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КЕҢЕС ӨКІМЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КҮШТЕП ЖАҢҒЫРТУ
ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК

ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Аңдатпа. Мақалада ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы кеңес өкіметінің әлеуметтік – экономикалық
жаңғырту саясатының нәтижесінде қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында болған өзгерістерге
назар аударылған. Сонымен қатар, қазақ қоғамының экономикалық тірегі болған – байлардың әлеуметтік
жағдайын көрсеткен.

Аннотация. В статье рассматривается изменение социальной структуры қазахского общества в
период социально – экономической модернизации советской власти в 20-30-е годы ХХ века. Социальное
положение баев, как экономическая основа казахского общества.

Abstract. The article discusses the change in the social structure of the Kazakh society in the period of social
and economic modernization of the Soviet government in the 20-30s of the twentieth century. The social status of bais,
as the economic basis of Kazakh society.

Кеңес өкіметі 20-30 жылдарда жүргізген әлеуметтік – экономикалық саясатының салдарынан 
қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы көптеген өзгерістерге ұшырады. Дәстүрлі шаруашылықпен 
дамып отырған қазақ қоғамының экономикалық құндылықтары жойылып, тарихи қалыптасқан
әлеуметтік құрылымы бұзылып, нәтижесінде қазақ ауылының және қазақ шаруаларының әлеуметтік 
жағдайы нашарлады.

Қазақ қоғамының дамуы оның әлеуметтік-экономикалық қатынастарынан емес, қоғамның
саяси құрылымы, билік тетіктерінің ұйымдастырылуы және мәдени қажеттіліктердің құрылымы
тұрғысынан ерекшеленді. Қазақ қоғамындағы нақты таптық жіктелудің болмауы өз кезегінде
қоғамдық іс-әрекет атаулының барлығы әлеуметтік-экономикалық немесе саяси ғана емес,
әлеуметтік және мәдени қажеттіліктерден келіп туындауын қамтамасыз ететіндігін көрсетеді.

Қазақ қоғамының әлеуметтік шеңберін ғасырлар бойы қалыптасқан рулық-тайпалық
бірлестіктер арасындағы өзара қатынастық, бірнеше сатылы құқықтық артықшылықтарына
сүйенген жеке
индивидтердің билігіне сәйкес, тайпалық, әулеттік тегіне қарай анықталатын жиынтық құрады.

Қазақ қоғамының әлеуметтік бөлінуі көптеген зерттеулерде берілгендей біріне-бірі қарама-
қарсы топтардың жиынтығын құрады деген тұжырымнан алшақтау қажет. Қазақ қоғамының
әлеуметтік топ-тары бір-бірін толықтыратын ғасырлар бойы қалыптасқан қоғам ішінде атқаратын
нақты қызметі бар санаттардан тұрды. Себебі бұлардың әлеуметтік ерекшілігі қоғам ішіндегі
әдеттегі - құқық арқылы анықталып отырды. Олардың арасында экономикалық тәуелділігі бар
түрлі топтар болды. Осыған қарамастан әр топтың әдеттегі-құқықтық артықшылықтары айқын
сақталды.

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында және көшпелі шаруашылықта маңызды орынды
негізгі әлеуметтік топ ретінде бай атқарғаны белгілі. Көшпелі қазақтарда байлар қоғамның едәуір
басым бөлігі болды. Алайда бұл арада байлардың ерекше тегі болмаған, сұлтандар арасында да, би-
лер арасында да, қатардағы көшпелілер арасында да байлар болғанын ерекше ескерте кеткен жөн.
Басқаша, айтқанда байлардың қоғамда әлеуметтік жағынан біртектес тобы болған жоқ. Материалдық
игіліктің молдылығы зор пайда келтіріп қоғамдағы беделді айқындап отырды. Солай бола тұрса да,
ерекше саяси құқықтар дәулеттің мол болуымен байланыстырылмады. Жекелеген байлардың орны
олардың тегімен байланысты айқындалады. Мысалы, әлдебір сұлтанның экономикалық жағынан,
тіпті қайыршы болуы да мүмкін еді, бірақ ол заң бойынша қоғамның сол әлеуметтік тобына үнемі
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бірлесіп иеленуіне берілетін барлық құқықтар мен артықшылықтарды пайдалана алатын. Байлардың
әлеуметтік топ ретінде екі ерекшелігі болды: біріншісі - экономикалық, екіншісі - саяси. Ол ең алды-
мен өзінің байлығы арқылы танымал болып, одан кейін саяси билікке ұмтылды.

