы кезге дейін ала 
алмай келе жатқан тұлғалар бірі – Сұлтанбек Қожанов. Оның тұлғасын тану мен 
танытуға қатысты бірқатар арнаулы зерттеу еңбектер жарыққа шықты. Атап 
айтқанда өзбекстандық тарихшы Р.Я. Раджапова, қазақстандық Т. Қожакеев, Р. 
Бердібай, Б. Қойшыбаев, Ж. Әлмашұлы, А. Шәріп, Ж. Симтиков, Ж. Уәлиханова 
және т.б. ғалымдар мен әдебиетшілердің еңбектері де осы қатарды толықтыра 
түседі. Әйтсе де, қайраткердің қоғамдық-саяси қызметі мен әдеби-мәдени мұрасын 
зерттеп, зерделеуде кенжелік, соңын күткен кібіртіктеу байқалады. Оның сыры 
неде болды екен деген сауал әркімді де ойлантуы тиіс. Оның басты себебі С. 
Қожановтың партия мүддесінен ұлт мүддесінен жоғары қойған шынайы 
ұлтжандылығы болды. Тоталитарлық билік саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтауға 
да аса бір сақтықпен қарады. Алғашқы кезекте коммунистік билікке барынша адал 
қызмет жасағандар ақталып, олардың тұлғасы советтік тәрбиенің идеялына 
айналдырылды.  

Ал пролетарлық интернационализмге ұлттық құндылықтарды, таптық 
төзімсіздікке ұлттық бірлікті қарсы қойған Алаш қайраткерлері мен алаштық 
рухтағы С. Қожанов сияқты партия қайраткерлерін ақтау кейінге шегеріле берді. 
Бұл – советтік биліктің саясаты. Тәуелсіз қоғамымызда осы саясаттың тоңы 
жібігендей.  Қайраткердің өз қызметіне қатысты соңына қалдырған деректерінде 
партиялық биліктің ыңғайымен бүгіп қалған жайттары да жоқ емес. Таратып айтар 



болсақ, ол өзінің Алаш қозғалысына тікелей қатыстылығын айтудан тартынып 
келген. Қазіргі кезде ашық айтылатын мәселе – шын мәнінде С. Қожановтың Алаш 
қозғалысының қайраткері болғандығы. Осы пікірді тереңірек өрбітіп көрейік.  1916-
1917 жылдары Ташкент қаласында қазақ зиялыларының «Кеңес» атты астыртын 
саяси үйірмесі жұмыс істеген. Түркістан қаласында С. Қожановпен бірге 1918-1919 
жылдары бірқатар жауапты қызметтер атқарған, Ленинмен кездескендігі жөнінде 
естеліктер жазған Дүйсенбай Нысанбаевтың деректері «Кеңес» үйірмесінің 
қызметіне ғылыми талдау жасауға мүмкіндік береді.  Үйірме және оның қызметі 
туралы Д. Нысанбаевтың 1925 ж. 31 қаңтарында РК(б)П Қырғыз облыстық Бақылау 
Комиссиясына жасаған мәлімдемесінен [4, 173-185-бб.] аса құнды мағлұматтарға 
қанығамыз. Бұл құжаттың деректік құндылығы жоғары болатыны, онда өлкелік 
партиялық басшылыққа, ОГПУ органдарына Түркістандағы алашордашылардың 
қызметіне қатысты айғақ ретінде түрлі хаттамалар, газет тігінділері сияқты қомақты 
құжаттық деректер ұсынылған. Осы жерде құпия хат түрінде жазылған 
мәлімдеменің тікелей С. Қожановты әшкерелеуге арналғандығын атап айтқанымыз 
орынды болар.  Үйірменің төрағасы генерал Сейітжаппар Асфендиаров, 
орынбасарлары М. Шоқай және өмірі мен қызметі Түркістан қаласымен тығыз 
байланысты болған Садық Өтегенов болатын. Осы саяси үйірме ұлттық 
идеяларды іске асыруды өзінің бағдарламалық міндеті ретінде алға қойған еді. 
Үйірменің баспасөз органы «Бірлік туы» газетінің алғашқы редакторы М. Шоқай 
болса, С. Қожанов редактордың орынбасары әрі жауапты хатшы, кейін редакторы 
болып қызмет істеген, кейінгі кезде газетке Хайретдин Болғанбаевтар (ол да 
Түркістан қаласында қызмет істеген) редакторлық жасады.  

