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ЖЕТІНШІ ТАРАУ

АРҒЫНДАР – ҚАЗАҚ-ЖОҢҒАР СОҒЫСТАРЫ 
ТҰСЫНДА

Ерлерді ұмытса да ел, сел ұмытпас,
Ерлерді ұмытса да ел, жел ұмытпас.
Ел үшін жаннан кешіп, жауды қуған

Ерлерді ұмытса да ел, шөл ұмытпас.
Ел жауын зерттеп, өрт боп, тынбай жортқан,

Ерлерді ұмытса да ел, бел ұмытпас.
Ел үшін төккен ерлер қанын жұтқан,
Ерлерді ұмытса да ел, жер ұмытпас.

Арқаның селі, желі, шөлі, белі
Ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас!

М. Жұмабаев. Батыр Баян.

§ 1. XVIII ғасырдың басындағы саяси жағдай және 
арғындар

Сонау арғы ғұндардан, яғни біздің жыл санауымызға дейінгі 
Ұлы ғұндар империясынан бастау алатын арғындар тарихы қилы-
қилы оқиғаларға толы болды. Тарихтың ұзақ көшінде арғындар 
ХV ғасырдың екінші жартысынан бастап, қазақ деген халықтың 
шаңырағын көтерген белді тайпалық бірлестікке айналды. Осы 
кезеңнен бастап Қазақ хандығының саяси-мәдени өміріндегі 
бедерлі оқиғалардың барлығы қазақты құраған ру-тайпалар 
тарихынан бастау алып, жалпы ұлт тарихы мен мәдениетін 
айшықтады. Еуразия төсінде құрылған Қазақ хандығы көшпелілер 
мемлекеттілігінің жалғасы, оның мұрагері еді. Сонау сақ, үйсін, 
ғұндардан бастау алып, кешегі Ұлы Орда немесе Алтын Орда 
мемлекетінің орнын басқан Қазақ хандығы – дәурені өтіп бара 
жатқан көшпелі халықтардың елдігін, мемлекеттілігін жалғас-
тырған көшпелі империялардың соңғы көші іспеттес еді. Көшпелі 
түркі-моңғол халықтарының ерлікке толы өмірі, сайын даладай 
дарқан көңілі, болат семсері мен найзасы, ер құнына балаған  
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тұлпары өткеннің елесіндей келмеске кетіп бара жатты. Бұл 
жағдай әсіресе, ХVІІІ ғасырда айқын көрініс берді. ХVІІІ ғасырда 
көшпелілердің ерлігі де, елдігі де сынға түсті. Құмырсқадай 
қаптаған қытай мен аюдай алысқан орыс империялары ендігі 
тұста уақыт пен тарихтың дөңгелегін өз дегендерімен айналдыра 
бастады. Өз дегеніне жету үшін көздегенін өзгенің қолынан от 
көсеу арқылы жүзеге асыруға ұмтылды.  

ХVІІ ғасырдың 30-жылдары құрылған Жоңғар хандығы 
алғашқы күннен-ақ қазақтың шұрайлы жайылымы мен Сыр 
бойындағы қалаларына көзін алартқан еді. Бұрынғы жылдары 
көптеген зерттеушілер қазақ-жоңғар соғыстарын екі халықтың 
«билеуші ақсүйек-феодал топтарының арасындағы кикілжің» 
арқылы көрсеткісі келгені де белгілі. Дегенмен бұл соғыс қазақтар 
үшін Отанын, елін, жерін қорғау соғысы болса, жоңғарлар 
тарапынан бұл әрине, ашық басып алу, тонау мақсатындағы 
соғыс еді. Міне, осы соғыс әсіресе, ХVІІІ ғасырда өрши түсіп, 
нәтижесінде, әріректе Еділ патша, беріректе Шыңғыс хан тұсында 
әлемді дүр сілкіндірген, ерлік пен елдік дәстүрін сақтап келген 
көшпелілердің бүгінгі ұрпақтары жоңғарлар мен қазақтар бітіспес 
ата жауға айналды. Бұл өртке оңтүстік пен солтүстік өзінше май 
тамызып қойып, ішкі есебін түгендеп отыра берді. Сонымен, өрт 
лаулай түсіп, ақыры жоңғар деген халық бұрын мүлде болмағандай, 
Батыс Жоңғария жерінде шаңырағын көтеріп ел болмағандай, тарих 
сахнасынан мүлде жоғалса, Қазақ хандығы мемлекеттілігінен 
айырылып, орыстың бодандығының қамытын мойнына ілді.

Осылайша, көшпелілердің серілік дәуірінің соңғы кезеңі болған 
ХVІІІ ғасыр да ақырын жылыстап тарих қойнауына енгелі қашан? 
Дегенмен өткеннен салауат, халқымыз арада қанша уақыт өтсе де 
тарихи тағдырдың талқысына мойынсұнып отыра бермеді, азаттық 
үшін алысып, тұрымтайдай ұлы өсіп, тәуелсіз ел тұғырына қонған 
бүгінгі күнге де келіп жетті. Бүгінгі күннің биігінен өткенге көз салып, 
өткен мен болашақты болжасаң сонау ел басына күн туып, толарсақтан 
саз кешкен қилы заманда халқым деп туған ерлердің ерлікке толы 
өнегелі өмірі тағдырдың қиын соқпағынан алып шыққанын көреміз. 
Сондықтан халқымыздың бүгіні мен болашағының сын сағаты 
соққан ХVІІІ ғасыр, сондай-ақ осы кезеңдегі халқымыздың қамал 
қорғаны бола білген батырлар, ел бастаған хандар, сөз бастаған 
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билердің өмірі мен қызметі туралы зерттеуімізді Арғын тайпалық 
бірлестігінің тарихымен байланыстыра қарастырайық. Ормандай 
көп Орта жүздің бірегейлі атанған арғындардың қазақ-жоңғар 
соғыстары кезіндегі орнын, Арғыннан шыққан, бірақ бүтін қазақтың 
ұлттық тұлғасына айналған Бұхар жырау, Қазыбек би, Бөгенбай, 
Жәнібек, Малайсары, Олжабай және т.б. батырлардың ел үшін, 
жер үшін күресі, елдігімізді сақтап қалудағы қажырлы қайраты мен 
күш-жігері, олардың өмірлік ұстанымдарын көрсете отырып, ұлт 
тарихының өткенін екшеп, оны жаңа қырынан байыта түсеміз. Бұдан 
ұтпасақ, ұтылмасымыз артық. Кезінде Қанжығалы Саққұлақ шешен 
«қара нар болдырып жолда қалса, ердің алдыңғы қасы алтын, артқы 
қасы күміс болса, екі қапталы неден» деген жұмбақ айтқан деседі. 
Сонда бұл жұмбақтың шешімі – Орта жүздің рулары: «қара нары – 
қоңырат пен қыпшақ, алтын қасы – арғын, күміс қасы – найман, екі 
қапталы – керей мен уақ деп шешіпті. Қара нар болдырып, жолда 
қалса – қоңырат пен қыпшақтың бұрынғы атағын айтқаны, арғын 
алтын қас болса – оның ел арасындағы орнын айтқаны деп түйіп 
шешкен» деген сөз қалған. Сондықтан «тамшыдан теңіз құралады» 
дегендей қара нардай халқымыздың әр ру-тайпасының тарихын әр 
кезеңдегі нақты тарихи оқиғаға байланысты жеке-жеке зерттеудің 
өткен күнді сараптап,  болашақты болжау үшін берері мол ұлағатты 
іс деп есептейміз.

ХVІІ ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырдың басындағы 
мамыржай тіршілік қазақ халқы үшін дауылдың алдындағы теңіз 
тыныштығындай өткінші сәт болды. Әз Тәуке хан үш жүздің 
басын қосып, жоңғардың бетін қайтарып, би-батырларды қасына 
жиып, ел мәселесін Күлтөбедегі күнде жиында кеңесіп отырып, 
«Жеті Жарғының» ережесімен ішкі-сыртқы қатынастарын ретке 
келтіріп, ел тізгінін өз қолына алған шақ еді. Дегенмен қазақ 
қоғамының ерекшелігі ретінде аталатын рулық-патриархалдық 
жүйенің күштілігі, әкімшілік-аумақтық бөлініс ретінде пайда 
болған қазақ жүздері арасындағы өзара күшті экономикалық 
байланыстың болмауы, күшті хан билігін әлсіреткен сепаратистік 
пиғылдар Тәукенің көзі тірісінде-ақ айқын біліне бастады. Бір атым 
насыбайдан көңілі қалатын халқымыз жер дауы, жесір дауымен бір-
бірімен алты бақан алауыз бола бастаған еді. Оның үстіне осындай 
сәтте жеке дара билікке ұмтылған сұлтандар ашық оқшаулана 
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бастады1. Әз Тәуке қайтыс болысымен бұл бағыт ашық көрініс 
берді. Ханның мұрагері Болат хан шамамен 1715-1724 жылдары 
Орта жүз аумағының бірқатар бөлігіне ғана әмірін жүргізсе2, ол 
қайтыс болғаннан кейін найман, қыпшақтың кейбір рулары мен 
арғындардың бір бөлігін Сәмеке 1724-1738 жылдар аралығында 
басқарады3. Ал, Күшік хан наймандардың Садыр руына 1718-1750 
жылдары хан болды4. Болат ханның ұлы Әбілмәмбет сұлтан (1739-
1771) Арғын руларының басым бөлігі, найман мен қоңыраттың 
кей топтарындағы билігін сақтап қалды5. Ал Кіші жүзде Қайып 
сұлтан, кейін оның ұлы Батыр сұлтан, Әбілқайыр да өздеріне 
бағынышты ру-тайпаларға арқа сүйеп билік үшін өзара күресіп, 
жеке бастарының күйін күйттеп кетті. «Аққу көкке, шортан көлге, 
шаян шөлге» тартып, төртеудің түгелдігі бұзылып, алтауы араз 
болған халқымыздың басына ауыр бұлт төніп келе жатты. Ш. 
Уәлиханов жазғандай ХVІІІ ғасырдың алғашқы он жылдығында 
қазақ халқы ауыр күйге ұшырап, ұлысы тоналып, малы ұрланып, 
тұтас отбасымен жау қолына түскен қазақтарды жан-жақтан 
анталаған жау – Еділ қалмақтары, Сібір казактары, башқұрттар, 
жоңғарлар бас салуға дайын тұрды6.

Ал, бұлардың ішіндегі ең қауіптісі – жоңғарлар болғаны белгілі. 
ХVІІ ғасырдың аяғы – ХVІІІ ғасырдың басында арғындар Қаратау 
тау жоталарынан солтүстікке қарай орналасып, Сарысудың орта 
ағысы бойы мен Ұлытауға дейін көшіп-қонып жүрсе керек7. 
Сондықтан арғындар қазақ пен жоңғар арасында жүз жылдан 
аса уақытқа созылған ауыр соғыстардың бар ауыртпалықтарын 
бастарынан өткерді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Тәуке тұсында 
ғана біраз саябырлаған жоңғар шабуылдары ХVІІІ ғасырдың 
басында қайта үдей түсті. Бұл кезеңде жоңғарлардың көші-қон 

1 Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе 
до 1758 г. Вып., 1. – Рязань, 1889. – 134-б.

2 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. Изд. 2-е. – Алматы, 1996. – 161, 165-б.

3 Тынышпаев М. История казахского народа. – 103-б.
4 Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. – Алматы, 1998. 

– 116-117-б.
5 Казахско-русские отношения в XVІ-ХVІІІ. Т. 1.- Алма-Ата, 1961. -62, 93, 

148-б.
6 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч., Т. 4. – Алма-Ата, 1985.  – 111-б.
7 Тынышпаев М. Великие бедствия... (Актабан шубырынды). – Алма-Ата, 

1992. – 15-б.
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аумақтары негізінен қазақ жерлерімен өте жақын шекаралас 
жерлерді қамтыды. Мәселен торғауыттар мен дербенттер 
Тарбағатай, Моңғол Алтайы, Ертістің жоғарғы ағысы бойында 
көшіп-қонып жүрсе, Қара Ертіс салалары мен Қобда өзені бойында 
– хойоттар, Жоңғар Алатауы беткейлерінде – хошауыттар, Іленің 
орта және төменгі ағысы бойларында шорастар қоныстанды8. 1708-
1712 жылдары аралығында үдей түскен қазақ-жоңғар соғыстары 
екі жаққа да шешуші нәтиже әкеле қоймады. Итжығысқа түсіп 
отырған қазақ-жоңғар қолдары арасындағы кезекті шабуылда бірде 
қазақ қолы, бірде жоңғар қолы табысқа жетіп жүрді. Дегенмен 
уақыт өте келе, жоңғар қолының басымдығы айқын білініп, хан-
сұлтандар, батырлар мен билер, рубасылар мен ақсақалдар елдің 
ертеңі үшін алаңдаушылық танытты. Тіпті, ұзаққа созылған 
соғыстардан қалжыраған халықтың бір тобы сары уайымға беріліп, 
бұдан былайғы қарсыласуды пайдасыз деп те шешіп қойған еді. 
Міне, осындай қатерлі сәтте елдің басын қосып, рухын көтеру, 
жауға қарсы жұмыла күресу қажеттігі айқын сезілді. Нәтижесінде, 
1710 жылы қазақтың басын қосқан Қарақұм съезі өтті. Қарақұм 
Сарыарқа аумағында орналасқан, ал солтүстік және солтүстік-
шығыс Арал өңіріндегі үлкен аумақты алып жатты. Мұнда Тәуке 
хан бас болып, Әбілқайыр мен Қайып сұлтандардың, Шақшақ 
Жәнібек, Тама Есет, Қанжығалы Бөгембай, Табын Бөкенбай 
батырлардың ықпалымен жауға тойтарыс беруге бел буды. Елдің 
еңсесін көтеріп, жігерін жанып, жауға тойтарыс беруге бел 
шешуге табын Бөкенбай батырдың жалынды сөздері ықпал етті. 
Оның «Таланған көштің, тұтқындалған бала-шағаның бейшара 
бақылаушысы болып отырмын. Жаудан кек аламыз, өлсек, қару 
ұстап өлеміз! Қыпшақ даласының сарбаздарының жалтарған кезі 
болды ма?! Мен қолымды жау қанына малғанда, сақалымды қырау 
шалған жоқ болатын! Жаудың зұлымдығына шыдап отыра алман?! 
Жауға мінер тұлпар құрып па?! Сұр жебе толы қорамсақ қаңырап 
бос қалып па?!» - деген жалынды сөздері ел рухын көтеріп, жауға 
бірігіп тойтарыс беру идеясының нақты жүзеге асуына кепіл болды. 
Осылайша қазақ жүздерінің күш біріктіруі қазақтардың табысқа 

8 Потанин Г.Н. О караванной торговле с Джунгарской Бухарией в ХVІІІ 
столетии // Чтения в обществе истории и древностей Российских. - М., 1868. 
Кн. 2. – 2-б.
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жетуінің кепілі болды. Осы кезеңде басқа қазақ батырларымен 
бірге Арғын тайпасынан шыққан Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ 
Жәнібек, Бәсентин Малайсары, Бәсентин Сырымбет, Қанжығалы 
Жантай және тағы басқа батырлар егеулі найза қолында, күнде ат 
үстінен түспей, елді, жерді жаудан қорғау ісін қолдарына алып, 
алдыңғы шептен көрінді. Бұл жылдары аталған ерлерге үзеңгілес 
жолдас болатын, болашақ шайқастардың тізгінін өз қолдарына 
алатын Олжабай батыр (1709 ж. туылған), тарақты Байғозы 
батыр сияқты ерлер дүниеге жаңа келген жас сәбилер еді. Бірақ 
жаумен алысып, денесі туған жердің төсінде қалған талай ердің 
ерлік істерінің жемісі қолдан сусап кете барды. Бұның негізгі 
себебі қазақ қолдарын басқарған хан-сұлтандар арасындағы «алты 
бақан» алауыздық пен жалпыұлттық мүдденің жеке ру-тайпалық 
мүдденің тасасында қалып қойған әттеген-ай дегізгендей өкінішті 
жайттар болды. Сондықтан болар қазақ жасақтары Іле бойында 
жоңғарларға сәтті тойтарыс бергенімен, 1717 жылы Аягөз түбінде 
сәтті жеңісті қолдарына ұстап тұра алмады. Дегенмен қазақ 
батырлары бас болған қазақ қолдары Елек, Мұғалжар, Ұлытау 
жерлерінде табысқа жетіп, Түркістан бойындағы жоңғарлардың бір 
бөлігін Оңтүстік Қазақстан жерінен қуып шығуға мүмкіндік алды9. 
Осындай жекелеген жетістіктерге қарамастан, негізгі күштердің 
бірікпеуінен қазақтар түпкілікті жеңіске қол жеткізе алмады. Ал, 
осы тұста үнемі қытай тарапынан туған қауіпке алаңдап келген 
жоңғарлар 1722 жылы қытай императоры Кансидің өлімінен 
кейін мұнда тақ үшін басталған талас-тартыс нәтижесінде жоңғар 
мәселесін уақытша қолдарынан шығарып алған тұста бар күш-
қуатын қазақ даласына жұмылдыруға мүмкіндік алды.

1723 жылы ерте көктемде жеті бағытта 70 мың қолмен қазақ 
даласына жоңғар әскерінің басып кіруімен «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама» оқиғасы басталды. Осы жылғы жұттан күйзеліп 
шыққан халық ерте көктемде жуан жіңішкеріп, жіңішке үзілер тұста 
жасанып келген жаудың жойқын шабуылына тойтарыс беру былай 
тұрсын, атақонысты тастай бытырай көшті. Төл тарихымызда аса 
ауыр зұлмат жылдар есебінде қалған бұл оқиға туралы кейінгі орыс 
зерттеушілері мен саяхатшылары көне көз қариялардан естіген 
әңгімелерін жазып алды. Сондай-ақ қазақ халқының басына 

9 Памятники Сибирской истории. Т. 2. – СПб., 1885. – 157-б.
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түскен қасірет сол кездегі көрші елдердің де саяси-экономикалық 
жағдайына әсер етіп, сол замандағы авторлардың еңбектерінде 
сақталып қалды. Кезінде-ақ Ш.Уәлиханов аса жоғары бағалаған 
атақты орыс зерттеушісі А.И.Левшин өзінің белгілі шығармасында 
«... үш тараптан қуғын мен қысымшылыққа ұшыраған олар 
(қазақтар – АТ.-ЗО.) оңтүстікке ауып келгенде мүлде жойылып 
кетер еді. Үлкен Орданың (Ұлы жүз – АТ.-ЗО.) қалдығы мен Орта 
Орданың (Орта жүз – АТ.-ЗО.) аз бөлігімен Ходжент жаққа, Орта 
Орданың көп бөлігі Самарқан, Кіші Орда (Кіші жүз –АТ.-ЗО.), Хиуа 
мен Бұхара жаққа көшіп кетті»,- деп жазды10. Бұл кезең туралы 
мәлімет берген 1718 жылы Ор бекінісінде Тевкелевпен кездескен 
Кіші жүздің әйгілі батыры Бөгенбай: біз ол кезде қалмақтардан, 
башқұрттардан, сібір казактарынан қабаған иттерден қашқан 
қояндай қаштық деп әңгімелеген екен11. Тағы да Левшинге 
сүйенсек, босқынға ұшыраған халықты жоқшылық пен өлім күтіп 
тұрған. Мал басы күн санап кеміп, айырбас сауда мүлде тоқтап, 
қайыршылық пен қайғы-қасірет бүкіл халықтың басына үйірілген. 
Біреулер аштан өліп жатса, екіншілері балалары мен әйелдерін 
тастай қашуға мәжбүр болған. Ақыр соңында босқынға ұшыраған 
халық бір жерге келіп аялдаған. Бірақ қандай жерге десеңізші? 
Көшпелі халық үшін мүлде қолайсыз жерге тоқтаған12. Осы 
кезеңде халық басына түскен ауыр алапат ең алдымен халық ауыз 
әдебиетінде жақсы сақталды. «Елім-ай» жыры ел басына түскен 
сұрапыл күйзелісті халық жүрегінен жарып шыққан ауыр қайғы-
шерін көркем тілмен жеткізген. Бүгінде «Елім-айды» білмейтін, 
бұл әнді естісе тебіреніп толқымайтын қазақ жоқ.

Жырау:
  Шағатын қалмақ болып улы жылан,
  Қоныстан ауды қазақ болып құлан.
  Мал бағып, тыныш жатқан елімізге,
  Ит қалмақ оқ боратып, салды ылаң,- 
дей келе, бұдан әрі:

10 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакскихъ, или киргиз-казачьихъ орд и 
степей. Ч. ІІ. Исторические известия. – СПб., 1832. – 69-70-б. 

11 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакскихъ, или киргиз-казачьихъ орд и 
степей. Ч. ІІ. Исторические известия. -70-б.

12 Сонда, -70-б.
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Бастарын Қаратаудың мұнар жапқан,
Сылдырап Сырдың суы сылаң қаққан.
Жүргенде момын халқым көшіп-қонып,
Кенеттен қалмақ құрды қанды қақпан.

Ел көшті Бұхар жаққа айдап малды,
Айырылып асқар тау мен шалқар көлден
Тарақты, Арғын, Қыпшақ жылжымады,
Арқада құйқалы жер сары белден,- 

деп «ақтабанның» кесірінен туған жер, ата қоныстан айрылып, 
бір-бірімен мидай араласқан қазақ ру-тайпаларының көші-қон 
бағыты мен орналасу аумағының өзгерістерінен де хабар бере 
кетеді. Ал, орыс зерттеушілері бұл оқиғалар туралы мәліметтерді 
кеңінен пайдаланды. «Ақтабан шұбырынды» зардабын, әсіресе 
Орта жүз көп көрді. «Жұт малын, жау жерін алған қарақұрым халық 
даламен жаяу босты. Мұндай ұзақ жүріске аяқкиім шыдамай, 
жалаңаяқ босқандардың табаны ақ қайысқа айналды. Ұлы жүз 
Жоңғария билігінде қалды, ал Орта жүз бәрінен бұрын жұт болып, 
малдың жаппай қырылуынан, толассыз жау шабудан қатты зардап 
шекті. Орта жүздің азын-аулақ тірі қалғандары Сарыарқаға келіп, 

Қазақ халқының жонғар басқыншылығына қарсы Отан соғысы
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сонда ірге тепті»13.
М.Тынышбаевтың мәліметтеріне қарағанда арғындар 

Самарқан, Хиуа жаққа емес, Бетпақдалаға қарай жылжыған14. 
Осылайша, сусыз Бетпақдаланың шөлі арғындардың көп бөлігін 
жау тырнағынан құтқарып қалған. Бірақ «жұт жеті ағайынды» 
демекші, жау тырнағынан аман қалған жұрт көп ұзамай шөлден, 
аштықтан зардап шекті. Олар Сырдарияны кешіп өтпей, керісінше 
Қаратау тауларының солтүстік-батысынан бұрынғы Торғай уезінің 
аумағы арқылы Бетпақдалаға кеткен15. Асулы қазанын қалдырып, 
жөргектегі баласын тығып үлгеруге ғана шамалары келіп, ата-
қонысы Қаратаудан көшкен халық басына түскен қайғы-қасіретін:

  Қаратаудың басынан көш келеді,
  Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді,
  Ел-жұртынан айрылған жаман екен,
  Қара көзден мөлтілдеп жас келеді.

  Мына заман қай заман? Бағы заман.
  Баяғыдай болсайшы тағы заман,
  Атадан ұл, енеден қыз айрылды,
  Көздің жасын көл қылып ағызамын.

  Мына заман қай заман! Қысқан заман,
  Бақыт құсы алаштан ұшқан заман,
  Көк аспаннан топырақ пен шаң борады,
  Күні суық қаңтардан, қыстан жаман.

  Қош аман бол, Қаратау, атам өлкем,
  Төрт түлік пен ел екен жердің көркі,
  Бақ, байлықпен даңқты алаш ұлы,
  Қайсы жұрттың болар-ау келекесі.

  Қош аман бол, Қаратау, ел өлкесі,
  Жердің кетер ел ауса берекесі,

13 Рычков П.И. Топография Оренбургская. – Оренбург, 1897. – 27-б.
14 Тынышпаев М. Великие бедствия... (Актабан шубырынды). –  – 15, 140-

141-б.
15 Сонда, – 142-б.
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  Ханзададай, ханшадай өскен ұл-қыз,
  Қайдан енді табады берекесін, - деген өлең жолдары 

арқылы көрсетті. Бұл алапат зұлмат қазақ халқының бүкіл тыныс-
тіршілігін бұзды. Әр рудың ғасырлар бойы қалыптасқан көші-
қон бағыты өзгерді. Рулар бір-бірімен араласты. Көшпелі мал 
шаруашылығы ауыр соққыға ұшырап, қыстан жұтап шыққан мал 
қырылып, қалған бөлігі жау қолына олжаға түсті. Тарихымызда 
«Ақтабан шұбырынды» деп аталатын бұл кезең елдігіміз бен 
ерлігіміздің сын сағаты болды. Сондықтан қара нардай халық 
басына түскен осындай орасан зор қиындықтарға қарамастан, есін 
тез жиып, елдігін, ерлігін сақтап қалды. Жау табанына ілікпей, 
қотарыла көшкен елді ұйымдастыру, олардың қауіпсіздігін сақтау 
ісін батырлар мен ел ағалары, билер қолдарына алды. Олар 
шамалары келгенше жауға қарсы соғыс салып, өліспей-беріспеуге 
бел шешті. 

«Ақтабанға» ұшыраған арғындардың қоныс аударуы туралы 
Шәкәрім қажы былай деп жазады:

  Сырдан қалмақ қуған соң біздің елді
  Күні-түні шұбырып Шуға келді.
  Табан тиіп жүре алмай, халі құрып,
  Сұлап жатты айнала Саумал көлді.
Сонда Шақшақ Жәнібек сөз сөйлепті:
  «Балалар! Осы жолды ұмытпа, - депті, - 
  «Ақтабан шұбырынды» - мұның аты,
  Құдай қосса, алармыз біз де кекті!»
 
  Сол жерде тамам қазақ жыласыпты,
  Құдайдан артын бер деп сұрасыпты.
  Тыныққан соң қалмақтан кек алуға,
  Сөз байлап уағдамен ұнасыпты.

  Арғындар сол көшкеннен көше берді,
  Батырлары жер шалып, қоныс көрді.
  Есіл, Нұра, Сарысу, Қарқаралы,
  Шалқар көл, Ұлытаудан алды жерді.

  Орнығып қалың арғын сонда қалды,
  Жеті момын олардан өте салды.
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  Ор, Елек, Ойыл, Қиыл қыстамақ боп,
  Жаз жайлауға Мұғаджар тауын алды16.
Шәкәрім қажы көрсеткен «Ақтабаннан» кейінгі Арғын 

руларының жылжуы, олардың Сыр бойынан Орталық, Батыс 
Қазақстан аумағына қарай қоныстауын ел ішінде сақталған аңыз-
әңгімелер де нақтылай түседі. Сондай аңыз-әңгімелердің бірін Н.Н. 
Балкашин, кейін оны Н.А. Аристов өз еңбегінде жазып қалдырған. 
Мұнда арғындардың ХІХ ғасырдағы орналасқан өңірлеріне қалай 
келіп қоныстанғаны жөніндегі ел ішінде сақталған мынандай 
әңгімені келтіріледі. Бұл аңыз бойынша Арғын тайпалық 
бірлестігіне кіретін рулар аталған кезеңде өздері орналасқан 
өңірлерге, Сыр өзені бойынан келген. Бұл өңірден арғындар үш 
топпен жылжыған. Алдымен Қаратау тау жоталарынан Шу өзені 
мен Ұлытау тауларына қарай бегендік, шегендік руларынан 
тұратын момындар жылжыған. Бұл екеуінің ішінде атығай, бағыс, 
қанжығалы, тобықты, саржетім, шақшақ, бәсентин, қарауыл рулары 
болса керек. Момындардан кейін Қаратаудан алтай, қалқаман, 
ағыс, қарпық, темеш руларынан тұратын қуандықтар келеді. 
Бұлар момындарды солтүстікке қарай ығыстырып, Сарысу, Нұра 
т.б. өзендердің жоғарғы ағысы бойына қарайғы даланы иеленеді. 
Қуандықтармен бірге Балқаш бойындағы тауларға қоныстанған 
қаракесектер де келген. Ең соңынан Арғын руларының үшінші 
тобын құраған төртуыл, қаржас, қозған, көкшалдан тұратын 
сүйіндіктер келеді. Төртуылдар момындарды Баянауылдан Ертіске 
қарай ығыстырған17.

М.С. Мұқановтың, Г.Волконскийдің мәліметтеріне сүйене 
отырып, «Ақтабан шұбырындыдан» кейінгі Арғын руларының 
көші-қон аймағы туралы былай деп жазған. Арғын тайпасына 
жататын 30 000 отбасыдан тұратын 5 ру Баянауыл, Қызылтау, Далба, 
Үкіті-Қазлық, Шыңғыстау, Шаған таулары мен Торғайдың бойы 
және Ұлытау таулары аралығын қыстаған. Жайлаулары Ерейментау 
мен Нұра, Жиделісу өзендері алқаптарында болған. 4000-дай 
отбасыдан тұратын тарақтылар үшкүңгүр құмдары мен Шу өзені 

16 Құдайбердиев Ш. Шығармалары: өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 
Алматы, 1988. – 292-б.

17 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей. – СПб., 1897. – 89-90-б.
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бойында қыстап, жазда Сарысу мен Есілдің жоғарғы ағысы бойы 
аралығындағы жайылымдықтарды пайдаланған. Арғындардың 
келесі бір екі руы 9 000 отбасымен Ертіс бойын жаз жайлауы, қыс 
қыстауы ретінде пайдаланған. Ал, 11 500 отбасыдан тұратын екі 
Арғын рулары Ешім, Есіл өзендері бойы мен Көкшетау, Мүкшетау 
және Үшқұндақ, Үшбұрлық, Қылшықты шатқалдары аралығын 
қыстаулары мен жайлаулары ретінде пайдаланған. Сарыжетім 
руын құрайтын 12 ата 8 000 адамға дейін жетіп, жазда Торғай, 
Тобыл және оларға құятын басқа ұсақ өзендер бойын жайлап, 
қысын Обаған өзені бойы мен Қарақопа тоғайы аралығында 
өткізген. Шақшақ руының 5 атасы 6 000-дай отбасымен жазда 
Әйет өзені бойымен көшіп-қонып жүрсе, қысты Торғай далалары 
мен Сарыботан өзенінің Тосын құмдарындағы Үлкенмая өзеніне 
құяр тұсына дейінгі дала көлдері бойында өткізген. Тобықтының 
2000 отбасынан тұратын екі атасы найман руларымен бірге жазды 
Үйшік өзенінің жоғарғы ағысы бойында өткізсе, қыста Торғай, 
Алакөл, Жыланшық өзендері аңғарларында қыстаған. Олар 
сондай-ақ найманның бағаналы руының өкілдерімен бірге жазда 
Торғай, Ешім өзендері, Ұлытау, Кішітау аралықтары мен Мұрын, 
Тарағай, Сандық және Қысқан шатқалдарында жайлап, қыста 
Қарақұм мен Қараөзек, Сырдария өзендерінің ағыстары бойын 
қыстайтын болған18. Бұл мәліметтерді Шәкәрім қажы былайша 
нақтылай түседі:

  Кіші жүз өте көшті Орал жаққа,
  Әбілқайыр хан еді мінген таққа.
  Мың жеті жүз отыз бір шамасында
  Орысқа уәде берген қарамаққа.

  Соны естіп  Жеті момын қайта ауыпты,
  Орыстан көреміз деп бір қауіпті.
  Мұғаджардың күншығыс жағына өтіп,
  Ырғыз, Торғай дейтұғын жер тауыпты19.
Көріп отырғанымыздай, Арғын тайпалық бірлестігіне кірген, 

18 Муканов М.С. Этническая территория казахов в ХҮІІІ – начале ХХ веков. 
– Алма-Ата, 1991. -13-14-б.

19 Құдайбердиев Ш. Шығармалары: өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 292-б.
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Ақтабанның алғашқы екпінімен Кіші жүз жеріне дейін ауып барған 
Жеті момынды құраған рулар: Атығай, Қарауыл, Қанжығалы, 
Тобықты, Бәсентин, Саржетім, Шақшақтар ел іші тынышталып, 
Бұланты мен Аңырақай шайқастарынан кейінгі жеңістен соң ел 
еңсесі көтерілген тұста қайта көшіп, жаудан азат етілген аумақтарға 
орныға бастаған. Негізінен Атығай, Қарауылға арқа сүйеген 
Абылайдың жетекшілігімен ХҮІІІ ғасырдың 40-50-жылдары 
жоңғарға қарсы жүргізілген азаттық күрестің нәтижесінде туған 
жер төсі тау табанынан азат етіліп, ел-жұрт жаудан босаған ата-
қоныс мекенге қайта қона бастағаны белгілі:

  Қырылған соң қалмақтар жаман сасқан,
  Нұржайсын, Шәуешектен өте қашқан.
  Ата қоныс – Арқаны босатып ап,
  Қазақ келіп, қалмақтың орнын басқан.

  Қалмақты шабысуға Матай келген,
  Босап қалған Шыңғысты көзі көрген.
  Барған соң Жеті момын жақсысына,
  «Хан Шыңғыс босады» деп хабар берген.

  Момынның жартысы айтқан барамыз деп,
  Ата қоныс Шыңғысты аламыз деп.
  Атығай, Қарауыл мен Бәсентиін
  Көшпепті біз осында қаламыз деп.

  Туысқанын қия алмай жүр деп сен де,
  Көп айтқан Кеңгірбай мен Қараменде.
  Бос тұрған соң Шыңғысқа Матай қонған.
  Біздің ел әне-міне деп жүргенде.

  Тобықты, Қанжығалы көшкен сонда,
  Өзге Момын көше алмай қалған онда.
  Шыңғысты Матай алды дегенді естіп,
  Қанжығалы қалыпты орта жолда.

  Келгені Тобықтының осы маңға
  Мың жеті жүз сексенге тақалғанда,
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  Елді бастап әкелген Мамай батыр
  Орда, Көкен, Ащысу, Доғаланға20. 
Осындай аласапыран заманда рулардың көші-қон бағыттары 

өзгеріп, көшпелі мал шаруашылығының ғасырлар бойы 
қалыптасқан алауыздығы ел, жер дауын шиеленістіріп те жіберді. 
Мәселен, Мәшһүр Жүсіптің жазуынша: «Оларға (Арғындарға – 
АТ.-ЗО.) дейін Сарыарқадағы Он екі қазылық және Ши-Түндік 
деген жерлерде наймандар тұратын. Қанжығалы және Бәсентин 
рулары да сонда көшіп жүрді. Жаудан қашқан ағайындары бір түн 
ішінде наймандардың қырық байталын жеп қойды. Наймандар: 
«Бұл қырық жылқы сендердің келуіңе байланысты берген 
қонағасымыз – «ерулік» болсын, ал біз сәл әрірек көшіп кетеміз», 
- деді. Тек Жеті момын руы ғана қалып, босқындарды ренжітпей, 
оларға қамқорлық жасап, күтім көрсетті. Бір жолы қанжығалылар 
Абыз-Шомақтың қызын алып қашып, оны белгілі би Қазыбектің 
тұңғышы – Қонайға күйеуге берген. Қонай жастай өліп, Шідерті 
өзенінің жағалауына жерленеді. Сөйтіп Шідертіге қатарлас өзен 
сол кезден бастап Қонай аталып кетеді. Қанжығалы және Бәсентин 
рулары Баянауылға келіп, сонда ірге тепті. Бірақ оған Сүйіндік руы 
келіп, орныға бастаған кезде олар, тағы да әрі қарай, төменірек, 
Ақкөл – жайылма дейтін жерге кеткен»21.

Ел аузында сақталған әңгімелердің бірінде «Ақтабан 
шұбырындыдан» кейін арып-ашып, Қарқаралыға келген Арғын 
рулары – Алтай-Темештер екен. Олар аштықтан бір түнде 
наймандардың 40 байталын сойып алған. Наймандар бұл біздің 
сендерге ерулігіміз болсын, біз басқа жаққа көшеміз» десе керек22. 

Жалпы, жоңғар шапқыншылығының бар ауыртпалығын 
көтерген арғындар, өзге де қазақ ру-тайпалары сияқты азаттық 
күреске жұмыла көтерілді. Біз бұл жоғарыда ХҮІІІ ғасырдағы 
саяси жағдай мен ондағы арғындар тарихына жалпылама 
ғана шолу жасадық, жалпы тарихи жағдайды баяндадық. Енді 
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте ел бірлігі, азаттығы, 

20 Құдайбердиев Ш. Шығармалары: өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 293-б.
21 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. – 15-б.
22  Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 

экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. – СПб., 1905. Примечания к поаульным таблицам. 
– 51-б.
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болашағы үшін күрескен бірі би, бірі батыр, бірі жырау және т.б. 
тұлғалардың өмірі мен қызметін тікелей жоңғар шапқыншылығы 
дәуірімен тығыз байланыста, олардың қазақ-жоңғар қатынастары  
контексіндегі рөліне жеке-жеке тоқталамыз.

Осылайша, Арғын тайпасынан шыққан бүгінде бүкіл алты 
алаштың қасиетті тұлғаларына айналған дана бабаларымыз бен 
батырларымыздың өнегелі өмір тарихын жеке қарастыра кетсек. 
Алғашқы әңгіме қазақты былай қойғанда, бүкіл әлемге Абайдай 
ұлы кемеңгерді берген тобықтылардан шыққан Әнет баба хикаясы 
туралы болмақ.

§ 2. Әнет баба және Қалқаман-Мамыр хикаясы

Тек Тобықты руы ғана емес, бүкіл Арғынға беделі бар әулие 
аталған Әнет баба 1627 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Себебі, 
Шәкәрім қажының «Қалқаман-Мамыр» дастанында:

  «Әнет бабаң Арғынның ел ағасы,
  Әрі би, әрі молла, ғұламасы.
  Орта жүзге үлгі айтқан әділ екен,
  Сол кезде тоқсан беске келген жасы»23, - 
деп көрсеткен мәліметі 1722 жылы екенін ескерсек, біз 

көрсеткен уақыт дәл келеді. Ал, бабаның туған жері «Ақтабан 
шұбырындыға» дейін Сыр бойы мен Жиделі Байсында ұйысып 
отырған арғындардың ежелгі атақонысы болса керек. Әнет баба 
Кішікұлының шығу тегіне келсек, ол Арғынның «Жеті Момын» 
деп аталған атасынан тарайтын Кенжесопы – Тобықты руынан 
шыққан. Шежіреге көз салсақ:

    Тобықты

    Расыптек

  Мұсабай Көкше  Дадан

  Сүйірбас

 Әлі  Сары  Қожаберген

Мәмбетей Үмбетбай Мәмбетсопы  Кішік 

23 Құдайбердиев Ш. Шығармалары: өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 280-б. 

2-585
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Әнет бабамыздың әкесі Кішік пен Мәмбетсопы қазақтың 
Ташкентті билеген ханы Тұрсынханның қызы Қоңырбикеден 
туылған. Бұл оқиғаның тарихи желісі мынада: Қазақ хандығы 
құрылған кезеңнен бастап ортаазиялық Шайбан әулетімен Сыр 
бойы қалалары үшін кескілескен күрес жүргізді. Осы күрестің 
тарихи түйіні Тәуекел хан тұсында шешілді. Ол 1598 жылы Орта 
Азияға жорық бастап, Сыр бойы қалаларын қайтарып қана қоймай, 
өзінің державалық мүдделерін де көрсете білді. Бірақ ханның жорық 
үстінде қаза табуымен ол толық жүзеге аспай қалды. Тәуекел ханның 
мұрагері Есім хан Тәуекелдің жеңістерін құқықтық тұрғыдан 
заңдастырды. Бұл «Есім ханның ескі жолы» деп аталған заңдық 
негізде көрініс берді. Өкінішке орай, бүгінде бұл заңдар жинағы 
туралы ауызша жеткен мәліметтер тек жалпылама сипаттағы ғана 

Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама жылдарындағы 
тобықтылардың жылжуы
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хабар береді. Есім хан ел іргесін нығайтып, осы кезеңде қайта 
күшейіп, бас көтере бастаған қалмақтармен шайқастарға баса 
мән берді. Сондықтан болар алғашында Ташкент қаласының 
билеушісі Тұрсынханның бұра тартып, бөлінуге бет бұрып, жеке 
билікке ұмтылу әрекеттеріне аса назар аудара қоймаған. Бұл 
кезеңде арғындар негізінен Қаратау аумақтарын мекендеп, Тәуекел 
мен Есім ханның Ферғана, Самарқанға және Бұхараға жасаған 
жорықтарына белсене қатысқан24. Сондықтан 1627 жылы Есім хан 
жорықтарына қатысқан Марғасқа жырау негізінен Қатаған руына 
арқа сүйеген Тұрсын ханға: 

  Ей, қатағанның хан Тұрсын,
  Кім арамды ант ұрсын!
  Жазықсыз елді еңіретіп,
  Жер тәңірісіп жатырсың.
  Хан емессің қасқырсың, 
  Қара албасты басқырсың
  Алтын тақта жатсаң да,
  Ажалы жеткен пақырсың.
  Еңсегей бойлы Ер Есім
  Есігіңе келіп тұр,
  Алғалы тұр жаныңды,
  Шашқалы тұр қаныңды,
  Түбінде сонан тартарсың! – деп қадап-қадап 

айтады25.
Тұрсын хан бүлігін басуға аттанған Есім хан әскерінің алдыңғы 

қатарында арғындар болған. Бұрынғы Қарқаралы мен Семей 
уездерінде мекендеген арғындардың арасында сақталған ауызша 
мәліметтерге қарағанда, осы жорықтан Арғынның батырлары 40 
қызды олжалаған. Соның ішінде Тұрсын ханның қызы – Қоңырбике 
ханша Тобықты Сары батырға тиесілі болған26. Сары батырдың 
Қоңырбикеден туылған Кішік атты ұлынан кейін бүкіл исі қазаққа 
белгілі тұлғалар дүниеге келді. Соның бірі Әнет баба, оның бауыры 
Әйтектен тарайтын Олжай балаларын айтсақ та жеткілікті.

Әнет баба жас кезінде Бұхар-шарифте үйсін Сарысуан 

24 Тынышпаев М. История казахского народа. – 98-б.
25 Мағауин М. Қобыз сарыны. – Алматы, 1968. – 62-б.
26 Тынышпаев М. История казахского народа. – 71-б.
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жыраумен бірге медресе бітірген. Бұл медресе Бұхар қаласындағы 
әйгілі оқу орындарының бірі – Көкілташ медресесі еді. Бұл оқу 
орны туралы Қазақстан ұлттық энциклопедиясында: «Көкілташ 
медресесі – тарихи архитектуралық ескерткіш. Бұхарада 16 
ғасырда салынған. Көлемі өте үлкен, екі қабатты, биік ғимарат. 
Қабырғаларын безендірген әшекейлері өшуге айналған. 
Медресенің ішкі алаңына бірнеше бөлмеден өтіп кіреді. Әрбір 
бөлменің төбесі күмбезделіп көмкерілген. Барлығы 160-тан астам 
бөлме бар. Қазақстан және Ресей ғалымдары тарихи мәліметтерге 
сүйеніп, бұл ғимаратты Тама руының шежіресінде аталатын Көге 
есімді қазақ 1538 ж. салдыра бастаған деген ғылыми тұжырым 
айтады»27, – деген мәлімет бар. 