Қазақ қоғамындағы өндірістік қатынастарға меншіктің негізгі және бастапқы түрі - малға жеке
меншіктік тұрғысынан қараған аса маңызды. Осы заманғы зерттеушілер шаруашылықтардың мал-
мен жалпы қамтамасыз етілуі мен табындардың түпкілікті құрамы арасындағы тікелей тәуелділікті
айқындады. Байларды көбінде меншігіндегі мал санына байланысты анықтауға болады.

Қазақ қоғамындағы көшпелі шаруашылықта бай мен кедей арасындағы қатынасқа ерекше
назар аударуға болады. Себебі, бай ауылдың немесе өңірдің экономикалық қатынасын жүргізуші ғана
емес, өзінің туысқан кедей ауылдасының әл-ауқатына да тікелей әсер етті. Малы аз кедей байдың
малын бағып, сонымен қатар, сауынға мал алып, өз күнін көре алды. Сондықтан, қазақ ауылының
байы боль-шевиктер көрсеткен «қанаушы тап» емес еді.

Қазақ ауылының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етіп, өз шаруашылығын
жүргізген байлар ұжымдастыру жылдарындағы тап күресі кезінде, Кеңес өкіметінің негізгі жауына
айналды. Сондықтан, Ф.Голощекин «Кіші Қазан» саясаты мен 1928 жылғы байларды тәркілеу
саясаты қазақ ауылының негізгі бөлігі болып табылатын байларды жою және жер аудару көшпелі
дәстүрлі мал шаруашылығының құлдырауына, қазақ халқының әлеуметтік жағдайының төмендеуіне,
соның ішінде аштықтың болуына әсер етті.

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қазақ ауылында жүргізілген әлеуметтік – экономикалық
жаңғыртулар жүргізген кеңес өкіметінің органдары қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуіне назар ау-
дарып, белгілі әлеуметтік топтарды өз саясатында пайдалануға тырысты. Бірақ бұл мәселенің
маңызды аспектісі саналы түрде мойындалмады. Ол кеңес өкіметінің шешім қабылдауынада ғана
емес, бұл мәселені теориялық жағынан негіздеуге тырысушылықта та көрініс таппады.

Өлкелік партиялық ұйымның директивалық материалдарына назар аударатын болсақ, ауылдағы
әлеуметтік жағдайға байланысты ұсыныстар БКП (б) – ның Х съезінің «Ұлттық мәселеге қатысты
партияның кезекті міндеттері» атты белгілі қаулысының негізінде жасалған. Бұл құжаттың негізі бо-
лып табылатын И.Сталиннің тезистері және оны кейін Сафаровтың түзетулері партиялық ұйымдарды
Шығыстың ұлттық шет аумақтарында өте ертеден қысымға ұшыраған ұлттардың арасында «патриар-
халды - феодалдық қатынастарды жоюға» бағыттауы тиіс болды [1, 48б.]. Айқын көрсетілген
тапсыр-мадан дәстүрлі шаруашылықпен дамыған қоғамдарда патриархалды – феодалдық моделді
мойындау қажет болды.

Қазақ қоғамында капиталистікке дейінгі қатынастар ретінде әлеуметтік – экономикалық
байланыстардың белгісі ретінде «таптық жіктелу», «ауыл буржуазиясы», «бай», «кулак», «ауыл
шаруашылық пролетариаты» және тағы басқа категорияларды көрсетуге болады. Басқаша айтатын
болсақ, экономикалық салада жүргізілетін үрдістер туралы нақты білімдерінің жоқтығына байланы-
сты, бұл салаға қатысы жоқ түсініктік – категориялық аппарат арқылы қарастыруға тырысты.

Осының нәтижесінде әлеуметтік жіктелудің қағидалы ерекшеліктері мен түрлері ескерілмеді.
Мәселен, Қазақ өлкелік РКП (б) –ның ІІІ Пленумының (1925 жылдың 9-11 сәуірі) қарарына назар
ауда-ратын болсақ, онда былай жазылған: ««растущая товарность … скотоводческого хозяйства на
основе  рыночных отношений с неизбежностью проводит и в условиях Киргизии к расслоению
аула». Соны-мен қатар, 1927 жылы 15-23 қарашада өткен БКП (б)-ның ҮІ Қазақстандық өлкелік
конференциясының қорытынды құжаттарында «Байлар, капиталистік қанау түрін пайдалана
отырып, нарықтық қатынастардың негізінде өндіріс пен қорлардың көптеген бөлігін өз
қолдарына шоғырландырған,  бұқараны ең бастысы капиталистікке дейінгі қанау негізінде өзіне
экономикалық бағынышта ұстайды» [2, 115б.].