1917 жылғы қарашаның 26 күні Қоқан қаласында Бүкілтүркістан 
мұсылмандарының ІV съезі Түркістан мұхтарияты (автономиясы) атты ұлттық 
үкімет жариялады. Осы съезге және желтоқсан айында Алашорда үкіметін 
жариялаған Орынбор қаласындағы ІІ Бүкілқырғыз съезіне делегат болып қатысқан 
С. Қожанов алаштық идеяны іске асыруға белсене араласты. Бұндай тұжырым 
жасауға деректік және дәйектік негіздер жеткілікті. Алғаш рет бұл тұжырым 
Түркістандағы партия-совет органдарының ресми құжаттарында «Алаш Орданың» 
түркістандық бөлімі «Бірлік туы» газеті органымен аттас ұйым болды. «Бірлік туы» 
газеті 1917 ж. маусымынан Ташкентте шыға бастады. Аталған газетті 
ұйымдастырушылардың тұғырнамасы дәлме-дәл алашордашылардың 
тұғырнамасындай еді» [5, Л. 208] деген сипатта негізделді.   

Республикадағы саяси басшылыққа кәсіпқой революционер Ф. Голощекиннің 
келуі Түркістан Республикасы үкіметінің басшылығы Жоғары партиялық 
инстанцияларға С. Қожановтың үстінен жазылған құпия хат түріндегі арыз-
шағымдаржазу үдерісін өршітіп жіберді.  

С. Қожанов Мәскеуге кеткен соң оны айыптайтын саяси науқан кең өріс 
алды. Осыған байланысты С. Қожанов Қазақ өлкелік партия комитетіне 1926 жылы 
ашық хат жазып, ақталуға мәжбүр болған. Хаттың жазылу мақсаты оның 
Қазақстандағы қызметіне қатысты өлкелік партия комитетінің хатшысы Ф. 
Голощекиннің өршіткен саяси айыптауынан басын арашалау болды. Осы хатты 
деректік тұрғыда талдағанда С. Қожанов Қазақстандағы саяси қызметінің сипаты 
мен мазмұны туралы өз аузынан баяндалған көп мағлұматқа қанығамыз. Сонымен 
бірге бұл құжаттан С. Қожановтың ұлтжандылық қызметіне негіз болған қоғамдық-
саяси көзқарастарының өзегін танимыз.  Ол аталған хатында былай деп 
баяндайды: «Мен партияның алдыңғы қатарында жүріп мына мәселелерге 
белсене қатыстым:  Отаршылдық пен жергілікті ұлтшылдықты саяси тұрғыдан 
жоюға;  Жерге орналастыру және жер-су реформасын жүргізуге;  «Қосшы» одағын 
ұйымдастыру науқанына;  Орта Азияда ұлттық межелеуді іске асыруға;  
Қазақстанның орталығын Орынбордан Қызылордаға ауыстыруға және 



Қазақстанның ішкі құрылысында ұлттық мүддені күшейтуге тікелей араластым» [4, 
250-б.]. Ұлтшыл қайраткердің өзі саяси қызметі туралы жасаған бұл 
қорытындыларының әрқайсына жеке тоқталып, нақты тарихи дәйектер және 
дәлелдермен кеңінен таратуға болады. Қайраткер қызметінің биік шыңдары болып 
саналатын ол жетістіктерді ғылыми тұрғыда талдап, тарихи танымның игілігіне 
айналдыру — таяу күндердің және осы бүгінгі ұрпақтың еншісі болуы керек.  Ал 
бүгінгі тәуелсіз қоғамымызда тарихи танымның талабы өзгерді. Мақсат та өзгерді. 
Қоғам жаңарды, қоғаммен бірге адам да жаңарды. Ендігі кезекте тарихи таным да 
жаңаруы тиіс. Тарихи танымды жаңартудың жөні осы екен деп жергілікті, аймақтық 
деңгейдегі тұлғаларды дәріптеу бүгінгі интеллектуалдық тарихқа жараспайды.  