Ал, «Қазақ ру-тайпаларының тарихы» айдарымен жарық 
көрген Кіші жүз Жетіру тайпалық бірлестігіне жататын Тама 
руының тарихын зерттеушілер кесенені салдырған тұлғаның 
ХVІ ғасырдың соңғы ширегінде Мәуреннахр билеушісі Абдаллах 
ІІ тұсында оның қарулас досы, сенімді серігі болған көрнекті 
мемлекет қайраткері, ортағасырлық жазба деректерде толық 
атымен Низам әл-Мулк Құл-Баба Көкілташ28 деп аталатын Тама 
Көге батыр екендігін дәлелдеген29. Абдаллах ІІ көрнекті мемлекет 
қайраткері болды. Халық оның есімімен көптеген құрылыстар, 
суғару жүйелері, көлдер, көпірлер, керуен-сарайлардың салынуын 
байланыстырады30. Сондықтан билеуші өзінің сенімді серігі 
болған Тама Көге-Көкілташқа барынша қолдау көрсеткен. 
Нәтижесінде, бұл медресенің білім орталығы ретіндегі беделінің 
өсуіне көп жағдай жасалады. Осылайша, ол көп ұзамай атақты 
білім ордаларының біріне айналады. Ол Бұхар қаласындағы 
он екі баб ғылымынан хабар беретін, ислам мен ортағасырлық 
шығыс ғылымының орталығы болып саналған. Міне, осындай оқу 
орнында білім алған Әнет баба өз заманының көзі ашық, озық ойлы 
ислам ілімі мен шығыс ғұламаларының білім нәрінен сусындаған 
білімпаз азаматы болып қалыптасты. Бұхара білімі баба бойындағы 
көшпелілердің еркін ой-қиялымен ұштасқанда оны Даланың 
Данагөйі дәрежесіне дейін көтерген. Ислам қағидаларына, шариғат 

27 Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Т. 5. – Алматы, 2003. – 11-б.
28 МИКХ. – 537-б.
29 Қазақ ру-тайпаларының тарихы: Тама. – Т. 1. 2 кітап. – 96-101-б.
30 Гафуров Б.Г. Таджики. Кн. ІІ. – 274-б.
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ережелеріне жүйрік болған баба – Әз Тәукенің тұсында қазақтың 
әр жүзінен 90 би қатысқан әйгілі «Жеті жарғы» заңдар жинағын 
жасауға қатысушылардың бірі. Қазақтың ескі салт-жоралғылары 
мен бұрынғы заңдық әдет-ғұрыптарын бір ізге түсіріп, ел бірлігі 
мен ынтымағын заңдық тұрғыдан нығайта түскен «Жеті Жарғы» 
заңдарының баптарын талқылау мен қабылдауда әділдігі мен 
діндарлығы елге мәлім бабаның елеулі рөл атқарғанын жоққа 
шығара алмаймыз.

Әнет баба Тобықты-Арғынның бүкіл мәселесін өз алдынан 
таратқан өз заманының көрнекті қоғам қайраткері. Әз Тәукенің 
тұсында «Күлтөбеде күнде жиын» құрған билер елдің ішкі-сыртқы 
мәселелерін талдап, қара қылды қақ жарған билігімен «қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған» мамыражай бейбіт өмірдің орнауына өз 
үлестерін қосқаны белгілі. Сондықтан Тәуке есімі аталғанда бүкіл 
қазақтың оны сондай бір құрмет сезіміне бөленген тебіреніспен 
еске алулары31 тегін емес. Ал оның даңқын асырып, тұғырын 
биіктеткен Әнеттей әйгілі бабалар еді. Бірақ заман өзгермей 
тұрмайды. Әз Тәукенің қайтыс болуымен билік тізгіні босаңсып, 
жан-жақтан анталаған жау бас көтеріп, ел іргесіне төнген қауіп 
күшейіп келе жатты. Осындай қауіпті кезеңнің алдындағы бір 
алдамшы саябыр шақта Тобықты елі кейінгі жұртқа «Қалқаман-
Мамыр дауындай» деп елге мәтел болған түбі жоқ бір іске кез келеді. 
Әнет бабаның атасы Сары батырдың бәйбішеден туылған баласы 
Мәмбетейдың қызы Мамыр мен Әнет бабаның бірге туған бауыры 
Әйтектің баласы Қалқаман жеті атаға дейін қыз алыспайтын ата 
дәстүрін бұзып, өзара көңіл қосқан. Шежіреге көз салсақ Мамыр 
мен Қалқаман тегі былай таратылады:

    Сары

 Мәмбетей Үмбетбай Мәмбетсопы  Кішік

Сақмұрын Байымбет Әнет  Әйтек
   
   Олжай  Байбөрі Қалқаман32 

31 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакскихъ, или киргиз-казачьихъ орд и 
степей. Ч. ІІ. Исторические известия. – СПб., 1832. 

32 Құдайбердиев Ш. Түрік, қырғыз-қазақ hәм хандар шежіресі. - Алматы, 
1991. - 43-б.
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Ал, Мамыр Мәмбетейдің немересі Байғозы байдың жалғыз 
қызы еді.

Тобықтының игі жақсылары жоңғарға қарсы кезекті бір жеңіске 
арналған хан сарайындағы тойға кеткенде екі жас сыр ашып, сөз 
байласқан. Осылайша ата дәстүрі бұзылып, Қалқаман Мамырды 
алып қашады. Болған іске берік болып, оқиғаның пайымын ақыл 
мен сабырға жеңдірген баба екі жасты өлім жазасына кесуді талап 
еткен топқа: 

  «Өлтірер жұмыс емес,
  Таспен атып өлтірмек бұл іс емес
  Біреудің некелісін бұзбаған соң,
  Қанына ортақ болу дұрыс емес»33,- 
деп басу айтты. Бірақ екі жасты шариғат қосқанымен, ата 

дәстүрі қоспайтын еді. Әрі әрқашан шариғаттан гөрі даланың қатал 
дәстүрі қалыптастырған ата-баба дәстүрінің қаймағы бұзылмаған 
тұста бұл оқиға барша халыққа өрескел көрінгені де рас. Туысынан 
тартып, жазадан босату ел тізгінін босатып іргесін шайқалтатын, 
мысқылдап кіріп батпандай шығатын салдарларға ұшырататынын 
баба да сезді. Осы тұста Тобықтының бар ісін Әнет бабадан кейін 
өз алдынан тарататын Көкеней батыр өзіне тән турашыл мінезімен 
тентекті тиып, оны қылышпен кескендей бітіруді талап етті. 
Бабалары Сары батырдың ақ туын еңкейтпей ұстап, әрі би, әрі 
батыр атанған Көкеней туралы Шәкәрім қажы: 

  «Көкеней – Мәмбетейдің бастаушысы,
  Өзі батыр, мінезі қатты кісі.
  Сол кісінің алдынан тараушы еді,
  Бабаңнан соң бұл елдің көп жұмысы»34, - деген 

мәліметтер береді. Көкеней Сары батырдың екінші ұлы 
Үмбетбайдың қалмақ әйелінен туған ұлы. Көкеней Мамырды оққа 
байлап: 

  «Өлтірдім тентегімді өзім» дейді,
  Бабаңа кісі салды дамыл бермей,
  Ол неге Қалқаманды өлтірмейді?»35. 
Әнет бабаның: 

33 Құдайбердиев Ш. Шығармалары: өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 285-б.
34 Сонда, – 285-б.
35 Бұл да сонда, – 287-б.



25

  «Ел бітпес оныменен.
  Жүрелік шариғаттың жолыменен
  Бір еркек, бір қатынның құнын алсын,
  Мәмбетей разы болсын соныменен»36,-

деген бітіміне тоқтамай, Тобықты елі қақ жарылуға айналып, 
Мәмбетейге Қанжығалы болысты. Осылайша, жау жағадан 
алғанда, бөрі етектен демекші, ел іші бүлініп, ағайын арасы ашыла 
бастайды. Ел мен жердің тұтастығын, бірлігі мен тірлігін алдыңғы 
орынға қойған Әнет баба, Көкеней батыр сынды ел ағалары: 

  Тіршілікте ауыздан шыққан сөз,
  Көзбен көріп, санада қалған ой,
  Тіршілігі біткен зат, жан,
  Ақымаққа берген оқу, тәрбие қайтпайды, - деген 

дала философиясының қағидасына – «еркек тоқты құрбандық» 
принципін бағындырған. Әнет баба жаны мен жүрегі күйзеле 
тұрып, Көкенейдің: 

  Ей, баба, тәңірге аян адал ісің
  Сүйтсе де ел бүлінер бір бала үшін
  Болған соң қазақ та жау, қалмақ та жау,
  Бұл елдің обалына қалмаймысың? - 

деген сөзіне тоқтап: 
  «Қалқаман жүйрік атпен шауып өтсін,
  Көкеней сонда атсын», - деп төрелік берген екен. 

Бабаның негізгі ойын іштей ұққан, тек тіршілікте қайтпайтын 
затты қайтара алмаған, құралайды көзге атқан батыр Қалқаманды 
қара санынан ғана жаралапты. Аман қалған Қалқаман «Мамырсыз 
тіршіліктің мәні жоқ»  деп Ұлы жүз Шапырашты ішіндегі нағашы 
жұртына біржолата кеткен екен. Әнет бабаның ұйымдастыруымен 
тентекті тыйғанменен, оны сыртқа тебудің қажеті жоқ деп, 
Тобықты елі келер жаз Қалқаманды іздестіру керек деген шешімге 
келген. Бірақ келесі жыл, яғни 1723 жылдың басы қазақтың 
басына түскен қайғы бұлтын үйірген «Ақтабан шұбырындыға» 
ұшыраған жыл еді. Ел басына күн туып, қалың жұрт бас сауғалай 
қашқанда, Әнеттей баба жұртта қалған деседі. Ал Көкеней батыр 
бастаған әскер қалың жұрт Қаратаудан асып, көшіп кеткенше 
жаудың алдын алып, тосқауыл қоюды ұйымдастырады. Осындай 

36 Құдайбердиев Ш. Шығармалары: өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 287-б.
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аласапыран заманда Әнет бабаның ат үстіне мінген бес ұлы бірдей 
жау қолынан шаһид болады. Шәкәрім қажы Әнет баба ұрпақтарын: 
«Әнет бабаңның бәйбішесінің бес баласы Ақтабан шұбырынды 
болатұғында қалмақтың оғынан өліпті. Соның өзгесінен ол жақта 
нәсіл қалғаны мәлім емес. Мұнда сол бәйбіше баласы – Байболат 
дегеннің Балуан, Бақай деген екі баласы бесікте келген екен, 
соның Балуаннан тұқымы жоқ. Бақайдың үш баласы: Құрманбай, 
Жарылғап, Тоққожа. Құрманбайдың баласы: Байымбет, оның баласы 
– Тулақбай, Жарылғаптың екі баласы – Шағырбай, Сасықбай. 
Сасықбайдың екі баласы – Отыншы, Керейбай, Шағырбайдың екі 
баласы – Қарабас, Жортубай, Тоққожаның баласы – Көбеген, оның 
баласы – Дүйсенбай осында. Өзгесі түгел Белағаш елінде. Әнет 
бабаңның бір қатынынан Жаубасар, оның екі баласы: - Отағұл, 
Маң. Отағұлдың үш баласы: Жұрынбай Тоқбан, Сыдық. Маңның 
екі баласы; Ақбай, Тұяқ және Әнет бабаңның кіші қатынынан 
Есболат, Шақа, Есболаттың екі баласы: Байгел, Шабан. Шақанның 
үш баласы: Айтуар, Тауке, Бостан»37, – деп таратады. Жұртта 
қалған Әнет бабаның сүйегін Көкеней батырлар бастаған жігіттер 
аласапыран сәл тынышталғанда тауып алып жерлейді. Әнеттей 
бабаның жау қолында, жұртта қалуы «Ақтабан шұбырынды» 
алапатының қасіретін көрсетсе керек.

Қапыда төніп келген жауға қарсы тұра алмай, түп көтеріле 
көшкен тобықтылар Қаратаудан асып, Арқаға беттеп, одан әрі 
Кіші жүз жеріне ойысқан. Осы кезеңде Әнет бабаның бірге туған 
бауыры Әйтектен тарайтын Олжай батыр ерекше көзге түседі. 
Бабаның тәрбиесін көріп өскен Олжай батыр да осы тұста босқын 
елді ұйымдастырып, ел шетіне қорған тірек бола білді.

Осылайша ұрпағы өсіп-өнген Олжай балалары қазақтың 
Абайдай, Шәкәрімдей марғасқа кемеңгер ұлдарының аталары. 
Олжайдан туылған Айдостың Ырғызбай, Торғай атты ұлдары ел 
Ақтабаннан босып, Арқада қоныстап қала алмай, Кіші жүз жері 
Ырғыз, Торғай өзендері аумағына барғанда туылып, осы есімдерін 
иеленген.

37 Құдайбердиев Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 43-б.
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    Әйтек

    Олжай

 Айдос   Қайдос  Жігітек

 Ырғызбай  Бөкенші  Кеңгірбай 
 Торғай   Борсақ   Сеңгібай
 Топай      Түлкібай
 Көтібақ     Қарсақбай
       Күзенбай
       Жолымбет

Тобықты ішінде сақталған «Елім-ай» жырының: 
  «Қаратаудың басынан көш келеді,
  Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді-ай.
      Елім-ай, Елім-ай!
  Қарындастан айрылған жаман екен, 
  Қара көзден мөлтілдеп жас келеді-ай.
      Елім-ай, Елім-ай!»
  Мына заман қай заман? Бағы заман,
  Баяғыдай болсайшы тағы заман-ай.
      Елім-ай, Елім-ай!
  Атадан ұл, енеден қыз айрылды,
  Көздің жасын көл қылып ағызамын-ай.
      Елім-ай, елім-ай! – 
деп келетін бір нұсқасын осы Олжай бабамыз шығарған деген 

де сөз бар38. Олжай ұрпақтарын таратып, баса айтып отырғанымыз, 
Әнеттей бабаның үлгі-өнегесі, тәлім-тәрбиесінің ізсіз кетпей, атадан 
балаға жалғасқан ұрпақтар сабақтастығын көрсетуден туындады. 
Әнет бабаның халқы үшін қаншалықты қымбат, кемеңгер тұлға 
болғандығын ел аузында сақталған мына бір әңгімеден артық беру 
қиын шығар. Бірде Әнет баба көрген түсін Әйтекеге жорытыпты. 
Сонда көрген түсі мынау екен: «Он лақ, жиырма қасқыр, отыз 
жолбарыс,  қырық түлкі, елу ноқта, алпыс ақта, жетпіс желкілдек, 
сексен селкілдек, тоқсан домалақ. Сонда Әйтеке тұрып былай 

38 Тобықты Шыңғыстау шежіресі. Т. 2. – 2004. – 105-б.
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деп жорыпты: - Ей, қасиетіңнен айналайын, Әнет баба-ай, бәрі 
дұрыс қой, бірақ, алпыс ақта емес, арқа еді ғой, жетпіс желкілдек 
емес, желкен еді ғой, сексен – көркем еді ғой, тоқсан торқам еді 
ғой, - дегенде, баба риза болғаннан кемсеңдеп жылап жіберіпті 
дейді. Сөйтсе, бұл сөздің шешуі былай екен. Әнет бабаның «Он 
лақ» дегені – «он жаста жарға ойнақтаған лақтай болдым» дегені, 
«жиырма қасқыр» дегені – «жиырмада пышақ тісті қасқырдай 
болдым» дегені, «Отыз жолбарыс» дегені – «отызда жолбарыстай 
қайратты», «Қырық түлкі» дегені – «қырқымда түлкідей айлакер 
болдым» дегені, «Елу ноқта» дегені – «елуде ноқталаған аттай 
болдым» дегені, «Алпыс ақта» дегені – «алпыста ақталаған аттай 
болдым» дегені, «Жетпіс желкілдек» дегені – «жетпіс күшім кетіп, 
түндіктей желпілдек болдым» дегені, «Сексен селкілдек» дегені – 
«сексенде буын-буынымнан әлі кетіп селк-селк етіп, қалтылдақ шал 
болдым» дегені, «Тоқсан домалақ» дегені – «тоқсанда өз аяғыммен 
жүре алмай, домаланып мешел болып қалдым» дегені екен.

Соны Әйтеке былай түзеткен көрінеді: «Әнет баба, сіз қазақ 
үшін алпыста – арқа болдыңыз, жетпісте – желкенін көтерген 
кемедей болдыңыз, сексенде – ақ сақал-шашыңызбен, асқар таудай 
басыңызбен көз тартар көркем болдыңыз, тоқсанда – алдың да, 
артың да жайлы, жаның да, жүрісің де кең-торқа болып отырсыз» 
дегені екен. Әнет бабаның «Әйтекежан, көп жаса!» - деп рақмет 
айту себебі осындай құрмет, марапаты үшін екен»39.

Кемеңгер тұлға, дала перзенті Әнет баба уақыты сәйкес емес 
демесең, тұғыры мен тағылымы өзімен тұстас, бүкіл қазаққа 
«Көмекей әулие» атанған жырау баба Бұхарға да батасын берген. 
Тәуке хан тұсында төбе би болып сайланған Төле би де өзін 
сынату үшін Әнет бабаның алдынан өткен40. Қаз дауысты атанып, 
«ормандай көп Орта жүздің» тізгінін қолына алған Қазыбек би де 
Әнет бабаны өзіне ұстаз тұтып, қарыздармын деп есептеген41. Заман 
өтіп, тарих көші ұзағанымен, Әнеттей бабалардың тағылымға толы 
өмір жолы, қазақ сияқты халқымыздың өрлігін, ерлігін, азаматтығы 
мен көрегендігін замана биігіне көтере бермек.

39 Төреқұлұлы Н. Қазақтың 100 би-шешені. -Алматы, 1995. – 81-82-б.
40 Сонда, - 77-б. 
41 Бұл да сонда, - 81-б.
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§ 3. Қаз дауысты Қазыбек би

Ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен, қазақ жерінің 
бүгіні мен болашағы тарих безбеніне тартылған ХVІІІ ғасыр қазақ 
халқының маңдайына біткен небір кемеңгер тұлғаларының да 
ғасыры болды. Әз Тәукедей ханнан бастап, көмекей әулие аталған 
Бұхар жырау, Үмбетей жырау мен Тәтіқара ақын, Қанжығалы қарт 
Бөгембай, Қаракерей Қабанбай, Шақшақ Жәнібек, Қаз дауысты 
Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би сияқты ұлттық деңгейдегі 
тұлғалардың аттары ғана осы кезеңдегі ел мен жердің азаттығы 
мен болашағы жолында қызмет еткен талай батыр, би-шешен 
бабалардың көшбасын бастап береді.

ХVІІ ғасырдың аяғында туылып, барлық саналы ғұмырын 
ХVІІІ ғасырдың қым-қиғаш оқиғаларын шешуге арнаған, бүгінде 
есімі ел аузында ерекше қастерлі ілтипатпен аталатын тұлғалардың 
бірі – Келдібекұлы Қаз дауысты Қазыбек би. Ормандай көп Орта 
жүздің төбе биі, «қарадан туса да ханнан артық беделге ие болған» 
би бабамыз 1667 жылы Сыр өңірінде дүниеге келген. Бұл датаны 
тарихи құжаттардағы мәліметтермен де дәлелдей аламыз. Мәселен, 
1763 жылы 11 наурызда Сібір губернаторы, генерал-майор фон 
Фрауендорфтың шетелдік істер коллегиясына Орта жүздегі 
жағдаймен қазақтардың көрші халықтармен қарым-қатынастары 
туралы, рапортында Қазыбек бидің 96 жаста екендігі айтылған42. 
Шежіреге сүйенсек, сүйегі Орта жүз Арғынның Қаракесегінен 
тарайды:  

Қаракесек (Болатқожа)

Ақша    Наманай Бұлбұл

Бошан    10 ұлының 3-сі Шаншар

Жанту     Айбикеден
Таз     Келдібек
Байбөрі     Тыныбек
Машай     Есіргеп
Манат     Жәнібек

42 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). -Алма-Ата, 1961. - 648-б.
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М.Жүсіп Қазыбек бидің шежіресі туралы мынандай мәлімет 
береді: «Шаншар абыздың үш қатыны болды дедік. Қызбике, 
Айбике, Нұрбике. Қызбикеден Әлсай, ол өскен жоқ. Айбикеден 
Келдібек, Тыныбек, Есіркеп, Жәнібек. Төрт бек атанған. Келдібекке 
өз заманында Бегімысық деген әулие атанған қожа кітап ашып, 
талай нәме көтеріп, екі беті толғанмең, екі емшегі екі сүйретпедей 
толық, бір аяғы ақсақ қыз ал. Солай қылсаң, тұқым-жұрағатыңнан 
құтты да туады, сүтті де туады, әруақты, бақыты ханға бергісіз би 
де туады деген соң, қырықтан асқанша қатын алмай жүріпті. Бір 
ауып бара жатқан Ақымбет керей деген елден осы қыз табылыпты. 
Келдібек қатындыққа алыпты. Асан, Үсен, Бадана, Бөдене, Сәдібек, 
Қазыбек алты ұл тауыпты. Бұлардың «ақсақтың алтауы» атанғаны 
сол»43.

Көріп отырғанымыздай, Қазыбек бидің бабасы абыз атанған 
Шаншар, атасы Бұлбұл, өз әкесі Келдібек те өз замандарының 
беделді де белді билері болған. Тіпті арғы атасы Шаншардың 
ел құрметіне бөленіп, абыз атануы да тегін болмаса керек. Текті 
атаның баласы, қын түбінде жатпайтын асылдың сынығындай 
Қазыбек те жас кезінен жарқ етіп көрініп, бала биден Ұлы даланың 
дана биіне дейінгі дәрежеге көтерілді.

Қазыбек бидің өмірі мен қызметі, оның заманы туралы әрине 
аз жазылған жоқ десек те болады. Бірақ би атаның тағылымы мен 
өмір белестері көбінесе, әдебиетші, тілші, жазушы ағайындардың 
шығармашылығына арқау болды. Ал, бидің тарихи тұрғыдан 
сомдалған бейнесі, оның ХVІІІ ғасырдағы қоғамдық-саяси өмірдегі, 
әсіресе, қазақ-жоңғар қатынастарындағы қызметі толық зерттелді 
деп айту қиын. Соңғы жылдары ғана жарық көрген жас зерттеуші 
А. Оразбаеваның «Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты» 
атты монографиялық зерттеу еңбегінде осы бағытта біраз жұмыс 
атқарылғанын айта кету жөн44. Біздің мақсатымыз қолда бар 
деректер мен зерттеу еңбектеріне сүйене отырып, Қазыбек бидің 
тарихи бейнесін сомдау, оның ХVІІІ ғасырдағы қоғамдық-саяси 
өмірдегі рөлі мен орнын көрсету болып табылады.

«Ел аузындағы әңгіме-аңыздар мен биден жеткен шешендік 

43 Көпеев М. Қазақ шежіресі. – 28-29-б.
44 Оразбаева А. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты. – Алматы, 

1994. – 20-б.



31

сөздер оның өз заманының білімді де 
келелі, халықтың ауыз әдебиеті мен салт-
дәстүр рәсімдерін, ата жолы заңдарын 
мейлінше меңгерген, озық ойлы, әділ де 
көреген, батыл да батыр адам болғанын 
аңғартады», - деген сөздермен толық келісе 
отырып45, оның білім алған ортасы, оқу 
орны жайлы нақты деректердің жоқтығын 
қынжыла мойындауға тура келеді. 

Ш. Уәлиханов қазақ қоғамындағы 
билердің рөлі мен орны туралы: «Возведение 
в звание бия не обусловливалось у киргиз 
каким-либо формальным выбором со 

стороны народа и утверждением со стороны правящей народом 
власти: только глубокие познания в судебных обычаях, соединенные 
с ораторским искусством, давали киргизам это почетное звание. 
Чтобы приобресть имя бия, нужно было киргизу не раз показать 
народом свои юридические знания и свою ораторскую способность. 
Молва о таких людях быстро распространялась по всей степи, и имя 
их делалось известным всему и каждому. Таким образом, звание 
бия было как бы патентом на судебную и адвокатскую практику. 
Дети лиц, носивших звание биев, имея большую юридическую 
практику, обыкновенно наследовали знания и вместе с тем и звания 
своих отцов.

Мы можем представить многочисленные примеры такой 
наследственности звания биев в киргизском народе. В каракисецком 
роде. Средней орды, в конце ХVІІ века, был известный бий Казбек; 
потомство его до сих пор носит звание биев:

    Казбек

    Бекбулат
 
    Тленчи
 
    Алчинбай», – деп жазғаны белгілі. 
Бұдан әрі автор бұл айтылғандардың би атағының мұрагерлік-

пен берілетіндігін көрсетпейтінін ескертеді46. Бұл жердегі мәселе 

Қазыбек би

45 Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т. 5. – Алматы, 2003. – 457-б.
46 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. – 87-б.
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Бұқар жырау айтпақшы «аталыдан би қойсаң» деген принципке 
ғана байланысты болса керек. Халық аузындағы «Қаракесек 
қап-қара күңнен туған, Қазыбегі би болып бетін жуған» деген 
сөздер Қазыбектің тек қаракесек-арғын деңгейінде емес, ұлттық 
деңгейдегі тұлғаға айналуының сырын аңғартса керек. 

Қазыбек би өмір сүрген дәуір Қазақ хандығының ішкі-сыртқы 
жағдайын шиеленістіріп жіберген күрделі оқиғаларға толы ХVІІІ 
ғасырмен тұспа-тұс келді. Ел аузында сақталған әңгіме-деректерге 
қарағанда Қазыбек бала жасынан билікке араласып, өзінің дарын-
қабілетімен танылған. Уақыт өте келе оның беделі мен атақ-даңқы 
арта түседі. 

Сондықтан болар Тәуке хан тұсында ол Орта жүз атынан Төбе би 
болып сайланады47. Сондай-ақ ол Тәуке хан тұсында қабылданған 
атақты «Жеті жарғы» заңдар жинағын құрастырушы авторлардың 
да бірі ретінде аталады. Енді осы мәселеге тереңірек тоқталсақ. 
Осы кезеңге дейін зерттеуші-ғалымдар арасында «Жеті жарғының» 
қабылданған уақыты туралы бір ортақ пікір жоқ. Олардың 
біреулері «Жеті жарғы» ХVІІ ғасырдың 70-жылдарында пайда 
болған деп дәлелдеуге тырысса48, екіншілері, әрі басым көпшілігі 
ХVІІ ғасырдың аяғы – ХVІІІ ғасырдың басы деп пайымдайды49. 
Соңғы жылдардағы зерттеушілердің бірі – А. Оразбаева «Жеті 
жарғының» қабылданған уақытын нақтылай түседі. «Біріншіден, 
аталмыш құжаттың 1680-1718-жылдары билік еткен Тәуке хан 
тұсында қабылданғаны, яки бекітілгені даусыз. Аталмыш кезең 
халық жадында «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман» 
ретінде сақталып қалған. Ал ХVІІ ғасырдың 70-90-жылдары Қазақ 
хандығы үшін аса жайлы болған емес-ті. Сыр бойындағы қалалар, 
оның ішінде Түркістан, Ташкент үшін аштарханидтер әулетімен 
жүргізілген үздіксіз соғыстарда қазақтар үстем түссе де, 1670-
1697 жылдары аралығында ойрат қонтайшысы Қалдан-Бошақты 
Оңтүстік Қазақстанға әлсін-әлсін басып кіріп, үш рет Сайрамды 
қоршап, соңғысында ақыры ойрандап кеткені, ал Жетісуды 

47 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. Ч. 2. – 65-б. 

48 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. 
– Алма-Ата, 1992. – 316-б.

49 Зиманов С., Өсеров Н. Жеті жарғы жайлы // Проблемы казахского 
обычного права. – Алма-Ата, 1989. – 27, 125-б.
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ХVІІІ ғасырға дейін қол астында ұстағаны белгілі50. Ендеше 
ХVІІ ғасырдың аяғында «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман» әлі орнай қойған жоқ еді. Ол тек, жоңғарлар тарапынан 
елеулі жаугершілік жасалынбаған ХVІІІ ғасырдың алғашқы он 
жылдығына қатысты болса керек.

Екіншіден, ауызекі деректерге қарағанда, «Жеті жарғы» 
Ташкентке жақын Күлтөбедегі басқосулар нәтижесінде дүниеге 
келген. М.Тынышбайұлы халық аузындағы «Күлтөбеде күнде 
жиын» деген сөз осыдан қалған деп есептейді51. Ал ХVІІ ғасырға 
қатысты деректерден халық жиналысы – құрылтайлар туралы 
мәлімет кездеспейді де, олар туралы дерек-мағлұмат ХVІІІ 
ғасырдың басынан қайта жанданды.

Күлтөбеден басқа, ХVІІІ ғасырдағы мұндай халық 
мәслихаттарының бірі 1710 жылы болып өткен Қарақұм кеңесі 
болса, соңғылары сол ғасырдың 90-жылдарында Сырым Датұлының 
бастамасымен Кіші жүз шеңберінде жиналып отырған52. Бұл екі 
аралықта 1726 жылғы Ордабасы жиыны, 1730 жылғы Ұлытау 
жиыны, 1752 жылғы Ұлытау кеңесі, 1762 жылғы Қарқаралы 
құрылтайы секілді басқосулар орын алған-ды.

Үшіншіден, халық аузындағы атадан балаға беріліп келе жатқан 
әңгімелердің бірі «Жеті жарғыны» Тәуке хан үш жүзден шақыртқан 
Төле, Қазыбек, Әйтеке билердің көмегімен құрастырыпты десе, 
екінші бір әңгімеге сәйкес оны Ұлы жүзден Үйсін Төле би, Орта 
жүзден Қаракесек Қазыбек би, Кіші жүзден Алшын Әйтеке би, қара 
қырғыз Қоқым би, қарақалпақ Сасық би және құрама Мұхаммед 
би тәрізді ел ағалары жасап шығарған»53,- деп «Жеті Жарғының» 
қабылданған уақытын 1710 жылғы Қарақұм жиналысының кезінде 
орын алғандығын нақтылай түседі54.

ХVІІІ ғасырдағы қазақ қоғамының шиеленіске толы ішкі-
сыртқы жағдайын ретке келтіру, сыртқы халықаралық саяси 

50 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. 
– 305-311-б.; Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. Собр. Соч. В 9-ти томах. 
– М., 1961. Т. 2. Ч. 1. – 98-б.

51 Тынышпаев М. История казахского народа. – 162-б.
52 Зиманов С., Өсеров Н. Жеті жарғы жайлы. – 273-б.
53 Тынышпаев М. История казахского народа. – 151-б.
54 Оразбаева А. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты. – 95-96, 98-б.
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жағдайды талқылау мақсатында өткізілген Қарақұм жиналысының 
тарихымызда алар орны ерекше. Жоңғарға қарсы күш біріктіруге 
уәде байласқан бұл жиын талай батырдың тұсауын кессе, келешекте 
келелі істердің түйіні қолынан өтетін Бұхардай дананың өмірінде 
ерекше із қалдырып, қазақтың үш төбе биі – Төле, Қазыбек, Әйтеке 
билердің ақыл-ойы мен бүкіл ақыл-парасаты осы тұста жарқырап 
көрінген еді. Қазанғап Байболұлының мәліметтеріне сүйенсек, 
«Жеті жарғы» ең басты мына мәселелерін қамтыған: 

  Жер дауын баяндайтын – біріншісі. 
  Ру, қоныс пенен меншік ісі. 
  Иеленген жеріне жанжал болса, 
  Біреуге басымдық қып озбыр кісі. 
  Үй іші мен баланы тәрбиелеу – 
  Болған жосық заңының екіншісі. 
  Ұрлық-қарлық, барымта – үшінші заң, 
  Баян етер бәрін де білген кісі.
  Төртінші боп саналған мынау заңы – 
  Бір халық пен басқа ру болса дауы.
  Ұлтын жаудан қорғамақ – бесінші бұл,
  Алтыншысы, жетіншісі, құн дауы, жесір дауы.  
Зерттеуші А. Оразбаева С. Зимановтың 1961-1963 жылдары 

Орта жүз биі Саққұлақтың жазбалары арасынан «жарғының» 
жекелеген үзінділерін тапқандығы туралы мәліметтеріне55 сүйене 
отырып, «Жеті жарғының» да жазбаша нұсқасы болған болуы 
керек, ал оны сақтау құрметі ханға емес, қараға, оның ішінде 
Қаз дауысты Қазыбекке тиген тәрізді, - дей келе, ал қазақтың үш 
жүзінің дәстүрлі «еңбек бөлінісіне» салсақ, «Жеті жарғыға» әрине, 
«қамшы беріп, дауға қойылған» Орта жүз ие болуы керек-ті,- деп 
түйіндей түседі56. 

Жалпы, ХVІІІ ғасырдағы дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер 
институтының өкілдерінің көпшілігін ру-тайпа аралық түрлі 
даулы мәселелерді шешетін сот қызметін атқарған. Дегенмен 
олардың арасында суырылып шыққандары тек сот қызметі ғана 
емес, сондай-ақ әкімшілік, саяси, әскербасылық, әлеуметтік-

55 Зиманов С. Состояние и задачи разработки проблемы обычного права 
казахов // Проблемы казахского обычного права. – Алма-Ата, 1989. – 28-б.

56 Оразбаева А. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты. – 99-б.
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идеологиялық қызметін57 қоса атқарған. Билер қызметі әсіресе, 
ХVІІІ ғасырдың алғашқы жартысында айқын көрінді. Олар жоңғар 
шапқыншылығының нәтижесінде күрделі қиыншылықтарға 
ұшыраған қазақ қоғамының басын біріктіруші негізгі идеологиялық 
күш ретінде танылды. Қазыбек би елдің ауызбірлігі мен ынтымағын 
уағыздап, жоңғарға қарсы азаттық күресті ұйымдастырушылардың 
біріне айналды. Бұл Қазыбек бидің жоңғар қонтайшысы Қалдан 
Церенге елшілікке барған кездегі айтқан әйгілі «Біз, қазақ... мал 
баққан елміз» деп басталатын, бүгінде шешендік өнердің асқақ үлгісі 
болып табылатын сөзіне байланысты. Қазыбек бидің бұл елшілігі 
туралы ел аузында сақталып қалған аңыз-әңгімелерде елшіліктің 
мерзімі туралы тарихи оқиғаларға қайшылау уақыт көрсетіледі. 
Бұлардың көпшілігі би бұл елшілігіне жасөспірім кезінде барған 
екен деседі. Бұл туралы зерттеуші А. Оразбаева Қазыбек бидің 
осы елшілігі жоңғар қонтайшысына 1743 жылы, осыдан екі жыл 
бұрын, яғни 1741 жылы тұтқынға түскен Абылайды тұтқыннан 
босату жөнінде болған деп пайымдайды. Өз сөзінің дәлелі ретінде 
мынандай тұжырым ұсынады. «Н. Төреқұлов пен М.Қазыбековтің 
жинағында да, қазақ тарихи жырларының мәселелерінде» де 
келтірілетін әңгімелерге сайсақ, Қазыбек жоңғар қонтайшысына 
бала жігіт шағында барған. Ал оның туған жылы 1667 жыл екендігі 
белгілі. 

Ендеше, тіпті, қазақ пен жоңғар арасында елшіліктер 
алмастырыла бастаған ХVІІІ ғасырдың 30-40-жылдары былай 
тұрсын, 1723 жылғы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
кезінде-ақ Қазыбек 56 жаста болған. 

Бұл бір, екіншіден, халық аузындағы әңгімелерге қарағанда 
Қазыбек өз сөзін жоңғардың Ежен ханына қаратып айтқан. Мұндағы 
Ежен – жоңғар қонтайшысы тарихи Қалдан Серен екендігі, Абылай 
осы Қалдан-Серен тұтқынында ұсталғаны белгілі жайт. 

Үшіншіден, көсемсөздің текстологиялық талдамасы да біраз 
нәрсені аңғартып тұр: «Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, 
анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып 
отыра алмайтын елміз». Олай болса, қандай да бір халық ауыз 
әдебиетінің үлгілерін қаз қалпында ала салып, тарихи болмысқа телу 

57 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. 
– 351-б.

3-585
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қателік. Сол «Қазақ тарихи жырларының мәселелері авторларының 
өздері атап көрсететіндей, тарихта «өмір кешкен, аты мен істері 
шежіреде, ел жадында сақталған ерлерді жырлау әрдайым бір 
үлгіде, болған оқиғаның ізімен кете бермейтіні белгілі. Қайсыбір 
жырларда тарих пен жырдың алшақтығы кездесетіні, бірақ оқиғаның 
анық халықтық сипаттамасының көрінуі басты шарт екені есте 
болуы керек». Мұндай тұжырым тек тарихи жырлар ғана емес, сол 
сияқты кез келген басқа ауызекі деректерге қатысты да барынша 
әділетті»58. Сондықтан біз де өз кезегімізде Қазыбек бидің жоңғар 
билеушісіне елші болып баруы ХVІІІ ғасырдың 40-жылдарының 
шамасы болуы керек дегенге қосыламыз. Мұның себебі жоңғарға 
қарсы азаттық күрестің ұйымдастыру тізгінін қолына ала бастаған, 
ел ішінде беделді Абылай сұлтанның жоңғар тұтқынына түсіп 
қалуы, азаттық үшін күрестің басы-қасында жүрген батырлар мен 
билерді аса қатты алаңдатты. Сондықтан ежелден дала заңына 
бағынған Қазыбектей бабалар жауы болса да даланың тағы бір 
перзенті жоңғар ханының алдынан өтуді дұрыс санағаны даусыз. 
Бірақ мұндай елшілікке анау-мынау емес, үш жүзге белгілі, атақ-
даңқы жоңғар ханының құлағына да жеткен дала кемеңгерлерінің 
енгені де белгілі. Орыс тіліндегі деректер де Қазыбек бидің беделі 
мен орны туралы сақталып қалған:  «Оной-де Казвек-бий, коему 
ныне уже с роду девяносто шесть лет, потому знатным и сильным 
в Средней орде почитаетца, что во многолюдном Аргинском роду 
в Каракисецком улусе отец ево и предки всегда были биями или 
судьями и что в Аргинском роду весьма редко кто из султанов в 
старшины выбираетца, яко то и ныне во всем Аргинском роду, кой 
состоит из десяти улусов, только два султана состоят, а имянно: 
в Тюртюульском улусе Тауко-салтан, бывшаго Шемяки-хана сын, 
а нынешнему в Туркестанте половину владеющему Ишиму-хану 
брат большей, а в Алта-Карпик-Аргинском улусе выбран султаном 
Абулмамет-хана сын Абулфеис-султан, кой без нево, Казвек-бия, 
совету никаких знатных предприятиев не начинают»59, – деген 
мәліметтер біздің пікірімізді нақтылай түседі:.

Қазыбек бидің осы жолы айтқан мына сөздері қарасөздің хас 

58 Оразбаева А. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты. – 128-б.
59 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 

материалов). – 648-б.



37

шеберінен, ерекше дипломатиялық дарын иесінің ғана аузымен 
айтылса керек:

  «Біз, қазақ... мал баққан елміз...
  Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.
  Елімізден құт-береке қашпасын деп, 
  Жеріміздің шетін жау баспасын деп, 
  Найзаға үкі таққан елміз.
  Еш дұшпан басынбаған елміз,
  Басымыздан сөз асырмаған елміз.
  Досымызды сақтай білген елміз,
  Дәм-тұзымызды ақтай білген елміз.
  Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды,
  Анадан қыз туса күң боламын деп тумайды.
  Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз.
  Сен қалмақ па, біз қазақ, қарпысқалы келгенбіз.
  Сен темір де, біз көмір, еріткелі келгенбіз.
  Екі еліктің лағын теліткелі келгенбіз.
  Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз.
  Табысуға келмесең, шабысқалы келгенбіз.
  Сен қабылан да, біз арыстан, алысқалы келгенбіз
  Жаңа үйреткен жас тұлпар, жарысқалы келгенбіз.
  Тұтқыр сары желімбіз, жабысқалы келгенбіз.
  Берсең жөндеп бітімді айт,
  Бермесең тұрысатын жеріңді айт»60.
Қазыбек би 1731 жылғы Кіші жүздің Ресей бодандығына 

өтуінен кейін жандана түскен орыс-қазақ қатынастарында да 
белсенділігін көрсетті. Архив құжаттары арасында оның орыс 
үкіметімен жазысқан хаттары сақталған61.

1758 жылы Жоңғар хандығының жойылуымен Қазақ хандығы 
бетпе-бет келген екінші саяси фактор – Қытай мәселесі болды. 
Сондықтан ендігі тұста қазақ билеушілері Қытай мемлекетімен 
сыртқы саяси жағдайға ерекше ден қойды. Мәселен, 1755-
1799 жылдар аралығында Қытайға қазақ жағынан 26 елшілік 

60 Төреқұлов Н., Қазыбеков М. Қазақтың би-шешендері. 1 кітап. – Алматы, 
1993. – 100-б.

61 Қойгелдиев М. Қаз дауысты Қазыбек бидің ескі хаты.// Қазақ әдебиеті. 
1990. – 1 қаңтар.
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аттандырылған. Өз тарапынан Қытай өкіметі де қазақтармен 
арадағы қарым-қатынастарға ерекше мән беріп, әсіресе, ел 
арасында беделі бар тұлғаларды өз жағына тартуға тырысқан. 
Мәселен, Қытай үкіметі атынан Абылай ханмен бірге Қазыбек 
биге де жер иеліктерін беруге уәде беріп, сөз салған62. 1763 жылы 
11 наурыз күнімен белгіленген бұл деректе Орта жүздің Найман, 
Арғын, Уақ, Керей және Қыпшақтардан құралған төрт тайпалық 
одақтан тұратынын, оның ішінде саны жағынан, батырлығы 
жағынан 10 аймақтан тұратын арғындардың күштілігі айтылады. 
Ал, осылардың ішінде «ибо-де оном роду имеетца самосильнейшей 
каракисецкой улус, над которым ныне большую власть содержит 
старшина из Казвек-бий, коего в Средней Орде за главного судью 
почитают и (к) которому как сам Абдулмамет-хан, так Аблай и 
протчих улусов салтаны и знатныя старшины для всякого совету 
всегда и почти каждогодно приезжают и без ево согласия личного 
знатного не преемлют»63,- деп Қазыбек бидің беделі мен орнын да 
көрсете кетеді. 