Осылайша, сол кезеңді әлеуметтік – экономикалық талдау нәтижесінде әлеуметтік жіктеудің
әртүрлілері қолданғаны байқалады, яғни бір тапты сипаттауда оған қарама – қарсы таптың бейнесі
пайда болып, тіптен ол капиталистікке дейінгі қатынастардың әлеуметтік құрылымнан болуы және
бұл таптарды түсіндіруде нарықтық қатынас, тауар, тауар – ақша түсініктерін негізге алу қажет
екендігі,  қазақ қоғамының кеңес өкіметі қалыпқа салғандай түрдегі «патриархалды – феодалдық
қатынасқа»  сай емес өндірістік қатынастардың болғандығын көрсетеді. Кеңес өкіметі қазақ
қоғамының айқын  қалыптасқан әлеуметтік құрылымын анықтай алмады. Сондықтан, кеңестік
кезеңдегі әлеуметтік – экономикалық жаңғырту саласында жүргізілген саясат өзінің оң нәтижелерін
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Ауылдың әлеуметтік жіктелуі туралы нақты көзқарастардың болмауы, кеңес өкіметінің 
қазақ ауылында жаңа негізгі тап – ауыл буржуазиясы мен ауыл пролетариаты болады деген пікірін 
қалыптастырды. Бұл түсінік қалыптасқан жағдайды түсінбегендіктен емес, айқын саналы түрдегі по-
зициясы ретінде көрсетілгендігін байқаймыз.

Осыған байланысты С.Садуақасовтың 1927 жылы БКП (б)-нің ҮІ Қазақстандық өлкелік кон-
ференциясында сөйлеген сөзін еске алған жөн: «Бізде қазақ ауылы негізінен тауарлы болып келеді,
сондықтан осыған байланысты біздің саяси шараларға баруымыз керек».

Бұл жерде О.Жандосов пен К.Мұстамбаевтың «қазақ батырагын қанша жақсы көрсек те, оны
пролетариатқа жатқызуға болмайды» деген сөздері орынды айтылған деп есептеуге болады [3, 274б.].

Осылайша, қазақ ауылында капиталистік жіктелудің белгілері болғандығын байқауға болады.
Бірақ, бұл мәселені кеңес өкіметінің басшылары есепке алмады, сондықтан, әміршіл - әкімшіл

сипатта
басқаша түсіндіріліп, өздерінің экономика саласындағы өзгерістерін енгізуге тырысты.

Б.С. Сүлейменов төңкеріске дейін қазақ ауылында таптық жіктелу «жаңа таптардың»
негізінде  қалыптасқандығын көрсетті. Олар бай (кулак) және жалдамалы батрак (ауылшаруашылық
пролетари-аты) [4, 87б.].

Шаруалардың капиталистік жіктелу үрдісі тауар өндірісі заңының айқындаушы ықпалының
нәтижесінде дамитындығы белгілі, ол бірінші кезекте күшті реттеуші – құн заңы екендігі белгілі.
Соныдқтан, тауар экономикасы, нарық, нарық күштерінің еркін ойыны сияқты экономикадағы
бастау-ларсыз шаруасыздандыру экономикалық тетігі жұмысын бастауы мүмкін емес. Осылардың
әлеуметтік – экономикалық болмыстың әрекетті факторына айналғанда ғана, буржуазиялық түрдегі
топтың пайда болуы шынайы болады.

Н.Э.Масанов көшпелі әлеует пен табиғи ортаның өзара әрекет ету деңгейлерін терең талдап,
мал шаруашылығы қауымы өзін - өзі ұйымдастырушы бейімдендіруші – бейімді жүйе ретінде көп
жағдайда  қосымша қағидасы бойынша өмір сүрді деп көрсетті [5, 141б.]. Бұл мәселені толығырақ
қарастыруға болады.

Мал шаруашылығы табиғи үрдістермен тығыз байланысты болып, оның заңдылықтарына
бағынышты екендігі бәрімізге белгілі. Соған қарамастан, антропогендік әсер еті, табиғи теңсіздіктің
бұзылуы өте сирек кездескен. Себебі, мал шаруашылығында қазақтар экологиялық маңызды
тәжірибені сақтап, шаруашылық пен табиғаттың арасындағы қатынасты, өзара ықпалды дұрыс
ұйымдастыра білген. Сондықтан, мал түрінің құрамы мен санын жүйелі реттеп, қоршаған ортаға
зиянын тигізбеуге тырысқан. Экономика тілімен айтқанда, қауым шеңберінде қажетті азық – түлік
өндіру мен өндіргіш құралдарын қайта құру мәселелеріне жетік назар аударылған.