Тұлғаларды танудағы әрекеттің алтын арқауы, жібек желісі – ұлттық мүдде 
болуы керек. Яғни мәселе тура мағынасында қойылғанда ол ұлтымыз үшін не 
істей алды деген сауалға жауап беруді қажет етеді. Сол сияқты, кейбір 
зерттеулерде советтік дәуірдегі партия-совет қайраткерлерін біржақты айыптау 
тенденциясы да жоқ емес. Ал олардың саяси қайраткер ретіндегі қызметіне 
берілер баға да оның қызметінен ұлт тағдырына қандай және қаншалықты зиян 
келді деген сауалдың төңірегінде өрбімек.  С. Қожановтың Түркістан өлкесіндегі 
алғашқы саяси қызметі «Бірлік туы» газетінің редакторлығынан басталды. 
Облатком төрағасы, Ішкі істер Халық ағарту халкомы, Түркатком төрағасы, ТКП ОК 
хатшысы, РК(б)П ОК Ортаазиялық бюросының мүшесі. С. Қожановтың бірыңғай 
партиялық саясаттың сойылын соққан кейбір қайраткерлерден ерекшелігі осы 
қызметтерінде ол алаштық негіздегі ұлттық идеядан бір сәт те қол үзген емес.  
Мұндай деректер Түркістандағы ұлт-азаттық күрес тәжірибелерін талдау арқылы 
Алаш қозғалысының Оңтүстік қанатын дербес тарихи таным нысаны ретінде 
қарастыруға негіз болады. Оңтүстік қанаттың нақты ұйымдық құрылымы 
болмағанымен оның қызметінің мазмұны қазақ жеріндегі тарихи құбылыстың 
құрамды бөлігі болып саналады. Түркістандағы жергілікті халықтардың арасында 
отаршылыққа қарсы күрестегі мұсылмандық, түркілік бірлік идеялары Алаш 
қозғалысының өкілдері М. Тынышпаев, С. Лапин, М. Шоқай, Қ. Қожықов, С. 
Өтегенов, т.б. қайраткерлердің саяси қызметінде жаңа қырынан танылып, қазақ 
жеріндегі ұлт-азаттық қозғалыстың мазмұнын байытты. М. Тынышпаев, С. Лапин, 
М. Шоқайдың өлкедегі саяси қозғалыстың және Түркістан мұхтариятының 
басшылығында болуы олардың Алашорда үкіметімен байланыс жасауына 
мүмкіндік беріп, қазақ мемлекетінің тұтастығы мәселесін алғаш рет ұлттық идея 
ретінде күн тәртібіне қойды. Осы мәселе 1918 жылдың 4-9 қаңтарында Түркістан 
қаласында өткен Сырдария облысы қазақтарының съезінде арнайы 
қарастырылды. Алаш Орда үкіметінің басшылары Б. Құлманов, Т. Құнанбаев, М. 
Дулатовтар арнайы қатысқан съезд шын мәнінде Алаш қозғалысы ұйымдастырған 
ірі саяси шаралардың біріне айналды.  

Түркістан қазағын алашқа қосу мәселесін талқылаған съезд жөнінде 
«Сарыарқа» газетінде жарияланған «Алаш һәм Түркістан» мақаласында [7, 109-
111-бб.] «Съезде Алашқа қосылмаймыз деген ешкім болған жоқ: кәрі-жас, қарасы-
төресі, байы-кедейі бірауыз болды» деп ұлттық идеяның қолдау тапқандығы 
жазылды.   

С. Қожановтың тұлғасы саясат үшін де, тарих үшін де қызмет жасайды. Ұлт 
барда ұлттық мүдде бар. Ұлттық мүдде бар жерде оған қызмет етудің өлшеміне 
айналған С. Қожановтың тұлғасы менмұндалайды.  Ендігі мәселе қайраткердің 
қоғамдық-саяси қызметін ғылыми танымның игілігіне айналдыруға байланысты. 
Бұл үшін ең алдымен С. Қожановтың өмірі мен қызметіне қатысты материалдар 
мен құжаттардың және шығармаларының жинақтарын ғылыми айналымға ұсыну. 
Алматы мен Ташкенттің, Мәскеу мен Орынбордың архивтеріндегі құжаттардың 
басым бөлігі ғылыми жұртшылыққа жетпей жатыр. Сол сияқты оның әдеби 



шығармаларының өзі қомақты дүние болмақ. Оның соңына қалдырған құжаттық 
деректерінің арасында бүгінгі ғылыми танымның қажетіне жарайтын, ұлттың рухын 
көтеруге қызмет ететін дүниелер аз емес.   