Қазыбек би жоңғарға қарсы күресте қолдан келер барлық 
шараны тиімді пайдалануға ұмтылғанын Қарасақал – Шона 
оқиғасынан көреміз. Көптеген тарихи деректерге 1740 жылғы 
башқұрт көтерілісінің жетекшісі Қарсақалдың қазақ арасынан 
қолдау тапқаны айталады64. Қалың қазақ ішіне бас сауғалап келген 
Қарасақалды Қазыбек би паналатып, қалың елге оны Шона батыр 
деп жариялап жібереді. Шона (Шона-Лаузан) Цеван-Рабданның 
Еділ қалмақтарының ханы Аюкенің қызы некесінен туылған ұлы 
еді. ХVІІІ ғасырдың оныншы жылдарында Галдан-Цереннің өзін 
негізгі тақ мұрагері ретіндегі қарсыласы есебінде тірі қоймасына 
көзі жеткен соң, нағашы жұртына – Еділ қалмақтарына қашып, 
1732 жылы қайтыс болған65. Шона батыр есіміне байланысты ұлан-
байтақ  дала төсінде сақталған аңыз-әңгімелер оған деген халық 
сүйіспеншілігінің ескерткіші іспеттес66.  

62 Казахско-русские отношения в XVІ-ХVІІІ. Т. 1. - 650-б.
63 Сонда, - 647-б.
64 Материалы по истори Башкирской АССР. Т. ІІІ. – М.-Л., 1949. – 339, 524 

-б.; Игнатьев Р. Карасакал, лже-хан Башкирии. // Труды научного общества по 
изучению быта, истории и культуры башкир при наркомпросе БАССР. –Вып. 2. 
– Стерлитамак, 1922. – 38-66-б. 

65 Моисеев В.А. Дело Шоно-Лаузана. // Общество и государство в Китае: 
тезисы и доклады ХІV научной конференции. – М., 1982.  

66 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. в 5-ти томах. – Т. 4. – 8-13-б.
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Сондықтан, біз қарастырып отырған кезеңде Шона батырдың 
тірі екендігі туралы хабар бүкіл даланы дүр сілкіндірген. Әсіресе, 
Галдан Церен ұйқы-күлкіден айырылады. Ол тіпті қазақтар 
арасындағы Шонаны өлтіруге адам да жалдаса керек67. Әрине, 
Қазыбек би бастаған қазақтың игі жақсылары Шынайы - Шона 
батыр емес екендігін біле тұра, мұндай қадамға баруы, ХVІІІ 
ғасырдың 40-жылдарынан бастап қазақ жеріне, әсіресе Орта жүз 
аумағына шабуылдарын үдете түскен Галдан-Церен әрекетіне 
қарсы қандай да болмасын бір амал-айла табу әрекеті екендігін 
түсінуіміз керек. 

Қазыбек би өз дәуіріндегі түйіні қиын, күрделі істердің басы-
қасында болып, олардың жердің тұтастығы мен ел тыныштығы 
үшін дұрыс бағытта шешілуіне көп күш жұмсаған. Осындай күрделі 
саяси мәселелердің бірі 1748 жылғы Барақ сұлтанның Әбілқайыр 
ханды өлтіруі еді. Барақ сұлтан өз қолына қарайтын елмен Орта жүз 
жеріне ауа көшкенде, Қаз дауысты Қазыбек жолына тұрып: - Уай, 
Барақ! Ойланбай жасаған қылмысыңмен Орта жүзді ойсыратып 
кетер салмақ түсірдің сен. Елдің саулығын қашырып, қаскөйдің 
жаулығын бастадың сен. Бәрінен де бұрын сен адамзаттың 
өмірін ұрлап, өлімге орын босаттың. Ханыңды қарадай өлтірсең, 
халқыңды қынадай қырарсың. Жауыздық қақпасын ашсаң, қанын 
судай шашарсың. Ал егер еліңді ығыр қылғың келмесе, жүрегіңнің 
ізгілігі өлмесе, тесікті өзің бітеп, жараны өзің жазып ал. Өлген 
тірілмейді, өшкен жанбайды. Бірақ өлгеннің ісін жалғастырып, 
өшкеннің отын тұтатсаң, өмір азбайды, шырақ қайта маздайды. 
Жайлауымды өрт, жұртымды дерт шалмасын десең, Әбілқайырдың 
Орынбордағы ұлы Айшуақ сұлтанды ауыстырып, орнына аманатқа 
өз ұлыңды бер де, қаның мен құныңды кешірсін десең, бола алсаң 
- Әбілқайырдың орнына хан бол. Әйтпесе ұлдарының алдына 
барып, кісілігіңді тастап, кісеңді мойныңа сал! Кіріптарланып қол 
қусыр! Қаныңды шаша ма, құныңды кесе ме, қылмысыңды кеше 
ме – солар құныкерлер шешеді. Сен үшін жақыннан жат табар, 
ағайыннан алашы іздер Орта жүз жоқ! Кісәпірге кешірім етер де 
Орта жүз жоқ! Кесіміме көнбесең, бүкіл Орта жүз тұрмақ, бүтін 
Найманға да симассың. Сиғызбаспын! Ауып кетем деп дәмеленбе, 
жоңғарға да өткізбеспін! – деп қатал талап қойыпты»68. 

67 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. в 5-ти томах. – 9-б.
68 Үш пайғамбар. – 81-82-б.
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Барақ сұлтан да ханды өлтіруге қолы барса да, би сөзінен аттап 
кетуге дәті бармай, сөзге тоқтап: «- Уай, би! Айттың сен. Көндім 
кебіңе. Олай болса, мені Кіші жүз бен Орта жүздің екі-екіден төрт 
биі тергеп тексерсін. Ендеше мен де шартымды айтып қалайын. 
Қанына тартпас кесектігімен Алшынның Төртқарасынан Қаратоқа 
бидің, Қаракесектің Қозанайынан Мәмбет аталықтың, Орта жүздің 
Бағаналы Найманындағы Өтебайдың есімдері белгілі», - деп үш 
биді өзі таңдап алыпты69. Аталған билердің есімдері тарихи 
хаттарда 1755-1799 жылдар аралығындағы қытай-қазақ елшілігіне 
байланысты оқиғаларға қатысты кездеседі70. Қазыбек бидің қол 
жеткізуі арқасында Барақ сұлтанға байланысты ұйымдастырылған 
билер сотына іс жүзінде жоғарыда аталған сұлтан өзі таңдап алған 
билермен қатар Төле, Әйтеке, Жалған, Баба, Сырлыбай билер де 
қатысқан көрінеді71. 

Жалпы алғанда Арғын тайпалар бірлестігінің Каракесек 
тайпасынан щыққан Қаз дауысты Қазыбек би көрнекті мемлкет 
қайраткері болды. Ол күрделі түйіні көп қазақ-жоңғар, қазақ-орыс, 
қазақ-қытай қатынастарында асқан дипломатиялық шеберлік 
көрсете білді. Мемлекеттің сыртқы саясатының тұрақтылығы 
мен қауіпсіздігі үшін аянбай еңбек етті. Қазыбек би елдің ішкі 
мәселелерін де шеберлікпен шешіп, ел билігінің тізгінін ұстаған 
сұлтандар мен батырларға ақыл-кеңесші бола білді. Дегенмен 
көп жағдайда бидің беделі мен орны олардан артық болмаса кем 
болмады. Қазыбек бидей бабалар тағылымы Ұлы даламен бірге 
мәңгі жасайтын кемеңгерліктің жарқын үлгісі.

§ 4. Көмекей әулие

Дала данасы атанған, ХVІІІ ғасырдың көшіне көз салсаңыз, 
бір өзінің тұлғасы жеке дара көрінетін, заманының шоқ жұлдызы 
– Бұхар жырау Қалқаманұлы болды. 

Бұхар жыраудың шығармашылық мұрасы, өмірбаяны, оның 
тағылымы туралы қалам тартқан зерттеушілер шоғырын әріден 

69 Үш пайғамбар. – 82-б.
70 Артықбаев Ж. Қазақ этнографиясы: этнос және қоғам. ХVІІІ ғ. – 

Қарағанды, 1995. – 263-266-б.; Цинская империя и Казахские ханства. Вторая 
половина ХVІІІ – первая треть ХІХ в. – Алма-Ата, 1989. – Ч. 1. – 141-196-б.

71 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи (ХVІІ-ХVІІІ вв.) - Алма-Ата, 
1991. - 194-б.
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тартсақ, Абай, Ыбырай, Мәшһүр шығармашылығынан тауып, 
Сәкен, Сәбит, Мұхтар, Қасым, Әлкей сынды тұлғалар есімдерімен 
байланыстырып, әдебиетші, тілші, тарихшы ғалымдардың баба 
мұрасын зерделеуге арналған көптеген ғылыми-зерттеу еңбектерін 
тізіп айта отырып, бір түйіндеп тастауға болады. 

Бұхар жыраудың артында қалған мол мұрасы бізге толығымен 
жетпеген. Дегенмен оның артында қалған мұрасын жинау, жариялау 
және зерттеу ісіндегі алғашқы көшті Мәшһүр Жүсіп Көпеев72, 
Құрбанғали Халид73, Г.Н. Потанин74, Шоқан Уәлиханов75 есімдерін 
ерекше атап өтуге болады.

Бұхар жырау мұрасын зерттеушілердің ішінде С.Сейфуллин76, 
М.Дулатов77, С.Мұқанов78, Қ.Жұмалиев79, Ы.Дүйсенбаев80, 
Қ.Мұқаметханов81, М.Мағауин82, Р.Сыздықова83, С.Негимов84, 
Ш.Қуанғанов85, Ж.Омари86, М.Қозыбаев87 сияқты зерттеушілер 
Бұхар жыраудың өмірі мен шығармашылығын әдеби, тілдік, 
көркемдік, тарихи тұрғыдан зерттеуге барынша үлес қосты. 

Бұхар жырау шығармалары әртүрлі жылдары жарық көрген 
түрлі топтамалар мен жинақтарға, оқулықтарға енді88. Бұхар 
бабаның шығармашылығын, оның әдеби, тілдік, философиялық 
тұстарын зерттеу біздің міндетімізге кірмейді. Бұл шағын зерттеу 

72 Көпеев М.Ж. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. – Алматы, 1992.
73 Халид Қ. Тауарих хамса. – Алматы, 1992.
74 Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина. – Алма-Ата, 1972.
75 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т.1. – Алма-Ата, 

1984.  
76 Сейфуллин С. Қазақтың ескі әдеби нұсқалары. – Алматы, 1991.
77 Дулатов М. Шығармалары. – Алматы, 1991.
78 Мұқанов С. Қазақтың ХVІІІ-ХІХ ғасырдағы әдебиетінің тарихынан 

очерктер. 1-бөлім. – Алматы, 1992
79 ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. – Алматы, 1967. 
80 Ғасырлар жыры. – Алматы, 1970. 
81 Бұхар жырау // Қазақ әдебиеті. 1982. – 30 шілде, 6 тамыз
82 Мағауин М. Қобыз сарыны. – Алматы, 1968. 
83 Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 1984. 
84 Негимов С. Шешендік өнер. – Алматы, 1997. 
85 Қуанғанов Ш. Бұхар жырау. – Алматы, 1992. 
86 Омари Ж. Бұхар жырау. Он екі тарих. / ХVІІІ ғ. 1-кітап. – Қарағанды, 

1994. 
87 Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. – Алматы, 1994.
88 Алдаспан. – Алматы, 1970.; ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы. – 

Алматы, 1982; Бес ғасыр жырлайды. Үш томдық. Т.1. – Алматы, 1984.; Бұхар 
жырау шығармалары. – Алматы, 1992; Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. 
Хрестоматия. – Алматы, 1993. 
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жұмысының негізгі мақсаты ХVІІІ ғасырдағы қазақ-жоңғар 
қатынастары тұсындағы Бұхар бабаның рөлін көрсету, оның осы 
оқиғаларға қатысты тарихи бейнесіне тоқталу болып табылады.

Соңғы жылдары ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған 
мәліметтерге сүйене отырып, зерттеушілердің көпшілігі жыраудың 
туылған жылы 1685 жыл деп, туған жері Жиделі-Байсын жеріндегі 
Бұхар қаласының маңындағы Елібай деген ел деп көрсетіп жүр89. 
Дегенмен оның туылған жылы ретінде 1683 жыл90, Қазақстан 
ұлттық энциклопедиясында 1693 жыл91, басқа басылымдарда 
1668 жыл да көрсетілген92. Бұхар жыраудың шыққан тегі Орта жүз 
Арғынның Қаржасынан:

 
    Қаржас

    Алтынторы

Артық Жолымбет  Мәмбет Келбет  Келімбет

Қалқаман  Назар  Қойсары Ырысымбет

Бұхар

Бұхардың әкесі Қалқаман батыр Тәуке ханның бас қолбасшысы 
«Алатаудай» Ақша батырдың (Қанжығалы қарт Бөгембай батырдың 
әкесі) сарбазы болған көрінеді93. 

Болашақ жырау дүниеге келген уақыт жоңғар қонтайшысы 
Ғалдан Бошақты ханның билік құрған кезеңімен тұспа-тұс 
келеді. Бұл жоңғар билеушісі өзінің қым-қиғаш оқиғаларға толы 
өмірі мен кең көлемде жүргізген жаулап алу саясатымен тарихта 
қалған94. Ал, Қазақ хандығының тізгінін қолына алған Тәуке хан 
мемлекеттің ішкі, сыртқы жағдайын реттеудің түрлі жолдары мен 
амал-айлаларын қарастырып, Әнет бабаның өсиетіне құлақ асып, 

89 Бұхар жырау // Қазақ әдебиеті. 1993. – 9 сәуір.
90 Омари Ж. Бұхар жырау. Он екі тарих. – 30-б.
91 Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. Т..1 – Алматы, 1999. – 456-б.
92 Бес ғасыр жырлайды. Т.1. – Алматы, 1989. – 81-б.
93 Қуанғанов Ш.Т. Бұхар жырау. – 7-б.
94 Кычанов Е. Повествование об ойратском Голдане Бошакту-хане. 

Новосибирск, 1980. - 190-б.
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Ақшадай батырға арқа сүйеп, Едіге би, Айдабол би, Толыбай сыншы 
мен Қожаберген жырау сияқты Арқаның әйгілі адамдарының да 
пікір-толғамдарына құлақ қойған. Үмбетей жырау: 

  Тілің шықпай жасыңда,
  Бала болдың сен мылқау.
  Бір алуан жан десетін
  Іштен шыққан кем-сырқау.
  Сырқат па, әлде мінез бе?
  Мұны қиын жобалау
  Дәл он екі жасында,
  Бақыт қонды басыңа.
  Тілің шықты, сөйледің,
  Қолдан-қолға тимедің.
  Төре, қара қасында,
  Бұлбұл құстай сайрадың,
  Топты көрсең жайнадың.
  Көріктей басқан күпілдеп
  Көмекейің бүлкілдеп, - деп жырлағандай Бұхардың 

тілі 12 жасында ғана шығыпты. Жай шығып қана қоймай, қара сөзі 
жоқ, тек толғаумен ғана сөйлейді екен. Ахмет Байтұрсыновтың 
сөзімен айтсақ, «толғау қысқасын айтқанда, іш қазандай қайнаған 
уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құсының сайрауы, жанның 
тартатын күйі, ақындық жалғыз өз көңілінің күйін толғай білуде 
емес, басқалардың да халін танып, күйіне салып, толғай алуда»95. 
Сондықтан Бұхар жыраудың толғаулары: «Сол кездегі халықтың 
тілегінен туған, ол тілек – қазақ халқының жер бостандығы, ел 
бостандығы, тәуелсіздігі, тыныштығы, шаттық тұрмысы»96 еді. 
Тағы да Үмбетей жырауға сүйенсек: 

  Өткіздің тоғыз ханды толғауменен, 
  Шештің талай түйінді толғауменен.
  Іс болса қиын қыстау сен сайыстың
  Қылыш пен қызыл тілді қорғауменен, - дегеніне 

қарағанда, әз Тәуке тұсында ел ісіне араласа бастаған жырау 
Абылай ханның тұсында өзінің бүкіл дарын-қабілетін, күш-
қуатын жарқыратып көрсете білді. Мұның басты түйіні Бұхардай 

95 Байтұрсынов А. Шығармалары. – Алматы, 1989. – 22-б.
96 Мұқанов С. Халық мұрасы. – Алматы, 1974. – 183-б.
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дана қарттың өсиетіне құлақ асып, оның ақыл-кеңесіне хан 
басымен құлақ аса білген, Дала ұлылығының синониміне айналған 
жыраудың қадіріне жете білген Абылайдың кемеңгерлігіне де 
келіп тірелсе керек. Бұхар жырау жоңғар басқыншылығына қарсы 
азаттық күрестің басты үндеушісіне айналып, Қазақ хандығының 
ішкі, сыртқы саяси жағдайының күрделі түйткілдеріне өз жырлары 
арқылы жауап бере білді.

Бұхар жырау Абылай ханды ел басына күн туған қиын-қыстау 
заманда билік тізгінін қолына алып, халықтың бірлігі мен берекесін 
қамтамасыз ете алатын тұлға ретінде бағалаған. Оның мемлекеттік 
саяси қызметіне:

  Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, ханым-ай,
  Қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай.
  Үш жүзден үш кісіні құрбан қылсам,
  Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай! – деп 

бағалайды.
Жалпы Бұхар жыраудың өмірі мен оның ХVІІІ ғасырдағы 

қоғамдық-саяси өмірдегі орнын көрсеткенде, Абылай хан мен оның 
есімінен айналып өте алмайсың. Жоғарыда айтып өткеніміздей,   
Бұхар жырау өмір сүрген кезең Тәуке хан қайтыс болғаннан 
кейінгі бірлігі кеткен ел, билік үшін өзара қырқыстың нәтижесінде 
қазақ елі тап келген бір алмағайып заман еді. «Алтыбақан алауыз» 
халқымыздың жағдайы «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
оқиғасынан кейін қыл үстінде тұрғандай еді. Елдің басын қосып, 
билік тізгінін қолына алған Әбілқайырға артқан сенім толық 
ақталмады. Билік үшін өзара қырқысқан хан-сұлтандар «атасынан 
хан сайланбаған» Әбілқайырға үш жүздің ноқтасын ұстата 
салуға қимады. Сондықтан жоңғарға қарсы азаттық күрестің 
ұйымдастырушылары Аңырақай түбіндегі Ұлы жеңістен соң, 
«балапан басына, тұрымтай тұсына» кетіп, бірі Ресей үкіметімен 
келіссөздерді бастап жіберген, бірі ұлы хан атын иеленген 
Әбілмәмбеттің қауқарсыз билігін елемей-ақ, өз бетінше кете барған 
тұста, ел тізгінін қолына алар басшы болмай, бір сәт дағдарып та 
қалған еді. Міне, осы тұста мұрагерлік жолдың көмегімен емес, 
тікелей өзінің жеке бас қасиетімен, ерлігімен, қасиет-қабілетімен 
жарқ етіп көрініп, ел құрметіне ие болған Абылай сұлтанның 
тарихи миссиясы басталды. Ел аузында сақталған аңыз-
әңгімелерге қарағанда, Абылай ханның шын есімі - Әбілмансұр, 
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әкесі Ташкент қаласының билеушісі Уәли сұлтан екен. Әкесі жау 
қолынан қаза тапқанда, Абылайды әкесінің сенімді қызметшісі 
жасырып, құтқарып қалады. Міне, осы кезден бастап болашақ 
ханның «Сабалақ» атын жамылып, Үйсін Төле бидің түйесін 
бағуынан бастап, Есілді жағалай көшіп жүрген Атығай, Қарауыл 
руларының ішіндегі Дәулеткелді байдың жылқышысы болуынан, 
жоңғар ханының ұлы Шарышты жекпе-жекте өлтіріп, «Сабалақ» 
атын тастап, жарқ етіп көрініп, одан үш жүзге хан сайланып, 
бұл пәниден өткенге дейінгі өмір белестері Бұхар жыраудың көз 
алдынан өтеді. Жасы 93-тегі қарт жыраудың «сөйлеудің өзі күш» 
болса да: 

  Ай, Абылай, Абылай,
  Сені мен көргенде
  Тұрымтайдай ұл едің,
  Түркістанда жүр едің,
  Әбілмәмбет патшаға
  Қызметкер болып тұр едің.
  Қалтақтап жүріп күнелтіп,
  Үйсін Төле билердің
  Түйесін баққан құл едің,
  Сен жиырма жасқа жеткен соң,
  Алтын тұғыр үстінде
  Ақ сұңқар құстай түледің,
  Дәулет құсы қонды басыңа,
  Қыдыр келді қасыңа,
  Бақ үйіне түнедің, 
  Алыстан тоят тіледің.
  Қылышыңды тасқа біледің,
  Алмаған жауың қоймадың,
  Алған сайын тоймадың
  Несібеңді жаттан тіледің97,- деп жырлауы 

сондықтан еді. ХVІІІ ғасырдың 30-40-жылдарынан бастап 
Абылай сұлтан жоңғар шапқыншылығына қарсы ұлт-азаттық 
күрестің ұйымдастырушысына айналады. Ендігі тұста оны жорық 
жыршыларына айналған қазақ батырлары мен би-шешендер, 
ақын-жыраулар қолдайды. Сондықтан Абылай ХVІІІ ғасырдың 

97 Бес ғасыр жырлайды. Т.1. - Алматы, 1989. – 91-б.
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40-жылдары-ақ қазақ даласының бірден-бір беделді әміршісіне 
айналады98.

Бұхар жырау Абылайды дәріптеп, қаншалықты көтерсе де, 
«соншалықты» оның сыншысы, төрешісі бола білді. Ханның биік 
тұғырға көтерілуі мен абырой-беделінің артуына білектің күшімен, 
найзаның ұшымен үлес қосқан, сол заманда халқына қорған, тірек 
бола білген батырлардың тарихи бейнесін жасап кетті.

  Қалданменен ұрысып,
  Жеті күндей сүрісіп,
  Сондағы жолдас адамдар:
  Қара керей Қабанбай,
  Қанжығалы Бөгембай,
  Шақшақұлы Жәнібек,
  Сіргелі қара Тілеуке,
  Қарақалпақ Құлашбек,
  Тігеден шыққан Естербек,
  Шапырашты Наурызбай,
  Құдаменді Жібекбай қасында,
  Бақ, дәулеті басында
  Секербай мен Шүйбекбай,
  Таңсық қожа, Мамыт бар,
  Қасқарауұлы Молдабай,
  Қатардан жақсы қалдырмай,
  Айнақұл Бәти ішінде,
  Өңкей батыр жиылып,
  Абылай салды жарлықты99. 
Бұхар жырау ХVІІІ ғасырдағы жоңғар шапқыншылығына қарсы 

ұлт-азаттық күрестегі қазақ батырларының үлкен шоғырының 
шоқ жұлдыздарына айналған Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы 
Бөгембай, Шақшақұлы Жәнібек пен Қаз дауысты Қазыбек биді 
«ормандай көп Орта жүзден шыққан төрт тірек» ретінде ерекше 
бағалаған100. Дегенмен бұлардың өздерін де кезі келген тұсында ел 
бірлігі мен тұтастығына қиғаш келер ісі болса, дәйекті сөздерімен 
алмас қылыштай қиып тастап отырған. Мәселен, өзі «қазақтың 

98  Валиханов Ч.Ч. Собр. Соч. в пяти томах. Т. 4. – 111-116-б. 
99  Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 97-98-б.
100 Сонда, – 100-б.
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қамал қорғаны» деп ерекше бағалап, оның қазасын Абылай ханға 
қабырғасы қайыса отырып, мадаққа толы толғаумен жеткізген 
Бөгембайдай батырдың өзін:

  Уа, сен қанжығалы Бөгембай,
  Тұқымы кеппес ұры едің,
  Түн қатып және жүр едің,
  Қабанбайдан бұрын найзаңды
  Қай жерде жауға тіредің? – деп тұқыртып алады101. 
Бөгембай батыр қосшы болып, Абылайдың «орыспенен 

соғысуға» бекінген ниетінен қайтару үшін айтылған бұл жырында 
жырау ханды да беті мен жүзіне қарамай тиып салады:

  Ашуланба, Абылай,
  Ашулансаң Абылай,
  Көтерермін, көнермін,
  Көтеріп қауға салармын. 
  Өкпеңменен қабына,
  Өтіңменен жарылма,
  Орыспенен соғысып, 
  Басыңа мұнша көтерген
  Жұртыңа жаулық сағынба102. 
Бұл толғауды жырлаған тұста жыраудың жасы 93 те екен. Сонда 

бұл кезең жоңғар қаупі жойылғаннан кейінгі тұста Абылай ханның 
Ресей мен Қытай арасындағы қиын геосаяси жағдайдағы ұстанған 
бағытының қазақ халқы үшін қаншалықты қауіптілігін терең 
түсініп, бүкіл жан-тәнімен шырылдап қарсы шыққан адамның 
жан ашуымен «досына жылатып» айтқан айыптауы мен оған қоса 
білдірген талап-тілегінің қосындысы еді.

Бұхар жырау «Қилы заман» деп аталатын толғауында Қазақ 
хандығының Ресей отарлауына байланысты болашақ жағдайын 
ерекше дәлдікпен суреттеп берген. Ол: 

  Күн батыстан бір дұшпан,
  Ақырында шығарса сол тұстан.
  Өзі сары, көзі көк
  Діндәрінің аты көп,
  Күншығысқа қарайды.

101  Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 92-б.
102 Сонда, – 92-б.
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  Шашын алмай тарайды.
  Құдайды білмес, діні жоқ,
  Жамандықта міні жоқ.
  Затсыз, тексіз бір кәпір,
  Аузы-басы жүн кәпір,
  Жемқорларға жем беріп,
  Азды көпке теңгеріп, 
  Ел қамын айтқан жақсылы,
  Сөйлетпей ұрар ұртына.
  Бауыздамай ішер қаныңды,
  Өлтірмей алар жаныңды,
  Қағазға жазар малыңды.
  Есен алар пұлыңмен,
  Солдат алар ұлыңнан.
  Күндердің күні Абылай,
  Жаяулап келер жұртыңа,
  Жағалы шекпен кигізіп,
  Балды май жағар мұртыңа,
  Есе тимес өзіңе, есіктегі құлыңнан, - деп Ресей 

мемлекетінің отарлау саясатының салдарының қаншалықты 
зардапты боларын асқан көрегенділікпен көрсетіп кетті. Дегенмен 
дана жырау Ресейдей алып мемлекетпен соғысудың қаншалықты 
тиімсіз екендігін, оның қандай салдарлары болатынын да болжап 
көре білді. Сондықтан да ол жоғарыда айтып өткеніміздей, 
Абылайға да, оны қолдаған батыр-бағландарға да қадап-қадап 
қатты сөз айтты. Ал, бұдан бұрынырақ Абылай Ресей боданы 
болуға ант берген 1739 жылдан бастап патша үкіметі қазақ даласын 
шеңберлей қысып салып келе жатқан Орынбор, Троицкі, Омбы, 
Семей бекіністерінің қатарын 1755 жылы салынған Петропавл 
бекінісі толықтыра түседі. Патша үкіметінің әскери бекіністер 
сала отырып, қазақтың «қанын шығармай» бауыздауға қам жасап 
жатқанына қарсы істер лажы болмай, әзір арқа сүйеген Абылай 
ханға:

  Көкшетаудан қала салдырған
  Қара үңгір жолдары.
  Шабан таудан жиылып,
  Бес сан болды қолдары.
  Өзің қонған Көкшетау,
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  Кәпір қала салды, ойла!
  Жарқайың деген жерлерге
  Шашылып шеті барды, ойла!
  Атбасар мен Қалқутан
  Балығы тәтті су еді,
  Өзен бойын шандып ап
  Сүзекісін салды, ойла!
  Қарқаралы деген тауларға
  Қарқарасын шанышты, ойла!
  Бетеге мен көденің
  Берекесі қашты, ойла!
  Ұлытау, шеті Созақтан,
  Берекелі жерлерден.
  Көкорай шалғын көре алмай,
  Шұбырып қазақ кетті, ойла!
  Нұрада бар Ақмола,
  Есілде бар Қараөткел,
  Екі өткелдің аузынан,
  Қараөткелді салды, ойла!
  Баянаула, Қызылтау,
  Оны да кәпір алды, ойла!
  Шүршітпенен құлақтас,
  Қырғызбенен жұбаптас,
  Ортасында ұйлығып,
  Кетпейін десе жері тар,
  Кетейін десе алды-артын
  Қоршап алған кәпір бар,
  Ұйлыққан қойдай қамалып,
  Бүйірінен шаншау қадалып,
  Сорлы қазақ қалды, ойла! – деп ой салуға күш 

салады. Мұндағы мақсаты патша үкіметінің қазақ даласына 
қатысты ұстанған саясатының түпкі мәніне ханның көзін жеткізе 
отырып, оған қарсы қандай да болмасын бір айла қолданудың 
жолын іздестіру еді.

ХVІІІ ғасырдың 40-жылдарының аяғына таман саяси жағдай 
шиеленісе түсті. Жоңғар билеушісі Ғалдан Цереннің қайтыс 
болуымен, бұл мемлекеттің ішкі алауыздықтар нәтижесінде әлсіреу 
процесі басталды. Бұл жағдай өз кезегінде сыртқы халықаралық 
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аренадағы саяси күштердің тепе-теңдігіне тағы да едәуір өзгерістер 
енгізді. Бұхар жырау берекесі кеткен елдің жайын былай деп 
толғайды: 

  Кіші қара қалмақ бүлерде,
  Бозылардың билігі
  Бұлт бұрқан болысты,
  Уағдадан жылысты,
  Буыршындай тіздесті,
  Жамандықты іздесті,
  Бірін-бірі күндесті.
  Жаулаған жанын қара оңбас,
  Жан қисайса бәрі оңбас, 
  Ханын қалмақ жаулаған,
  Сүйткен қалмақ оңбаған.
  Сол қалмақтың жұрты еді-ау.
  Үш Қарқара, Көктөбе
  Ит те ұлып қалмаған103.
Себебі, 1750 жылы тақ үшін күрескен негізгі үміткерлердің бірі 

болған Лама-Доржының билікке келуімен Жоңғарияның ішкі саяси 
жағдайы қайта шиеленіске түскен еді. Лама-Доржының билігіне 
наразы келесі бір тақ үшін үміткер Даваци нойон Әмірсанамен 
қазақ жеріне қашып келіп, көмек сұрайды. Орта жүз бен Ұлы 
жүздің басын қосып, қалыптасқан жағдайды талқылаған аталған 
жүздердің белді батырлары мен игі жақсыларының басын қосқан, 
Абылай хан бас болған жиын өтеді. Абылайдың негізгі ақылшысы, 
кеңесшісі, өзіндік орны дара Бұхар бабаның да кеңесімен бұл 
жиын Давациді қолдауға шешім шығарады. Осылайша, қазақ 
қолының көмегімен жоңғар тағына Давацидің отыруымен, қазақ-
жоңғар қатынастарының бұрынғы қатынастарынан сипаты бөлек, 
жаңа кезеңі басталғандай болды. Дегенмен жаңа билеушіге 
Әмірсананың қарсы шығуы, оның да Абылай сұлтан бастаған қазақ 
мемлекетінен қолдау табуы, оның Цин үкіметінен көмек сұрауы, 
нәтижесінде Жоңғарияға Қытай империясының басып кіруімен 
аяқталған оқиғалар тізбегі қазақ билеушілеріне қалыптасқан 
жаңа сыртқы саяси жағдайды ой елегінен өткізуді, дұрыс шешім 
қабылдай білуді талап етті. Жоңғар мемлекетінің құлауымен Қазақ 

103  Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 93-б.
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мемлекеті қытай факторымен бетпе-бет келді. Бұхар жырау қытай 
тарапынан туындайтын қауіпті:

  «Шүршіт деген сөз барды
  Көктен түскен төрт кітап,
  Енжіл атты кәләмда.
  Егер шүршіт келмесін,
  Егер шүршіт қаптаса,
  Алып бір жейді ақтарып,
  Көмулі көрден адамды,
  Шүршіт келсе Сырға көш,
  Ішетұғын суы бар,
  Баяғыдай бұл жер деп
  Ол Арқада қалмаңыз.
  Шүршіт келсе жарамас,
  Ай-түйеңе қарамас», – деп жеткізеді.
Жырау осындай қауіптен құтылудың жолын іздестіріп, істің 

түйінін шешудің жолы бір өзінің қолында ғана екендігін тағы да 
хан Абылайға:

  Сай суындай сарқырап, 
  Қалай көшіп барасың?
  Найман жатыр өрінде,
  Қырғыз жатыр шөлінде,
  Атың жатыр белінде,
  Түйең жатыр өлеңде.
  Он сан алаш билігі
  Хан Абылай төреңде, –деп ескертеді.
«Он сан Алаш» билігін қолына алған Абылай 1756 жылдың 

жазында екі ірі топқа бөлініп, Қазақстан аумағына басып кірген 
қытай әскеріне қарсы тұруды құп алады. Қазақ-қытай соғыстарында 
алғашында қытай әскері басым түскеніне қарамастан, қазақ 
қолының жеңісі тарих бетінде «шүршіт қырылған» деген шайқас 
атауымен қалды104.

1757 жылдың жазында Аягөз жерінде соңғы қазақ-қытай 
соғысы өтті. Жоңғарияны қайта қалпына келтірудің мүмкін 
еместігімен, сондай-ақ Қытай империясымен соғысты ұзаққа 
созудың қаншалықты қауіпті екендігін түсіне білген Абылай 

104  Омари Ж. Бұхар жырау. – 168-б.
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бастаған қазақ жағы Цин империясымен келіссөздер жүргізуге 
баруға мәжбүр болды105. Ал Цин империясы ежелден қалыптасқан 
Қытай дипломатиясының жолымен осы кезеңнен бастап 
қазақтарды өз вассалдары есебінде қарастыра бастайды106. Қалай 
дегенмен де қытайлардың бүкіл Жоңғария иеліктерін басып алуды 
көздеуімен қазақтардың Ертіс, Іле аңғарлары мен Тарбағатайдағы 
құнарлы да шұрайлы жерлерді сақтап қалуы сипатында өріс алған 
қазақ-қытай қатынастарының негізгі өзегіне айналған мәселелер 
уақыт өте келе бірте-бірте дипломатиялық жолмен шешілген-ді. 
Сондықтан бұл мәселенің барлығы «көмекей әулие» атанған Бұхар 
жыраудай кеңесшінің мақұлдауынсыз және жол көрсетуінсіз 
жүзеге аспаса керек.

Ел мен жердің бірлігін, тыныштығын сақтауды көздеген жырау: 
оған қандай да болмасын бір нұқсан келтіретін кез келген әрекетті 
қатаң айыптап, тиып тастап отырды. Ол бұра тартып, бөліну жолына 
түскен Садырға Орта жүздің ноқта ағасы Арғынның атынан: 

  Садыр қайда барасың,
  Сарысуды көбелеп?
  Сен қашсаң да мен қойман,
  Арғымағым жебелеп.
  Енді алдыңнан шығайын
  Қар, жаңбырдай себелеп.
  Ақмырзамды өлтірдің,
  Ақ сойылмен төбелеп.
  Уа, сен танымай кетіп барамысың?
  Мен Арғын деген арыспын,
  Аузы кере қарыспын.
  Сен бұзау терісі шөшіксің,
  Мен өгіз терісі талыспын107, – деп өктем-өктем сөз 

айтады.

105  Цинская империя и Казахские ханства. Вторая половина ХVІІІ – первая 
треть ХІХ в. Сборник документов и материалов. / Археографические выделения 
К.Ш. Хафизовой (в соавт. с В.А. Моисеевым), историческое предисловие, 
перевод китайских источников и подготовка научного комментария К.Ш. 
Хафизовой. – Алма-Ата, 1989. Ч. 2. 

106 Сонда, – 144-б.
107 Бес ғасыр жырлайды. Т.1. – 95-б.
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Дегенмен жырау бұл сөзді «дос жылатып айтадының» жолымен 
қадап-қадап айтып, тұқыртып алғанымен, Садырдың райынан 
қайтуының жолын да, егер қайтпаса оның соңынан болар салдарын 
да көрсете кетеді: 

  Абылай алдында сен бітсең,
  Құдандалы таныспын.
  Абылай алдында бітпесең,
  Атасын білмес алыспын.
  Көшің кетер бір жаққа,
  Малың кетер бір жаққа,
  Көш соңынан жете алмай,
  Есің шығар сол шақта.
  Жар басына қамалып,
  Жарты лашық тігерсің.
  Аузыңнан ас кетер,
  Қара көзден жас кетер,
  Бұ қылығың қоймасаң,
  Сонау кеудедегі дулығалы бас кетер!108

Бұхар жырау жоғарыдағы толғауында тек өз руының атынан 
ғана сөйлеуші, белді рудың сөзі өтімді белді адамы ретінде емес, 
керісінше, кез келген жамандықты тамырымен жоюға ұмтылған, 
адам ретінде сол арқылы тарихтың ауыр сынынан тек ел бірлігі 
мен ынтымағы арқасында ғана аман қалған халықтың берекесі 
қайта кетпесе екен деген ниетін аңғарамыз. Ол әрқашан соғыс, 
алтыбақан алауыздыққа қарсы болған еді: 

  «Соғыссаң кетер сәніңіз,
  ...Жаулық жолын сүймеңіз,
  Өлетұғын тай үшін,
  Қалатұғын сай үшін
  Қылмаңыздар жанжал-ерегес», - 

деп ел бірлігі мен тыныштығын сақтаудың бұл жалған дүниенің 
былық-шылығынан қаншалықты жоғары тұрғандығын, оның 
адамзат үшін қаншалықты қымбат екендігін уағыздаған. Сондықтан 
дана жырау: 

  Бұл үйрек, бұл үйрек,
  Бұл үйректей болыңыз,

108  Бес ғасыр жырлайды. Т.1. – 95-96-б.
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  Судан суға шүйгумен
  Көлден көлге қоныңыз.
  Байлар ұғлы шоралар
  Бас қосыпты десін де,
  Маң-маң басып жүріңіз,
  Байсалды үйге түсіңіз.
  Айнала алмай ат өлсін,
  Айыра алмай жат өлсін,
  Жат бойынан түңілсін,
  Бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз109,- деп татулық 

пен бірлікке үндеуден шаршамай, оны бүкіл саналы ғұмырының 
негізгі мақсатына айналдыра білді. 

Ұлы даланың дана перзенті Бұхар жыраудың бүкіл болмысы, 
өмірі мен шаруашылығының негізгі өзегі, оның арман-мұраты, 
негізгі көздеген мақсаты оның «Тілегінен» көрініс тапты:

  Бірінші тілек тілеңіз,
  Бір Аллаға жазбасқа.
  Екінші тілек тілеңіз,
  Ер шұғыл пасық залымның
  Тіліне еріп азбасқа.
  Үшінші тілек тілеңіз,
  Үшкілсіз көйлек кимеске,
  Төртінші тілек тілеңіз, 
  Төрде төсек тартып жатпасқа.
  Бесінші тілек тілеңіз,
  Бес уақытта бес намаз
  Біреуі қаза қалмасқа.
  Алтыншы тілек тілеңіз,
  Алпыс басты ақ орда,

Ардақтаған аяулың
Күнінде біреуге
Тегіннен-тегін олжа болмасқа.
Жетінші тілек тілеңіз,
Желкілдеген ту келіп,
Жер қайысқан қол келіп,
Сонан сасып тұрмасқа.

109  Бес ғасыр жырлайды. Т.1. – 94-б.
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Сегізінші тілек тілеңіз,
Сегіз қиыр шар тарап
Жер тұлданып тұрмасқа.
Тоғызыншы тілек тілеңіз,
Төреңіз тақтан таймасқа,
Тоқсандағы қарт бабаң
Топқа жаяу бармасқа.
Оныншы тілек тілеңіз,
Он ай сені көтерген,
Омыртқасы үзілген,
Аязды күнде айналған,
Бұлтты күнде толғанған,
Тар құрсағын кеңіткен,
Тас емшегін жібіткен,
Анаң бір аңырап қалмасқа.
Он бірінші тілек тілеңіз,
Он бармағы қыналы,
Омырауы жұпарлы.
Исі жұпар аңқыған,
Даусы қудай саңқыған,
Назыменен күйдірген,
Құлқыменен сүйдірген,
Ардақтап жүрген бикешің
Жылай да жесір қалмасқа110.

Бұхар жырау аңсаған тыныш тіршілік пен жарқын болашақ үшін 
күресіп бес қаруын асынған батыр бабалардың көрнекті қатарын 
Арғын тайпасынан шығып, бүгінде тұтас ұлттың мақтанышына 
айналған тұлғалар толықтыра түседі. Олар Қанжығалы қарт 
Бөгембай, Шақшақ Жәнібек, Шақшақ Бөгенбай, Сүйіндік Олжабай, 
Бәсентин Малайсары, Тарақты Байғозы, Тобықты Мамай, Атығай 
Құлсары, Құлеке, Жәпек, Андықожа және т.б. батырлар мен 
Тарақты Қойсана, Бәсентин Гауһар сияқты батыр қыздарымыз 
еді.

110  Бес ғасыр жырлайды. Т.1. – 82-83-б.
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§ 5. Қанжығалы қарт Бөгембай

Бұхардай дана жырау «қазақтың қамал қорғаны» деп баға 
берген атақты батыр, қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына 
қарсы азаттық күресін ұйымдастырушылардың бірі емес, 
бірегейі – Бөгембай батырдың ұлт тарихында алар орны 
ерекше.

ХVІІІ ғасырда жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық 
күресте даңқы шығып, есімі тарихта қалған бірнеше Бөгембай 
батырлар бар. Осыған байланысты тарих ғылымында олардың 
есімдері мен ерлік істерін бір-бірімен шатастырулар да орын 
алған. Атап айтар болсақ, олар Керей Бөгембай Маянбайұлынан 
басқа Қанжығалы Бөгембай Ақшаұлы, Шақшақ Бөгембай 
Бірқұртқаұлы (Қожекеұлы), Табын Бөкенбай Қараұлы және 
т.б. тұлғалар. Кейінгі жылдары аталған батырлардың өмірі 
мен ерлік жолдарын жинақтап, тарихта орын алған кейбір 
бұрмалаушылықтарды қалпына келтіруге тырысушылық 
байқалды111. 

Осы Бөгембайлардың ішіндегі ХVІІІ ғасырдағы жасы 
жағынан да үлкені, әрі біріккен қазақ қолының бас сардарбегі 
Қанжығалы қарт Бөгембай батыр еді. Батыр 1680 жылы Қаратау 
бөктерінде Бөген өзені бойында дүниеге келген. Қалың Арғын 
ХVІ ғасырдың аяғына таман Қаратау маңы аймағында, ал ХVІІ 
ғасырдың аяғы – ХVІІІ ғасырдың басында Қаратау тауларынан 
солтүстікке қарай Сарысу өзенінің орта ағысы мен Ұлытау тау 
жоталарына дейінгі аймақта көшіп-қонып жүргені белгілі112. 
Бөгембай батыр Арғынның Қанжығалы руынан тарайтын 
батырлар әулетінен. Шежіренің М. Тынышбаев жариялаған 
нұсқасы бойынша батырдың шыққан тегі былай таратылады. 

    

111  Қарамендин С. Батырдың аты өшпейді: төрт Бөгенбай, үш Бөкенбай 
хақында // Қазақ батырлары. – 1991. – 29 қараша; Боранбаев С. Төрт Бөгенбай 
туралы // Сарыарқа самалы. – 1992. – 25, 27 тамыз.