Қазақтың дәстүрлі мал шаруашылығында қысқы мерзімде табында 400 – 600 бас мал болуы
керек. Шаруашылықта бұл деңгейге қауымдық кооперацияның мүмкіндіктерімен жетуге болады.
Сондықтан, бұл жерде Н.Э.Масановтың қосымша қағидасы рөл атқарады. Оның маңызы, мәселен, бір
шаруашылықтың жеке 200 бас ұсақ малы бар десек, өндіру деңгейіне жеткізу үшін жеткіліксіз бола-
ды. Сондықтан, мал иесі немесе шаруашылық субъектісі өзінің мал басымен (өндіріс құралдарымен)
келе алатын бірнеше шаруашылықты өзіне қосып ала алады. Бұл әрқайсысы 20-25 бас малы бар 10-12
шаруашылық болуы мүмкін. Бұл мал саны жоғарыда аталған 400-600 бас мал санын құрай алады. Бұл
туралы Н.Э.Масанов былай деп жазған: «Хозяйство, имевшее, допустим, 25 или 30 голов скота, могло
обеспечить элементарную жизнедеятельность только в случае объединения с другими хозяйствами,
средства, производства которых в совокупности позволяли дополнить недостающую часть оптимума.
Одним словом, слагаемые обнаруживали самые различные вариации, но сумма их всегда тяготела к
оптимуму [5, 145б.].

Дәстүрлі шаруашылықта малынан айырылған шаруаның қауымнан шығарылуы, қалыптасқан
қоғамдық сана мен әлеуметтік – психологиялық стереотип шеңберінде шаруа үшін өте ауыр болды.
Сондықтан, қауымнан шығарылу бұқаралық санада үлкен апат, әлеуметтік болмыстың қирауы
ретінде байқалды. Бұл жағдайды түзеу үшін дағдарысты жағдайдан шығу жолдарын үнемі іздестіріп
отырды. Олар үшін бұл жағдай уақытша ретінде есептелген.

Бұл қоғамда маргиналды топтардың пайда болуына әсер етті. Яғни, жатақ немесе малынан
айырылған шаруа маргиналды топты құра алады. өмір сүру үшін, өзін азық – түлікпен қамтамасыз
ету үшін қосымша кәсіппен айналысты.

Қазақ қоғамында бұл мықты дәстүрге негізделді. Себебі, қауым тек экономикалық қатынастардың



негізінде ғана емес, рулық – туысқандық қатынастардың негізінде құралды. Көбінде сауындық
қатынас
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кеңінен қолданылды. Ірі мал иелері, байлар малды уақытша пайдалануға береді. Малынан айырылған
шаруалар белгілі бір уақытқа дейін шаруашылықтан кетпей өмір сүре алады. Бұндай мүмкіндік
әлеуеттің ішкі өзін - өзі ұйымдастыру ерекшелігіне байланысты болды. Атап айтқанда, қауым
дәстүрлі шаруашылықтың және рулық – туысқандық қатынастардың негізінде тұтастығын сақтады.

Бұл пікірден қазақ байлары немесе ірі мал шаруашылықтарының иелері өз ауылдас кедей
туысқандарын жұмыспен қамтамасыз етіп, аз малына байланысты көшуге қызығушылығы болма-
са да, олардың малын жайылымдық жерлерге әкетіп, бағып бергендігін байқауға болады. Бұл қазақ
қоғамының әлеуметтік қатынастарының өзіндік маңызды белгісі болып табылады.

Кеңестік тарихнамада қауым арасындағы осындай қатынастарға қанаушылық сипат беруге 
тырысқан.

Қазақ ауылының әлеуметтік жіктелу ерекшелігі де осы дәстүрлі шаруашылықты ұйымдастыру 
және қазақ қоғамының әрбір әлеуметтік тобы мен қабатының қызығушылығы мен атқаратын 
қызметіне байланысты ерекшеленді.