Қорыта айтқанда, С. Қожановтың қоғамдық-саяси қызметі ұлтқа қызмет 
етудің жарқын үлігісі болды. Оның өзінің сан-салалы қызметінде топтық, аймақтық 
тіпті таптық мүдделердің деңгейінде қалып қоймай ұлттық, мемлекеттік биліктен 
табылды. С. Қожанов сияқты ұлтжандылығы мемлекетшілікпен ұласқан, 
мемлекетшілігі ұлтының рухына қызмет етуге жұмылдырылған қайраткер халықтың 
жадынан да, ғылыми танымнан да мәртебелі орын алуға әбден лайық.   

 
Әдебиеттер тізімі 

1. «Алаш». 2005. Т.2, С. 496.  

2. Шоқай М. Таңдамалы. Т.2. Алматы: Қайнар, 1999. 520-б.  

3. Қозыбаев М. Өркениет және ұлт. Алматы: Сөздік-Словарь, 2001. 369-б.   

4. Алаш қозғалысы құжаттар мен материалдар жинағы. Сәуір 1920-1928 жж. Алматы: Ел-

шежіре, 2007. Т.3. Кн.1.304 с   

5. РГАСПИ Ф. 17, ол. 85, д 77   

6. Алаш қозғалысы құжаттар мен материалдар жинағы. 1917, желтоқсан – 1920, мамыр. 

Алматы, 2005 

7.Электронный ресурс: https://e-history.kz/kz/publications/view/1614© e-history.kz 

 

Аннотация: Анализ опыта национально-освободительной борьбы в 
Туркестане не имел четкой организационной структуры движения Алаш, но 
содержание его деятельности является составной частью исторического явления 
на казахской земле. Идеи мусульманского, тюркского единства в борьбе против 
колониализма среди местных народов в Туркестане были признаны 
представителями движения Алаш в политической деятельности многих деятелей, 
которые  обогатили содержание национально-освободительного движения на 
Казахской земле. 

Одним из вопросов, волнующий деятелей отечественной истории исторической 

науки, было выражение: что до периода независимости отношения личности и народа не 

были полностью раскрыты. Понятие "деятели" было снижено на разряд сотрудников-

карьеристов. Деятель – человек творец, создающий и по большей части представлявший 

интересы народа, который пытался видеть развитую цивилизацию. Сопереживание с 

интересами народа, долгое время не признавалось учеными советского периода. Сегодня 

ученые кардинально поменяли свои исследования. На первый план  выходит изучение 

деятельности и вклад исторических личностей, В контексте независимости мы считаем, 

что это мнение напрямую связано с выдающимся государственным деятелем Султанбеком 

Кожановым - благородным потомком, закалявшего дух нации в национальной истории. 

Abstract: Analysis of the experience of the national liberation struggle in Turkestan did 

not have a clear organizational structure of the Alash movement, but the content of its activities 

is an integral part of the historical phenomenon in the Kazakh land. The ideas of Muslim, Turkic 

unity in the fight against colonialism among the local peoples in Turkestan were recognized by 

representatives of the Alash movement in the political activities of many leaders and enriched the 

content of the national liberation movement on the Kazakh land.  

One of the issues of concern to the figures of national history of historical science was the 

expression: that, before the period of independence, the relations of the individual and the people 

were not fully disclosed. The concept of “personalities” was reduced to the rank of careerist 

employees. The activist is a man-creator who created and for the most part represented the 

interests of the people who tried to see a developed civilization. Empathy with the interests of the 

people, for a long time was not recognized by scientists of the Soviet period. Today, scientists 

have radically changed their research. The study of the activities and the contribution of 

https://e-history.kz/kz/publications/view/1614


historical personalities comes to the fore. In the context of independence, we believe that this 

opinion is directly related to the outstanding statesman Sultanbek Kozhanov, a noble descendant 

who tempered the spirit of the nation in national history. 

 

 
 