112 Тынышпаев М. История казахского народа. – 78-б.



57

    Қанжығалы

    Ішпек

    Есен

 
  Қармыс Қамбар Жапар

Шағалақ  Анда  Жиес  Қаратума

     Тілеуке

     Сары
 
   Әлдеуін  Дәуім

  Қошқар Ақша

  Көлбай Бөгембай
       
    Тұраналы

    Бапан би

    Саққұлақ     (1924 ж. тірі   
М.Тынышбаевқа мәлімет берген)113 

  
Батырдың атасы Әлдеуін батыр Есім ханның қолбасшысы, әкесі 

Ақша батыр Тәуке ханның 80 мыңдық қолын басқарған сардар еді. 
Ал, Мәшһүр Жүсіп Бөгембай батырдың шығу-тегі, үрім-бұтағы 
жайлы: «Қанжығалыдан Бөгембай батыр шықты. Үш жүздің 
баласының кәрі құлақтысынан ақымыз бардай қадалып сұрадық. 
Түбін, тегін білуге:

Бөгембай әкесі Ақша, Ақша әкесі Әлдекүн, Әлдекүн әкесі әлде 
кім дегеннен басқаны білмейі. Әлдекүннен екі бала Әлібек, Ақша 
екеуі бір туысса керек.

Ақшадан екі бала: Көлбай, Бөгембай. Көлбай есер-еселаңдықпен 
бір аста Әлібектің үсті-басын майлай берген сықылды. Сонда 
Әлібек айтқан екен: 

- Ерке баладан жынды бала көп жақсы деген осы екен-ау. 

113  Тынышпаев М. Матриалы к истории киргиз-казакского народа. – Ташкент, 
1925. – 68-б.
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Мынау өскенде менің тұқымыма таң атырып, күн шығармас, - 
дегенде, Ақша тұрып:

- Мұны айтасың ба, үйде бір шойқара бар, тұқымың соның 
тепкісінде шіриді,- депті. 

- Ендеше мен тұқымымды оның тепкісінде шірітпейін,- деп 
бөлініп көшіп кеткен. Сол бойымен бөлек өсіп-өніп, Көкшетаудан 
әрі Әлібек қараған деген жер бар, ұрым-бұтағы сонда деседі.

Ол айтқан шойқарасы Бөгембай батыр болып шығыпты. 
Бөгембай батырдың бәйбішесінің аты Баяу. Мұнан туған Тұраналы, 
Нұрымбет. Тұраналыдан – Бақан би, мұнан Саққұлақ, Саққұлақтың 
бәйбішесінен – Бектұрған, Жұман, Нұрмағамбет, Бәйімбет, Талас 
қызы тоқалынан - Әжімбет, Нұралы, Ерәлі»,114– деп айтады. 

Бөгембай батырдың бәйбішесі Баяу тарақты Наймантай 
батырдың қызы, Тарақты Байғозы батырдың әпкесі. Баяу анадан 
– Батырбек, Тұрымбет, Тұраналы, Тасыбек, Баяш. Екінші әйелі 
Қамыран қалмақ ноянының қызы – Қамыран анадан – Жылқыбай, 
Қайназар, Айназар, Жаназар. Бөгембайдың 3-әйелі Лаба Ұса – Серен 
– Ғалдан Доржи қызы. Одан – Арғынбай, Шілдебай, Нарымбай. 
Тұңғышы Батырбектің ұрпақтары қоңырат елінде, Өзбекстанда 
Ташкент маңында екен. Қызы Баяш қаракесек-керней Жарылғап 
батырдың ұлы Қырбасқа ұзатылған. Бұлардан әйгілі Байсейітбай 
батыр туылған115.

Бөгембай батырдың балалық және жастық шағы әз Тәуке билік 
құрған біршама тыныш заманда өтті. Дегенмен бұл кезеңде де 
Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы шиеленісті оқиғалармен 
қиындай түсті. ХVІІ ғасырдың соңғы ширегі – ХVІ ғасырдың 
алғашқы үштен бірінде қазақтардың Жайық казактарымен, Еділ 
қалмақтарымен, башқұрттармен өзара қатынастары шиеленісе 
бастады. Сондай-ақ жоңғарлардың да Орта жүз бен Ұлы жүз 
аумағына басып кіруі жиілеп кетті. Тіпті, оңтүстік Қазақстан мен 
Жетісудың қалалы-отырықшы аудандарының біраз бөлігі жоңғар 
билігіне амалсыз мойынсұнды.

Кейбір зерттеушілер қазақтардың Еділ қалмақтары, башқұрттар 
мен Жайық казактарымен арақатынастарының шиеленісуін 
көшпелілердің аталған кезеңдегі сауда-экономикалық саладағы 

114  Көпеев М.Ж. Қазақ шежіресі. – 47-б.
115 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 421-б.
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өздері үшін келеңсіз өзгерістермен, байланыстырады116. Қалай 
дегенмен де ХVІІІ ғасырдың алғашқы ширегіндегі қалыптасқан 
бұл саяси жағдай қазақ батырларын қолына қару алғызып, атқа 
қондырды. Бөгембай батырға байланысты алғашқы деректерге 
қарағанда ол 1718 /мүмкін 1709/ жылы әз Тәуке ханның бұйрығымен 
30 мың қолды басқарып ел іргесін мазалай бастаған казак-
орыстарды Еділден ары асырып қуып тастаған. Сонда Үмбетей 
жырау батырдың ерлігін:

  Балдырғаны білектей
  Бүлдіргені бүйректей,
  Бөденесі үйректей,
  Маралы қойдай шулаған,
  Ұзыны шексіз, ені алыс
  Еділден өттің Бөгембай117, -
деп жырға қосқан. Бұл оқиға батыр 28 жасқа толғанда орын 

алған екен. Егер Тәукедей елі ардақтаған ханы батырға осы 
жасында 30 мың қолды сеніп тапсырса, онда батырдың алғашқы 
ерлігімен көзге түсіп, одан кейін ел сеніміне ие боларлықтай мұндай 
дәрежеге жеткенге дейін талай сыннан өткені белгілі. Өкінішке 
орай батырдың өмірі мен ерлік жолына қатысты нақты деректер 
сақталмаған. Ал, Үмбетей жыраудың «Бөгембай батыр» атты 
тарихи жыры әлі күнге дейін баспа бетінде толық жарияланбады. 
Бұл жыр: «Батырың өтті Бөгембай» деп, Абылайға естірту түрінде 
басталып, оның қалмаққа қарсы күрестегі ерлігі, туған халқының 
азаттығы үшін сіңірген еңбегі бейнеленеді. Батырдың әкесі мен 
шешесі туралы да мағлұмат бар. Бөгембаймен бірге, «Қалмақты 
қуып қашырған, Алтай таудан асырған» Жантай Атан мен Қаракерей 
Қабанбай сияқты батырлардың да ерлігі жырланады. Сол кездегі 
қазақтың ру-тайпалары, олардың ұлы күреске атсалысқан басты 
адамдары жөнінде тарихи-этнографиялық мәліметтер берілген. 
Қалмаққа қарсы ірі шайқастар болған Баянаула, Қызылтау, 
Абыралы, Шыңғыстау, Қозымаңырақ, Қоймаңырақ сияқты жер 
атаулары көрсетіледі»118.

116  Басин В.Я. Россия и казахские ханства в ХVІ-ХVІІІ вв. – Алма-Ата, 1971. 
– 109-112-б.

117 Сонда.
118 Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Т. 2. – 395-б.



60

Бөгембай батыр ХVІІІ ғасырдағы қазақ батырларының көрнекті 
шоғырының ішіндегі шоқтығы биік тұлғасы екені даусыз. Дегенмен 
көптеген тарихи зерттеулерде батыр есіміне байланысты елеулі 
қателік кеткені байқалады. Ол 1710 жылғы Қарақұм жиналысы 
мен осы жиында сөз сөйлеп елді рухтандырған батырдың кім 
екендігіне байланысты.

ХVІІІ ғ. басында жан-жақтан анталаған жаудың шабуылдарынан 
әбден мезі болған халық, мәселені талқылап, шешім қабылдау 
үшін бас қосты. 1710 жылы күз айларының бірінде Арал өңіріндегі 
Қарақұмда қазақтың хандары, сұлтандары, билері мен батырлары 
бас қосқан үлкен жиын өтеді. Кіші жүздің барлық үш одағы мен 
Орта жүздің бірқатар руларының өкілдері қатысқан бұл кеңесте 
негізінен жоңғарлармен қарым-қатынас мәселелері талқыланады. 
Ол сол жылы болған жоңғарлардың кезекті ірі шабуылының 
салдарынан ұйымдастырылған болатын. Бұл тарихта Қарақұм 
съезі ретінде белгілі, оны Қаракесек (Әлімұлы) руының жерінде 
өткендіктен, кейде Қаракесек жиыны деп те атайды. Осы жиын 
туралы алғаш рет 1803 ж. сол өңірлерде тұтқында болған орыс 
офицері Я.П. Гавердовский Әлімұлы ақсақалдарынан жазып 
алған. Кейінгі тарихшылардың барлығы, қалың жұртшылыққа 
белгісіз осы оқиға туралы жазғанда, қолжазба күйінде сақталған 
осы еңбекке сүйенеді.

Я.П. Гавердовскийдің мәліметтеріне сүйенген тарихшы-ғалым 
И.Ерофеева қазақтың игі жақсылары жоңғарларға қатысты басты 
мәселеде көпке дейін ортақ шешімге келе алмағанын атап өтеді. 
Жоңғарлар әскери қуаты жағынан қаншалықты күшті болса, сол 
кездегі жасы біразға келген Тәуке хан мен Қайып, Әбілқайыр 
секілді жеке билеушілер басқарған, саяси бөлшектенген қазақ күші 
бытыраңқы болатын. Сол себепті қызу талас кезінде кейбір билер 
жоңғарларға бағынуды ұсынса, енді біреулері өз мекендерін тастап, 
Еділден өтіп бас сауғалауды жөн көреді. Жан-жаққа тарап, бытырап 
қашуды ұсынғандар да болды. Осындай таластардың дәл қызған 
шағында, жоғарыдағы ұсыныстарға жаны күйіп кеткен Бөкенбай 
батыр билердің ортасына атып шығып, үстіндегі өз киімін өзі 
жырта, қылышын жоғары көтеріп: «- Уай, ағайын! Ұлдарымыздың 
– құл, қыздарымыздың – тұл болғанын, жайлауымызды жатқа 
беріп, мал-жанымызға дінсіздердің ие болғанын көргенше, шыққыр 
көзіміз неге алдымызға ағып түспейді. Желкілдеген ту көтеріп, 
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желекті найза ұстаған батыр бабаларымыздың аруағына сыйынып, 
ата жауға қарсы неге шаппаймыз? Қас дұшпанның қара жүрегіне 
шаншыр көк сүңгіміздің ұшы ма, қаскөй басты қылша мойыннан 
талша шауып, допша домалатар айбалтамыздың жүзі майырылды 
ма. Жо..жоқ, ағайын! Ата-бабаларымыз тапсырған алдаспанымыз 
әлі қолымызда, сауырына тақымымыз тисе жел болып ағатын 
тұлпарларымыз әлі астымызда. Ендеше, айбынымыз, жүрегіміз 
неден шайлығады? Осында «иілген басты қылыш кеспейді», 
қонтайшының алдына барып, бодандығымызды мойындасақ, 
баяғыдай көшіп-қонып, иен даланы ен жайлап жүре береміз деген 
сөздерді де естідім.

- Уай, жұртым! Бүгіннен бастап кеудемдегі шыбын жаным 
алдымен Алланікі, сонан соң сендердікі. «Ит қаппайды, ат 
теппейді», - демейік, осынау есіктен кірген зорлық түндігімізден 
түтін болып шыққан заманда тек өзімізге өзіміз ғана сенейік. 
Қазаққа сарт та, қызылбас та, орыс та қорған бола алмайды, 
«Әкесі ащы алма жесе, баласының тісі ауырады» дегендей, бір-
бірлерімізге төбемізден тұрып жай беретін тек өзіміздің алты 
алашымыз аман болсын!

Қылыштарыңды қара тасқа қайраңдар, ағайын!
Сосын Бөгенбай ұзындығы бір құлаш ақ семсерін қынынан 

суырып алды да, сол қолының жеңін сыбанып жіберіп бұлшық етті 
білегіне семсердің ұшын кірш еткізді. Ілезде қызыл қан бұрқ ете 
қалды. Батыр әлгі қызыл қанды ақ семсердің жүзіне жағып жоғары 
көтерді.

- Уай, ағайын, - деді дауысы күндей күркіреген Бөгенбай батыр. 
– Міне, қаныма боялған семсерді көріп тұрсыздар. Алдарыңызда 
ант беремін, қасық қаным қалғанша қасиетті жерімізді жауға 
таптатпаймыз.

Ақ семсерін жоғары көтерген Бөгенбай анадайда лапылдаған 
отқа беттеді. Қанына боялған алдаспанның жүзін жалынға қақтап 
тұрып аруақтарға сыйынды.

- Аруақтарыңнан айналайын, ұлы бабам Алаш, Арыстанбаб 
әулием, Ақжол би, осы ұлы жорықта өздерің жар бола гөр. Ғайып 
ерен қырық шілтен, біздерді көздеген жаудың жебесін тайдырып 
әкет, біздерге сілтеген қылыш-найзасына қалқан бол, бірлігін 
тозған шілдей етіп, жазда аңазасын кептір, қыста қара боран болып 
жолынан адастыр.
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- Уа, аруақ! Өзің жар бола гөр!»119. Бөгенбай батырдың ашына 
әрі батыл айтқан сөздерді бүкіл жиынға қатысушыларға қатты әсер 
етіп, бірінші топтағы жоңғарларға мойынсұнуды жақтайтындар 
жеңіледі де, бірауыздан жаудан елді азат ету үшін күш біріктіру қажет 
деген шешім қабылданады. Содан кейін барлық съезд мүшелері 
Бөкенбайдың кеңесімен келісуге ант береді120. Бірақ бұл жерде 
халықты жігерлендіріп, жауға тойтарыс беруді ұйымдастырған, 
одан әрі осы съезд шешімімен бас сардарлыққа тағайындалған 
кейбір зерттеушілер жазып жүргендей121 Қанжығалы Бөгембай 
батыр емес, Жетіру-Табын Бөкенбай батыр еді122.

Бұл мәселені талдап отырғандағы негізгі мақсат – Қанжығалы 
Бөгембай батырдың ерлік жолын кемсіту емес, керісінше тарихи 
шындық тұрғысынан батырдың өзіне лайықты бағасын беру. 
Кезінде Бұхардай дана бабамыз «қазақтың қамал қорғаны» деп 
дәріптеген бабамызға өзгенің ерлігін таңбасақ та, өзіндік орны мен 
даңқ-дәрежесі өспесе, кемімейді. Себебі бұл кезеңдегі бабаларымыз 
халық күресі мен ел тарихында ел мен жердің азаттығы үшін 
алысқан ерен еңбегінің арқасында мәңгі сақталмақ.

1723 жылы «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» тұсында 
«қамал бұзар» 40 жастан асқан Қанжығалы Бөгембай батыр 
Қаратаудан босқан елдің көшін ұйымдастырып, жауға тойтарыс 
беру ісін де қолға алды. Осы кезеңдегі ел ағалары Тама Есет 
батыр, Шақшақ Жәнібек батыр, Табын Бөкенбай батыр, Қаркерей 
Қабанбай батыр сынды жайсаңдармен тізе қосып, туған жерді жау 
қолынан толықтай азат ету ісіне бел шешеді.

Қаншама ауыр қасірет пен зор қиыншылықтар әкелгеніне 
қарамастан, 1723 жылғы «Ақтабан шұбырынды» оқиғасы 
халықтың рухын жасытып, сағын сындыра алмады. Бұрынғы 
атақоныстан айырылу, ру-тайпалардың қалыптасқан көші-қон 
бағыттарының бұзылуы, Сыр бойындағы егіншілік пен сауда, 

119  Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. – 107-б.; 
Жәнібек тархан: Деректі повесть және поэмалар мен құжаттар. – Алматы, 1994. 
– 27-28-б.

120 Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. – 107-б.
121 Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. – 68-б.
122 Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. – 107-б.; 

Витевский В.Н. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 
года. – Казань, 1897. Т. 1. – 135-б.; Қазақ ру-тайпаларының тарихы. Т. 2. Табын. 
1-кітап. – 115-117-б.
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мәдениет орталықтары болған қалалардың жау қолында қалуы, 
халықтың өткен жағдайды ой елегінен өткізіп, өз тағдырының 
тізгінін өз қолына алуына итермеледі. Қанжығалы Бөгембай 
батыр баба бастаған қазақ батырларының үздік шоғыры мен Төле, 
Қазыбек, Әйтекедей билер мен Әбілқайырдай хандар азаттық 
күрестің ұйымдастырушыларына айналды. Олар қазақ жерінің 
орталығы мен батыс бөлігіне ауысқан соғыс қимылдарында ерекше 
ерлік көрсетті. Әрбір ыңғайлы сәтті ұтымды пайдаланып, жау 
қосындарына шабуыл жасады. Бұл әрекеттер көп ұзамай жемісін 
де берді. Қазақ қолдары 1724 жылы-ақ Түркістанды жау қолынан 
азат етті123. Ал келесі 1725 жылдан бастап біріге бастаған қазақ 
қолдарының жауға алғашқы рет бірігіп аттану әрекеттері көрініс 
берді124. Қанжығалы Бөгембай батыр бастаған батырлар тобы 
Отырар, Шымкент, Түркістан, Сайрам аймағын жау қолынан азат 
етуде ерен ерлік көрсетті. Қазақтар Қаратаудағы Теректі алқабында, 
Боралдайдың саласы бойында, Садыр-Камалбұлақ деген шағын 
өзенде қалмақтардың қалың қолын Үлкентұз тауына қуып тығып, 
тас-талқан етті. Сөйтіп, Қаратау қазақтардың жеңілістерінің ғана 
емес, сонымен бірге өз жерін азат етудегі жарқын табыстарының 
да куәсі болды125. Бұл деректерде Бөгембай батыр есімі нақты 
аталмаса да, Қаратау өңіріндегі бұл жеңіс Қанжығалы Бөгембай 
батырдың басшылығымен нәтижелі болды деп айта аламыз. Себебі 
«ақтабанға» дейінгі қалың Арғынның негізгі қоныстанған аумағы 
Қаратау аймағын жаудан азат етуді әрине осы тайпадан шыққан 
батырлар ұйымдастыруы заңды деп есептейміз. Қанжығалы 
Бөгембай және басқа батырлар осы жылдары-ақ өз қолдары 
мен іс-әрекеттерін бірлесе қимылдауға жұмылдырған көрінеді. 
Сондай оқиғалардың бірі 1725 жылы айқын байқалды. Сонымен: 
«Асқан зор апат кезеңіндегі халық аңыздарын алғашқылардың 
бірі болып жинаған Мәшһүр Жүсіп Көпеев Бұхара жағынан 
Орталық Қазақстанға қайтқан Орта жүз қазақтарының даңқты 
батыры әрі қолбасшысы Шақшақұлы Жәнібектің басшылығымен 
1725 жылы Шұбаркөл ауданында (Қорғалжын көлі жағында) 

123  К истории каракалпаков ХVІІІ в. // Красный архив. – 1938. № 6. – 245-б.
124 Материалы по истории каракалпаков. – М, - Л., 1935. – 183-184-б.; 

Сабырханов А. Годы великого бедствия (Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама)  
// История Казахской ССР. Т. 3. – Алматы, 1979. – 21-б.

125 Қазақстан тарихы: Көне заманнан бүгінгі күнге дейін. Бес томдық. Т. 3.  
Алматы, 1998. – 130-б.
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жоңғарларға күйрете соққы бергенін айтады. Отандық тарихтың 
көрнекті шежірешісі Шәкерім Құдайбердиев те осыны растайды. 
Соның ізінше қазақ жасақтары жауды Ойылдың саласы Ақтасты 
өзенінде кездестірді. Қазақ жасағының бірқатар басымдықтары 
болды. Ең алдымен жоңғарлар қазақ жеріне тереңдей еніп кетіп, 
сол арқылы өз тылынан қол үзіп қалды. Қазақ жауынгерлерінің 
тосқауылға қолайлы жерлерді тиімді пайдалануы табысқа жетуге 
жәрдемдесті. Өз кезіндегі аса көрнекті қолбасшылар Әбілқайыр 
хан, Тама Есет, Тама Жантай, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы 
Бөгембай батырлар өз күштерін біріктіріп, тізе қосып іс-қимыл 
жасады. «Қалмаққырылған» деген алғашқы жер атауларының бірі 
Қазақстан картасында осылайша пайда болды»126.

1726 жылғы Ордабасындағы алқалы жиында бас қосқан 
халық жауды жеңу үшін күш біріктірудің қажеттілігін ұғынды. 
Үш жүздің біріккен қолына бас қолбасшылық жасау Әбілқайыр 
ханға жүктелсе, бас сардарбегі болып Қанжығалы Бөгембай батыр 
сайланады. М. Жұмабаев «Батыр Баянында» Абылай дәуіріндегі 
батырлар шоғырын былай деп береді: 

  Жиылды өңшең ноян ығай-сығай,
  Байжігіт, Тасболат пен би Толыбай,
  Ту баста Абылайды хан көтерген
  Қамқоры Қарауылдың шешен Қанай.
  Ашуы жауған қардай, шөккен нардай
  Қарт қыран Қанжығалы қарт Бөгембай,
  Бөкеннің жас жолбарыс жеткіншегі
  Аузынан жалын шашқан жас Жанатай.
  Найзасын нажағайдай ойнататын
  Жас барыс Бәсентиін Сары Малай.
  Балталы, екпінді оттан Оразымбет
  Сырғалы, шапшаң оқтан ер Елшібек
  Өзіне тірі жанды тең көрмейтін
  Тәкаппар Қошқарұлы ер Жәнібек
  Қалданға ханмен бірге тұтқын болған
  Жолдасы Абылайдың батыр Жәбек.
  Майданда от шашқандай оқ шашатын.
  Сырттаны Бәсентиін ер Сырымбет, - 

126  Қазақстан тарихы. Т. 3. – 138-б.
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  Осындай өңшең көкжал жиылыста,
  Күңіреніп жолбарыстай: «Жау қайда?» - деп127. 
Аталған батыр бабаларымыздың ішіндегі тұғыры биік, есімі 

мен ерлігі еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін таныс, бүгінде 
ұлттық деңгейдегі батырымыз деп әспеттелгені – Қанжығалы 
Бөгембай. 

ХVІІ ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырдың ІІ-жартысына дейінгі 
қазақ халқының сыртқы жауларымен күресі тарихында ерекше 
рөл атқарған Қанжығалы Бөгембай туралы айтқанда батыр есімі 
қаншалықты танымал болса да оның ел үшін, жер үшін атқарған 
ерен еңбегі мен рөлін тарихи тұрғыдан зерттеп жазу әлі де болса 
бір ізге түсе қоған жоқ. Дегенмен еліміз егемендік алып, қоғамдық 
сана мен ғылымдағы оң өзгерістер нәтижесінде батыр баба туралы 
энциклопедиялық анықтамалық, ғылыми сипаттағы біршама 
еңбектер жарық көрді. Бұлардың көпшілігінде Бөгембай батыр 
өміріне  қатысты жоғарыда айтқан оқиғаға байланысты қателіктер 
орын алған.

Ал енді батырдың ерлігі, қолбасшылық қасиеті ерекше 
жарқырап көрінген тарихи оқиғалар тізбегіне қайта оралайық. 

Ордабасында бас қосқан үш жүздің игі жақсылары Әбілқайыр-
ды бас қолбасшы, ал Қанжығалы Бөгембай батырды бас 
сардарбегі етіп сайлаулары тегін емес еді. Бас қолбасшылыққа 
Әбілқайыр ханның сайлануы128 осы кезеңге дейінгі оның 
жоңғар шапқыншылығына қарсы күрестегі жеке ерлігі, 
ұйымдастырушылық қабілетінің бағалануымен қатар, оның халық 
алдында зор беделі бар Қанжығалы Бөгембай, Шақшақ Жәнібек, 
Тама Есет сынды батырлар тарапынан қолдау табуының арқасында 
да мүмкін болды129. Ал, Қанжығалы Бөгембай батыр болса, осы 
кезеңде жасы жағынан да, ерлік жолы жағынан да бас сардарбегі 
болуға бірден-бір лайықты батыр еді. Себебі бұл кезеңде жоңғарға 
қарсы азаттық күресті ұйымдастыруда ұлттық деңгейге көтерілген 
батыр бабаларымыздың ішіндегі ең жасы үлкені Тама Есет батыр 
60-тарды алқымдаса (1667 ж. туылған), Қаракерей Қабанбай 

127  Жұмабаев М. Батыр Баян // Абылай хан. Тарихи жырлар. Т. 1. – Алматы, 
1993. – 241-242-б.

128 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. Ч. 2. – 71-б.

129 Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах ХҮІІ в. 
– Алма-Ата, 1948. – 135-б.
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мен Шақшақ Жәнібектер «орда бұзар» отыз жастан асқан еді. 
Қанжығалы Бөгембай батыр бұл жылы нақ 46 жасқа толған, 
толысқан шағы болатын.

Сырдария өзенінің орта және төменгі ағысы бойы, Арыс 
өзенінің салаларын қамтитын аумақ, Қаратау тау беткейлері аумағы, 
Талас өзені бойындағы далалық жерлер, Мұғалжар тауларының бір 
бөлігі жау қолынан азат етілген еді. Бірақ Ұлытау орталығы болып 
саналатын Орталық Қазақстан өңірі әлі де жау қолында қала берді. 
Сондықтан Ордабасында бас қосқан кезде негізгі күшті Ұлытау 
таулар жүйесінен Ерейментау және Көкшетау тауларына шығатын 
жерде орналасқан жоңғарларға қарсы бағыттауды ұйғарды.

Осылайша, 1728 жылы көктемде Ұлытау етегінде “Қарасиыр” 
деген жерде қазақ әскерінің жоңғарлармен ірі шайқасы  болды.  
Шайқас өткен “Қарасиыр” деп аталған жер Бұланты немесе Білеуті 
өзендері аралығында еді (Бұланты шайқасы). Мұздай қаруланған, 
жауға деген ыза-кек бойларын кернеген қазақ қолдарының бас 
сардарбегі Қанжығалы Бөгембай батырдың осы жеңістегі еңбегі 
өлшеусіз болды. Ол «сен тұр, мен атайын» дейтіндей талай 
сайыпқыран батырлардың басын қосып, ортақ іске жұмылдыра білді. 
Мәселен, «өзіне тірі жанды тең көрмейтін, тәкаппар Қошқарұлы 
ер Жәнібек» қазақ жасақтарын қаруландыру ісінде ерекше 
ұйымдастырушылық қабілетін көрсетсе, қазақ батырларының 
ақсақалы іспеттес Тама Есет батыр мен оның серіктері Табын 
Бөкенбай, Тайлақ және т.б. Кіші жүз жасақтарына, Ошақты Саурық 
және т.б. Ұлы жүз жасақтарына қолбасшылық жасайды.

Осы кезеңдегі оқиғаларға баға берген зерттеушілер «жан 
ашуы мен мал ашуы» қатар қысқан қазақ қолдарының жоғарыда 
аталған батырлардың басшылығымен бірігуі, азаттық үшін күресті 
бұдан былайғы нәтижесін анықтап бергенін айтады130. Қанжығалы 
Бөгембай батырдың ерлігін талмай жырлап, жалынды жырлармен 
халықтың рухын көтеріп, жалпы азаттық күрестің негізгі 
жаршысына айналған Тәтіқара жырау екені белгілі. Ол Бөгембай 
батыр бастаған барлық жорықтарға қатысқан. Бөгембай бастаған 
барлық қазақ батырларының ерлік істерін мадақтап, жауынгерлерді 

130  Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. Ч. 2.; Тынышпаев М. Материалы по истории казахского народа.; Вяткин 
М.П. К истории распада казахского союза // Материалы по истории Казахской 
ССР. Т. 2. Ч. 2. – Алма-Ата, 1948. – 5-б.
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табандылыққа, төзімділікке үндеген жырау, 1705 жылы қазіргі 
Қостанай облысы, Сарыкөл ауданында дүниеге келген131. Ал 
жырау туралы мына мәліметтерге қарағанда, сүйегі жағынан 
Сарыкөл маңындағы Уақтан тарайтын Тәтіқара «Жұртшылық 
санасындағы қазақ халқының тарихындағы қиын кезеңдердің 
біріндегі сырт жауларға қарсы күрестің ұраншысы, өз отандастарын 
басқыншылармен қайтпай ұрысуға шақырушы жауынгер ақын, 
жортуыл кернейшісі. Әрине, кез келген ақын жортуыл жыршысы 
бола алмайды. Аумалы-төкпелі заманда жорықтағы жауынгерлер 
арасында жүрген ақынның басы жау найзасына шаншылып кетуі 
де мүмкін. Сол себепті бұл ретте ақындық қана емес, жүрек те 
керек. Ақын қаруы көбіне, өзге жұртпен бірдей – шашақты найза; 
домбыра – жаугершілік арасындағы тыныштық сәттерде, сарбаздар 
қонуға не дамылдауға тоқтай қалған кездерде ғана қолға алынады; 
ал кейде қарбалас сәттің өзінде-ақ, жауынгерлер қатары бұзылып, 
еңсесі түскенде олардың рухын көтеру үшін, жігерлендіру үшін 
ақынның дауыс көтеруі қажет болып қалады»132.

Міне, осылайша жоңғарға қарсы азаттық күрестің басы-
қасында болған, жалынды жырларымен ел құрметіне бөленіп, қол 
бастаған батырлардың ерлігін асқақ үнмен паш еткен жырау сол 
замандағы батырлар есімін өз жырлары арқылы қалдырды:

  Қамыстың басы майда, түбі сайда,
  Жәнібек Шақшақұлы болат найза,
  Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда,
  Ер жігіттің ерлігі осындайда.
  Бөкейді айт Сағыр менен Дулаттағы,
  Деріпсәлі, Маңдайды айт Қыпшақтағы,
  Өзге батыр қайтса да бір қайтпайтын
  Сары менен Баянды айт Уақтағы.
  Ағашта биікті айтсаң қарағайды айт,
  Жігіттік, ерлікті айтсаң Бөгембайды айт,
  Найзасының ұшына жау мінгізген
  Еменәлі Керейде ер Жабайды айт133. 

131  Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. – Алматы, 2006. Т. 8. – 304-б.
132 Мағауин М. Қобыз сарыны: ХV-ХVІІІ ғасырларда жасаған қазақ ақын-

жыраулары. – Алматы, 1968. – 64-70-б.
133 Бес ғасыр жырлайды. – 70-б.
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134 Диваев А. Мавзолей Кок-кесене (Историко-археологическая заметка) // 
Протоколы заседании Туркестанского кружка любителей археологии. Год 10 – 
Ташкент, 1905. – 41-б.

135 Қозыбаев М. Қазақтың қамал-қорғаны. // Қозыбаев М. Жауды шаптым 
ту байлап. – 69-б.

136 Сонда. – 68-б.
137 Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 91-б.

«Қарасиыр деген жердегі ең тамаша жеңіс»134 Бөгембай батыр 
бастаған қазақ жасақтарын рухтандырып, Аңырақайдағы ұлы 
жеңістің беташарына айналды. Бұл шайқас жоңғарға қарсы азаттық 
күрестің бетбұрыс кезеңін бастап берген шыңы десек, ал «Баһадүр 
Бөгембайдың қазақ елінің бірлігін асырған, қас дұшпанның құтын 
қашырған қайраткерлігі осы бір кезеңде асқар шыңнан көрінді»135. 
1730 ж. көктемде үш жүзден 40 мың қол жиналды. Әскер басқару 
үшін хан тұқымынан Әбілқайыр, қолбасшыға Қанжығалы Бөгембай 
батыр сайланды.

1730 жылы тамыз айының аяғында Іле өзенінің Аңырақай 
ағысының тұсында қазақ жасағы жауды жеңіп, ұлы жеңіске 
жетеді136. Ел мен жердің азаттығы үшін атқа қонып, беліне қару 
асынған батыр бабаны Аңырақай шайқасынан кейінгі өмірінің 
екінші кезеңі басталады. Ол мемлекеттік істерге араласып, өзін 
шебер дипломат ретінде де көрсете білді. Дегенмен батыр баба 
ат үстінен түспеді, қаруын қамшымен толық алмастырған жоқ. 
Аңырақай шайқасындағы ұлы жеңіс жоңғар қаупін түпкілікті 
жоймағаны белгілі. Оның үстіне жоңғардан басқа да «етектен 
тартқан бөрідей» анталаған жау, ағайын арасындағы түрлі дау 
бір сәт те толастамаған еді. Батыр Жайық, Ойыл, Жем өзендері 
бойы мен Ерейментау, Қарқаралы, Аягөз, Түркістан, Шу бойы, 
Жетісу өңірі, қырғыз жерлеріндегі барлық шайқастарға қатысып, 
қол бастаған. 1756-1758 жылдары Шығыс Түркістан жеріне аяқ 
басқан Қытай әскерімен болған, белгілі Талқы соғысында қытай 
әскерімен де соғысқан. Абылай хан заманының ең көрнекті 
батырына айналған. «Аңырақай шайқасында» Шарыштың басын 
алып, ерлігімен танылған, бұған дейінгі «Сабалақ» атын тастап, 
Бұхар жыраудың тілімен айтсақ: 

  «...Жиырма жасқа жеткен соң,
  Алтын тұғыр үстінде.
  Ақ сұңқар құстай түлеген»137,- 
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Абылай хан қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық күресін 
ұйымдастырудың басты тұлғасына айналады. ХVІІІ ғ. 30-40-
жылдарынан бастап қазақ даласын жоңғарлардан азат ету, туған 
елдің ішкі, сыртқы жағдайын ретке келтіру ісінде көзге түсіп, жеке 
дара жарып шыққан Абылай ханды сол кезеңдегі белгілер батырлар 
мен билер, жыраулар қолдады. Олар Абылайды елдің тұтастығы 
мен елдігін сақтап қалатын тұлға ретінде қолдап, көмек көрсетті. 
Осы тұстағы Қанжығалы Бөгембайдай батыр бабалардың ерліктері, 
олар араласқан шайқастар халық ауыз әдебиеті үлгілерінде 
сақталған осы кезеңнің көзі тірі куәсі, заманымыздың кемеңгер 
тұлғасы Бұхардай дана жырау қазақ халқына 1740-1741 жылдары, 
екіншісі, «Ақтабан шұбырынды» оқиғасын ұйымдастырып, қазақ 
даласы мен еліне көзін алартқан жоңғар қоңтайшысы, Қалдан 
Церен әскерімен болған кезекті шайқасты:

  Қалданменен ұрысып,
  Жеті күндей сүрісіп,
  Сондағы жолдас адамдар:
  Қара керей Қабанбай,
  Қанжығалы Бөгембай, 
  Шақшақұлы Жәнібек,
  Сіргелі қара Тілеуке,
  Қарақалпақ Құлшабек,
  Тігеден шыққан Естербек,
  Шапырашты Наурызбай,
  Құдаменді Жібекбай қасында,
  Бақ, дәулеті басында
  Секербай мен Шүйбекбай,
  Таңсық қожа, Мамыт бар,
  Қасқарауұлы Молдабай,
  Қатардан жақсы қалдырмай,
  Айнақұл Бәти ішінде,
  Өңкей батыр жиылып,
  Абылай салды жарлықты,
  Қалдан ханды қашырып,
  Шеп салған жерін бұздырып, 
  Ұрысты қатты қыздырып138,– деп суреттейді.

138 Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 97-98-б.



70

Ел аузында сақталған әңгімелерге қарағанда, Қарабалта түбінде 
қырғыздармен болған ұрысты Үмбетей жырау: 

  Ұлы соғыс болғанда,
  Жасаған жақсы жол беріп,
  Жол бергенде мол беріп,
  Ойламаған бақ беріп,
  Қырғызды тәңірім қақ бөліп, 
  Садырбала бітем деп,
  Әтеке соғыс күтем деп,
  Бірі көнбей біріне
  Садыр кетті бөлініп,
  Соғысудан түңіліп,
  Әтеке сынды жырықтың
  Қабырғасы сөгіліп,
  Шапқанда батыр төгіліп:
  Қара керей Қабанбай,
  Сары, Баян мен Сағынбай,
  Қырмап па еді жауыңды,
  Қуантпап па еді қауымды,
  Ұмыттың ба соны, Абылай!139- 

деп жырлайтын шайқаста Бөгембай батыр 77 жаста екен. Ой 
елегінен өткізсек, ат жалын тартып мінген жасынан өмірінің 
соңына дейін ат үстінен түспеген батыр бабаның өмір жолы оның 
ұлттың ұйытқысына айналған қайраткерлігінің үлгісі емес пе? 
Тарихшы М. Қозыбаев Бөгембай батырдың образы сомдалғанда, 
оның ғажайып адамгершілік қасиетін айту керек. Батыр туралы ел 
аузындағы аңыз-жырларының бірінде «қан төгілген соғыста жаяу 
қалып, жолдасына беріпті мінген атын» деп тегін айтылмаса керек. 
Жасы үлкен, жолы үлкен Бөгембай батыр 103 рет жоңғарларға 
қарсы соғысқа кірген. «Дарабоз», «хан батыры» Қабанбай атанған 
інісімен қол ұстасып, баққа, атаққа таласпай, өз бастарының 
пендешілігінен халық мүддесін жоғары қоюы қандай ғанибет 
десейші! – деп жазды140. Бұдан әрі зерттеуші-ғалым кейбір ретте 
айтылып қалатын, кейбір әттеген-ай дейтіндей мәселелер бойынша 
«екі қолбасшы қазақ халқының бағына туған қос жұлдызы 

139 Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. -78-79-б.
140 Бөгенбай. –Алматы, 1935. – 69-б.
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болды, олардың орны Абылайды қоршаған батырлардың ішінде 
ерекше еді. Сондықтан да мен өз басым Бөгембай мен Қабанбай 
аталарымызды білмес едім, бір-біріне қарама-қарсы қоймас 
едім, бақталас батырлар есебінде санамас едім. Бүкіл халықтық 
дәрежеге қарадан шығып көтеріліп, ханды аузына қаратқан, әскери 
өнерімен тамсантқан ұлы қолбасшылар, мемлекеттік қайраткерлер 
санатына екеуін де бірдей көтерер едім. Алатаудай асқар таудың 
биік шыңдарына тұғыр етіп екеуіне де бірдей қатар ескерткіш 
қондырар едім», - деп пәтуалы сөз айтты141.

Бұл пікірге толықтай қосыла отырып, соңғы жылдары ХVІІІ 
ғасырдағы тарихи оқиғаларға байланысты тарихи тұрғыдан 
жазылған көркем әдебиет шығармаларында «тауларды аласартып, 
даланы мадақтауға» көшу үрдісі байқалып қалатынын қынжыла 
мойындауға тура келеді. Бұл жағдай көркем әдебиеттегі Шақшақ 
Жәнібек, сондай-ақ басқа да батыр бабалардың бейнесін сомдауда 
орын алып қалуда.

Дегенмен, ең әділ сыншы уақыт қана «тарих» деген ғылымның 
атынан әрқашан өзінің әділ төрелігін айтады. Тарихты бүгін 
бұрмалағанмен, ол ертең-ақ ол құрсаудан босанады.

Батырдың бүкіл ерлік жолын көзімен көрген, оның замандасы 
әрі көпшілікке даңқты ақын, жырау ретінде танымал Үмбетей:

   Уа, Алатаудай Ақшадан
  Асып тудың, Бөгембай!
  Болмашыдай анадан
  Болат тудың, Бөгембай!
  Қалақайлап дулатқан,
  Қалдамандап шулатқан,
  Қалмақты алдың, Бөгембай!
  Құбыла көшкен байтақтың 
  Ордасындай Бөгембай!
  Темір жұмсап, оқ атқан
  Қорғасындай Бөгембай!
  Қолтығы ала бұғының
  Пәйкесіндей Бөгембай!
  Жалаңқия жерлерден
  Жазбай түсіп түлкі алған,

141 Бөгембай. –Алматы, 1935. – 70-б.
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  Білегі жуан Бүркіттің
  Тегеурініндей Бөгембай!
  Баян Аула, Қызылтау,
  Абралы, Шыңғыстау,
  Қозы Маңрақ, қой Маңрақ
  Арасы толған көп қалмақ;
  Қалмақты қуып қашырдың,
  Қара Ертістен өткізіп,
  Алтай тауға асырдың!
  Ақ Шәуілген қос тігіп
  Ауыр қол жидырып алдырдың;
  Қалмаққа ойран салдырдың,
  Қабанбай мен Бөгембай
  Арғын менен Найманға
  Қоныс қылып қалдырдың!142 – деп батырдың ерлікке 

толы өмір жолын паш еткен.
«Ормандай көп Орта жүзден» шыққан «төрт тіректің» бірі, 

«қазақтың қамал қорғаны» атанған батыр баба 80 жасқа қараған 
шағында дүниеден өтті. «Мәйітін Түркістандағы Қожа Ахмет 
Иассауи мешітіне жерлеу үшін батырдың денесін таза арулап, 
былғарыға орап, қыс бойы сөреге қойып сақтаған. 1776 ж. көктемде 
баласы Тұраналы мен қанжығалы Айтбай Аткелтірұлы бастаған 
елдің игі жақсылары батырдың сүйегін нарға теңдеп, Түркістанға 
жеткізіп, Қожа Ахмет Иассауи мешітіне жерлеген. Бөгембай 
батырдың денесі сөреге қойылған жер бүгінге дейін Ереймен 
өңірінде «Бөгембай сөресі» деп аталады. Бөгембай батырдың 
ерлігін Қожаберген жырау «Елім-ай» атты тарихи дастанында 
жырлап, «Ер Бөгембай» аталатын қисса арнаған. Бұқар, Үмбетей, 
керей Жанкісі, Сегіз сері Шақшақұлы Бөгембай туралы дастандар 
шығарған»143. Бар саналы ғұмырын азаттық үшін күреске арнаған 
Бөгембай батыр есімі қазақ халқы барда ешқашан өшпек емес. 
Жырда: Еңбек қылған ел үшін,

  Жауда кеткен кек үшін,
  Қазақтың абырой-арына
  Сарып қылған бар күшін,- делінетін батыр бабаның 

142 Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 76-б.
143 Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. Т.3. – 619-б.
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әрбір қазақ мақтанышпен ауызға алатын ерлік жолы мен ұлағатты 
өмірі ұрпақтан-ұрпаққа Үмбетей, Бұхар сияқты жыраулардың 
жалынды жырлары  мен халық жүрегінде сақтаған ыстық ықылас 
арқылы мәңгі сақталады.