Ғылыми айналымға енгізілген тарихи материал дәстүрлі қоғамдағы әлеуметтік – құрылымдық 
жан – жақтылығын көрсетеді. Бұл мәселе туралы кеңестік кезеңде қалыптасқан тұжырымдамалар 
көптеген жылдар бойы қалыптасқан және бір жақты идеологиялық бағыт шеңберінде ғана 
қарастырылды. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ ауылының әлеуметтік – экономикалық 
құрылымын зерттеу және тұжырымдау тек таптық қатынастар, яғни қанаушы мен қаналушы 
қатынастарының негізінде қарастыру шынайы, объективті баға беруге мүмкіндік бермеді.

Сол кезеңде әлеуметтік жіктеудің классикалық түрі мен белгілері болғандығы белгілі. Бірақ,
әлеуметтік – құрылымдық жағдайды күнделікті тұрмыстық түсініктердің негізінде «кулак», «бай»,
«орташа», «батырақ» және т.б. қарастыру біржақтылықты ғана көрсетеді.

Кейінірек кеңестік тарихнамада бұл мәселені тереңірек қарастыру қолға алынды. Бұған 
колхозға дейін қазақ ауылында дәстүрлі түсініктердің негізінде қалыптасқан «бай», «орташа», 
«кедей», «баты-рак» терминдері қазақ ауылының әлеуметтік құрылымы туралы шынайы жіктеуді 
көрсете алмауы әсер етті. Сондықтан, ол тарихи білімді шектеуге әсер етеді.

Қазақ ауылының әлеуметтік – экономикалық жағдайын толық, жаңа түсініктермен зерттеу
нәтижелері С.Е.Толыбековтың, Б.С.Сүлейменовтың және тағы басқа зерттеушілердің, ал колхозға
дейінгі ауылдың жағдайы Г.Ф.Дахшлейгер мен А.Б.Турсунбаевтың еңбектерінде көрініс тапты.
Г.Ф.Дахшлейгер еңбегінде «орта шаруа», «дәулетті шаруа», «ауқатты шаруа» деген категорияларды
жиі көрсетіп, кедей туралы да мәлімет береді [6, 271б.].

Қазақ ауылының әлеуметтік жіктелуін зерттеген барлық авторлар индивидтің қоғамдық
өндірістегі орнын экономикалық жағдайына, яғни қорларға (малға) жеке меншіктік қатынасы
және өндіріс жағдайына байланысты анықтауға тырысқан. Бірақ соған қарамастан олар мүліктік,
әлеуметтік  – атқарушылық, қызметтік, институционалдық, құқықтық және статустық
критерияларды ескеру  қажет болады. Сондықтан, индивидтің экономикалық жағдайымен ғана
оның статусын анықтауға  болмайды. Қазақ қоғамында назар аударатын белгілердің бірі рулық
категориялар болып табылады. Сондықтан, экономикалық жіктелу ғана емес, сословиялық жіктеу де
маңызды рөл атқарады. Мысалы, «ақсүйек» индивид – экономикалық, яғни мал басы жағынан кедей
болуы мүмкін, ал «қара сұйектен» шыққан қарапайым шаруа шаруашылығын ұтымды жүргізіп, бай
болуы да мүмкін.

Арнайы зерттеулерден басқалары, көбінде әлеуметтік страттарды зерттеуде «бай-орташа-
кедей» сызбасымен ғана шектеледі. Осылай тар шеңберде қарастыру топтар арасындағы маңызды
байланы-старды ескермейді.

Н.Э. Масанов өзінің еңбектерінде төңкеріске дейінгі қазақ қоғамының дәстүрлі
шаруашылығын,  әлеуметтік құрылымын зерттей отырып, өндірістік – экономикалық саладағы
жіктеуші белгілерге  ерекше назар аударған [5, 214б.]. Сонымен қатар, көшпенділердің рулық –
туысқандық қатынастары да назардан тыс қалмаған.

Қазақ ауылының қоғамдық құрылымында шаруашылық субъектілерінің жиынтығы да айқын
көрінеді. Оған өндіріс құралдарын қайта өндіруге қатысты өзара байланысты шаруашылықтар жата-

ды. Бұндай қауымдық «кооперацияларға» топтасу асимметриялық және симметриялық сипатта
болды. Мысалы, әрқайсысында 90-100 бас ұсақ малы бар 6 шаруашылық топтаса алады. Кейбір

жағдайларда 50-60 мал басы бар 5 шаруашылық 300 бас қойы бар бір шаруашылық иесімен қосыла
алады [7, 19б.]. Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында қосымша өнім бойынша өзара



қатынасқа түсетін адамдардың тобы негізгі рөл атқарады. Оған жеке меншік, шаруашылықтың ірі
қожайындары жатады.
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400-600 ұсақ малы бар ірі шаруашылық иелері қауымдық кооперациядан тәуелсіз

өз шаруашылығын ұйымдастырып, жүргізе алады. Оған ірі бай шаруашылықтарын жатқызуға
болады. Байлар капиталистікке дейінгі  қатынастардың негізінде жұмыс күшін жалдауды жүзеге
асыра алған.