§ 6. Жәнібек Қошқарұлы – болат найза

Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық 
күресінде «Ормандай көп Орта жүзден» шыққан төрт тіректің 
бірі – Шақшақ Жәнібек батыр соңғы жылдары қалыптасқан ресми 
дата бойынша 1693 жылы қазіргі Қостанай облысы, Жангелдин 
ауданы Тосын құмында дүниеге келген144. Әрине Шақшақ Жәнібек 
батырдың өмірі мен ерлік жолын зерттеушілер арасында оның 
туылған жылы туралы нақты ортақ пікір болмауы145 заңды нәрсе. 
Себебі ел басына күн туған сол бір алмағайып, аласапыран заманда 
ат үстінен түспей, мұз жастанып, қар жамылған батыр бабалардың 
өмірі мен ерлік істері халық жадында хатқа түспей сақталғаны 
белгілі. Сондықтан қазіргі кезде біреудің ерлігін басқаға телу 
немесе сол замандардағы Үмбетей, Бұхар және т.б. жыраулардың 
дастандарында айтылатын ерлік істерін әр уақыттағы оқиғалармен 
байланыстыра қарау бүгінде де орын алып отыр. Мәселен, жыр 
алыбы Тәттіқара: 

  Қамыстың басы майда, түбі сайда,
  Жәнібек Шақшақұлы – болат найза.
  Алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда,
  Ер жігіттің ерлігі осындайда146, - деген сюжетті                  

Ж.Артықбаев 1756 жылғы қазақ жерінің шегіне кірген Цин 
басқыншыларына қарсы Абылай хан бас болған бір шайқаста 
қазақ қолының Ертіс маңындағы бір қиын жағдайындағы оқиғамен 
байланыстырады147. Байқап отырғанымыздай, бұл жылы Жәнібек 
батырдың дүниеден өткеніне бірнеше жыл болған. Сондықтан 
батырдың өміріне қатысты кейбір оқиғаларды дәл анықтау мүмкін 

144 Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. – Алматы, 2001. - Т.3. – 619-б.
145 Қайырбеков Ғ. Шақшақ Жәнібек қайда қалды? // Қазақ әдебиеті. – 1993. 

15 сәуір. 
146 Бес ғасыр жырлайды. – Т. 1. – 79-б.
147 Жамбыл Омари. Бұхар жырау. – 170-б.
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болмай отыр. Соңғы жылдары Шақшақ Жәнібек батырдың 
өмірін зерттеушілер, оны Кіші жүз ханы Әбілқайырдың сенімді 
серігі болып, ресейлік бағыттағы саясаттың жақтаушысы ғана 
емес, белсенді қолдаушысы болғандығына байланысты көбінесе 
шеттетіліп, өзіне лайықты бағасын алмай отыр дегендей пікірлер 
айтып қалуда148.

Бұл пікірлердің көпшілігі Жәнібектей батыр бабаның өмірі мен 
қызметіне қатысты мол мұрағат құжаттарының сақталғандығына 
қарамастан, әлі күнге дейін тарихи деректік негізде зерттелмей 
келе жатқандығынан болса керек. Алғашқы тархан дәрежесін алған 
Жәнібек батыр сонымен кім?

Жәнібек батырдың тұлғасы мен есімі төңірегіндегі түрлі 
сұрақтарға жауап беріп, оның қазақ тарихындағы орны мен рөлін 
ашып көрсету үшін ең алдымен батырға байланысты деректер мен 
зерттеулерге талдау жасаймыз.

Қошқарұлы Жәнібек батыр туралы тарихи деректер оның басқа 
тұстастарымен салыстырғанда аса көп сақталған. Шақшақ Жәнібек 
есімі аталатын және оның өз атынан орыс үкіметімен жазысқан 
хаттары, орыс шенеуніктерінің мәлімдемелері мен жазбалары 
ең алдымен Орынбор облысының мемлекеттік мұрағатының 
губерниялық кеңсесінің қорларында, сондай-ақ Санкт-Петербург 
Сыртқы істер алқасының Мәскеудегі көне актілер мұрағаттарында, 
Омбы, Уфа мемлекеттік мұрағаттарында әлі ғылыми айналымға 
енбеген күйінде сақтаулы жатыр149.

Дегенмен аталған мұрағат қорларындағы біршама құжаттар 
1961 жылы жарық көрген ХҮІ-ХҮІІІ ғасырлардағы орыс-қазақ 
қатынастарына арналған құжаттар мен материалдар жинағына 
енген150. Сондай-ақ Жәнібек тарханның сол замандағы қоғамдық-
саяси өмірдегі ықпалы мен орны туралы біршама пайымдаулар 
А. Левшиннің, П.И. Рычковтың, И. Крафтың еңбектерінде151       

148 Қайырбеков Ғ. Шақшақ немересі, Қошқарұлы ер Жәнібек // Шақшақ 
Жәнібек батыр. – Алматы, 1993. – 5- 88-б.

149         Әлденұлы Б. Орынбор  мұрағаттары. //  Шақшақ Жәнібек батыр. – 124- 135-б.
150 Казахско-русские отношения в XVІ-ХVІІІ. Т. 1.- Алма-Ата, 1961. – 130, 

134, 253, 254-б.
151 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 

степей. – СПб., 1832. Ч.2.; Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. 
– Оренбург, 1887.; Крафт И. Сборник узаконений киргизских степных областей. 
– Оренбург, 1898.
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айтылған. Бұл еңбектерден Жәнібек тарханның кейде хан-
сұлтандардан асып түсетін саяси ықпалы, оның жеке тұлғалық 
қасиеттері мен қазақ-орыс қатынастарындағы ұстанған негізгі 
принциптері туралы ой түйе аламыз. Жәнібек батырға байланысты 
халық аузында сақталған аңыз-әңгімелердің бір үзігі И.И. 
Крафттың, Ш. Уәлихановтың, А. Байтұрсыновтың еңбектері мен 
ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап шығып тұрған мерзімді 
басылым беттерінде кездеседі152. 

Ел тірегіне айналған Жәнібек батырдың өр тұлғасы 
ХҮІІІ ғасырдағы Бұхар, Тәттіқара, Үмбетей жыраулардың 
шығармашылығына арқау болған. Бұл жерде де өкінішті бір жайт 
қазақ поэзиясының алып шыңдарына айналған, тіпті, бізге есімі 
мүлде белгісіз жырау бабаларымыздың шығармаларының өзі бізге 
толық жетпеген153.

Ал, ХХ ғасырдың соңына дейін Жәнібек тарханның жеке 
тұлғасы арнайы тарихи зерттеу нысаны ретінде қарастырылмады 
десе де болады. Әрине, оның есімі Қазақстанның Ресейге 
қосылуына байланысты кеңестік дәуірден, одан бері тәуелсіздік 
тұсында жарық көрген монографиялық еңбектерде аталып 
кетеді. Жалпы жеке тұлғаларды, әсіресе, ХҮІІІ ғасырдағы жоңғар 
басқыншыларына қарсы азаттық күресті ұйымдастырған батырлар, 
билердің өмірі мен қызметттерін зерттеу тәуелсіздік тұсында ғана 
жүйелі түрде қолға алынғаны белігілі. Бірақ дерек мәліметтерін 
толық игермеу, әсіресе, нақты тарихи жазба деректердің 
мардымсыздығы бұл мәселені зерттеуде өзіндік қиыншылықтарға 
алып келгені шындық. Нақты тарихи уақыт пен кеңістікте өмір 
сүрген батырлардың өмірі мен ерлік істерін нақты оқиғалармен 
байланыстырып, қолмен қойғандай етіп жазып шығу аса жауапты 
міндет екендігі белгілі. Осы бағытта 1993 жылы Сабыржан 
Шүкірұлы, Қойшығара Салғарин, Кәрібай Ахметбекұлы шығар-

152 Крафт И. И. Алдияр (киргизское предание) // Крафт И.И. Из киргизской 
старины. – Оренбург, 1910. – 153-155-б.; Валиханов Ч.Ч. Исторические предания 
о батырах ХҮІІІ в. // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 
1. – Алма-Ата, 1984. – 216-221-б.; Байтұрсынов А. Шығармалары: Өлеңдер, 
аудармалар, зерттеулер/ Құраст.: Шәріпов Қ., Дәуітов С. – Алматы, 1998. – 145- 
б.; Невольник. Предание о киргиз-кайсацком хане Абулхаире // Туркестанские 
областные ведомости. – 1899. № 52. – 5-8-б.

153 Бес ғасыр жырлайды. 2 томдық./ Құраст.: Мағауин М., Байділдаев Б.М. – 
Алматы, 1989. – Т.1. – 384-б.
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ған «Шақшақ Жәнібек батыр» атты жинақты154 және белгілі 
зерттеуші ғалым М.Қозыбаевтың «Жауға шаптым ту байлап» атты 
зерттеуіне енген «Ел тірегі – Шақшақ Жәнібек» атты Шақшақ 
Қошқарұлы Жәнібек тарханның туғанына 300 жыл толуына орай 
1993 жылы тамыздың 28 жұлдызында Торғай қаласында өткен 
ғылыми-теориялық конференциясында жасаған баяндамасының155 
алар орны ерекше. Көрнекті мемлекет қайраткері, батыр, әрі би 
Шақшақ Жәнібекке арналған  баспасөз беттерінде әр жылдары 
жарияланған мақалаларды, энциклопедиялық анықтамаларды 
есептемегенде, біздің ұлы бабамыздың өмірі мен қызметін зерттеу 
ісіміз осымен аяқталып қалғандай.

Бүкіл қазаққа қадірлі, дуалы ауыз, данагөй жыраудың:
   Қара Керей Қабанбай,
   Қанжығалы Бөгенбай,
   Қаз дауысты Қазыбек,
   Шақшақұлы Жәнібек,
   Ормандай көп Орта жүз,
   Содан шыққан төрт тірек156, - 

деп қазақ тарихында қиын-қыстау ауыр заман болған, алмағайып, 
аласапыран оқиғаларға толы ХҮІІІ ғасырда елге қорған, пана бола 
білген тұлғаларды жеке дара көрсетуі тегін емес еді.

Жәнібек тархан көптеген құжаттар мен зерттеу еңбектерінде 
Шақшақ Жәнібек деп көрсетілгенімен, оның әкесінің есімі Қошқар 
екені де белгілі. Сонымен ел аузында Ер Жәнібек, Шақшақ 
Жәнібек, абыз Жәнібек, Жәнібек би, Жәнібек батыр, Қарабалуан 
Жәнібек деп те атала беретін, «Әз Тәукенің кезінде түлеген, Бұхар 
жырау мен Төле биден бата алған, Әбілмәмбет пен Абылайды 
хан тағына өзі отырғызған, Әбілқайыр мен Сәмекеге, Қаздауысты 
Қазыбек пен Алшын Әйтеке билерге тұстас болған, Қаракерей 
Қабанбай мен Қанжығалы Бөгембай, Тама Есет пен Бәсентиін 
Малайсарымен жұбын жазбай өткен, Керей Жәнібекке, Уақ 
Бармақ пен Баянға, Шапырашты Наурызбай мен Тарақты Байғозы 
батырларға ақ батасын беріп, жауынгерлік томағаларын сыпырған 

154 Шақшақ Жәнібек батыр. -Алматы, 1993. – 152-б.
155 Қозыбаев М. Ел тірегі – Шақшақ Жәнібек // Қозыбаев М. Жауға шаптым 

ту байлап. – 71-84-б.
156 Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 100-б.
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Шақшақ Қошқарұлы Жәнібек тарханның157» шежіресі былайша 
таратылады:    

    Шақшақ

Көшей Дүзей      Бақай Томай      Есназар Ақназар

Қарабек    Қошқар Аю Тіней     Еламан Қалқаман

 Тінібек Тұрлығұл Жәнібек

Жәнібек батырдың арғы атасы Көшей Есім хан тұсындағы 
белгілі батыр болған адам. Ал, анасы туралы біршама қайшылықты 
пікір сақталған. Бір деректерде батырдың нағашысы Ұлы жүз 
Бектас қария делінсе, екіншілерінде қалмақ ханы Тұрсынның қызы 
делінеді158.

Жәнібек батыр өмір сүрген уақыт Отан тарихындағы өте күрделі 
кезеңмен тұспа-тұс келеді. Ол бұдан бұрын да айтып өткеніміздей 
қазақтың бүгіні мен ертеңі тарих безбеніне тартылған тұс еді. 
Қазақ хандығының бұдан былайғы сыртқы саяси жағдайында 
елеулі орын алып, оған қатер төндірген жоңғар мәселесінің 
шиеленіскен уақыты – ХҮІІІ ғасырдың алғашқы жартысында 
Жәнібек батырдың саналы ғұмыры өтті. Әз Тәукенің тұсындағы 
уақытша мамыражай бейбіт кезеңде дүниеге келгенімен болашақ 
батыр қаһармандық, жауынгерлік рухында тәрбиеленді. Батырдың 
ата-бабалары, әсіресе, Жоңғар хандығының құрылуынан кейін 
күшейе түскен қазақ-жоңғар соғыстарының тікелей қаһармандары 
еді. Ал ел шетіне төнген қауіп толық сейілмеген кезеңде өмірге 
келген Жәнібек бала күнінен ата-баба ерлігіне сүйсініп, қазақтың 
қапы соққан тұсына күйініп өсті. 

Қазақ халқының жоңғарлармен күресінің ең қиын кезеңі 
қазақ жеріне ХҮІІ ғасырдың 80-жылдарынан бастап жоңғар 
шапқыншылығын үдете түскен Ғалдан Церен қоңтайшының 
есімімен байланысты. Тәуке хан билігінің басталуымен тұспа-
тұс келген бұл кезеңде жоңғарлар ірі қолмен Оңтүстік Қазақстан 

157 Сабыржан Шүкірұлы, Болатбек Әлденұлы. Халық қаһарманы // Шақшақ 
Жәнібек батыр. – 15-б.

158 Шақшақ Жәнібек батыр. – 18-б.
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аумағына басып кірді. Олар ежелден көшпелі және отырықшы 
халықтардың сауда-экономикалық, мәдени байланыстарының 
ошақтарына айналған Сайрам және Тараз сияқты ірі қалаларды 
қолға түсіре отырып, сауда орталықтарын ғана емес, қазақ елін 
шығыс нарықтарымен байланыстыратын керуен жолдарын да 
иеленуді көздеді159. Осы жылдары қазақтар Жетісудың шұрайлы 
қоныстарынан да айрылып қалады160. Бірақ Ғалдан қоңтайшының 
қазақ жеріне бағытталған кең көлемді жорықтары ұзаққа 
созылып кеткен күрестен бас көтере алмауынан, біраз саябырсып 
қалады. Міне, осындай дауыл алдындағы теңіз тыныштығындай 
салыстырмалы бейбіт кезеңде болашақ батыр Жәнібек дүниеге 
келеді. 1699 жылы жоңғар тағына Цеван Рабтанның келуімен 
жоңғарлардың қазақ жеріне қарсы жаулап алу жорықтарының 
қаупі қайта күшейеді. Осы жылы-ақ ол өз қаруын негізінен Орта 
жүзге қарсы бағыттап, Қытай императорына бұл соғысты амалсыз 
бастағанын дәлелдеуге ұмтылады. Қоңтайшының көрсетуінше, 
Тәуке хан жоңғар тұтқынынан босатылып, еліне жеткізілген ханның 
ұлын шығарып салған 500 жоңғар әскерін қырып, онымен қоймай 
Цеван-Рабтанға болашақ қалыңдығы, қалмақ ханы Аюкенің қызын 
ұзатып келе жатқан топты да қырып, Ресейге бара жатқан орыс 
көпестерін тұтқындап алған161. Қалай дегенмен де Тәуке ханның 
негізгі мақсаты Қазақ хандығының халықаралық жағдайын 
қауіпсіздендіру болып табылды. Сондықтан сол замандары Тәуке 
хан сарайында болған елшілердің хабарлауынша, қазақ билеушісі 80 
мың тұрақты қарулы әскер шығара алатын болған, әрі ол қалмақтан 
қауіп төнетін тұстарға тұрақты қарулы әскер қойған. Елшілерді 
Сарысу бойына дейін жеткен қалмақтар қаупінен сақтау үшін 
олардың «күзде аттанбауына» кеңес берген162. Қытай билеушісін 
қазақтармен «амалсыз» соғысып жатқанына сендіргісі келген Цеван 

159 Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах ХҮІІ 
в. – 163-б.

160 Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. – 84-85-б.
161 Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и царевичах. 

Ч. ІІ. – 380-381 бб.; Иакинф. Историческое обозрение ойратов или калмыков. – 
СПб., 1834. – 89-90-б.

162 Позднеев А.К истории зюнгарских калмыков// Прилож. В кн.: Посольства 
к зюнгарскому хун-тайджи Цеван-Рабтану капитана И. Унковского. – СПб., 
1887. – 257-б.
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Рабтан шын мәнінде өзінің жаулап алу соғыстарын жалғастыра 
берді. Осындай кезеңде қазақ халқының алдында жауға қарсы 
тойтарыс беру, елдің ішкі, сыртқы мәселелерін талдап, тұрақты 
мәмілеге келу сияқты келелі міндеттерді шешуге бағытталған 
1710 жылы өткен атақты Қарақұм жиналысы шақырылды. Осы 
жиын өткен кезде болашақ батыр Жәнібек 16-17 жасар бозбала 
еді. Қарақұм жиналысында Орта жүздің игі жақсыларымен - есімі 
алты алашқа мәшһүр Қаз дауысты Қазыбек би, жаңа танылып келе 
жатқан Бұхар жырау, Қанжығалы Бөгембай, Қаракерей Қабанбай 
батырлармен ілесіп барып, Тама Есет батырды көзімен көріп, Табын 
Бөкенбай батырдың жалынды сөздерін163 естіген жас батырдың 
рухы өсіп, батырлық, ерлік жолына бата алады. Жәнібекке бата 
берген Қаракерей Соқыр Абыз аталған бабамыз:

- А, а!!! Ел бастап жұрт алайын деген ұл екенсің: Сөз бастап 
би болайын деген ұл екенсің. Алдыңа келсе әділдігіңді аяма, 
Аймағың кетпес алдыңнан. Қол бастап жол алайын деген ұл 
екенсің. Жолдастың мыңын алма, бірін ал. Мың кісіге бір кісі 
олжа салатұғын. Олжаңды аямасаң жолдасың қалмас жаныңнан. 
Жүз жиырма алтыға келіп отырмын. Жас күніңде қалың бер де, 
қатын ал. Жігіттің хан болатын, қыздың ханым болатын уақыты. 
Қартайған соң, өкінбе ұлым! Қару жисаң мылтық жи – жаяу жүрсең 
таяғың, қарның ашса тамағың, - деп батасын берсе, Кіші жүздегі 
жасы тоқсанға келген Тайған би: «- Азуы алты қарыс Арғынның 
Қошқарұлы Жәнібегі алшынның бір алжыған шалын келемеж 
қылып кетейін деп едім десеңші», - деп батырды бір сынап алып, 
бұрылып жүре берген Жәнібекке:

- Атыңның басын бұрма, солай тұр! Жүзім кішілігінен бір ауыз 
сөзбен көңіліңді қайтардым: «Өгізді өрге салма, қанатың талар, 
жаманға жүзің салма, сағың сынар», - деп батасын берген екен164.   

Ел аузында сақталған әңгімелерге қарағанда Жәнібек дәл осы 
жылы жоңғармен болған шайқаста жаудың бас батырының басын 
шауып, жекпе-жекте жеңіске жеткен. Жас батыр осы жолғы ұрысқа 
Қаракерей Қабанбай басқарған қолдың ішінде кіріссе керек. 

163 Ерофеева И. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. – 107-б. 
164 Байтұрсынов А. Шығармалары: өлеңдер, аудармалар, зерттеулер // 

Құрастырған: Шәріпов Ә., Дәуітов С. – Алматы, 1998. – 146-б.
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Ерлігімен көзге түсіп, үлкен жорықта тұсауы осылайша кесілген 
жас батыр есімі ендігі жерде өзінен жасы үлкен болса да, тағдыр 
талайымен қандыкөйлек жолдас болған батыр ағалары Қаракерей 
Қабанбай, Қанжығалы Бөгембай есімдерімен қатар аталатын 
болады. Ақындар өз жырларында халқына қамал қорған бола 
білген батырларын:

   Бір жағынан килікті,
   Қаракерей Қабанбай,
   Қанжығалы Бөгембай, 
   Шақшақұлы Жәнібек, - 
 деп ерліктеріне сүйсіне отырып, мадақтап жырға қосқан. Осы 

кезеңнен бастап Жәнібектің батырлық, ерлік, ел ағасы ретіндегі 
қоғамдық-саяси қызмет басталады. Бірақ 1710 жылы Қарақұмда 
бас қосқан халықтың ауызбірлігі тұрақты болмады. Деректерде 
«сол қырғыз-қайсақ ордаларының бәрі жалпы келісімге келген 
болса, ол қалмақтарды жеңе алатын еді. Ал, оларда бір хан соғысқа 
аттанады да, басқасы қалып қояды, сөйтіп өздерінің қалмақтарға 
ықпалын жоғалтады»165,- деп жазғандай Тәуке ханның билігінің 
соңғы жылдарында  жеке дара билікке ұмтылып, әрқайсысы өз 
басының қамдарын күйттеген қазақ билеушілерінің саясаты халық 
қасіретін тереңдете түсті. Осындай кезеңде 1713, 1717 жылдары 
жоңғарлардың қазақ даласына шабуылдары үдей түсті. Жәнібек 
сынды батырлар бастаған әскер әрқашан жаудан төнген қауіпке 
қарсы тұра білді. Халық аузында сақталған аңыз-әңгімелерге 
қарағанда, 1717 жылғы Аягөз шайқасында қазақ жасақтарына бас 
қолбасшылықты Бөгембай, Қабанбай, Малайсарыдай батырлар 
жас тарлан Жәнібекке сеніп тапсырған. Тарихтан белігілі болып 
отырғандай, осы шайқаста талай ердің қыршын жасы қиылып, 
найзаның ұшы, білектің күшімен келген жеңіс билеушілер 
арасындағы өзара алауыздықтың салдарынан баянды бола 
алмады.

Дегенмен келесі 1718 жылы көктемде жоңғарлар Жетісудан 
төтеннен шабуыл жасап, Түркістан қаласы маңына тақап келіп, 
Сырдың орта ағысы бойы қалаларына қауіп төндірген тұста, 
олардың өз тылдарынан ұзап кетуінен мен санының аздығын 

165 Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах ХҮІІ 
в. – 170-б.



81

пайдаланып қалған қазақ әскерлері Елек, Мұғалжар, Ұлытау 
өңірінен толықтай әскер жинап, жоңғарларды тас-талқан етті166. 
Осылайша қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігіне нақты 
қауіп туған шақта, ел болашағының тізгіні батырлардың, би-
шешендердің қолына өтті. Басқаша айтқанда: «ХҮІІІ ғасырдың 
бірінші жартысында батырлардың беделі мен әлеуметтік маңызы 
мейлінше күшті өсті, мұның өзі сыртқы қауіпке және қазақтардың 
әлеуметтік ұйымдасуында әскери құрылымдар рөлінің арта түсуіне 
байланысты болатын. Жоңғарлар басқыншылығына пәрменді 
тойтарыс беруді ұйымдастыру қажеттігі әуелі әскери сахнада, 
ал сонан соң саяси сахнада да халықтың жол бастаушылары мен 
қолбасшылары – батырлардың аса көрнекті шоғырының пайда 
болуына жеткізді, олар: қазақ қоғамының төменгі топтарынан өсіп 
шыққан Жетіру тайпасының табын руынан Бөкенбай, Орта жүздің 
Арғын бірлестігінің қанжығалы руынан Бөгембай, Қабанбай, 
Малайсары, Есет, Тайлақ, Жәнібек, Өтеген, Олжабай және басқа 
адамдар. Қазақтардың әскери топтарының ойрат әскерлерін 
жеңген, қазақ халқының тарихи зердесінде мәңгілік сақталып 
қалған ең ірі жеңістері жоғарыда аталған батырлардың есімдерімен 
байланысты»167. 

Ал, 1723 жылғы қасіретті оқиға тұсында:
  «Сонда Шақшақ Жәнібек сөз сөйлепті,
  Балалар осы жолды ұмытпа деп, - депті.
  «Ақтабан шұбырынды» мұның аты,
  Құдай қосса алармыз біз де кекті», - деп қатуланған 

батыр елдің басын қосып, бірлікке шақырады:
  Сол жерде тамам қазақ жыласыпты.
  Құдайдан артын бер деп сұрасыпты.
  Тыныққан соң қалмақтан кек алуға,
  Сөз байлап уағдамен ұласыпты»168.
Осылайша «...жан ашуы олардың (қазақтардың – АТ.-ЗО.) 

бұрынғы қоныстарын қайтарып алу қажеттігіне көзін жеткізді, ал 
басқа түскен қиыншылық сол мақсатқа жету жолына итермеледі. 

166 Памятники Сибирской истории. Т. 2. – СПб., 1885. – 157 б.
167 Қазақстан тарихы: Көне заманнан бүгінге дейін. Бес томдық. – Алматы, 

1998. Т. 3.
168 Құдайбердиев Ш. Шығармалары. Өлеңдер, дастандар, қара сөздер. – 

Алматы, 1988. – 292-б.



82

Үлкен нәубет ішкі өзара қырқысты бітістірді, жалпы келісімді 
қайта туғызып, олардың бәрін бір нәрсеге бағыттады»169. Қанша 
қиыншылық көріп жау соққысына ұшыраса да, дарқан дала төсінде 
азаттықты ту етіп өмір сүрген халықтың рухын жасытып, сағын 
сындыру жау қолынан келе қоймады. Жау екпіні сәл басылысымен 
бүкіл халық әр тарапқа елші-хабаршыларын жіберіп, әскердің 
басын қайта қосып, жауға бірігіп тойтарыс беру қамына кірісті. 
Әрине Жәнібек сынды батырлар қазақ қолының жауға біріге 
отырып, берген алғашқы тойтарысы 1726 жылғы Бұланты өзені 
бойындағы “Қалмаққырылған” шайқасына дейін де жаумен 
алысып, көшкен ел-жұртты қорғауды ұйымдастырып, амалы болса, 
жаудан қарымта қайтарып қалуды да ұмытпай ат үстінен түспеген 
еді. Себебі осындай қиын-қыстау заманда батыр: 

  Қазыбек, ер Жәнібек, Алдарбек би,
  Көрді олар өз халқынан кеткенін күй,
  Үшеуі тозған елді біріктірер,
  Қайғырма, азаматтар, есіңді жи170, - 

деп сенім артқан елдің үкілі үмітін арқалаған еді. 
Жәнібек батыр 1723 жылдан кейін де Тама Есет батыр, Табын 

Бөкенбай және т.б. батырлар бастаған Кіші жүз жасақтарына 
көмектесіп, Еділ қалмақтарымен соғысты. ХҮІІІ ғасырдың 60-
жылдарының аяғына таман Аюке хан (1646-1724 ж.) негізін қалаған 
Қалмақ хандығының батыс өңірлерге жасаған шабуылдары үдей 
түсіп, әсіресе, ХҮІІІ ғасырдың бірінші ширегінде аса күшейді. 
Сондай-ақ Еділ қалмақтарынан басқа, Кіші жүзді солтүстік 
жағынан мазалаған башқұрт мәселесі де бүйірден қадалып, әлсін-
әлсін мазаны алды. Мұндай жағдайда Кіші жүз жасақтарының 
негізгі қауіп – жоңғарларға қарсы толық күш жұмылдыру 
мүмкіндігі шектеулі болды. Ал Ұлы жүз аумағының көп бөлігі 
жау табанында қалғаны белгілі. Осындай қиын-қыстау заманда 
Жәнібек батыр бастаған Орта жүз батырларының Кіші жүз 
аумағына қауіп төндірген Еділ қалмақтары мен башқұрттарды, 
сондай-ақ Сібір казактарының шабуылдарына тойтарыс беру ісіне 
араласуы әскери-стратегиялық тұрғыдан алғанда дұрыс шешім 

169 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. – СПб., 1896.

170 Қожаберген жарау Елім-ай // Үш пайғамбар – 170-б.
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болды. Батыс өңірлердегі бұл күресті ұйымдастырушы ретінде 
деректерде 1710-1722 жылдары Әбілқайыр хан есімі аталады. Ол 
Еділ қалмақтары мен башқұрттарға, жоңғарларға қарсы күресте 
өзін талантты қолбасшы ретінде танытып, жеке ерліктерімен 
де көзге түсті. Міне, осындай жағдайда Есет, Жәнібек сияқты 
батырлардың Әбілқайыр ханға деген сенімдері пайда болды. 
Себебі осыдан бұрын айтып өткеніміздей, Тәуке ханның көзі 
тірісінде-ақ басталған тақ үшін күрес пен жеке дара билікке 
ұмтылушылықтың нәтижесінде саяси аренаға көтерілген Қайып, 
Әбілмәмбет, Сәмеке және т.б. сұлтандарға қарағанда Әбілқайыр 
өзінің жеке бас қасиеттерімен ерекшеленеді. Ол туралы тарихи 
деректерде қарама-қайшылықты пікірлер қалыптасқан. Әсіресе, 
оның Ресей бодандығына өту кезеңіндегі рөлі де әртүрлі бағаға 
ие болып отыр171. Қалай дегенмен де Табын Бөкенбай (1741 ж. 
қ.б.), Тама Есет және Шақшақ Жәнібек батырлар өз таңдауларын 
Әбілқайырға бергенін көреміз. Жәнібек батыр Әбілқайыр ханмен 
жасы тұстас, екеуінің де өмірлерінің белесті кезеңдері 1710 жылғы 
Қарақұм жиналысынан кейін басталған тұлғалар. Сондықтан бірі 
хан, бірі батыр замандастардың сол кезеңдердегі арман-мүдделері 
мен мақсаттарының бір арнада тоғысуы заңды құбылыс еді. Ол 
ізгі арман – туған жерді жау табанынан азат ету, елдің ертеңі 
мен болашағының қауіпсіздігін  қамтамасыз ету үшін күшті, 
орталықтанған хан билігіне негізделген қазақ мемлекеттілігін 
күшейту арманы еді. 

Табын Бөкенбай, Шақшақ Жәнібек, Қанжығалы Бөгембай, 
Қаракерей Қабанбай, Тама Есет, Тайлақ, Ошақты Саурық және т.б. 
батырлар тізе қосып, батагөй билер бас болып, қазақ жасақтары 
жауға бірігіп аттанды. Қазақ қолдарын біріктіру идеясы негізінен 
халықтан шыққан тұлғалардан өрбіді. «ХҮІІІ ғасырдың екінші 
ширегінің басында қазақ ордалары хандарының ішіндегі ең күш-
тісі, алғыры және жігерлісі... Әбілқайыр хан»172 және Әбілмәмбет, 
Сәмеке, Күшік, Жолбарыс сұлтандар, Төле, Қазыбек, Әйтеке 
билер мен даңқты батырлар бас қосқан Ордабасындағы жиында 
бүкіл қазақ жасақтарының қимылын біріктіру мен біріккен қазақ 

171 Ерофеева Хан Абулхаир Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик. 
– 5-15-б.

172 Добросмыслов А.И. Тургайская область: исторический очерк. – 1900. – 6-б.

6-585
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жасағына бас қолбасшы тағайындау мәселесі қарастырылды. 
Бүкіл халық таңдауы Әбілқайырға түсті. А.И. Левшин бұл 
жөнінде: «Ортақ іс ол арада бір-біріне адалдыққа ант беру арқылы 
қастерленді. Әбілқайыр хан бас қолбасшы болып сайланды, сөйтіп 
халықтық әдет бойынша құрбандыққа шалынған бие болашақ 
табыстың кепілі ретінде қабылданды», – деп жазды. Осы жағдайды 
да ол: «Төнген қауіп ішкі өзара қырқыстарды бітістірді, жалпы 
келісім туғызып, бәрін бір нәрсеге бағыттады. Тұтас халықтың 
жиналысында ілгері асудың, ортақ жауға шабуыл жасап, оларды 
ежелгі қырғыз-қазақ жерінен қуып шығудың негізі қаланды»173, 
– деп аша түскен. Ал келесі зерттеуші Н.Г.Аполлова 1726 жылы 
Әбілқайырдың бас қолбасшылыққа сайлануын «Әбілқайыр 
мәртебесінің көтерілуі әскери шонжарлардың ең ықпалды 
өкілдерімен (Бөгембай, Жәнібек, Есет батырлармен) байланысы 
деген түсініктің, сірә, елеулі негізі болса керек», - деп қорытты174.

Сонымен біріккен қазақ қолы Бұланты түбінде «Ақтабаннан» 
кейін алғаш рет жау қолына күйрете соққы береді. Біріккен қазақ 
қолының бас сардарбегі болып Қанжығалы Бөгембай батыр 
сайланады. Сондықтан Орта жүздің қолына қолбасшылық жасау 
Шақшақ Жәнібек батырға жүктеледі. Батыр қазақ жасақтарының 
қарулануын да қадағалауға алады.  Ақтамберді жырау осы кезеңде 
елді ерлікке жетелеген халықтың іштен буған ыза-кегі мен арман 
тілегін: 

  Күлдір-күлдір кісінетіп,
  Күреңді мінер ме екеміз,
  Күдеріден бау тағып, 
  Қамқапты киер ме екеміз?!
  Өзенге бие байлатып,
  Төскейге орда орнатып,
  Төрткілдеп ошақ қаздырып,
  Төбе бие сойғызып,
  Төменде бидің кеңесін
  Біз де бір құрар ме екеміз?!
  Құлаты тауға қол салып,
  Садақтың оғын мол салып,
173 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд и 

степей. – СПб., 1832. ч.ІІ. – 71-б.
174 Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах ХҮІІ 

в.  – 135-б.
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  Бетпақтың ен бір шөлінен
  Төтелеп жүріп жол салып,
  Қолды бір бастар ма екеміз?!
  Майданды дабыл қақтырып,
  Ерлердің жолын аштырып,
  Атасы басқа қалмақты,
  Жұртынан шауып бостырып,
  Түйедегі наршасын,
  Әлпештеген ханшасын
  Ат артына мінгізіп,
  Тегін бір олжа қылар ма екеміз?!175, – деп жеткізгені 

мәлім 
Осындай рухта бас қосып, жауға аттанған жасақтың 

қолбасшысынан бастап, қатардағы жауынгерлеріне дейін ерен 
ерліктің небір үлгісін көрсетті, талайының денесі туған жер төсінде 
мәңгілікке қалды:

  Жауға шаптым ту байлап,
  Шепті бұздым айғайлап,
  Дұшпаннан көрген қорлықтан
  Жалынды жүрек қан қайнап,
  Ел-жұртты қорғайлап,
  Өлімге жүрміз бас байлап176.
Жалпы Бұланты шайқасындағы жеңіс халықтың өз күшіне 

деген сенімін арттырып, рухын көтеріп, жеңіске жігерлендіруімен 
ерекшеленеді. Осылайша қазақ-жоңғар соғыстарындағы бетбұрыс 
кезеңді бастап берген болашақ ұлы шайқас Аңырақайдағы жеңістің 
жалпыұлттық негізі қаланды. 1729 жылы Аңырақай шайқасы 
солтүстікте Балқаш, оңтүстікте Отырар даласы, батысы Шу, 
шығысы Күртіге дейінгі аралықтағы үлкен аймақта өтеді. Шайқасқа 
Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгембай, Шақшақ Жәнібек, 
Тама Есет, Сіргелі Қаратілеуке, Қарақалпақ Құлашек, Шапырашты 
Наурызбай, Құдайменді Жібекбай, Сеңгірбай, Шүйкебай, 
Таңсыққожа, Мамыт, Қасқарау Молдабай, Айнақұл Бәти177, сондай-

175 Бес ғасыр жырлайды. Т. 1. – 61-62-б.
176 Сонда, – 61-б.
177 Қобландин Қ.И. Ер есімі ел есінде// Қазақ халқының ХҮІІІ ғасырдың 

бірінші жартысында өз бостандығы мен тәуелсіздігі үшін азаттық күресі. – 
Целиноград, 1994. – 41-46-б.
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ақ Сыйқым Қарабатыр, Жаныс Өтеген, Ботбай Сәмен, Шымыр 
Қойгелді, Ошақты Саурық, Ысты Төлек, Шапырашты Наурызбай, 
Албан Хангелді, Керей Жәнібек, Қыпшақ Тілеулі, Абақ-Керей 
Жауғашар, Тайлақ, Кете Арал және т.б. батырлар қатысып, 
әрқайсысы өз ру-тайпаларынан құралған жасақтарын басқарды. 
Ал, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгембай, Шақшақ Жәнібек, 
Тама Есеттей батырлар ірі қолбасшылар ретінде көрінді.

Аңырақай түбіндегі жеңіс қазақ-жоңғар соғыстарындағы 
түбегейлі бетбұрыс кезеңін бастап бергенімен, жаудың негізгі 
күшін талқандау әлі алдағы негізгі міндеттердің бастысы болды.

Осы Аңырақай шайқасында болашақта үш жүздің басын 
қосатын, жоңғарға қарсы азаттық күресті ұйымдастыру міндетін 
абыроймен атқарып шығатын Абылайдың жұлдызы жанды. Ол 
жекпе-жекте қалмақтың жас батыры Шарышты өлтіріп, батыр 
аталып, Сабалақ атын тастап «Абылайлап» шапқан ұранынан 
орай Абылай ретінде танылады. Ал, кейін ол Әбілмәмбет ханның 
ұсынуымен Орта жүзге хан деп жарияланар тұста Шақшақ 
Жәнібектен бата алған178. Ел аузында сақталған аңыздарға қара-
ғанда Үйсін Төле бидің түйесін бағып жүрген Сабалақтың шын ата-
тегін, яғни оның Ташкент сұлтаны Уәлидің ұлы екендігін осы тұста 
алғаш рет халыққа жария еткен де Жәнібек батыр деседі. Бірақ, 
Абылайдың ата-тегі анықталғанымен қазақ хан-сұлтандары оны 
бірден мойындай қоймағаны белгілі. Дегенмен де, Абылайдың тек 
хан-сұлтандар ғана емес, қалың қазақ ішінде де өзін-өзі танытуына 
әлі бірталай уақыт керек еді.

Осындай жағдайда Жәнібек батыр Кіші жүз ханы Әбілқайыр 
мен оның саясатын белсенді қолдайды. Себебі сонау Қарақұм 
жиналысынан кейінгі кезеңнен бастап кешегі Аңырақай шайқасына 
дейінгі аралықта Әбілқайыр беделі күшті болды. Оның жеке 
басының қадір-қасиеті мен қолбасшылық қабілеті, хан ретіндегі 
ұйымдастырушылық қызметі әбден мойындалды. Ол А.И. 
Левшиннің сөзімен айтсақ, «повелевая большою частью меньшей 
орды, и простирая власть свою на некоторые роды Средней, он 
думал о пользе народа своего»179.

178 Абылай хан. Тарихи жырлар. Т. 4. – Алматы, 1993. – 61-б.
179 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 

степей. – Ч.2. – 93-б.
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Әбілқайыр ханның Аңырақай шайқасынан кейін Кіші жүз 
аумағына кетуі мен бүкіл үш жүздің атынан (олардың келісімінсіз 
– АТ.-ЗО.) Ресеймен бодандық жөнінде келіссөздер жүргізе 
бастауы нәтижесінде Қазақстанның патшалық Ресейге бодан 
болуының екі ғасырға жуық тарихының басталуына бүгінгі күн 
тұрғысынан беріліп жатқан тарихи баға қарама-қайшылығымен 
ерекшеленді. Көпшілік Әбілқайыр әрекетінің тарихи-шынайы 
себеп-салдарларын мойындағанымен, оның іс-әрекеттерімен толық 
келіспейді. Кейбіреулері хан әрекетін толық даттаса, кейбіреулері 
оны барынша жан салып ақтап алуға тырысады. Бұл мәселе біздің 
негізгі зерттеу нысанымыз болмағандықтан, біз оған толық тоқтала 
бермейміз. Дегенмен Әбілқайыр ханның сол замандағы нақты 
тарихи оқиғалар мен жағдайдардан туындаған әрекетін Жәнібек 
сынды  ел ағалары қолдады. Олар Әбілқайырды қолдап қана 
қоймай, оның саясатын белсенді түрде жүргізушілер болды. Себебі 
Жәнібек батыр Әбілқайыр тұлғасында күшті хан билігіне бағынған, 
бірорталықтанған болашақ күшті қазақ мемлекетін көрді. 

Орыс деректерінде «...бірінші орында тұрған Әбілқайыр 
ханды»180 Жәнібек батыр, Қазыбек би, Шөмекей Жайылхан би, 
және басқа бірқатар билер мен батырлар «бүкіл жеті жұртқа әмірі 
бірдей жүрген және бүкіл Ордаға көші-қон жерін бөліп берген ең 
басты әрі атақты хан» деп мәлімдеген181. 

Жоғарыда Аңырақайда ойсырай жеңілгеніне қарамастан,     
жоңғар қолының толық талқандалмағанын айтып өттік. Нәтиже-
сінде 1732 жылы 7 мың қолдан тұратын жоңғар әскері Орта жүзге 
қайтара шабуыл жасайды. Осы кезде Орта жүз қолын басқарған 
Жәнібек батыр жау қолымен салыстырғанда саны жағынан 
анағұрлым басым жауға тойтарыс береді. Жалпы «қысқа күнде  
қырық шапқан» қалмақтың қазақтармен болған ірілі-ұсақты 
шайқастары туралы нақты жазба деректер болмағандықтан, олардың 
саны, мезгілі, көлемі, нәтижелері туралы айта алмаймыз. Дегенмен 
сол бір тынымсыз заманда атқа қонған ардагер азаматтардың 
бір сәт болса да бел шешпегендері анық. Тынымсыз, алмағайып  
заманда қазақ батырларының қаншама ұрпағы жанын пида етті, 

180 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов и 
материалов). -Т. 1. – 99-б.

181 МИКССР. – Т. 2. Ч. 2. – 266-269-б.; 278-б.
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қанша буын ауысты десеңізші. Ал халық жадында сақталған аңыз-
әңгімелер екі ұрпақтың өкілдерін кейде бір тарихи оқиға апарып 
таңып, жауға бірге аттандырады. Бұл да болса кешегі күні ел үшін 
қасық қаны қалғанша аянбай күрескен батыр бабалар туралы 
нақты, шынайы зерттеулердің әлі күнге дейін жүзеге асырылмай 
келе жатқанынан болар.

Жалпы «Аңырақай» шайқасынан кейінгі кезеңде Жәнібек 
батырдың да  өмірі мен қызметінің жаңа кезеңі басталды деп айтуға 
болады. Бұл кезеңде жасы орда бұзар отыздың бел ортасыннан асқан 
батыр ел ағасы ретінде танылып, халықтың ішкі мәселелерімен, 
келелі мемлекеттік деңгейдегі істермен айналыса бастайды.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Жәнібек батырдың бұл 
кезеңдегі өмір белестері орыс әкімшілігімен қарым-қатынастарына 
байланысты құжаттарда көрініс берген.

Қазақтардың Ресей боданынан өтуі  Әбілқайыр хан есімімен 
байланысты екендігі белгілі. Ал, Жәнібек батыр да жоңғарға 
қарсы күресті одан әрі жалғастырып, төнген қауіптен құтылу үшін 
Ресейдей күшті одақтасқа арқа сүйеуді қолдағаны белгілі. Осы 
орайды 1738 жылы тамыз айында Әбілқайыр ханмен бірге Ресейге 
бағынуға ант берген Кіші жүз бен Орта жүздің 56 адамының 
ішінде 6 тамыз күні ант бергендерінің ішінен біздің қаһарманымыз 
Жәнібек батыр есімі де аталады182. Ал, осы елу алты адамды 
рулары бойынша талдасақ. 17 кісі – арғын, 7 адам – найман, 4 адам 
– қыпшақ, 2 адам – тама, 10 адам – табын, 3 адам – жағалбайлы, 1 
адам – кердері, 4 адам – алаша,  2 адам – байбақты,  2 адам – жаппас, 
2 адам – масқар, 1 адам – шөмекей, 1 адам – кете183 екенін көреміз. Х. 
Досмұхамедұлы осы мәліметтерді талдай келе мынандай тұжырым 
жасайды: Барлық Кіші жүзден 28 адам қол қойғанда, азғана Орта 
жүзден 28 адамның қол қойғаны, Кіші жүздегі ең көп болған он екі 
ата Байұлынан тек төрт рудың он адамының қол қойғаны, қалған 
сегіз рудан бір адамның болмағаны, Кіші жүзде көптік жағынан 
екінші орын алғын Әлімұлынан тек екі адамның болғаны – қалың 
қара қазақтың патша өкіметіне бағынуға риза болмағандығын 
көрсетеді. 

182 Крафт И. Сборник узаконений киргизских степных областей. – Оренбург, 
1808. – 46-б.

183 Сонда, – 43-46-б.
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Ант қағазға Әбілқайырмен бірге қол қойған бүкіл Кіші жүз 
бен бір бөлек Орта жүз деп айту қате. Ант беруші Қошқарұлы 
Жәнібек, Бөкенбай секілді батырлар, осылардың соңына ерген 
аз ғана елдің өкілдері184. Бұл пікір өте орынды айтылған деп 
есептейміз. Себебі алғашқы кезінен бастап өз өкілеттілігін асыра 
пайдаланып, бүкіл үш жүздің атынан сөз берген Әбілқайыр 
әрекетінің шынайы жағдайына патша үкіметі әкімшілігінің 
шенеуніктерінің де көзі жеткені белгілі. Ал, Бөкенбай, Жәнібектей 
батырлар хан әрекетіне іштей наразы болғанымен, оның бұл 
қадамға баруының түпкілікті себептері мен мақсатын түсіне білді. 
Сондықтан оны қолдады. Орыс тіліндегі деректерде Жәнібек 
батырдың Ресей бодандығын қабылдағаннан кейінгі іс-әрекеттері 
туралы сақталып қалған мәліметтерге қарай отырып, батырдың 
да орыс бодандығын шартты сипатта деп қана қабылдағанын 
байқауға болады. Ресей мемлекетінің қазақ жерлеріне бекіністер 
салуына үзілді-кесілді қарсы шыққан батыр, дегенмен 1739 жылы 
шекара комиссиясының бастығын В.А. Урусовпен қазақ-орыс сауда 
қатынастарын орнату мен саяси байланыстарды одан әрі нығайтуға 
бағытталған келіссөздерге қатысты. Ол патша әкімшілігінің қазақ 
даласындағы саяси бағытын қолдап, оны жүзеге асыруға барынша 
атсалысты. Жәнібек батырға Қазақстан мен Ресей арасында сауда 
қатынасын ұлғайтуды көздеп, патша үкіметінен Жайық өзені 
маңындағы Қаракөл деген жерде Орта жүз қазақтарының сауда 
жасауына рұқсат беруін өтінген185. Патша әкімшілігі Орта Азиядан 
Орынборға қатынап тұрған сауда керуендерінің қауіпсіздігін 
қамтамассыз етуді Жәнібек батырға жүктеген. Батыр орыс сауда 
керуендерінің қауіпсіздігі туралы кепілдік бере отырып, қарулы 
орыс әскерлерінің қазақ жерімен өтуіне жол бермеді. Бұл да 
батыр бабаның дипломатиялық шеберлігін көрсетсе керек. 
Жәнібек батыр 1742 ж. қазақтар мен қалмақтар арасындағы бейбіт 
қатынас орнату жөнінде шарт жасасуға қатысқан. Сол жылы Ор 
қамалында Орынбор комиссиясының бастығы, кейінірек Орынбор 
губернаторы болған И.И. Неплюевпен Кіші жүз және Орта жүз 
феодалдары жүргізген келіссөздерге қатысып, Ресей үкіметінің 

184 Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы – Избранное. – Алматы, 1998. – 33-б.
185 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов и 

материалов). -Т. 1. – 130-133-б.
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қазақтар мен жоңғарлар арасындағы дау-жанжалды шешуге 
бағытталған шараларын қолдады186.

Осы кезеңде Болат хан қайтыс болғаннан кейін бүкіл үш 
жүздің ұлы ханы болып сайланған Әбілмәмбет ханның билігіне 
сырт көзге бағынғанымен, беделі мен атақ-даңқы үш жүзге 
бірдей тарай бастаған Абылай жоңғар тұтқынына түседі. Өзі үміт 
артқан сұлтанның жау қолында қалуы, сондай-ақ өзге хандардың 
оны босатып алуы үшін ешқандай пәрменді әрекет жасамауы 
батырдың жанына батты. Үш жүздің басын қосып, елдігін 
қалпына келтірер хан болар деп ендігі үміт-назарын Абылайға 
артқан тұста, оның жайы мынау болды. Сондықтан батыр 1740-
1741 жылдары жоңғар қоңтайшысының тұтқынындағы Абылайды 
құтқарып алуда да ерекше дипломатиялық шеберлік танытқан. 
Орынбор комиссиясының бастығы И.И.Неплюевпен арадағы 
қатынасын ұтымды пайдаланып, жоңғар қонтайшысына арнаулы 
елшілік шығартқан, бұл іске Әбілмәмбет, Әбілқайыр хандарды да 
араластырып, ақыры Абылайды басқа адаммен аманатқа ауыстырып 
алған. Батыр Абылай сұлтанның Орта жүзге хан болып сайлануын 
батыл қолдаған. Жоғарыда айтып өткеніміздей оған хан сайланар 
кезінде арнайы батасын да берген. 1742 жылы қыркүйек айында орыс 
үкіметі Жәнібек батырға тархан атағын беретінін хабарлайды187. 
Келесі жылы бұл уәдесін орындайды да. Мұның басты себебі орыс 
үкіметі патшаның құпия кеңесшісі И.И. Неплюевты 1742 жылдың 
20 тамызынан 7 қыркүйекке дейінгі сапарында Орта жүз бен 
Кіші жүз руларының Ресейдің қол астына өтуінің жағдайларын 
тағы бір рет пысықтау үшін аттандырған еді. Құпия кеңесші осы 
сапарында «между киргиз-кайсаками не  меньши ханов силен»188,- 
деп көрсетілген Жәнібектей белді де, беделді батырларды өз 
саясатын жүзеге асыруда пайдалануды көздеді. Неплюев қазақтың 
осы тұстағы бетке ұстар беделді адамдарына үсті-үстіне бағалы 
сыйлықтар ұсынып жатты. Мәселен, ол Әбілқайыр ханға, оның   
ұлы Ералы сұлтанға, Жәнібек батырға күміс сапты қылышты 
бірінші күні-ақ ұсынса, 23-тамызда оларға қайыра сыйлықтар табыс 

186 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов и 
материалов). -Т. 1. – 230-б.

187 Сонда. – 253-254-б.
188 Бұл да сонда. – 254-б.
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етіледі. Құпия кеңесшінің бұл әрекеті қазақтың басшы адамдарын 
өз жағына тарту үшін түрлі амалдар жасағанын көрсетеді деп 
ойлаймыз. Кұпия кеңесші мұнымен ғана тоқтап қоймай, оңашада 
Жәнібек батырға «оның есімін ұлы мәртебелі патша ағзамның өзі 
жақсы білетінін және құрмет тұтатынын, алдағы уақытта осыған 
сәйкес мәртебе ұсынатынын» айтып үлгереді189.  Ол Әбілқайр 
ханның, оның ұлы Ералы сұлтанның, Жәнібек батырдың құрметіне 
арнап қабылдау да ұйымдастырады. Бұл қабылдауға ұзын-ырғасы 
231 адам қатысады190. Бұл жағдайлардың барлығы, әрине батырдың 
ел ішіндегі беделін асқақтатып жіберді. Егер бұл атаққа анықтама 
берсек «тарханство есть ... степное княжество. В народе ежели 
не превосходит, то верно, не уступают по силе ханской»191. Яғни, 
тархандық құқық оны иеленген адамға белгілі бір аймақты мәңгілік 
иелену құқығымен қоса, тоғыз рет қандай да болмасын қылмыс 
түрінен жаза тартпауға кепілдік берген.

Жәнібек батыр XVIII ғасырдың 30-40-жылдарынан бастап, 
мемлекеттік-дипломатиялық істермен белсенді айналасса да, 
қаруын қолынан ешқашан тастаған емес. Мәселен 1742 жылы 20 
мың қолмен Орта жүз жерін қайта ойрандаған жоңғар қолына қарсы 
шайқасты басқарса, 1745 жылы тұтқиылдан шабуылдап, Нұра 
өзеніне дейін жеткен жоңғарларға қарсы шайқаста да тұғырынан 
түсе қойған жоқ. 1742 жылы жоңғар қоңтайшысының беделді қазақ 
батырлары мен билеушілерінің өз ордасына аманат жіберуі туралы 
астамшыл әрекетіне бірден қарсы шығып, бұл талапты орындаудан 
үзілді-кесілді бас тартады. 

1748 жылғы Әбілқайырдың өлімінен кейін Жәнібек батыр оның 
ұлы Нұралының хан болып сайлануын қолдайды. Осы мәселеге 
байланысты орыс императрицасына хат та жолдайды192. 

Әрине, батырдың бұл тұстағы барлық әрекеті бір орталыққа 
бағынған, күшті хандық билігі бар Қазақ мемлекетін нығайту, оның 
ішкі тұрақтылығын қамтамасыз етіп, сыртқы жаулардан қорғауға 
бағытталды. 

Әртүрлі жазба деректерде сақталған мәліметтерге қарағанда, 

189  Рычков П.И. история Оренбурнгская. – 51-б.
190 Сонда. – 73-б.
191 Бекмаханов Е. Присоединение Казахстана к Риссии. - М., 1957. - 121-164 

-б
192 Әлденұлы Б. Орынбор мұрағаттары – 131-б.
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батыр әрқашан өзінің ерекшелігін сақтаған. Ол М. Жұмабаев 
жырлағандай: «Өзіне тірі жанды тең көрмейтін, тәкаппар Қошқар-
ұлы ер Жәнібек» асқан дәулетті де адам болса керек. Мәселен 
деректерде Жәнібек тархан И. Неплюевпен келіссөз жүргізуге 
1742 жылы 14 маусымда Ор бекінісіне келгенде қасына 513 
жігіт ертіп келгені айтылады. Мұндағы бір назар аудраралық 
жағдай барлық жігіттер бір түсті ат мініп, біркелкі киініп келген. 
П.И. Рычков мұндай сән-салтанаттың көне құрлықтың ешбір 
мемлекетінде кездеспейтінін айтып, тамсана жазған193. Жәнібек 
батыр Қанжығалы Бөгембай, Қаракерей Қабанбай, Уақ Баян, 
Тама Есет батырлар сияқты тұрақты он мың қолға жететін 
жауынгерлерді үнемі басқарып жүрді. Осы кезеңде «батырлардың 
пұрсатты жағдайы олардың жеке қасиеттерімен қоса, соғыстағы 
табыстарына, беделді рулық байланыстары мен байлығына, 
яғни жат елдерге соғыс жорықтары кезінде олардың қолға 
түсірген олжасының мөлшеріне, сондай-ақ көпшілік бөлігі қазақ 
жастарынан тұратын ерікті жасақтарының санына байланысты 
болды. Сондықтан өзінің байлығы мен қазақтар арасындағы саяси 
ықпалы жөнінен кейбір батырлар, мысалы Орта Жүздің Арғын 
бірлестігінің Шақшақ руынан шыққан Жәнібек сияқты батырлар, 
кейде билеуші хандар мен сұлтандардан да асып түсіп отырды»194. 
Батырдың жеке басының қасиеттеріне тоқталсақ, Ш. Уәлихановтың 
жазуынша ол аз сөйлеп, көп тыңдайтын, ердің құнын екі ауыз 
сөзбен шешетін шешен адам болған195. Халық аузында сақталаған 
деректерда Жәнібек батыр кейде абыз деп те аталады. Егер «абыз» 
сөзі арабтың «хафиз» немесе «ғалым, білгір, білімді» деген мағына 
беретінін, сондай-ақ қазақ қоғамында бұл атақ жазба ортаазиялық 
түркі (шағатай тілі) тілін білетін адамдарға берілетінін, әрі мұрағат 
қорларында батырдың атынан жазылған хаттардың сақталғанын 
ескерсек, онда батыр баба өз заманының көзі ашық, оқыған адамы 
болған болуы да керек деп топшылай аламыз.

Сондай-ақ батыр бабаның ұрпақтары да өсіп өнген, бүгінде бір 
рулы елге айналған. Бәйбішесі – Ұлы жүз шанышқылы Тұрсынбай 

193 Рычков П.И. Топография Оренбургской губерни. – 53-б.
194 Қазақстан тарихы: көне заманна бүгінгі күнге дейін. 5-томдық. – Алматы, 

1998. – 3 том. – 203-б.
195 Валиханов Ч.Ч. Исторические предания о батырах ХҮІІІ в. // Валиханов 

Ч.Ч. Собр. Соч., Т. 1. - 218-б.
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датқаның қызы, екіншісі – Кіші жүз Алшын Әйтеке бидің қызы, 
үшіншісі – қалмақ ханының қызы, төртіншісі – Кіші жүз керейіт 
Қосым батырдың кызы екен. Бәйбішеден – Дәуітбай, Жауғашар, 
қалмақ ханының қызынан – Ақпанбет, Тоқпанбет, Деріпсалы, кіші 
әйелінен – Тоқтамыс туады. Жауғашар атты ұлының есімі орыс 
деректерінде жиі ұшырасады. Себебі орыс үкіметімен әкесінің 
атынан шақшақ Бөгембай батырмен бірге кейде осы Жауғашар 
келіссөздер жүргізген196. Патша үкіметі 1759 жылғы жарлығымен 
батырдың үлкен ұлы Дәуітбайға әкесінің тарахан атағын берген197. 
Бірақ патша үкіметі 1869 жылы ұрпақтарына үздіксіз мұраға 
ауысатын тархан дәрежесін жойғаны белгілі. Бұл да болса 
паташалық Ресейдің отарлау саясатының бір уақытша пайдаланған 
қитұрқы саясаты болғанын көрсетсе керек. Ал, атақонысы Торғай 
даласындағы Тосын құмында қайтыс болған батырдың сүйегін игі 
жақсылардың ұйғарымымен Түркістандағы Қожа Ахмет Иассауй 
кесенесіне жеткізіп, басына белгі тасын орнатқан ұлы – Ақпанбет. 

XVIII ғасырдағы жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық 
күрестің басты қаһармандарының бірі, бар ғұмырын ел мен жердің 
азаттығы мен жарқын болашағына арнаған Шақшақ Жәнібек батыр 
1751 (кейде 1752 ж.) жылы көз жұмды:  

  Жауға шапса қасқайып қол бастаған,
  Дауға саласа суырылып топ бастаған,
  Қазақтың Жәнібектей батыры өтті,
  Артына ерлігі мен сөз тастаған198. 
Жәнібек батыр есімі XVIII ғасырдағы қазақ халқының күрделі, 

әрі қым-қиғаш оқиғаларға толы тарихында ерекше орынға ие. 
Тарихтың ұзын-сонар көшіне бүгінгі күн тұрғысынан көз сала 
отырып, ел мен жердің азаттығына бар ғұмырларын арнаған 
бабалар өмірінің тағылымына ден қою ғана болашаққа деген 
сенімді күшейте түспек.

196  Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов и 
материалов). -Т. 1. – 384-389-б.

197 Сонда. – 384-389-б.
198 Шақшақ ұлы ер Жәнібек: дастан // Шақшақ Жәнібек батыр. – 123-б.
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§ 7. Шақшақ Бөгембай батыр Шақшақ Жәнібек 
батырдың жақын серігі

Ресми құжаттарды Шақшақ Жәнібек есімімен бірге айтылатын 
батыр бабалармыздың бірі – Қожекеұлы (кейбір деректерде 
Бірқұртұлы) Бөгембай батыр. Ол 1700 жылдары қазіргі Қостанай 
облысы Жанкелдин ауданындағы Торғай өзенінің бойында 
дүниеге келген. Арғынның Шақшақ руының Қараман атасынан. 
Шақшақ Бөгембай батыр деген атпен де белгілі бұл батыр ХҮІІІ 
ғасырдың 20-жылдарындағы оқиғаларда ерлігімен көзге түсіп, 
белгілі бола бастайды. Әйгілі батыр, алғашқы тархан Шақшақ 
Жәнібек батырдың туысы, жақын серігі болған. Батыр ат жалын 
тартып мінгеннен, өмірінің аяғына дейін арғын-қыпшақ, кейінірек 
Кіші жүз қазақтарының да қолына қолбасшылық жасаған. Ол 
Маңғыстаудан Жайықтың шығыс жағалауы, Ойыл, Жем, Сағыз 
өзендері бойынан бастап, қазақ даласының келесі бір шеті 
Түркістан, Шу, Жетісу, Аягөз өңірлеріндегі талай-талай дүбірлі 
шайқастарға қатысқан. Тіпті, Алатау қырғыздарына жасалған 
жоңғар шапқыншылықтарына тойтарыс беруді ұйымдастырған. 

1717 жылғы Аягөздегі шайқаста алғаш ерлігімен топ жарып, 
батыр атағын иеленіп, «Ақтабан шұбырынды» жылдарындағы ел 
басына төнген қайғы-қасіретте халықты қорғау мен жауға тойтарыс 
беру ісін ұйымдастырушылардың алдыңғы қатарларында көрінген. 
Аңырақайдағы ұлы жеңістен кейінгі туған жерді жау қолынан азат 
етуде де ерен ерліктің небір үлгілерін көрсеткен. ХҮІІІ ғасырдың 
30-40-жылдары аралығында Орта жүздегі ең ықпалды және бай 
старшындардың бірі болды. Міне, осы тұстан бастап батырдың 
есімі орыс тіліндегі жазба деректерден көптеп кездесе бастайды. 
Шақшақ Жәнібек батырмен бірге Әбілқайыр ханның ұстанған 
бағыты мен саясатын белсенді қолдаушы ретінде танылады. 1732 
жылдың жазында қазақ ру-тайпаларынан Ресей бодандығына өту 
жөнінде ант алу үшін Кіші жүз ру-тайпаларының солтүстіктегі 
көші-қон аумағына келген М.Тевкелев миссиясы тұсында батыр 
Әбілқайырдың жақын серіктерінің бірі ретінде осы оқиғалардың 
басы-қасында болған199. Осы жылы Шақшақ Бөгембай батыр 21 

199  Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов 
и материалов). -Т. 1. – 384-б.
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мамыр күні М. Тевкелевті Орта жүзге өзімен бірге баруға шақырып 
келеді. Батырдың хабарлауынша, қоңтайшыдан әскер келе жатқаны 
туралы хабар жеткен. Ал, мұндай жағдайда әркім өз ұлысы мен 
адамдарын қорғаумен әлек болып кетеді. Сондықтан өзімен бірге 
барып ант қабылдауын өтінген. Тевкелев өзінің Орта жүз аумағынан 
өте қашықта екендігін, әрі 2-3 апта ғана тек жолға кететінін ескертіп, 
қалмақтардың мұндай әрекеттеріне алданбауларын ескерткен. 
Содан Бөкембай батыр өзінің бір адамын Орта жүзге аттандырып, 
одан хабар келгенше, орыс елшісінің қасында қалған200. 3 шілде 
күні Бөкембай батыр Тевкелевті ант қабылдау үшін Орта жүзге 
қайта шақыртқан. Елшіден келісім ала алмағандықтан, Орта жүзді 
Ресей билігін мойындауға көндіруге уәде берген201. Бірақ Ресей 
бодандығына өту жөніндегі антты 1738 жылы тамыз айында 
қабылдайды202. Орыс әкімшілігін қатты мазалаған оқиғалардың 
бірі өзін жоңғар қоңтайшысының бауырымын деп жариялап, 
қазақ арасына келіп тығылған башқұрт көтерілістерінің жетекшісі 
Қарасақалға байланысты мәселелер болғаны белгілі. Сондықтан 
орыс әкімшілігі қандай да жолмен орыс саясатына қолдау білдірген 
қазақтың белді азаматтарын осы істе пайдаланып қалуға тырысты. 
Сондықтан бұл мәселе, яғни Қарасақалдың тығылып жүрген жерін 
анықтау Шақшақ Бөгембай батырға да тапсырылған болуы керек. 
Орыс деректерінде сақталған жазбаларға қарағанда батыр 1740 
жылы генерал-лейтенант, князь Урусовқа Орынбор қаласына келіп, 
Қарасақалдың үйсіндердің арасында екенін білгендігін, бірақ оны 
ұстап ала алмағанын айтқан203. 

Батыр тек сыртқы жауларға қарсы азаттық күресті 
ұйымдастырушылардың бірі ғана емес, ел ағасы ретінде оның ішкі, 
сыртқы жағдайына алаңдаған халықтың бейбіт өмірі мәселелерінің 
түрлі түйткілдерін шешуге де қатысқан. Ресей бодандығын 
мойындай отырып, орыс-қазақ қатынастарының нығаюына күш 
салды. Әсіресе, Орта жүз қазақтарының шекаралық шептегі орыс 
көпестерімен айырбас сауда байланыстарын ұлғайтуға мүдделілік 

200  Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов 
и материалов). -Т. 1. – 74-б.

201 Сонда. – 76-б.
202 Крафт И. Сборник узаконений киргизских степных областей. –44-б.
203 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов и 

материалов). -Т. 1. – 135-б.
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танытты. Орынбор өлкесі мен Сібірдегі патша үкіметінің жергілікті 
өкілдерімен тату-тәтті көршілік қарым-қатынастарды жақтады. 
Осылайша, ХҮІІІ ғасырдың 40-жылдарынан бастап Жәнібек 
тарханмен бірге Орынбор шенеуніктерімен тұрақты саяси-
дипломатиялық байланыстарға қол жеткізді. Мәселен, Жәнібек 
батырмен бірге 1747 жылы 20 мамырда Орынбор губернаторы И.И. 
Неплюевке жолдаған хаттарында Орта жүз жері арқылы өтетін 
тауар керуендерінің қауіпсіздігі жөнінде кепілдік берген204. Осы 
керуеннің қауіпсіздігі жөнінде кепілдік бере отырып, батырлар 
қарулы орыс әскерін қазақ жері арқылы өткізбеуге қол жеткізген. 
Бұдан былайғы жылдары да батыр орыс-қазақ қатынастарының 
түйінді мәселелерін шешу ісінде ерекше рөл атқарады. 1748-
1749 жылдары аралығында Ор бекінісінде Тевкелевпен бірнеше 
рет кездесіп, әртүрлі келіссөздерге қол жеткізген. Мәселен, 1748 
жылы 20 маусымда Шақшақ Бөгембай батыр Жәнібек тарханның 
ұлы Жауғашармен бірге Тевкелевпен аманаттарды ауыстыру, 
шапқыншылықтарды тоқтату, орыс тұтқындарды қайтару және 
сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамассыз ету жөніндегі 
бірқатар мәселелерді талқылаған205. Бұдан кейінгі кездесулерінде 
де Бөгембай батыр Жәнібек тарханның жақын туысы, әрі сенімді 
серігі ретінде де Тевкелевпен «тең дәрежеде» Жәнібек тарханның 
да атынан келіссөздерге сөз байласқан206. Сондай-ақ батыр орыс 
шенеунігіне қазақ халқының тұрмыс-салты, әдет-ғұрпы туралы 
құнды этнографиялық мәліметтерді де берген.

Батыр өмірі қолынан қаруын тастамай өткенге ұқсайды. Ресей 
бодандығы сыртқы жауларды анталаған қаупін сейілткенмен, халық 
әрқашан өзінің қауіпсіздігін өзі қамтамасыз еткен. Сондықтан 
Бөкембайдай батырлар ел ағасының жасына келсе де, ел шетіне 
жау тигенде үйде қарап жатпаған. Осындай шайқастардың бірінде 
1759 жылы Маңғыстау аумағындағы түрікмендермен болған 
кезекті бір соғыста батыр ауыр жараланады. Серіктері жарақаты 
ауыр батырды найзаға салып әкеле жатқанда, жолда көз жұмады.

ХҮІІІ ғасырдай аламан заманда өмір сүріп, бар ғұмырларын 

204  Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сборник документов и 
материалов). -Т. 1. – 349-350-б.

205 Сонда. – 383-384-б.
206 Сонда. – 384 -389-б.



ел мен жердің азаттығы мен болашағы үшін күреске арнаған 
қазақ батырлары шоғырының ішіндегі шоқтығы биік батыр 
бабаларымыздың бірі – Шақшақ Бөгембай батыр есімін бүгінде 
біреу білер, біреу білмес. Дегенмен батыр бабамыз ерлік істері мен 
тағылымы ешқашан ұмытылмақ емес.
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СЕГІЗІНШІ ТАРАУ

 АРҒЫНДАРДЫҢ ПАТША ӨКІМЕТІНІҢ ӘКІМШІЛІК-
САЯСИ РЕФОРМАЛАРЫНА ҚАТЫНАСЫ

ХІХ ғасырдың бірінші жартысы Қазақстанның әлеуметтік-
саяси өмірінде ерекше орын алады. Бұл кезеңде империя өзінің 
отарлау саясатын нығайту мақсатында бірнеше әкімшілік-саяси 
реформаларын жүргізді. Сонымен қатар осы кезеңде бодандық 
бұғауын үзуге бағытталған бірқатар ұлт-азаттық көтерілістер болып 
өтті. Реформалар мен азаттық қозғалыстар Орта жүз тайпаларына 
да қатысты болып, оның аумағын қамтыды. Енді Ресей әкімшілік-
саяси жүйесінің Қазақстанға, соның ішінде Орта жүзге, арғын 
тайпаларына енгізілуін қарастырайық.

1781 жылы Абылай хан қайтыс болғаннан кейін оның 
ұрпақтарының арасында билік үшін тартыс күшее түсті. Тақ 
мұрагерлерінің кикілжіңдері хан билігін әлсіретті. Хандардың 
халық мүддесінде билік құрмауы олардың наразылықтарын 
тудырып, патшалық империяға шағым жасауға итермеледі. 1795 
жылы Орта жүздің екі сұлтаны, 19 ақсақалы және 122360 тұрғыны 
патшайым ІІ Екатеринаның атына Уәлиді хан тағынан тайдыру 
туралы өтініш жіберді207. Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық 
қозғалысы кезінде хан билігін жою әрекеті сәтсіздікке ұшыраған 
патша үкіметі бұл мәселеге аса тиянақтылықпен қарады. Қалайда 
хан билігін әлсіретуді мақсат етіп қойды. Осыған орай Уәлимен 
қатар екінші хан етіп Бөкей сұлтанды тағайындады. 

1810 жылдың 27 желтоқсанында Сібір әкімшілігі “бодандыққа 
ант беруді” әзірлеп, Есіл, Жоғарғы Ертіс, Алтай шептерінің 
барлық бекіністеріне жіберді. Ол Ресей бодандығын қабылдаған 
қазақтарды Ресейге бағдар алуды қатаң ұстануға міндеттеді және 
“ант бұзушылық үшін қатаң жазалау көзделді. Патша әкімшілігінің 
осындай әрекеттері Орта жүздегі жағдайды одан әрі шиеленістіріп, 
елді дүрліктірді. Ең көреген сұлтандар, билер, ақсақалдар, көптеген 
қазақ ауылдары төніп келе жатқан қауіптен сезіктеніп, Қытайға 

207  Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т. 1. -СПб., 1906. 
-84-б.
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қоныс аударып, Орта Азия иеліктеріне таяу жерлерге көшіп 
кетті208. 

Осындай саяси жағдайда империяның патшайымы және үкіметі 
Бөкей мен Уәли хандарды бейбіт жолмен тақтан тайдырудың 
жолдарын қарастырды. Ресей “бөліп ал да, билей бер” деген 
саяси принципті ұстанып, хандарды бір-біріне айдап салды. 
Саяси күресте ауқатты сұлтандарды өз жағына тартуға ұмтылып, 
өз пиғылын іске асыруда келелі нәтижелерге қол жеткізді. 
А.И.Левшиннің табындарында 8, 9, тіпті 10 мың жылқысы, 400-500 
түйесі, 20 мыңға тарта қойы бар қазақтардың аз еместігі жөніндегі 
мәліметтері қоғамда бай мал иеленушілердің, сұлтандардың 
жағдайын айғақтайды. Байлық саяси салмақ берді. Мыңғырған 
мал тек төре ұрпақтарында ғана емес, қарадан шыққандардың 
қолында болған. Мәселен, тобықты руының биі Өскенбай бидің 
даңқы бүкіл Орта жүзге тараған. Оның дәлелі Өскенбайдың 
асына жиналған жамағат қазаны қайғырып жылаған. Сол кезде 
Байжігіт Танабайұлы жылағандарға басу айту үшін әйгілі Жанақ 
қобызшыдан қаралы күй ойнауын өтінген. Қобыздың күңіренген 
әуені естілген кезде ғана жиналған жұрт сабасына түскен. Асқа 
келген алты алашқа белгілі билер, байлар асып-тасыған байлық 
пен молшылыққа таңдай қағысып, риза болған209. Өскенбай бидің 
ұлы Сарыарқаның әйгілі биі Құнанбай әкесінен қалған мұра - 
мол байлықты еселеп, дақпырты кең далаға аңыз болып тараған. 
Құнанбай қажының байлығының дәрежесін мұрағат қойнауында 
сақталған деректер айғақтайды. Аға сұлтан өзінің туған әпкесі 
Әнелді Аягөз округі Мұрын-Найман болысының сұлтаны Омар 
Жанбөбекұлына тұрмысқа ұзатқан кезде жасауына бір мың жылқы 
берген210.

Құнанбай 33-34 жасында бай мал иесіне айналған. Байлық 
оған саяси салмақ қосып, жергілікті Шыңғыс ұрпақтарының 
алдында елеулі артықшылықтарға ие етті. Алайда патша үкіметінің 
әкімшілік-саяси реформалары оның қазақ қоғамындағы рөлі мен 
ықпалын әлсіретті. 

208 Касымбаев Ж.К. Казахстан-Китай: Караванная торговля в ХІХ – начале 
ХХ вв. –А., 1996. -48-б.

209 Касымбаев Ж. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение. 
–А., 2004. -25-б.

210 Сонда, -26-б.

7-585
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Қазақ даласында Ресейдің әкімшілік-аумақтық басқару 
нысанына жақын басқару түрінің болмауы әрі хан билігінің әлі де 
сақталуы патша үкіметін байыпты саясат ұстануға мәжбүр етті. 
Империяның басқарушы топтары қазақ қоғамында хан билігін 
жоюға пәрменді жоспар құруға бет алған кезде, 1817 жылы Орта 
жүзде Бөкей хан, ал екі жылдан кейін Уәли қайтыс болды. Мұндай 
жағдай патшалық билікке өте тиімді ықпал етті. Ол біржақты 
қадамға Орта жүзде хан тағайындамауға бел байлады.

1822 жылғы 22 маусымда патша “Сібір губернияларына 
арналған мекемелер”, “Бұратаналарды” басқару туралы жарғы; 
“Қырғыз-қайсақтарды басқару туралы” т.б. 10 заңды бекітті211.

1822 жылғы заңға Орта жүздің халқы да, билеушілері де тосыр-
қай қарап, жақтырмады. Хандық биліктің жойылуына наразы хан, 
сұлтан, билер қытай елімен келіссөздер жүргізуге ұмтылды. Осы 
оқиғалар Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының “Қазақ түбі” топтамасынан 
көрініс тапқан. Уәлиден соң хан сайланған Ғұбайдолланың 
(М.Ж.Көпеевтің “Қазақ түбі” үлгілерінде Абайділдә деп жазылған) 
билігін патша өкіметі мойындамай, 1822 жылы Сперанский 
уставына сүйеніп, Орта жүздегі хандық билікті жойды212. Сол жылы 
Ғұбайдолланың Қытайға аттанған қазақ елшілігін Цин империясы 
да қызу қолдап, 1824 жылы Баянауылға 300 жауынгері күзетімен 
10 қытай шенеунігі келіп жеткен. Патша әкімшілігіндегі әкімдер 
нұсқауымен Қарабышев, Путинцев, Чернецкий отрядтары шұғыл 
түрде Баянауылға жетіп, хан ордасы мен Ғұбайдолланың күзет 
жасағын тұтқындап, орыс офицерлері қысымымен Ғұбайдолла Цин 
елшілерінен хан атағын қабылдаудан бас тартқандығын мәлімдеуге 
мәжбүр болып, соңында әскери күзетпен Ғұбайдолла хан мен оның 
серігі Торайғыр би Омбыға жөнелтілген. Ғұбайдолла Березов 
қалашығында 1848 жылға дейін қамалып, кейіннен босатылып, 
елге қайтарылған213. Осы турасындағы мәліметтер М.Ж.Көпеев 
еңбегінде былайша жазылған: “... Сиыр жылы. Он шақты қытай 
келіп: “Ағаш кестірмеймін, қала салдырмаймын, қазақ, саған 
қарамайды, бізге қарайды”, - деп таласқан. Сонда Уәли ханның 

211 Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в 
первой половине ХІХ в. –Омск, 1995. -79-б.

212 Жүсіпова Л.Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы – деректанушы. -Павлодар, 
2005. -110-б.

213 Моисеев К.А.Қазақтың соңғы ханзадасы //Хан Кене. -Алматы, 1993. -14-б.
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бәйбішесінің баласы Абайділдә ханның заманы...  Сонда орыстың 
полковойы: “Қазақ шүршітке қарайсың ба? – дегенде... Торайғыр 
мен Абайділдә ханды алып кетіпті... Сол барғаннан Омбыда 70 күн 
жатыпты...”214. Осындай күш көрсету, зорлық қылу әрекеттерінен 
кейін қазақтың сұлтан-билері империяның заңдарын амалсыз 
мойындап, отарлау саясатына мойынсұнған. Торайғыр би Омбыда 
70 күн қамауда отырған кезде Арқа жеріндегі Орта жүздің сұлтан, 
билері қорқып, шұрайлы жерлерін бекініс, шептер салуға берген 
көрінеді. Сөзіміз дәлелді болу үшін Мәшһүрдің “Торайғыр мен 
Шоң” әңгімесінен үзінді келтірейік. Орыстың полковойы: “- Бізге 
не Шоң, не өзің (бұл жерде өзің деген Торайғыр би) анда-санда 
келіп тұр. Сені жеріңе қайтаралық, - депті.

- Өзіңде ақылдан дәнеме жоқ екен ғой. Сенің ақ патшаң біздің 
ауылға неше барды? Шоң – сондай, қазақтың ақ патшасындай 
кісісі. Ол сенен не аламын деп келсін. Мен сегіз санатың қатар кісі 
мен сенің сегіз санатың біздің ауылға неше барды? Біз де – сондай 
керексіз орынға қаңғып жүрмейтін кісіміз, - депті.

Сонда полковой айтты дейді:
- Аюдан да күшті екенсің. Жетпіс күнде аюды құрдай 

жорғалатушы едік. Сені еліктіріп көндіктіре алмадық. Бар, бар, 
енді – деп қайырып қоя берген екен. 

Бұл жақта Абайділда мен Торайғырды алып кетті деп, қазақ 
қорқып, Баян аулаға Шоң, Көкшетауға ұлы ханның тоқалы Айғаным 
қала салдыра бастаған екен. 

Торайғыр өкпелеп:
- Бір жолдың билігін маған бермедің. Мені елден құрмалдық 

тоқтыдай қылып жіберсең, болмай ма? Менің билігім інімде, онда 
інім, көніп келсе, салдырамын, болмаса, інімді ұстап ап кетіп, 
өзіммен жауласып тұрғанда, сенің тілеуіңді қалай аламын, не деп 
саған қараймын? – деп. – Қала саламын десең, сөзден аса алмас еді. 
Маған беттеп, аяғын баса алмас еді. Сөйтіп, аяқсыз қалдыратұғын 
едің ғой! – деп өкпелеп. – Орысқа қарамаймын! – деп, аулымен 
көшіп кеткен екен”215.

ХІХ ғасырдың бас кезінде Арғыннан шыққан ірі тарихи 
тұлғалардың бірі – Торайғыр би. Торайғыр Едігеұлы шамамен 

214 Көпеев М.Ж. Торайғыр мен Шоң //Жұлдыз. 1992. №8. -188-189-б.
215 Сонда, -189-б.
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1767-1830 жылдары өмір сүрген, халыққа танымал би, сөз бастаған 
шешен болған деседі. Торайғыр би туралы Арғыннан шыққан 
Сақау ақын:

  “Торайғыр тірі күнінде қорған еді,
  Елімде артық туған шолпан еді.
  Он ай жарым көтеріп, он ай толған,
  Көкжарып бейсенбі күні туған еді”216, – деп жырлаған.
Торайғыр батырлығымен де ерекшеленіп, есімі аңызға 

айналған. Ауызша деректерде би сегіз қырлы, бір сырлы ер ретінде 
сипатталған. Мәселен, Мәшһүр Жүсіп Торайғыр жөнінде: “Едіге 
бидің баласы Торайғыр өз атасы секілді үш жүзге танылған ғаділ 
билігі былай тұрсын, найзагер, батырлығымен де белгілі екен. 
Найзагерлігіне куә болғандар жылқының қу тезегін бие сауым уақыт 
жерге түсірмей найзаның ұшымен қағып тұрады екен. Арыстандай 
айбатты, қарсыласының соры екен. Қимылы жолбарыстай шапшаң, 
көзі от болып жайнап бет қаратпайтын қасиеті бар көрінеді. 
Жайшылықта жиын-тойда домбырамен ән салып, ақындармен 
суырып салып айтысатын өзі де өнердің алапаты болыпты. Мінезі 
мамықтай көрінеді екен. Бір басына мұнша өнерді берген мырза 
Құдайға не дейсің”217, - деп жазған. Рухани жәдігерден көрінетіндей 
Торайғыр би әрі батыр, әрі ақын болса керек.

Арқа жерінде бекініс, шептер салуға ашық түрде қарсы 
болғандардың бірі де осы Торайғыр би. Ол жайында ел арасына 
мынадай тарихи әңгіме тараған. “...Сиыр жылы. Оншақты қытай 
келіп: “Ағаш кестірмеймін, қала салдырмаймын, қазақ, саған 
қарамайды, бізге қарайды”, - деп таласқан. Сонда ұлы ханның 
бәйбішесінің баласы Абайділда ханның заманы, Шоң, Торайғырдың 
заманы, жаздың күні еді. Жайлаудан Шоң биден тіленіп:

- Мұның жауабын мен берейін, - деп Торайғыр келген: Абайділда 
хан келген. Сонда орыстың полковойы:

- Қазақ шүршітке қарайсың ба, бізге қарайсың ба? Айт 
шыныңды? – дегенде, Абайділда хан үндей алмаған, не дерін біле 
алмай, сасып қалған. Торайғыр айтқан:

- Әй, полковой, осы жүрген уақытыңда өзіңе біреу “маған 

216 Алпысбес М., Аршабек Т. және т.б. Көне Көктау, байырғы Баянаула 
байтағының тарихы. -Астана, 2005. -261-б.

217 Сонда, -263-б.
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бағын, қара десе, не айтар едің?” – деген.
Сонда полковой айтқан:
- Біздің қарап тұрған патшамыз бар. Қасықтай қанымыз, 

шыбындай жанымыз қалғанша жолында боламыз. Онан биліксіз 
ешкімге қараймыз деп айта алмаймыз, - деп.

- Ендеше, біздің де сондай, қарап тұрған патшамыз бар. Ата-
бабамыздан бері қарай Бұхардың хандарына бағынып, қарап 
келе жатқан жұрт едік. Малдың қамы үшін Сарыарқа бос жатқан 
жер деп, көшіп келген едік. Енді бұл жерге ие табылса, біз де өз 
патшамызға барайық. Мұнда жер-су бар, көшіп кел дер ме екен? 
Жоқ, болмаса, малыңның қамын қыла бер дер ме екен. Сонан соң, 
орыс көптік қылып жүр. Бұл сөзіңді Омбыдағы полковойға естірт! 
– деп,  Торайғыр мен Абайділда ханды алып кетіпті.

Жолда көрген ағайындар:
- Жібермейміз, тартып алып қаламыз, - деген екен. Торайғыр: 

- Тимеңдер! Текке жек көрініш болмаңдар. Бізді өлтіре алмас, 
сата алмас. Бізге бір залал қыламын деп, өзі де орнында тыныш 
тауып жата алмас. Қайта ең жоғарғы ұлығына барып, қазақ қала 
салмайтұғын, солдат алмайтұғын қылып келейін, - депті. 

Сол барғаннан Омбыда жетпіс күн жатыпты. Сонда орыстың 
дәмін татпаймын деп, Сығыр деген сарттың үйінен сиырдың сүтін 
алдырып, ішіп жатыпты. Шай деген астың кескін-түрін ең алғаш 
Омбыда көрген екен. – Бұл не? – деп сұрағанда: - Шай деген ас 
- осы, - деген. – Мына шіркін, ішкен кісінің мейір-шапағатын  
шайып кететұғын неме екен, - депті. Ұрттап алған да, қайта төгіп 
тастапты. Қантты көріп: - Бұл немене? – дегенде: Қант деген ас 
– осы, - депті. Сонда: - Уа, қу дүние, мына шіркіннің өзі тәтті болса 
да, жеген кісіні қатты қылатұғын қу екен, - депті.

- Сірә, мына екеуін ас деп ішкен бізден соңғы жұрттың бір-
біріне достығы болмас. Сойған малының бас-сирақ, төстігі болмас, 
- деген екен. Омбының полковойы алдына шақырып алып:

- Қолыңа сақина салайық, басыңа қалпақ кигізейік, беліңе 
қылыш асындырайық, - депті.

- Қолыма сақина салсам, ауылымда ұста бар, соған соқтырып 
салмаймын ба? Қалпақ киетұғын болсам, қойдың жүнінен қандай 
қылып бастырып кием десем, - бәрі табылады. Қылыш асынсам, 
қазақта не түрлі қылыш соғатұғын ұсталар бар. Бәрі өзімнен 
табылады, сенікін не қылайын? – депті.



104

- Бізге не Шоң, не өзің анда-санда келіп тұр. Сені жеріңе 
қайтаралық, - депті”218. 

Бұл әңгімеден отаршыл орыс билеушілерінің Торайғыр, Шоң 
тәрізді билерді мойындап, олармен санасқандығына көз жеткізуге 
болады. Қара басының қамы емес, халық, ел мүддесін жоғары 
қойған тұлғалардың өзін қас жауы болса да бағалай білгендігі 
тарихтан мәлім. Міне, сондай тұлғалардың қатарына Торайғыр 
биді жатқызуға болады.