Жоғарыда аталған негізгі әлеуметтік топтарды көрсете отырып, батырақтар (ауыл 
пролетари-аты) туралы ерекше атап өтуге болады. Ірі шаруашылық иелеріне жалданып жұмыс 
істейтін ауыл еңбекшілері. Бұл әлеуметтік топтар динамикалық даму мен өзара қатынастардың 
негізінде қазақ ау-ылында өмір сүрді. Бірақ күштеп ұжымдастыру, байларды тап ретінде жоюдың 
нәтижесінде ауылдық көп құрылымдылығы жойылып, әлеуметік бір тектілік сипатқа ие болды.

«Социализмнің толық және соңғы жеңісі» туралы түсінік, яғни казармалық
социализмнің сталиндік моделі бір текті әлеуметтік құрылымды талап етті. Оның ресми нұсқасы
бойынша қоғамды екі тап (жұмысшылар мен шаруалар) және қабат (зиялы қауым) болуы тиіс.

Социализм құрылысының соңғы кезеңінде ауыл тұрғындарының әлеуметтік
құрылымы қарапайым түрде айқындалған болатын. Ұжымдастырудың нәтижесінде дәстүрлі
шаруашылық колхоздық және совхоздық шаруашылықтарға айналатыны сөзсіз жоспарланды.
Сондықтан, ауыл тұрғындары мемлекеттік және кооперативті – колхоздық түрдегі социалистік
меншіктік қатынастармен тұтастай қамтылды.

Колхоздар бірінші күннен бастап, түрі бойынша ғана кооператив, ал шын
мәнінде  мемлекеттендірілген шаруашылықты есепті емес өнеркәсіп түрі ретінде болды.
Сондықтан, олар  мемлекеттің белгілеген жоспары мен директивалары бойынша мемлекетке
үздіксіз өнім өткізген өзіндік сипаттағы инфрақұрылымға айналды. Колхоз мүшелерінің өндіріс
құралдарына меншігі болған жоқ, өнімді өткізу мен оны бөлуге қатысқан жоқ, сонымен қатар,
колхозды ұйымдастыру мен жоспарлау қызметтерін де атқарған жоқ. Оларда аудандық комитет,
аудандық атқару комитеті, облыстық коми-тет және т.б. атқарушылық органдардың бұйрығын
орындайтын адамдар істейтін казармаға айналды. Тіпті, олар қызығушылық үшін емес, күнкөріс
пен қорқыныштан жұмыс істегендей болып көрінеді.

Осылайша, ұжымдастыру үрдісі барысында ауыл тұрғындарының үлкен бұқарасы
дәстүрлі әлеуметтік байланыстарынан тысқары қалып, өздеріне сәйкес әлеуметтік – мәдени
субстраттан  алшақтады. Бұған балама ретінде колхоз шаруаларын топтастыратын жаңа
әлеуметтік байланы-старды қалыптастыру қажет еді. Белгілі әлеуметтік топты топтастыратын
ортақ идеялардың бол-мауы, ауыл тұрғындарының ұжымдастыру үрдісіне күштеп енгізілуі,
олардың дәстүрлі әлеуметтік байланыстарының жойылуына әкеп соқты.

Қазақ ауылының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етіп, өз
шаруашылығын  жүргізген байлар ұжымдастыру жылдарындағы тап күресі кезінде, Кеңес
өкіметінің негізгі жауына айналды. Дәстүрлі шаруашылықтың негізінде экономикасын жүргізіп,
ауылдың ұйытқысы болған, негізгі әлеуметтік топтың жойылуы қазақ ауылының бет-бейнесін
жойды. Сондықтан, Ф.Голощекин  «Кіші Қазан» саясаты мен 1928 жылғы байларды тәркілеу
саясаты қазақ ауылының негізгі бөлігі болып  табылатын байларды жою және жер аудару
көшпелі дәстүрлі мал шаруашылығының құлдырауына, қазақ халқының әлеуметтік жағдайының
төмендеуіне, соның ішінде аштықтың болуына әсер етті.
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