Жалпы Торайғыр би туралы ел аузында сақталған аңыз-
әңгімелер өте көп. Олардың барлығында бидің әділдігі, туралығы, 
даналығы, ықылас-ниеті айқын көрінеді. Сондай рухани жәдігерлер 
Торайғырдың бейнесін сомдайды, оның ісін ұрпаққа үлгі етеді.

Орта жүздегі дәстүрлі мемлекеттілікті таратып, хан атағын 
жойған үкімет Сібір қазақтары туралы жарғыға сүйеніп, басқарудың 
жаңа нысанын енгізді. Қазақ даласы округ, болыс, ауыл тәрізді 
әкімшілік-аумақтық құрылымдарға бөлінді219.

Жарғының 15-тармақшасында округтердің жекелеген 
бөлімшелерін басқарудың жаңа тәртібі белгіленді: ауылдарды- ауыл 
старшындары, болыстарды - болыс сұлтандары, округтерді – аға 
сұлтандар (ел билеушілері) басқаратын болды. Мұндай өзгерістер 
хандық билікті, оның құрылымын әлсіретуге бағытталған әрекеттер 
еді. Мәселен, болыстарды басқармайтын сұлтандар бұрынғы 
әлеуметтік артықшылықтарын сақтап қалды, алайда олардың округ 
бөлімшелерін басқару ісіне “араласуына” қатаң тиым салынды. 
Дегенмен аға сұлтандарға зор құқықтар берілді. Аға сұлтанның 
басшылығымен округтік приказда өткізілетін отырыстарға 
облыстық бастық тағайындайтын ресейлік екі заседатель және 
сайланып қойылатын екі “құрметті қазақ” қатысуға тиіс болды.

Ереже бойынша жаңадан сайланып, бекітілген аға сұлтанға 
орыс әскерінің майоры деген шен берілген. Аға сұлтан аяқ асты 
отставкаға кетіп немесе басқа адаммен алмастырылған жағдайда, 
оның есімі артықшылықтарға ие болған құрметті сұлтандардың 
тізіміне енгізілген. Аға сұлтан үш жылға сайланды. Оны қолдаған 
жағдайда келесі сайлауларда да өзін ұсына алған.

218 Көпеев М.Ж. Торайғыр мен Шоң //Жұлдыз. 1992. №8. -188-189-б.
219 Материалы по истории политического строя Казахстана. Т. 1. –А-Ата, 

1960. -93-б.
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Ресей бодандығындағы арғындардың тарихында аға сұлтан 
қызметіне бірнеше рет сайланғандар болған. Солардың бірі Есім 
ханның ұрпағы – Қоңырқұлжа Құдаймендіұлы. Арасына біраз үзіліс 
салып Қоңырқұлжа Құдаймендин Ақмола округінің аға сұлтаны 
болып екі рет сайланған220. “Ресей тағына қалтқысыз беріліп, адал 
қызмет атқарғаны үшін” оған Аннаның гауһармен безендірілген 
лентасымен бірге алтын медаль, “мәңгі әулеттік дворяндықтың” 
құрметті кафтаны қоса тапсырған. Кейіннен оны полковник шеніне 
дейін көтеріп, Қысқы Сарайда патшамен сұхбаттасу құрметіне ие 
болған221.

Қазақстанның саяси өмірінде аға сұлтан болып төре 
ұрпағынан шықпаған адам - болыстың басқарушысы, әйгілі 
би Құнанбай сайланған222. Арғынның тобықты руының өкілі 
1824 жылы полковник С.Б.Броневскийдің ашуымен құрылған 
Қарқаралы округінің аға сұлтаны болған. Қарқаралы округі Сібір 
қырғыздарының (қазақтарының) облысындағы аса ірі әкімшілік 
бірлік болып саналған. Округ қазақ арасында дуан деп аталды. 
Ал қазақ даласын отарлауды күшейте түсуді көздеген 1822 жылғы 
жарғыны жергілікті халық “Жаңа мизам” деп атады. Жоғарыда 
көрсеткеніміздей округ билігі аға сұлтанның қолына берілді. Осы 
шараны 1824 жылғы 8 сәуірден жүзеге асыру белгіленді. Құнанбай 
би аға сұлтан болып сайланған кезде Қарқаралы округінің құра-
мына 18 болыс енген. Осы кезеңде құрылған округтермен 
салыстыра көрсететін болсақ, Ақмолада – 20, Аягөзде – 12, 
Баянауылда – 16, Көкпектіде – 15, Көкшетауда – 14, Құсмұрында 
– 16 болыс саналған223.

Қарқаралы округі Сібір әкімшілігінің басты назарында 
тұрды. Мұнда көптеген рулардың көші-қон бағыттарының 
тоғысында орналасқан, Сібір, Алтай, Цинь-цзянь, Ресейдің 
орталық губерниялары саудагерлерін өзіне тартқан Қоянды 
жәрмеңкесі жұмыс істеді. Қарқаралы өңірінде өз заманынан ойы 
озық, көкірегі ояу, көзі ашық би, сұлтандар көп өмір сүрді. Патша 
үкіметінің жергілікті билеушілері арғындар арасындағы танымал, 

220   Касымбаев Ж. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение. - 32-б.
221 Сонда, - 33-б.
222 Бұл да сонда, - 33-б.
223 Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям. 

Пер. с польск. Ф.Стекловой. – Алма-Ата, 1966. - 61-б.
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беделді адамдарға ықыласпен қарап, олардың артықшылықта-
рын мойындаған. Мәселен, өзінің естеліктерінде А.Янушкевич 
Құнанбай туралы: “Кунанбай - это ну просто машина для говорения, 
часы, которые только тогда не идут, когда не заведены. Как только 
проснется, пускает в ход свой язык и говорит неустанно, пока не 
заснет. Каждую минуту приходят к нему киргизы за советом, а он, 
как оракул, который вещает со своего треножника, часто подперев 
бока руками, на каждые три слова цитата из шариата...”224, – деп 
жазған. Шын мәнінде де Құнанбай руластарының арасында аса 
танымал, беделді, сыйлы, құрметті болған. Руластары Құнанбайға 
адамдарға күш беретін, ықпал ететін, ауыр ахуалды сейілтетін 
құпия дарынды әулие ретінде қараған.

Арғында ең алғаш қазақ халқы орысқа қарап, дуан аузы 
ашылғанда Шоң би аға сұлтан - дуан басы болған. 

1833 жылы округтік құрылтайда Шоң би Едігеұлы зор беделінің 
арқасында Баянауыл округтік приказының аға сұлтаны болып 
сайланған225. Шоң бидің дуан басы болғандығы жайындағы тарихи 
оқиғаларға тоқталып өтейік. 

Арқада дуандар құрылып жатқан тұста төртуыл одағының 
дара жетекшісі Шоң би Едігеұлының даналығы Омбыдағы Ресей 
отаршыл басқарма алдында ХІХ ғасырдың 20-жылдарындағы 
Орта жүзде жүргізілген әкімшілік-территориялық өзгерістерге 
сай Баянауылдың жеке дербес округ ретінде құрылуының қажет 
екендігін дәлелдеп, билік орындары өкілдерінің көзін бұған 
толық жеткізе білді226. 1826 жылы Сүйіндік – Төртуылдың биі 
Шоң Едігеұлы дербес дуан құруда түтін санын қажетті мөлшерге 
жеткізу үшін Арғынның Қанжығалы, Бәсентиін руларын да 
қосуды сұрап патша әкімшілігіне хат жазған. Ал патшаның 
жергілікті басқару орындары Қарқаралы округін құрып, оның 
құрамына қаракесектерден өзге Төртуылға қарасты руларды 
кіргізуді жоспарлап қойған еді. Шоң бидің бұл өтініші осындай 
жоспарға қайшы келді. Себебі, орыстың отарлау басқармасы 
Баянауыл өңіріндегі халықтың саны дуан ашуға жеткіліксіз деген 

224   Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям. 
-184-б.

225 Шорманов М. Казахские обычаи. –Павлодар, 2005. -96-б.
226 Алпысбек М., Аршабек Т. және т.б. Көне Көктау, байырғы Баянаула 

байтағының тарихы. -245-246-б.
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сылтаумен осы өлкедегі бес мейрамның Тортауыл – Сүйіндік елін 
Қарқаралы сыртқы округіне, әйтпесе Көкшетау дуанына қаратуды 
жоспарлаған. Сөзіміз дәйекті болуы үшін мұрағат қорларындағы 
дерекке назар аударайық. Онда: “... но в последствии найдено, 
что частная отношения султанов Букеевых с родоначальниками 
помянутой волости и существовавшая издавна несогласия между 
их киргизами полагали сильную к тому преграду. Таким образом 
волость Тортаульская ... не вошедшею на положения нового 
устройства...”227, – деп жазылған.

Міне, осындай саясатқа Төртауыл-Сүйіндік елін ру 
ақсақалдарының қолдауымен басқарып отырған Айдабол Едіге 
ұлы Шоң би мен қаржас Күшік баласы Шорман би қарсы болып, 
наразылық танытты. Сол себепті де ескі жұрт Жиделі Байсын, 
Бұхара-и Шәріп жағына көшпекші болды. Халықтың қоныс 
аударуынан жасқанған отаршыл билік басындағылар, дәлірек 
айтсақ, Батыс-Сібір генерал-губернаторы Төртуыл-Сүйіндік еліне 
жеке дуан ашуға мәжбүр болған. 

Патшалық Ресейдің жергілікті отаршыл билеушілері Баянауыл 
дуанын ашуда, Төртуыл, Қанжығалы және Баянауыл болыстары 
қазақтарының келісімін алуда Шоң бидің мүддесін ескеріп, 
қолынан қол хат алған. Мұның өзі бидің арғындар арасындағы 
саяси салмағын көрсетсе керек. Омбы облыстық бастығы 
полковник Броневскийдің атына Қарқаралы әскери отрядының 
жүзбасшысы Карбышевтың 1826 жылдың 9 наурызында жазылған 
рапортында: “...быв в Тортуыльских волостях склонив как главного 
в оных родоначальника бия Шона Едигина, равно и прочих 
всех по добровольному согласию на вступление под управление 
российского правительства, и учреждение при урочище Баян-Ауле 
внешнего окружного приказа, с присоединением к оному волостей 
Канжыгалинской и Басентеинской, взяв подписки на татарском 
языке: 1-я от бия Шона особо, 2-я от прочих лучших биев и киргиз 
как Тортуыльских, равно Канжыгалинской и Басентеинской 
волостей, за приложением печатей и своеручных тамгов при 
свидетелях, на вступление под управление России и составление 
внешнего округа с тем, дабы позволило Российское начальство 

227   ҚРОММ. 338-қор. 1-тізбе. 408 іс. 299 п.
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занять в окружном приказе 
место старшего султана бию 
Шону, как родоначальнику сих 
волостей...”228, – делінген.

Баянаула округтік приказын 
құруда патшалық Ресейдің, 
оның жергілікті билеушілерінің 
Шоң Едігеұлының көзқарасын 
ескергендіктерін сол кезеңдегі 
ресми іс қағаздарындағы 
құжаттар да дәйектейді. 
Сондай деректердің бірінде: 

“...Известный бий Шон Едигин, управляя Тортуыльскою волостию 
с большею властию и доверенностью, нежели какие-либо султаны, 
поставил себя в такое положение, что никогда не решится 
добровольно вступить под зависимость оных султанов, коих 
преимущества в управлении, определенные Уставом о киргизах, 
по видимому, оскорбляют его права на принадлежность оной 
волости...”229, – деп жазылған.

Өзінің қойған шартына сәйкес 1833 жылдың қараша айында 
Баянауыл сыртқы округының аға сұлтаны Едігеұлы Шоң, 
орынбасары Күшікұлы Шорманның тағайындалатындығы туралы 
Батыс-Сібір генерал-губернаторының бұйрығы келген. Шоң би 
үш жыл аға сұлтан болып, әділ билік жүргізген. Сондықтан да 
болар Шоң тұсында ұрлық-зорлық болмай, жұрт тыныш, береке-
бірлікте, молшылықта өмір сүрген деседі. Ал А.Янушкевич болса, 
өз еңбегінде: “...Шоң сұлтан болғанымен, ірі адам болыпты. Ол 
орыстар осы жерге келер алдында өмір сүрген. Ақылы, әділдігі 
және күш-қуатымен ол өз айналасындағы адамдар арасында үлкен 
беделге ие болған. Оның айтқаны анау-мынау ханнан артық жүрген. 
Қылмыскерлерді өзі жазалаған, оларды кейде асау атпен сүйретіп, 
аяусыз өлтірген...”230, – деп көрсетілген.

Шоң би туралы, оның алты алашқа танымал болғандығы 

228   Материалы по истории политического строя Казахстана. Т. 1. -159-160-б.
229 Сонда, -157-б.
230 Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар немесе қазақ даласына жасалған 

саяхат туралы жазбалар. -Алматы, 1979. -184-б.

Торайғыр би ауылындағы 
Шоң би мешіті
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жөнінде Ш.Уәлиханов: “В родах киргизов Баян-Аульского округа 
султаны имели менее значения, нежели в других родах, а роды 
эти управлялись сильными родоначальниками-биями. Особенно 
известны в народе бии: в айдабульском роде - Чон”231, – деп жазған.

Шоң Арғынның Сүйіндігінен шыққан би, шешен, асқан ақыл 
иесі, елмен елді, румен руды ымыраға келтірген мәмлегер адам 
болған. Өкінішке орай Шоң би туралы жазба деректерден гөрі, 
халық аузында қалған рухани мұра көбірек кездеседі. Шоң би туралы 
көбінесе Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қалам тартқан. Мәшһүр:

  “Оу, Шоң биім, Шоң биім,
  Тұғырға қонған сұңқарсың.
  Суытып мінген тұлпарсың.
  Судан шыққан сүйріксің.
  Топтан озған жүйріксің.
  Би Батпадай бақыттысың,
  Сүлеймендей тахыттысың.
  Дін-Мұсылман қазаққа,
  Жұрттан озған даңқың бар.
  Бәйтеректей бүрлі өткен,
  Пайғамбардай нұрлы өткен”, - деп жырлаған232.
Осы жыр жолдарынан Шоң бидің тұлғасын айқын көруге 

болады. Қазақта сұңқарға, тұлпарға парапар келген ел үшін 
еңіреген ерлер болса да бәйтерекке, Сүлейменге теңелген даралар 
бірлі-жарым еді. Міне, осындай дара тұлғалардың бірегейі Шоң би 
болғандығы даусыз.

Шоң бидің өмірі, отбасы, ұрпағы жөнінде деректерден гөрі 
оның қара қылды қақ жарған әділ билігі, шешендігі жайында 
халық аузында сақталған әңгімелер көп. Сондай әңгімелер Мәшһүр 
Жүсіптің қалдырған бай мұрасынан орын алған. Сонымен қатар 
Шоң би туралы халықтың арасына кең тараған ауыз әдебиетінің 
үлгілерінде, орыстың отарлаушы әкімшілігінің құжаттарында, 
зерттеушілердің еңбектерінде айтылады. Шоңның тарихи тұлғасы 
әдеби шығармаларға да арқау болған. Алайда бидің өмірі мен билігі, 
әділдік үшін күресі тарихи зерттеулердің өзегіне айнала қоймаған. 

231 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. -А-Ата, 1985. - 309-б.
232 Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. - Алматы, 

1992. - 51-52-б.



110

Болашақта бәлкім осындай олқылықтың орнын толтыруға 
ұмтылған жас зерттеушілер белең берер. Әзірге біздің айтарымыз 
Шоң би туралы іргелі шығарма - роман жазған республикаға 
танымал жазушы Қалмұқан Исабаев. Автордың “Шоң би” атты 
трилогиясы 1993 жылы “Жазушы” баспасынан жарық көрген. 
“Шоң би” романында өткен ғасырдағы қазақ рулары арасындағы 
тартыс, Ресей билеушілерімен арадағы қарым-қатынас, алғашқы 
орыс бекіністерінің салынуы, аға сұлтандыққа талас, қоғамдағы 
билердің орны т.б. кеңінен суреттелген. Шығармада Шоң би дана, 
көреген саясатшы, қара халықтың жоғын жоқтап, мұңын шаққан, 
мүддесін көздеген, елдің тұтастығы үшін күрескер ретінде 
сомдалған. Автор Шоңды мұрағат құжаттары арқылы шоқтығы 
биік, біртуар тұлға етіп көрсеткен233.

Шоң би туралы тарихи аңыз-әңгімелерді жинақтаған Мәшһүр 
Жүсіптің оның тұлғасын ашудағы рөлі елеулі. Сондықтан да 
Мәшһүр жинаған әңгіменің біріне назар аударайық: “Бұрын бес 
мейрам ортасында ас берілсе, Шоң биге келіп: “Қарақшыны 
қайдан тігеміз, атты қай жерден жібертеміз” деп ақыл сұрайды 
екен. Бұл күнде Қоңырқұлжаның аға сұлтан – дуан басы күні. Бұл 
Қоңырдың заманы болып тұрған күні екен. Төрелік қылып Шоңға 
келмей, “Атшабар, атшабарлап” қарақшыны алып шығып кетті, 
- дейді. Шоң би атқа мінбей жатып алды. Бұл аста Қаз дауысты 
Қазыбек ұрпағы болған Тіленші баласы Алшынбай би бар екен. 
“Ат шабар, атшабарлап” қарақшыны ала жөнелген соң, олар да 
шығып кеткен екен. Сонда Шоң би Алшынбайға кісі жіберді дейді. 
Тіленші би өлгенде Шоң би орнына дуа қыла барып бір күн, бір 
түн жатып қайтқан екен сонда. Алшынбай жиырмаға жетпеген 
уыз жас күні екен. Шоң биді шығарып салу үшін еріп шығып 
Еркезең деген таудың түбінде аттан түсе қалып, ұлықсат сұрап: 
“кеше бесінде барып түскеннен бүгін бесінде аттандыңыз. Сіз 
түскеннен аттанғаныңызша алдыңызда жұлдыздай ағып сөйледім 
де отырдым. Бір қақпадыңыз, сіздей кісі қақпайтұғын менің сөзім 
сонша мүлтіксіз болып кетті ме, болмаса мені де ақымақ танып 
әуейленіп кетерсің дедіңіз бе?” – депті. Сонда Шоң би айтыпты:

- Сенің ана бір сөзіңнің анадай бір сөлкеті бар еді, мына бір 

233 Исабаев Қ. Шоң би. Роман. Трилогия. -Алматы, 1993.
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сөзіңнің мынадай оғашы бар еді деп жұрт көзінше, топ ортасында 
пәлен-пәсуан демегенім қарадан хан болды деген Шоң да бұған бір 
ауыз бір нәрсе деуге жарамады деп елін қатықтай қатып, сүттей 
ұйып қалтия қарап тұрып қалсын дегенім ғой дегенде, Алшынбай 
жылап жіберген екен”234. Бұл келтірілген деректен ең алдымен, 
Шоң бидің аға сұлтан болған кезі 1822 жылғы “Сібір қырғыздары 
туралы” жарғыдан кейінгі уақыт, шамамен 1830 жылдардың 
басы екендігіне көз жеткізуге болады. Өйткені осы тұста деректе 
айтылған Қоңырқұлжа Құдаймендин Ақмола округінің аға сұлтаны 
болып сайланған еді, яғни Шоң би мен Қоңырқұлжа екеуі қатар 
дуан мәртебесіне көтерілген. Екіншіден, Алшынбайға қатысты 
әрекетінен оның парасатты, ақылды, данағой би болғандығы айқын 
көрінеді. Үшіншіден, көптің ақыл сұрап, кеңес тілеп, айналасы 
үнемі жақсы-жақыбайларға толы, Мәшһүрдің сөзімен айтсақ, 
“алды жарық, арты қараңғы, бақыты аса зор болып жаралған 
тұлға екендігі шүбәсіз. 1822 жылғы патша жарғысы халық ішінде 
дүрбелең, күдікті қобалжу туғызды. 1824 жылы Қарқаралы, 
Көкшетау дуандарының орнауына қарсы өздігінен бас көтерген 
халық бұқарасын Қасымның үлкен ұлы Саржан сұлтан басқарған. 
Оның Қарқаралы дуанына шабуылы патша әкімшілігінің үрейін 
ұшырғандықтан Омбыдан дереу қарулы жасақ алдырды. Осыдан 
соң Саржан қолы Қарқаралыдан шегінуге мәжбүр болды. Халық 
наразылығы мен толқуларын есепке алған Омбы шенеуніктері 
дуан сайлауы өтердің алдында мұздай қаруланған солдаты мен от 
қаруын қазіргі Қарқаралы қаласының маңына тіреп қойды. 

Дуан сайлауына 21 болыстан қарақұрым жұрт жиналды. Шиті 
мылтық пен сойылдан басқа қаруы жоқ халық патша әкімшілігінің 
қару-зеңбірегін көріп, қарсы тұрар қазақта күштің жайы мәлім 
болғандықтан іштен тынып, жаңа саясатқа мойынсұнды. Ел 
басқарған Шоң, Шорман, Ыбырай, Есенай да үлкен жиынға келіп, 
үйлерін Тасбұлақ өзенінің жағасына тіктірді235.

Жиын салтанатты түрде ашылып, ереженің мән-мазмұнын 
түсіндіру үшін ортаға Топан деген қазақ шықты. “Жаңа мизам” 
бойынша Орта жүзде ел басқару тәртібі кіргізілді. 50-70 үйден 

234 Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. -86-87 -б.
235 Әрінұлы А. Атақоныс - Арқадағы шежірелі Қарқаралы. -Алматы, 2003. 
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бір ауыл, әрбір 10-12 ауылдан бір болыс, әр 15-20 болыстан бір-
бір дуан құрылды. Ауыл тұрғындары өздері бас қосып, үш жылға 
старшын сайлап алды. Әр болысқа төреден сұлтан тағайындалды. 
Төрелер өз ішінен үш жылға аға сұлтан, билер мен старшындар 
екі жылға қазы сайлады. Сонымен дуанды мынадай қызметтер 
арқылы басқару көзделген: аға сұлтан - біреу, оның кандидаты 
– біреу, қазылардың екеуі – орыс, екеуі – қазақ болды. Ерекше 
іс жөніндегі офицер – біреу, іс жүргізуші – екеу, тілмаш - үшеу, 
елшілер – екеу. Әр болыс сұлтандарының іс-қағазын жүргізетін бір 
орыс, бір қазақ, не татар болуға тиіс еді236.

Топан ережені түсіндіріп болғаннан кейін, дуан, болыс, ауыл 
басшыларын сайлау басталған. Аға сұлтандыққа Бөкей ханның 
немересі Тұрсын Шыңғысұлы, заседателдігіне Үлдебай Өртауұлы 
мен Шекшек Жаманбай Нұралин сайланды.

Жиында төреден аға сұлтан сайланған соң тортуыл бастап 
келген Шоң, Шормандар топ арасынан сытылып, ант алуға 
қатыспай кетіп қалды. “Бізді төре сайланған жерден бұдан былай 
көрмейсіздер” деген оймен сол күні үдере көшіп, еліне қайтты237.

Көп ұзамай Қарқаралы округінің мән-жайына қанық болған 
С.Б.Броневский аймақта халыққа сөзі өтімді, сыйлы, құрметті 
ел ағаларын тани бастады. Әсіресе, Қарқаралы өңірінде ғана 
емес, бүкіл Сарыарқаға есімі мәлім болған Шоң бидің әділдігі, 
парасаттылығы, даналығы Ресей шенеунігін қатты толғандырды. 
Айналасындағы қызметтегілерден Шоңның төре Тұрсын 
Шыңғысұлымен қарым-қатынастарының салқындығын білді, 
тіпті бидің аға сұлтанмен сыйыспайтындығына көз жеткізді. Билік 
мәселесіне байланысты Петербормен ақылдасып, кеңесе келе әрі 
орын алған жағдайды ескеріп, Баянауылда жеке дуан ашқан. Шоң 
Едігеұлы аға сұлтандыққа, Шорман кандидаттығына бекіді238. 

Шоң аға сұлтан халқына жаққан билеуші, ел мүддесін көздеген 
би болып, даналығымен, әділдігімен, туралығымен дараланып, 
бұқара көңілінен шықты. Көпшілік жиналған жерде әрқашан 
ақыл-ойының кеңдігімен, озық ойымен ерекшеленген. Сол үшін де 
Шоңды ел қадір тұтып, ардақтап, құрметтеген. Шынында да Шоң 

236 Материалы по истории политического строя Казахстана. Т. 1. -95-б.
237 Әрінұлы А. Атақоныс - Арқадағы шежірелі Қарқаралы. -11-б.
238 Сонда, -11-б.
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Едігеұлының ақылы асқан, дана, халқының құты болар дара тұлға 
еді.

Осы пікірімізді дәйектеу үшін мына төмендегі әңгіменің 
желісіне көңіл аударайық: “... қазақ жұртында Едіге баласы Шоң 
би жаз күнінде қанша игі жақсы бас қосып, бір киіз үйде отырғанда 
жарқ-жұрқ етіп найзағай ойнап жаңбыр жауды дейді. Сонда Шоң 
би отырған үйдің төбе киізіне қараса, бір саңылау-тесік жоқ екен. 
Қасында отырған әлеуметтен сұрады:

- Осы үйдің екі үзігін ұрлағанға қандай айып саларға керек? - 
деп. Жұрт дәнеме дей алмады. Сонда Шоң би өзі айтты дейді:

- Дәл осы үйдің екі үзігін ұрлағанға іші тола отырған жанның 
құнын төле деп бұйырар едім, - дейді. Отырған жұрт бұл сөзіне 
көнбей:

- Бұл екі үзікті сатса пәлен қой, мұнша құнды, мұнша пұлды 
болатын мұның не артықтығы бар, - дейді. Сонда Шоң би отырып 
айтты:

- Сендер Құдайдың қай бергенінің қадір-қасиетін білесіңдер. 
Күн күркіреп жауып тұр. Найзағай ойнап, жарқ-жұрқ етіп тұр. 
Естігенде жанда зәре қалды ма? Аспаннан түсетұғын жайдың оғы 
тесігі жоқ бүтін киізден тіпті өтпейді. Дәл осы күнде осы үйдің 
үстінен жайдың оғы кез келсе, өтетұғын жері жоқ, киіздің жүнінің 
арасына бытырап-бытырап сіңіп кетеді. Осынша жанды сақтап 
қалуға себеп болған соң бұл үзіктің құны үй толы жанның құны 
болуға қалай жарамайды, - дейді. Отырған жұрт жағасын ұстап, 
таң-тамаша қалды дейді”239.

Халықтың жадында сақталған деректерде Шоң би жай кездерде 
көзін жұмып, бармағымен маңдайын тіреп отыратын, сөйлесуге 
келгенде көзін ашып, дауысын көтеріп, ақыра сөз бастайтын шешен 
ретінде сипатталады. Шоңнан дыбыс шыққанда басқа жанның 
аузына сөйлейін десе сөзі түспей қалады екен240. 

Шоңды аға сұлтан ретінде дәріптейтін деректер жазба түрде 
сақталмағандықтан, ол жайында сөз қозғау қиынға соғады. Ал ел 
аузында кең тараған жыр, әңгімелерге Шоңның әулиелігі мен билігі 
арқау болған. Сондай әңгімелердің бірінде былай деп айтылған: 
“... Шоң би дүниеден қайтып, денесін бұлғарыға тігіп, қыс ішінде 

239   Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. -100-101-б.
240 Сонда, -88-б.
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жүз жылқымен Әзіреті сұлтанға апарыпты. Әзіреті қожалар арқаға 
қойып: “үш жылдан соң алып келсең едіңдер, елінің құты екен. 
Құт шайқалады ғой, - десіпті. Шоң бидің өлген жылы қой жылы 
екен. Келер қысына “Қумешін” деген жұт болыпты”241.

Деректерде Шоң би мен патша үкіметінің әкімшілік-
территориялық реформаларына қарсы белсенді күрескендердің 
бірі Шорман би екендігі айтылады. Екеуі замандас әрі үзеңгілес 
билер болғандығын дәйектейтін тағы да сол ауызша деректер. 
Бірақ Шорман Шоңнан әлдеқайда кіші болса керек, себебі Шорман 
бала ретінде көрсетіледі.

Шорман да – Сүйіндіктің Төртуылының өкілі, Шоң бидің 
руласы. Шоң мен Шорман билер Сүйіндіктің құты деп саналған. 
Шоң би мен Шорман өз заманында Едіге, Сәти билер тәрізді 
бабаларының тура жолын ұстанып, елбасшылары ретінде халықтың 
қадір, құрмет тұтқан тұлғаларына айналған.

Шорман бидің даналығы, шешендігі, парасаттылығы халық 
арасына аңыз болып тараған. Шорманның әділ билігі жайлы қалың 
Арғын таңдай қағысқан. Өз кезегінде Ш.Уәлиханов Шорман 
туралы: “... Особенно известны в народе бии: в айдабульском роде 
– Чон, а в каржасском – Чорман, по прозванию Чеген (мудрый), 
знаменитый умом и хитростью. Чорман, обладая редким даром 
слова, 14 лет от роду был уже родоначальником-бием и в одном 
тяжебном процессе славно защитил своих родовичей перед лицом 
хана Вали”, - деп жазған242.

Замандастары Шорман биді: “Чорман обладал даром 
красноречия, он прославился в 14 лет, когда своими речами перед 
ханом Уали выграл тяжбу, которую вели родственники Чормана 
против соседей”243, – деп сипаттаған.

Жоғарыда айтқан 1833 жылғы округтік құрылтайда Шоң 
Едігеұлы Баянауыл округінің аға сұлтаны болып сайланған кезде 
Шорман Күшікұлы 34 жасында аға сұлтан қызметіне кандидат 
болып бекітілген244. 

Шоң би қайтыс болғаннан кейін капитан шеніндегі Ресей 

241 Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. - 90-б.
242 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. - 309-б.
243 Шорманов М. Казахские обычаи. – 96-б.
244 Сонда, - 96-97-б.
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офицері Баянауыл приказының аға сұлтаны болып сайланған. 
Мұндай құрмет оған адал қызметі үшін көрсетілген. Осы кезде 
Шорман би хорунжий әскери атағына ие болған.

Ел аузындағы деректерде “Шорманның азан шақырып қойған 
аты Жұмабай екен” деп айтылады. Шорман бидің ғұмыры қысқа 
болған, ол небәрі 49 жыл өмір сүрген. Шорманның ажалы науқастан 
удан емес, қастық етуден болғандығы туралы Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы “Шоң би мен Боштайдың араз болуы” деген әңгімесінде: 
“Шоң би қаһарлы Жанаққа: “сен Құлболдыға қастық қылғанды 
“атам” деуші едің, мына Боштай маған қастық қылды, Боштабайды 
ат” депті. Сонда қаһарлы Жанақ: “Боштайдың оққағары бар екен. 
Бір баласын аттым”, - дегенде бала мұрттай ұшыпты. Шоң би 
өлген соң Боштайдың әкесі Тұрсынбай “Итемгенді дуанбасы 
сайлаймын” депті. Әкелі-балалы екеуі екі жаққа тартып, ақырында 
Боштайдың дегені болып, Шорман дуанбасылыққа сайланыпты. 
Сонда Тұрсынбай қаһарлы Жанаққа келіп: “Сен Құлболдыға 
қастық қылғанды “атам” деуші едің, сол рас болса, мына Боштай 
Құлболдыға қастық қылды, Шорманды дуанбасы сайлады, атқыш 
болсаң Шорман мен Боштайды атшы”, - депті. Қаһарлы Жанақ: 
“Боштайжанның өзінің де өмірі қысқа, оның жаласы менен 
болмасын, Шорманды аттым”, - депті. Шорман Баянауылда 
сайланған екен, ел жайлауда Ерейменнің ар жағындағы ауылына 
барысымен қайтыс болыпты. Жасы қырық тоғызда екен”245, – деп 
жазған. 

Өз кезегінде Шорман Күшікұлы мен Боштай Тұрсынбайұлы 
қазақтың мұң-мұқтажын білдіру үшін Петербор қаласына алпыс 
адамның атынан өкіл болып іссапарға баруға ықылас танытқан. 
Осы турасында орыс деректерінде: “Султаны, бии, почтенные 
старшины Баянаульского приказа, всего в 60 человек в мае 
месяца прошедшего года, свидетельствуя о заслугах заседателя от 
казахов Боштая Турсынбаева, оказанных им в пользу вводимого в 
тамошнем округе порядка оформления, просим тамошний приказ 
об ходатайствований дозволения на отправление Турсунбаева, 
вместе с бием Шорманом Кушуковым и старшиною Кутемгенем 
Шоновым к высочайшему двору для поднесения лично Его 

245 Көпеев М.Ж. Таңдамалы шығармалары. - 113-б.

8-585
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Императорского Величества верноподданической преданности с 
тем, чтобы поездку их было разрешено отнести за счет казны...”246, 
– делінген.

Алайда мұндай өтініш қанағаттандырылмады. Оның 
қанағаттандырылуы қисынсыз еді, өйткені патша әкімшілігі 
Шорман би мен Боштайға сенімсіздікпен қараған. Оның үстіне 
өздеріне беріліп, қызмет еткен қазақтарға қатысты құйтырқы 
саясат ұстанып отырған.

Қарадан шығып аға сұлтан болған Шоң бидің әділ де өз ісіне 
берік, іскер қабілеті мен қасиеті ел құрметіне бөленген беделі 
орыстың отаршыл билік өкілдерін дуанбасына қарапайым қазақ 
өкілдерін тағайындауға итермеледі. Мұндай әрекеттің оң қадам 
екендігіне уақыт өте келе көз жеткізген.

Шорман 4 ұл, бір қыздың әкесі ретінде балаларына тәлімді 
тәрбие беріп, оқытып, оң мен солын тануға баулып, ел ағалары 
болуға талпындырған. Балаларының ішінде жастайынан 
зеректігімен, алғырлығымен ерекшеленіп, әкесіне болашағынан 
зор үміт күттірген Мұса болды. 1835 жылы Мұса Шорманұлы 
Ақкелі болысының басқармасы болып сайланған247. Болыстық 
басқарма қызметіне көтерілуге әкесі Шорманның ықпалы 
айтарлықтай еді. Бала кезінен Мұсаны қасына ертіп, ауылдың 
күрделі де қайшылықты өмірінің көкейкесті мәселелерін шешуге 
араластырып, ақ пен қараны ажыратуға үйреткен. Мұса алдымен 
ауыл молдасынан білім алып, одан кейін Омбыдағы екі жылдық 
әскери училищеде білім алған.

Қорыта айтатын болсақ, арғындардың, соның ішінде 
Сүйіндіктен шыққан Шоң, Шорман билер патшалық Ресейдің 
әкімшілік-саяси реформаларына белсене араласып, дуанбасылары 
ретінде халық мүддесінде қызмет еткен.

246 Алпысбес М., Аршабек Т. және т.б. Көне Көктау, байырғы Баянаула 
байтағының тарихы. - 273-б.

247 Сонда, - 97-б.
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ТОҒЫЗЫНШЫ ТАРАУ

АРҒЫНДАРДЫҢ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАРҒА 
ҚАТЫСУЫ

§ 1. Арғындар Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 
қозғалыста

Кенесары Қасымұлының жетекшілігімен болған ұлт-азаттық 
қозғалыстың өрістеуіне бірден-бір түрткі болған Саржанның, яғни 
Кенесарының ағасының өлтірілуі еді. Сондықтан да хан Кене 
көтерілісін жан-жақты сипаттамас бұрын осы Саржан Қасымұлы 
қозғалысы туралы баяндап өтейік.

Саржан көтерілісінің алғы шарттарының бірі және оның 
басталуына себепкер болған оқиға ол 1822 жылғы “Сібір 
қырғыздары туралы жарғының” енгізілуі еді. Осы кезеңнің 
тарихын егжей-тегжейлі зерттеген қазақ тарихшы-ғалымы 
Е.Бекмахановтың пікірінше патша үкіметі бұл “Жарғыны” жүзеге 
асыруға бірден кірісе қоймаған. Үкімет әуелі тиісінше дайындық 
жұмыстарын жүргізу керек деп шешті. Осы мақсатпен қырға, 
жеке қазақ руларымен жұмыс жүргізу үшін, осы приказдардың 
құрылуының қажеттігін дәлелдеуші патша тыңшыларын-
қазақ сұлтандарын жібере бастады. Олар приказдар жергілікті 
халықтың мүддесін қорғау үшін ашылады-мыс деп дәлелдемек 
болды. Сұлтандардың негізгі бөлігіне қарама-қарсы халықтың 
қалың бұқарасы приказдардың құрылуына басынан-ақ наразы еді, 
сондықтан осындай үгіт-насихат жұмысы қажет болды248.

Қазақ даласында алғашқы приказдарды құру үшін 1824 
жылы екі экспедиция жасақталды. Олардың бірі Омбы облысын 
басқарушы полковник С.Броневскийдің бастауымен Қарқаралыға, 
екіншісі – полковник Григоровскийдің басқаруымен Көкшетауға 
жіберілген.

С.Броневский экспедициясының аяғы Қарқаралы жерін басқан 
кезде приказдардың ашылуына наразы халық өздерінің күреске 
шығуға даяр екендіктерін ашық білдірді. Осыған байланысты 

248 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40-жылдарында. –Алматы, 
1994. -205-б.
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өз беттерінше көтерілген халық Қарқаралы таулары маңына 
шоғырлана бастаған. Қарқаралы аймағында ХІХ ғасырдың 
20-жылдары Арғынның Жалықбас, Байбөрі, Қамбар, Танас, 
Тобықты, Тарақты, Қуандық тәрізді рулары орналасқан болатын249. 
Сондықтан жиналған жұрттың саны да жеткілікті еді. Бір жағы 
қара-құрым елден жасқанған, екінші жағынан қазақтарға сөзін 
өткізе алмайтынына көзі жеткен патша шенеуніктері сұлтандар 
мен билерден Жарғыны іске асыруға көмектесулерін өтінді.

Дегенмен бұқара халық Қарқаралы, Көкшетау приказдарының 
құрылуына қарсы болды. Өздерінің қарсылықтарын көтеріліс 
түрінде білдірген бұқараның қозғалысына Саржан Қасымұлы 
сұлтан басшылық етті.

1825-1826 жылдары Саржан Қасымұлының туы астына 
көтеріліске шыққан Қожан, Тама, Айдабол, Байдәулет руларының 
қазақтары жиналды. Осындай Е.Бекмахановтың тұжырымын 
Қарқаралы, Көкшетау өңірін қоныстанған Арғынның Сүйіндік, 
Қуандық, Қарауыл, Атығай, Қараман, Танас, Байбөрі руларының 
өкілдері де көтеріліске араласты деп толықтыруға негіз бар250. 
Өйткені орыс зерттеушілері ХҮІІІ ғасырдың соңы ХІХ ғасырдың 
бас кезінде аталмыш рулардың Қарқаралы, Көкшетау өлкесін мекен 
еткендері жайлы мәліметтер қалдырған. Осыған орай бірқатар 
аттары аталған Арғын руларының Саржан Қасымұлы бастаған 
көтеріліске қатысуын дәйекті деректер арқылы дәлелдеп, нақты 
айтуға болады. 

1826 жылға қарай көтерілісшілердің саны едәуір көбейіп, 
патша үкіметінің дегбірін қашыруға жарап қалған еді. Қарқаралы 
округтік приказының 1826 жылғы 14 маусымдағы хабарында осы 
турасында: “Мына соңғылары, 1000-ға жуық жиналған адамымен 
болыстарды төңіректеп, оларға өздерінің салық жинаушыларын 
жіберді, бағынбағандарға шабуыл жасап, тонап кетеді”251, – 
делінген.

Тарихи деректерде көрсетілгендей, көтерілісшілердің қатары 
күннен-күнге көбее түсті. 1826 жылдың ортасына таман Саржан 

249 Материалы по киргизскому землепользованию. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уездъ. Т. 6. –СПб., 1905.

250 МКЗ. Семипалатинская область. Каркаралинский уездъ. Т. 6. – СПб., 
1905. 

251 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. - 206-б.
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өзінің ордасын Бұғылы және Тағылы деген елді мекенге көшірді. 
Осы жерде оған Қаракесек, Үйсін, Жағалбайлы және Шор 
болыстарының қазақтары қосылды252. 

Саржан өзінің бауыры Есенгелдімен бірге ауылдарды аралап, 
бұқараны патша өкіметіне, приказдардың ашылуына рұқсат беріп 
жатқан аға сұлтандарға қарсы күреске шығуға үгіттеді. Осындай 
әрекеттері үшін оларды жек көріп, өздерін қарсы қойды. Әсіресе, 
Бөкей ордасының сұлтандары және Қарқаралы округінің аға 
сұлтаны Тұрсын Шыңғысұлы Саржанмен өштесіп, одан кек 
алудың жолдарын іздестірді. Сондықтанда отарлаушы үкіметтің 
өкілдеріне орын алған жағдайды хабарлаған. Сондай мәліметтердің 
негізінде Омбы облысының басқарушысы полковник Броневский: 
“Саржанға барлық қарақшылар жиналуда. Олар Ордадағы жалпы 
тыныштықты бұзып, жеңілтек қырғыздарды желіктіруде... Саржан 
сұлтан 1825 жылға қарай Қарқаралы округі сұлтандары – Тұрсын 
Шыңғысов және басқа да сұлтандарды Ресейге бағынғаны үшін 
жек көріп, өштесті, тіпті қарулы көп адам жинап, округке шабуыл 
жасауға да батылы барды”253, – деп жазған.

Тарихшы-ғалым Е.Бекмахановтың салиқалы 
монографиясының желісіне сүйенсек, 1826 жылы тамызда 
Саржан өзінің жасағымен Қарқаралы приказына жорық 
жасаған. Оның Қарқаралы маңын төңіректегені туралы хабар 
жергілікті патша өкіметі билігіндегілер мен аға сұлтандардың 
бір бөлігін дүрліктірді. Есі кеткен Тұрсын Шыңғысұлы бірден 
С.Броневскийден көмек сұрап, оған хабар берді. Әп-сәтте хабар 
алған Омбы облысының бастығы дереу жүзбасы Карбышев 
бастаған отрядты көмекке аттандырды. Бұл отряд Қарқаралы 
приказын көтерілісшілерден қорғап, оларға тосқауыл қойды. 
Саржан жасағы нашар қаруланғандарына қарамастан күш 
біріктіріп, патша әкімшілігіне әжептеуір қауіп төндірді. Орын 
алған жағдай туралы колледж ассесоры Путинцев полковник 
Броневскийге жазған рапортында: “Қарқаралы приказы сұлтан 
Саржан Қасымовқа қарсы отряд жіберілуін өте қажет етіп 
отыр, ол Қарқаралы округінде қырғыздар арасында наразылық 
тудыруды ойлап, осы ведомствоға қарасты қырғыздардың тоналу 

252 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында.  -206-б.
253 Сонда, -207-б.
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және приказдың өзіне шабуыл жасалу қаупін тудыруда”254, – деп 
көрсеткен. Путинцевтің хабарламасынан көріп отырғанымыздай 
патша өкіметі қазақ халқы тарапынан жасалған бас көтерудің 
кез келгенін дереу қару қолдану арқылы басуға даяр болған. 
Сондықтанда қазақ даласының қандай да болмасын аймағынан 
әскер шақыртуға мүдделі болып, қажет жағдайда отрядтардың 
көмегіне сүйенген. Саржан Қасымұлы көтерілісі кезінде де дәл солай 
болды. Патша шенеуніктері мен әскері “бүлікшілердің” соңына 
түсті. 1825-1826 жылдары Саржан жасағы Қарқаралы приказына 
шабуыл жасады. Күштердің арасалмағы әртүрлі болғандықтан әрі 
көтерілісшілердің дәстүрлі қарапайым қарумен ғана қарулануы 
екпінді шабуылдар жасауға кедергі болды. Осы кезде Саржанның 
бірнеше жауынгері тұтқынға түсіп қалды. Дегенмен көтеріліс ары 
қарай жалғаса берді.

Атақоныстары бекіністер мен қалалар салуға тартып 
алынғаннан кейін Арқа қазақтарының кейбіреулері Кіші жүздің 
аумағына қоныс аудара бастады. Мысалы, Тарақты және Қарсақ 
болыстарының 1426 киіз үйлі қазақтары Ақтаудың арғы жағына 
көшіп кетті255. Көшіп кеткен қазақтарды қайтару міндеті Ақмола 
приказы жанындағы әскери отрядтың бастығы, полковник Шубинге 
жүктелді. Шубин бірнеше отрядты жасақтап жібергенімен, олардың 
әрекеттері сәтсіз аяқталды. Есесіне олар бейбіт ауылдарға шабуыл 
жасап, олардың наразылықтарын өршіте түсті. Тек Карбышевтің 
экспедициясы кезінде-ақ жергілікті қазақтардан 100 қой, 36 ат, 10 
сиыр т.б. тартып алынған256.

Осындай күш көрсету мен қорлықтан кейін патша өкіметіне 
наразы Саржан қайтадан белсенді қимылдарға көшті. Ол 1832 
жылы наурызда Сұлукөл деген елді мекеннен шығып, екі інісі және 
400 адамдық отрядымен Қарқаралы округіндегі Ресейге бағынған 
билердің ауылдарына шабуыл жасап, 1600 жылқысын айдап әкетті, 
басқа да алғандары көп болды. 

Саржанның шабуылы жөнінде хабар лезде Омбыға жеткізіліп, 
оған қарсы жүзбасы Потаниннің отряды жіберілді.

Екі жақтың жасағы Сұлукөл маңында кездесіп, осы жерде 

254 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. -207-б.
255 Сонда, -208-б.
256 Барон У-р. Четыре месяца в киргизской степи //Отечественные записки. 

1848. ХІ т. -150-б.
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кескілескен шайқас болды. Зеңбірек, мылтық тәрізді қарулармен 
қаруланған Потанин отрядының күші басым тұрды. Сондықтан 
орыс әскерінің екпініне қарсы тұра алмаған Саржан жасағы 
шегінуге мәжбүр болды. Жүзбасы Потанин Саржанның туысы, 
сұлтан Қасым Жасыбаевты және төрт қазақты тұтқындап, 13 
мылтық, 112 атты қолға түсірді257.

Күшінің әлсіздігі және Сұлукөлдегі сәтсіздік Саржанды 
патша өкіметіне қарсы бірігіп күрес жүргізу мақсатында Ташкент 
құсбегімен одақ құруға итермеледі. Ташкент құсбегі Саржанның 
ұсынысын қабыл алды. Осы турасында барон Ур: “Оған, яғни 
құсбегіне Саржан өзінің әкесі және бауырларымен бірге барды 
және бұлар өте жақсы қарсы алынды”258, – деп жазған.

Саржан Ташкент құсбегінің көмегімен біраз әскер жасақтап, 
жағдайын жақсартып, қазақтарды өзінің жағына тарту үшін патша 
өкіметіне қарсы күреске шақыратын хаттар мен үндеулерді тарата 
бастады.

Отарлық билікке ашық күрес жүргізу мақсатында 1832 жылы 
Саржанмен бірге Ташкент құсбегі Орта жүз жеріне келді. Көтеріліс 
басшысының әрбір қадамын аңдып отырған жергілікті патша 
үкіметінің өкілдері оған қарсы бірден Сібір генерал-губернаторы 
Вельяминовтың нұсқауымен отряд жіберді. Саржан бұрынғысынша 
Көкшетау және Қарқаралы округтеріндегі Қарауыл, Атығай, Танас, 
Байбөрі, Жалықбас, Тарақты, Қамбар тәрізді рулардың өкілдері 
ғана белсенді қолдағандықтан оның жасағының күші мығым 
бола алмады. Заманына сәйкес қаруланған орыс отрядтарының 
тегеурініне шыдай алмай елеулі шығынға ұшырады.

Көтерілісшілердің ізіне түсе отырып, патша отрядтары 
Сарысу өзені бойында Ташкент құсбегі салдырған екі бекіністі 
қоршап, басып алды. “Осы сәтсіздіктер, - деп жазды барон Ур, - 
Ташкент құсбегін Ресейден қырғыз даласын тартып аламын деген 
мақсатынан бас тартуға мәжбүр етті, бірақ оның жауынгерлік 
желігін толық баса қойған жоқ”259.

Шын мәнінде, бірқатар сәтсіздіктерге қарамастан Саржан 

257 Барон У-р. Четыре месяца в киргизской степи //Отечественные записки. 
-208-б.

258 Сонда, -151-б.
259 Бұл да сонда, -151-б.
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күресті тоқтатпады. 1833 жылы ол шағын жасағымен империяның 
саясатын қолдап отырған сұлтандар мен билердің ауылдарына, 
сауда керуендеріне, бекеттер шептерге шабуыл жасап отырды. 
Осындай әрекеттеріне байланысты Саржан Қасымов қауіпті жау 
ретінде сипатталып, оны ұстауға дереу бұйрық берілген. Генерал-
губернатор Вельяминов Саржан туралы: “Бүлікші Саржан сұлтан 
өзінің шығу тегі жағынан Орта жүздегі қазақтарға ықпалды адам, 
оған және оның сыбайластарына, құпия тыңшыларына ерекше 
көңіл бөлуіңізді сұраймын, ыңғайы келсе, оларды ұстап алыңыздар, 
әсіресе соңғыларын қолға түсіріп, заңға сәйкес қатал түрде сотқа 
тарту керек”260, – деп жазды.

Саржан мен құсбегі үгіт-насихат жүргізіп жатқан кезде оларға 
қарсы құрамында мың адамы және 6 зеңбірегі бар генерал-майор 
Броневский бастаған отряд жіберілген. С.Броневский отряды 
Ақмола приказынан шығып, Ұлытауға бет алды. Оның келе 
жатқанын естіген құсбегі Бетпақдалаға қарай қашқан. Ал Саржан 
Қоқан ханының қолдауына үміттеніп, өзінің сарбаздарымен Ұлы 
жүз аумағына өтіп кеткен. “Бүлікші сұлтан” Ұлы жүз және Сыр 
бойындағы қазақтардың басын қосып, отаршылдыққа қарсы 
күреске жұмылдыруға ұмтылды. Сөйтіп, Ташкент құсбегінің қол 
астындағы қазақтарды да өзінің жағына тартқысы келді. Алайда 
құсбегінің мүддесіне Саржанның әрекеті қайшы келетін еді. 
Себебі, Сыр өңірі қазақтары Саржанның жағына шығып, күреске 
араласатын болса, одан кейін олардың құсбегінің өзіне қарсы 
тұруы ғажап емес еді. Сондықтанда құсбегі өзінің қол астындағы 
қазақтарды уысынан шығармауға тырысты. Одақтасына ашық 
қарсы шығуға ыңғайсызданған құсбегі жымысқы әрекеттерге 
көшті. Ол Саржан және оның әкесі, бауырлары арасында келіссөз 
жүргізуді ойластырып, Қасым сұлтанға өкілдерін аттандырды. 
Келіссөзді жөн көрген Қасым Абылайханұлы өзінің балалары 
Саржан, Есенгелді және Ержанды, оларға қоса 20 жігітті қосып, 
құсбегіне жіберді.

Осы сапар туралы сол оқиғалардың куәгері Шынбай Мыңбаев 
еске түсіріп, өз кезегінде былай деген: “Өзбектің бектері келген 
қонақтарды үлкен құрметпен қарсы алды. Қонақтарды күтуге 
бөлінген өзбектердің арасында бір қазақ бар екен. Ағыбай одан көз 

260 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. -209-б.
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алмай қарап отырады (Ағыбай – жоғарыда айтқан 20 жігіттің 
бірі, кейін Кенесары жасағында атақты батыр болған, сол кезде 
19 жасар бозбала еді – АТ.-ЗО.), ол да сөйлесуге тырысады, бірақ 
өзбек бектерінің арасында олар тіл қатыса алмайды. Төртінші күні 
қонақ болғанда кешкі асты түн ортасына дейін кешіктіреді. Қазақ 
қолайлы жағдайды пайдаланып, Ағыбайға: сендерді өзбек бектері 
біріңді қалдырмай бауыздап тастауды ойластыруда. Мен өзім 
Шұбыртпалы руының қазағымын деп хабарлайды. Ағыбай оған 
атты ертте деп қана айтып үлгереді... Ағыбай үйден байқатпай 
шығып, атқа міне салып, Қасымға болған оқиғаны бірінші болып 
хабарлайды”261.

1837 жылдың жазында Орта жүзде Кенесары Қасымұлы 
бастаған ұлт-азаттық қозғалыс басталды. Бұл көтеріліс бұрынғы 
қозғалыстармен салыстырғанда ірі, ауқымды әрі отарлық билікке 
қарсы бағытталған азаттық, халықтық сипатта жүрді.

Кенесары Абылай ханның немересі, Қасым сұлтанның ұлы, 
Орта жүздің саяси өмірінде жүз жыл бойы басшылық рөл атқарған 
шаңырақта дүниеге келіп, тәрбиеленген, саяси белсенді, білімді, 
қазақ даласына кең танылған тұлға еді.

Кенесары 1802 жылы Көкшетау жерінде арғындардың Қарау-
ыл, Атығай, Қараман тәрізді руларының атақоныстары орналасқан 
өңірде дүниеге келген. 

1837 жылы Ақмола приказының Байдалы, Алексинск,     
Қойлыбай-Шағрай, Жанай-Қалқаман, Темеш, Тыналы болыс-
тарындағы Арғынның Қуандық, Бегендік, Қарауыл руынан 
тараған қазақтары, сондай-ақ осы өңірде өмір сүрген өзге де 
тайпалардың өкілдері көтеріліске шықты. Осыған байланысты 
полковник Талызин өзінің хабарламасында: “Тамыз айында 
Ақмола округінің алты болысы Кіші жүзге, орыстар билігінен 
азат етуге уәде берген Абылайхановтар әулетіне қосылуға көшіп 
кетті”262, – деп жазған.

1837 жылдың соңында оларға Қыпшақ және Керей 
тайпаларының, руларының қазақтары келіп қосылды. Мұның өзі 
Сібір өкімет орындарының дегбірін қашырды.

261 Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысы. 
(Құжаттар жинағы). -А., 1996. -40-б.

262 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. -224-б.
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Ақмола приказы төңірегінде осындай қозғалыстың пайда 
болуының өзіндік себептері бар болатын. Өйткені осы кезде 
Ақмола приказы патша отарлауының тірек пунктіне айналып, бұл 
бекіністен басқа қамалдарға жол тарайтын. Оның үстіне патша 
осы өлкедегі шұрайлы жерлерді тартып алып, жергілікті халықтан 
алым-салықтар төлеуді талап етіп отырған.

Патша өкіметі қоныс аударған болыстардағы қазақтарды 
кері қайтарудың амалын іздеп бақты. Қазақтарды өздерінің 
байырғы жерлеріне қайтару міндеті жүктелген кеңесші Менкович 
хабарламасында: “Қырғыздардың қатты көңілі қалған, себебі 
мен осы округтегі қырғыздарды тыныштандыруға тырысқаныма 
қарамастан ештеңе істей алмадым. Олар өздері ұдайы мекендеп 
келген жерлеріне қайта орала қояр ма екен”263, – деп жазған. 

Көтеріліс күн сайын қанат жайып, жаңа аудандарды қамтып, 
өсе түсті.

Ғалым-тарихшы Е.Бекмахановтың зерттеуінше 1837 жылдың 
соңына қарай көтеріліске Ақтау бекінісіне жақын төңіректегі 
қазақтар да қосылған. Патшаның жергілікті басқарушыларынан 
қысым, қорлық-зомбылық көрген Ақтау өңірінің қазақтары Балқаш 
көлі мен Шу өзенінің аңғарларына қарай қоныс аударған. Олардың 
кету себептерін анықтау міндетін патша өкіметі сұлтан Күшік 
Айшуақовқа тапсырған. Сұлтанның көшіп кеткендерді қайтару 
мақсатында жүргізген үгітіне Арғынның қуандықтары былай 
деп жауап қайтарған көрінеді: “Болысқа тілмашы бар казактар 
келгенде, олар жас келіншектер мен қыздарды тартып алып, 
олардың абыройын төкті. Мінуге бәйге аттарымызды алып кетіп, 
кейіннен қайтармай қойды. Егер осыншама жәбірленбесек, онда 
біз өзіміз мекендеген суымыздан көшпес едік. Егер патша ағзамның 
бізге мейірі түсіп, Ақтау дуанын жоятын болса, онда біз оралар 
едік”264. Келтірілген үзіндіден қуандықтардың өз қоныстарын 
таптап көшулерінің басты себебі отарлық езгі екендігін анық 
көруге болады.

1837 жылдың соңы мен 1838 жылдың басында Кенесары 
көтерілісіне Қарқаралы округіндегі барлық дерлік болыстар 

263 Середа Н. Бунт киргизского султана Кенесары Касымова. -569-б.
264 Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысы. -54-55 

-б.
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қосылды. Көтеріліске Жиенбай-Шақшақ, Қара-Ақтымбет, Керей, 
Кәрсен-Керней, Қояншы-Тағай болыстарындағы арғындардың 
Қамбар, Байбөрі, Танас, Тарақты, Қуандық, Тобықты руларының 
қазақтары қосылды265.

Қарқаралы округіндегі көтерілістің белсенді қайраткерлерінің 
бірі – сұлтан Құдайменді Ғазин болды. Бұған дейін сұлтан 
Кәрсен-Керней болысының басқарушысы болған еді, кейіннен 
Омбы облысы бастығының шешімі бойынша “заңға қарсы және 
болыстық басқарушы қызметіне сай емес әрекеті үшін” орнынан 
алынған болатын. Құдайменді Ғазин – Кенесарыны қозғалыстың 
соңына дейін қолдаған сұлтандардың бірі.

Қарқаралы округіндегі қазақтардың көтерілісінен кейін 
қарсылықтың екпіні бүкіл Орта жүзді қамтыды. Көтерілістің 
қуатты толқынынан қорыққан шекара басшылары көтерілісшілерге 
қарсы қақтығыстарға бармай, олармен ымыраға келуге тырысты. 
Алайда одан еш нәтиже шықпады. Кенесары қозғалысына басқа 
округтерден келіп қосылушылар көбейді. Мәселен, 1837 жылдың 
соңында Аманқарағай округінен 2 мың адам қосылды. Аманқарағай 
округі Батыс Сібір және Орынбор губернаторлығының шекарасында 
орналасқан еді. Округте Түмен-Арғын, Қыпшақ, Керей, одан басқа 
Арғынның Қарауыл, Түлек, Атығай, Дәуіт тәрізді руларының 
қазақтары өмір сүрген266.

Осы кезде Кенесары көтерілісіне Баянауыл дуанының     
Арғыннан тарайтын Сүйіндік, Қанжығалы руларының өкілдері 
де қосылды267. Баянауыл дуанындағы көтерілісті белсенді 
ұйымдастырушылардың бірі Қаржас болысынан шыққан, кейін 
Кенесарының ең жақын серіктерінің бірі болған – Сейтен 
Азнабайұлы еді.

Кенесары қозғалысы туралы мол деректер қалдырған 
М.Ж.Көпейұлының жазбаларында Арғыннан шыққан батырлар, 
Кенесарыны қолдаған ерлер туралы сөз етілген. Солардың бірі 
– Сүйіндіктен шыққан Азнабай балалары Сейтен мен Тайжан 
туралы тарихи әңгімелер. Олар Ақмола, Ортау, Ақтау бекіністеріне 

265  МКЗ. Семипалатинская область. Каркаралинский уезд. –Пп, 1905.
266  МКЗ. Тургайская область. Кустанайский уезд. Т. 5. – Воронеж, 1903.
267 МКЗ. Семипалатинская область. Павлодарский уезд. Т. 4. – Воронеж, 

1903.
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жасалған жорықтарына алғашқылардың бірі болып белсене 
араласып, Кенесарының жақын адамдарына айналған. Сейтен 
мен Тайжан батырлықтары, білімділіктері, жомарттықтары, 
мәрттік қасиеттері арқылы қалың елге аңыз болып тараған. Ресей 
империясының отарлау саясаты қазақ жеріне ентелей еніп, елдің 
дамуына тежеу болатынын түсінген батырлар өздерінің 25 мың 
жылқысын Кенесарының көтерілісін қолдау үшін сарбаздарына 
таратып берген. Бұл жайында өз кезегінде Шоқан Шыңғысұлы 
және Мәшһүр Жүсіп жазған268. Мәселен, осы турасында Мәшһүр 
Жүсіп: “Азнабайдың Сейтені мен Тайжаны әкесінен қалған 
малды Кенесары ханның әскеріне тарту-таралғы қылды”, - деп 
көрсеткен269.

Сейтен батыр Азнабайұлы Кенесарының қасында ұзақ уақыт 
бола алмады. Ол сатқындықтың салдарынан қолға түсіп, сотталған. 
Патша отаршылдарының жазалау отрядтарына қарсы күрескен 
Тайжан да ұлт-азаттық көтеріліс кезінде көп ұзамай қаза болған.

Баянауыл дуанынан, Сүйіндік-Тортуыл руынан Төрткөл 
болысының көтеріліске шыққан қазақтарын Таймас Бектасұлы 
басқарды. Кейіннен Кенесарының ең жақын серіктерінің біріне 
айналып, оның әскери мәселелер бойынша кеңесшісі болған. 
Таймастың қызметі мен батылдығы үшін Кенесары оны құрметтеп, 
жақсы көрген. Сөзіміз дәлелді болу үшін сол кездегі ресми үкімет 
құжаттарынан үзінді келтірейік. Онда: “Ол Кенесарыдан бір елі 
қалмайтын және орыс отрядтарына шабуыл жасаған сайын, істің 
басы-қасында болып, орыстарға қалай қарсы тұру керек екенін 
айтып, Кенесарыға көбінесе жөн-жоба көрсетіп отырды, сонысы 
үшін Кенесары оны жақсы көретін және онымен бір табақтағы 
тамақты бөліп жейтін”270, – делінген.

Хан Кене қозғалысына Атбасар өңіріндегі Арғынның Сүйіндік 
руынан қосылып, азаттық үшін арпалыса күрескен – Жанайдар 
батыр. Жанайдардың ерлігі тағы да Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
жазбаларынан көрініс тапқан. Сол жазбаларда: “Сүйіндік Малай, 
Жәдігер атасынан шыққан Жанайдар батыр кешегі Кенесары, 

268 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. -А-Ата, 1985. 
-34-б.

269 Көпеев М.Ж. Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері. - 61-б.
270 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. - 371-б.
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Наурызбай сұлтандарға серік болып, хан Кене Ақтауды шапқанда, 
жанынан безіп қайрат көрсеткен. Астындағы атын Кенесары ханға 
беріп қайрат көрсеткен. Кенесарыны қырғыздар қоршағанда, үш 
дүркін “тақсыр жүріңіз” деп барған екен. Кенесары хан көнбеген 
соң кетуге бет алады, сонда қырғыз Суданбек батыр ханға қылыш 
суырып дүрсе қоя береді. Жанайдар батыр Суданбекке жанаса 
беріп шауып жібереді, Суданбектің басы допша домалап жерге 
түседі. Сонан ол қылыш “Суданбекті шапқан көк қылыш” атанады. 
Жанайдар батырдың үйінде әлі бар. Қолмен ұстап, көзбен көрген 
соң айтамыз да”271, – деп жазылған.

1838 жылы тамызда Кенесары Ақмола бекінісін шабуылдап, оны 
өртке орады. Басығара батыр бастаған отряд қалаға басып кірген. 
Қамалға тіке шабуыл кезінде Басығара батыр қаза тауып, Ағыбай, 
Иман және Наурызбай батырлар жасақтарымен қамалға баса-
көктеп кірген. Осы тұста айта кетерлік бір жайт, Кенесары әскерінің 
құрамында үш жүздің есімдері алты Алашқа мәлім батырларымен 
қатар біз тарихын зерттеп отырған Арғын тайпасының белді 
батырлары болды. Олардың арасында Шұбыртпалы руынан 
шыққан Ағыбай, Сүйіндіктен-Жанайдар, Атығайдан-Аңғал, Жеке 
батыр елеулі орын алған. Арғынның әртүрлі руларынан шыққан 
батырлар жайлы сөз қозғамас бұрын тайпаның өзінің Кенесары 
қозғалысына қатысуы жөніндегі мәліметтерді келтірейік.

Кенесары қозғалысына үш жүздің тайпа, руларымен бірге 
арғындар да белсене араласқан. Біз жоғарыда азаттық үшін 
арпалыстың алғашқы кезеңінде Кенені қолдап, оның туының 
астына жиналған Арғын руларына тоқталып өттік. Енді хан Кене 
қозғалысының басынан соңына дейін отаршылдық бұғауын үзуге 
қызу қатысқан Арғын руларын ғалым-тарихшы Е.Бекмаханов 
құрастырған кесте бойынша көрсетейік272.

271 Көпеев М.Ж. Кенесары-Наурызбай хақындағы әңгімелер //Жұлдыз. 1992. 
№4. -198-б.

272 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. -175-177-б.
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Ру аттары жылдары хабарлаушы кім деректерге сілтеме

Қарауыл 

Арғын 

Қарауыл 

Атығай 
Қаракесек 
(Назар 
бөлімі)

Арғын 

Қозған 

Арғын

1838

1841

1843

1843
1844

1844

1844

1845

Тұтқын Лобановтың көрсетуі

Кенесарыда болған хорунжий 
Балғожа Жаңбыршиннің 
көрсетіндісі
Шорман Асатовтың көрсетуі

-//-
Орынбор әскери губернаторының 
әскери министр Чернышевке 
мағлұмдама хаты

-//-

Әскери урядник Ивановтың 
көрсетуі

Поручик Герннің генерал 
Ладыженскийге рапорты

ЦВИА, ВУА қоры, 1161-
іс, 229-230 парақтар
ЧМТА, 6-қор, 4976-іс, 
28-29 парақтар
ҚРТА, 64-қор, 140-іс, 
129-134 парақтар

-//-
Серебрянников, 
Түркістан өлкесі, Ү том, 
30-бет, Ташкент, 1914.

-//-

ҚРТА, 64-қор, 1-тізбе, 
140-іс, 129-130 парақтар

ҚРТА, 4-қор, 1-тізбе, 
2621-іс, 941-парақ

Кестеден көретініміздей, арғындар негізінен қозғалыстың 
бастапқы кезеңінен 1846 жылға дейін көтеріліске қатысқан. 
Әрине, олармен бірге басқа да ру-тайпалар да қозғалысқа белсене 
араласқан. Біз олардың азаттық үшін арпалыстарына Кіші жүздің 
Жетіру тарихын жазған кезімізде жеке-жеке тоқталған болатынбыз 
(Қараңыз. Тама; Табын; Кердері; Керейт; Жағалбайлы; Телеу; 
Рамадан. -Алматы: Атамұра, 2005, 2006).

Кенесары қозғалысы Орта жүздің аумағынан Кіші жүздің 
жеріне, одан соң Ұлы жүз аймағына ауған кезде бір рулар 
қозғалыстан қол үзіп, екіншілері олардың орнын басып, 
үшіншілері енді ғана араласып жатты. Осыған орай бір мезгілде 
хан Кене қозғалысына барлық үш жүздің ру-тайпалары қатысты 
деп айту қисынсыз. Деректерге сүйеніп тұжырымдайтын болсақ, 
кейбір рулар мәселен, Адай, Жаппас, тіпті, арғындардың бір бөлігі 
көтеріліске мүлде қатыспаған. Оның себебі Е.Бекмаханов атап 
көрсеткендей, біреулері жер шалғайлығынан, әрі патша өкіметі 
езгісін өзгелерден аз көргендіктен қатыспаса (мәселен, адайлар), 
ал Шеген Мусиннің қол астындағы Арғын руының бір бөлігі мен 
зауряд хорунжий Жанғабыл Төлегеновтың қарамағындағы Жаппас 
руының кей тармақтары өздерінің көтеріліске теріс қараған ру 
басыларының ықпалынан шыға алмады, енді біреулері белгілі бір 
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себептерге байланысты көтеріліске қатысуға тәуекел етпеді273.
Е.Бекмаханов көрсеткен кестеде ғалымның өзі пайымдағандай 

хабарлама берген адамдардың ақпарларында қате мәліметтердің 
орын алуы мүмкін. Өйткені, қазақ руларын, олардың атауларын 
патша шенеуніктері былай тұрсын қазақтардың өздері де жетік 
біле бермеген.

Кейбір зерттеушілер мәселен, М.И.Стеблин-Каменская Арғын 
руларының Кенесары қозғалысына қатысуын жоққа шығарған. 
Зерттеуші: “Кенесары не удалось привлечь на свою сторону 
многочисленные и потому сильные роды Шекты, Адай, Аргын, 
Жаппас, наиболее обеспеченные кочевьями”, - деп жазған274. 
М.И.Стеблин - Шеген Мусин бастаған Арғын руы Кенесарыға 
қосылған жоқ, сондықтан 1845 жылы көтерілісшілердің қатарында 
Арғын руы қатыспаған деуге негіз бар деп қорытынды жасаған275. 
Алайда мұндай тұжырыммен келісу қиын. Себебі оның өзіндік мәні 
бар. Ғалым Е.Бекмаханов оны: “Арғын” рудың жалпы атауы, ал 
бұл рудың құрамында Қазақстанның барлық аймағында шашырай 
орналасқан Қарлық, Темеш, Қаракесек, Атығай, Қарауыл сияқты 

273 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. -178-б.
274 Стеблин-Каменская. К истории восстания султана Кенесары Касымова // 

Исторические записки. Вып. 13. -М., 1942. -248-б.
275 Сонда, -244-245-б.

Қазақстан XIX ғасырдың бірінші жартысында
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толып жатқан тармақтары бар еді. Аталған ру тармақтары, біздің 
кестеден көрініп отырғанындай, көтеріліске белсене қатысқан. 
Рас, Арғын руының тек би Шеген Мусиннің қол астындағы бір 
бөлігі ғана 1845 жылға дейін көтеріліске қосылмады. Бірақ Арғын 
руының ата мекенінің ортасынан ойып патша бекіністерінің 
салынуына байланысты арғындардың бұл тобы да Кенесарының 
көтерілісіне қосылды”276, – деп түсіндірген.

Енді осы аталған, яғни Кенесары Қасымұлы қозғалысына 
қатысқан Арғын руларының атақоныстарын пікіріміз дәйекті болуы 
үшін көрсетейік. Мұндай мәліметтерді келтіруде М.Красовскийдің, 
Л.Мейердің, Галкиннің және Орынбор Шекара Комиссиясының 
құжаттарына, сондай-ақ, “Қырғыздардың жер пайдалануы 
жөніндегі” материалдарға сүйенуге болады277. Соңғысынан өзге 
деректерді пайдалана отырып, Е.Бекмаханов қозғалысқа қатысқан 
барлық ру-тайпалардың көші-қон аудандарын көрсеткен. Біз сол 
кестенің негізінде өзіміз тарихын зерттеп отырған арғындардың 
қоныстарын айқындауды жөн көрдік.

Ру аттары Қай жүз
Рулардың қоныстанған жерлері

Қыстауы Жайлауы
Алтай

Қарпық 
(Арғын)

Темеш 

Арғын 

Қозған 
(Арғын)

Орта жүз 

Орта жүз

Орта жүз

Орта жүз

Орта жүз

Ақтау маңы және Атасу 
өзені бойы

-//-

Сарысудың орта ағысы және 
Бетпақдала

Торғай өзені

Қызылтау, Далба таулары 
(Баянауылдың оңтүстік 
бөлігі)

Есіл, Нұра, Шідерлі 
өзендерінің жоғарғы сағасы 
және Сарысуда

-//-

Нұра, Сарысу және Есіл, 
Ақмоланың шығыс жағы 
және Қарқаралының 
оңтүстігі

Торғай мен Тобыл өзендері 
аралығы

Шідерті және Өлеңті 
өзендерінің бүкіл бойы278

276 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. - 179-б.
277 МКЗ. Акмолинская область. Акмолинский уезд. Т.3. - Спб., 1907; 

Семипалатинская область. Каркаралинский уезд. - Т.6. Спб., 1906.
278 Сонда, - 183-184-б.



131

Кестеден көріп отырғанымыздай, Арғындар, соның ішінде 
оның аталған рулары қазақтың жазиралы даласында батысында 
Ақтау маңы, шығысында Қарқаралыға дейінгі, солтүстігінде Тобыл 
өзендерінің аңғарларына дейінгі кеңістікте көшіп-қонып жүрген.

§ 2. Шұбыртпалы Ағыбай

Енді жоғарыда айтқан Кенесары әскерінің құрамындағы қазақ 
батырлары туралы баяндауымызға қайта оралайық. Кенесары 
жасағындағы батырлардың әлеуметтік құрамы біркелкі болмады. 
Мәселен, Ағыбай, Бұқарбай, Жеке батыр және т.б. қара халықтан 
шыққандар еді. Олар тек халықтың мүддесінде соның сойылын 
соғып, намысын қорғап, отаршылдық езгіге, бодандықтың 
қыспағына қарсы аянбай күресті. Шұбыртпалы руынан шыққан 
Ағыбай батыр өзінің бауырлары Мынабай, Танабай, Мыңбаймен, 
олардың ағайындарын қосып санағанда 62 үй болып көтерілістің 
алғашқы күнінен бастап қатысқан. Олар Кенесары жасағында қара 
жаяу емес қолбасшы, беделді адамдар ретінде танымал болған. 
Мысалы, Танабай аңыз-әңгімелерде Кенесары қолбасшыларының 
бірі, батыр, ақыл-кеңес қосып отырған белді адам түрінде 
сипатталған. Ағыбайдың әкесі Қоңырбай да ардақты, сыйлы, 
батыр кісі болған көрінеді. Анасы Қойсана Ақмола жерінде көшіп-
қонған Тарақты руының кезінде Абылайханның сенімді серігі 
әрі ту көтерушісі болған атақты қазақ батыры Байғозының қызы 
көрінеді279.

Ағыбай - Арғын, оның ішінде Қарақожа. Қарақожаның 
Мейрамсопысынан Шұбыртпалы тараған. Ағыбайдың атасы атақты 
Бөгенбай батыр. Өзінің әкесі Қоңырбай деп жоғарыда айттық.

Арғын → Қарақожа → Мейрамсопы → Шұбыртпалы → 
Бөгенбай → →Қоңырбай → Ағыбай.

Ағыбай Саржанның 1836 жылы Ташкент құсбегіне барған 
елшілігіне қатысқан. Ол жайында біз Саржан көтерілісіне тоқталған 
кезде айтқанбыз. Ал Кенесары көтерілісіне Ағыбай қатал өмір 
мектебінен өткен, есейген батыр болып қосылған.

Ағыбайдың бала кезі кедейшілікте өткен, себебі әкесі 8 

279 Көпеев М.Ж. Кенесары-Наурызбай хақындағы әңгімелер - 197-б.

9-585
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жасында қайтыс болып, Манабай, 
Танабай, Мыңбай есімді бауырларымен 
және анасымен жетім-жесірлікті бастан 
кешірген. Анасы Қойсана адуынды әйел 
болған көрінеді. Сол себепті де екінші 
рет ерге шықпай, балаларын қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, 
жасытпай, өжет етіп тәрбиелеп, өсірген.

Ағыбай батырдың анасы - Қойсана 
туралы халық жадында бір ғана әңгіме 
сақталып, қазіргі ұрпаққа жеткен. Бұл 
тарихи аңыз-әңгіме былайша баяндалады: 
“Ағыбайдың әкесі Қоңырбай баласының 
жас кезінде дүние салады. Жетімдіктің 
дәмін татқан бала Ағыбай ағайындарынан 

теперіш көріп өседі. Бірде Ағыбайдың бәсіресі – Қарабесті деген 
жүйрік атын Наубай деген туысқаны қылыш ала ұмтылып, тартып 
алып, Қасым ханға сыйға тартады. Әділдік іздеген Қойсана атын 
сұрап, болған жайды айтуға Қасым төреге ордасына кіреді. Қасым 
төре тыңдап болғасын: “Ат қазықта тұр, жүгендеп әкете алсаң ал, 
жүгендей алмасаң тиіспе”, - дейді. Олай дейтіні: Қарабесті Қасым 
төре қызметшілерінің ешқайсысына да жүгендетпеген екен. 
Қойсана аттың қасына барғанда Қарабесті үрке жөнеледі. Қойсана 
болса арқанның бір шетінен ұстап тартып қалғанда, Қарабесті 
шалқасынан түседі. Ақыры алысып жүріп атты жүгендеп алғанда, 
көріп отырған Қасым төре: “Мынадан туған бала да тегін бала 
емес”, - деп, риза болған екен”280.

Зерттеуші Б.Адамбаев өзінің еңбегінде батырдың бала кезі 
туралы былай деп жазған: “Ағыбай ер жетіп, есі кіріп, ат жалын 
тартып мінуге жарағанда шешесіне көмектесу үшін Қасым 
төреге жалданған. Малын бағып, отын жақпаған, төлеңгіттер 
қатарындағы жігіт болған. Қасым төре адамгершілігіне, ақылына, 
қайратына қызығып, оны бейбітшілікте ауыр жұмыстарға, соғыста 
жалдамалы жауынгер ретінде пайдаланған. Сөйтіп, жоқшылық 
айдап қолына түсірген Ағыбайдан Қасым төре айырылмайтындай 

280 Амажол Ә. Тарихи аңыз-әңгімелердегі Ағыбай батыр бейнесі //Ақжолтай 
Ағыбай батыр. -600-601-б.

Ағыбай батыр 



133

болады. Олардан тірі құтылмайтынын Ағыбай да түсінеді”281.
Тарихи аңыздарда Ағыбайды Кенесарыға серік етіп берген 

Қасым төренің өзі екендігі айтылады. Бірде халықтық дәстүрге 
сәйкес Қасым төре қасына ерген сарбаздарын сайысқа түсіріп, 
сынаған. Сол сайысқа Кенесары мен Ағыбай түскен, күш сынасуда 
Ағыбай Кенені жеңіп кеткен. Содан соң Қасым сұлтан Ағыбайды 
ұлы Кенесарының қасына қосқан. Кейіннен ұлт-азаттық көтеріліс 
басталған кезде Кенесарының өзі Ағыбайды “Шұбыртпалының 
жеті бөрісімен” бірге жасағына қосылуды сұраған. Кейіннен 
Кенесарының ұлы да өзіне қосылуын ұсынған. Бұл мәліметті 
орыс деректері де растайды. Қарқаралының округтік приказының 
заседателі Турусовтың Сібір қырғыздары облысының әскери 
губернаторы генерал-майор Фон Фридрихке жазған құпия түрдегі 
рапортында: “...Абды Насыров от сына Кенесары... привез к 
Агыбаю в подарок пистолет с серебрянной насечкой, собственно 
принадлежавший Касымову, в знак, что сын Кенесары... желает 
жить с ним, как жил отец и просит со всем Чубуртпалинским родом 
присоединиться к нему...”282, – делінген.

Шынында да Ағыбай батырдың ауылына Кенесары ұлдарынан 
Жанқожа, Сары тағы басқа жансыздар келіп, Ағыбайға сыйлыққа 
күміспен әдіптелген Кенесарының тапаншасын, Ағыбайдың інісі 
Танабайға, Шұбыртпалының игі жақсыларына бағалы сыйлықтар 
әкеліп, оларға: “Ташкент өңіріне қоныс аударыңдар”, - деген 
Кенесары балаларының сәлемін жеткізген.

Осындай өтініштен соң шұбыртпалылардың бірқатары 
Әйтілеу, Жантілеу, Бекежан және тағы басқалары Сыр бойына 
өтіп, Шиелі, Жөлек, Атбайлар, Қызылтам деген жерлерде көшіп-
қонып жүрген.

Осы оқиғаға байланысты ел арасына мынадай аңыз тараған 
көрінеді: “Ағыбай батырға Сыздық төреден де хабар келеді.

- Ақжолтай аға: “Әзірет сұлтан жатқан кесенені бұзамыз” деп 
Түркістанды жау қоршап алып жатыр. Сыздық төре: “Орыстың 
айла-амалын біледі, жиналған қазақ, өзбек қолына ақылшы 
болсын”, - деп сізді шақырып жатыр, - дейді хабаршы жігіт.

Ағыбай батыр ойланып отырып:

281 Адамбаев Б. Ағыбай – халық батыры //Ақжолтай Ағыбай батыр. -546-б.
282 ҚРОММ. 345-қор. 1-тізбе. 540-іс. 62-п. 
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- Кәпірлер Қожа Ахмет бабамызға да жеткен бе? Алла жар 
болсын. Сыздық балама айт, әлі атқа мініп, мылтықты қолға 
ұстайтын мұрша бар, - дейді. Шу бойында отырған Ағыбай 
бастаған шұбыртпалылар Созақ арқылы Түркістанға суыт жүріп 
отырып, бір күнде жеткен.

Бетпақдала жағынан шабуыл күтпеген орыс әскерлері бытырап, 
жеңіліске ұшырайды. Олжалы болған Ағыбай әскері бір зеңбірегі, 
жиырма шақты мылтықтарымен Сыздық төре мен Әлімқұл ханның 
жасағына қосылады...”283.

Сөйтіп, Ағыбай батыр Кененің ұлы Сыздық төреге қолдау 
көрсетіп, атамекенді, қасиетті Қожа Ахмет кесенесін аман алып 
қалған.

Ағыбай Кенесарының құрдасы әрі оның бірінші әскери кеңесшісі 
болған адам. Е.Бекмахановтың көрсеткеніндей, Кенесары оны еш 
уақытта өз атымен атамай, әзілдеп “Көсе” деп атап, өте жақсы көріп, 
қатты сыйлапты. Ағыбайды көзі көргендер оның сыртқы түрін 
былайша суреттеген: “Ағыбай – иегінің айналасында ғана өскен 
сирек сақалды (қазақтар мұндай кісілерді “көсе” деп атайды), 
ұзын бойлы, кең иықты, шүңірек көз адам еді. Оның қолдары ұзын 
еді, сүйікті қаруы тоғыз түйінді, сырғалармен әшекейленген найза 
болды. Найзасы құлан терісінен жасаған мықты қайыс белбеуінде 
ілулі тұратын еді. Арқасында дөңгелек қалқаны, жанында күнге 
шағылысқан қылышы мен қысқа қайқы семсері болды”284.

Ағыбай Кенесары қозғалысында есімі аңызға айналған 
батырлардың бірі атанған. Халықтың жадында Ағыбай батыр 
жайында:

  “Атақты ер Ағыбай шұбыртпалы,
  Белгілі сарбаздарын шұбыртқаны.
  Ағыбай, Қошқарбай мен ер Бұхарбай,
  Бұларды соңына ерткен Кенеханы.
  Мал үшін бұлар ерлік қылған емес!
  Салғаны жанды ортаға елдің қамы”285, – деген жыр 

жолдары жатталып қалған.
Жыр жолдарынан көрінетіні Кенесары хан бастаған 

283 Рүстемов М. Ер Ағыбай мен ақын Нартай //Ақжолтай Ағыбай батыр. 
-557-558-б.

284 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40-жылдарында. -190-б.
285 Әлтай А. Шашақты найза. –Астана, 2002. -3-б.
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бүкілхалықтық қозғалысқа елдің бостандығы мен тәуелсіздігі үшін 
отаршылдыққа қарсы қан майданға Ағыбай тәрізді батырлар шығып, 
мұз төсеніп, қар жастанып, ерлікпен күресе білген. Ерлігі ғана емес, 
ісіне ақылы сай, әділдігі үшін халық арасында “Ақжолтай батыр” 
атанған. Соғыс үстінде жауға шапқан жауынгерлер Абылаймен 
қатар Ағыбай есімін де ұранға айналдырған. Сөзіміз дәйекті болуы 
үшін ел аузындағы тарихи әңгімеге назар аударайық. Бірде ханым 
(Кенесарының әйелі) Кенесарыдан: “Сіз әскеріңіздегі кейбір 
адамдарға мың басы, бес жүз басы деген атақтар беріп жатырсыз, 
неге сіз “көсеге” атақ бермейсіз?” – деп сұрапты. Сонда Кенесары: 
“Егер әскерімнің алдыңғы легі ұрысқа “Абылай” деп ұрандап 
кіріссе, ал олардың соңынан ілескен жауынгерлер “Ағыбайлап” 
соғысқа кіріседі. Міне, сондықтан да мен оған әскери атақ берген 
жоқпын деп жауап беріпті”286.

Әуелгіде Ақжолтай Ағыбай батыр Қасым төренің балаларының 
төңірегінде болып, азаттық күресіне араласа бастаған. Оның 
атының, ерлігінің, даралығының алты Алашқа мәлім болған 
тұсы Кенесары қозғалысы кезі. Сондықтанда Ағыбай батыр есімі 
Кенесары қозғалысы тарихымен тығыз байланыста айтылады.

Батырдың өмірбаяны жайлы мәліметтер тарихи сипаттағы 
өлең, жыр, дастан, аңыз-әңгімелерде кездеседі. Атап айтқанда, 
Ағыбай батыр туралы, оған қатысты туған өлең, жыр, дастан, аңыз 
т.б. баршылық. Олар – қазақ елінің тәуелсіздігі мен бостандығын 
сақтап қалуға бағытталған ұлт-азаттық қозғалыстың ұлттық сана 
тудырған сілкінісі мен серпілісінің нәтижесінде дүниеге келген 
мәдени мұра. Сондай рухани мұраның қатарына Жүсіпбек қожа 
Шайхисламұлының 1915 жылы Қазан баспасында жарық көрген 
“Қисса Наурызбай төре Абылайханов” шығармасы, Доскей 
Әлімбаевтың “Кенесары” жыры, Иманжан ақынның “Кенесары, 
Саржан” дастаны, Нысанбай ақынның “Кенесары-Наурызбай” 
жыры, Иса Байзақовтың “Қойшының ертегісі” поэмасы, 
Х.Жамановтың “Батырдың үш өкініші” дастаны жатады287. 
Сондай-ақ кеңестік кезеңде жазылған Ж.Алтайбаевтың “Ағыбай 
батыр”, І.Есенберлиннің “Қаһар” романы да сол мәдени мұраның 
бір бөлігі.

286 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40-жылдарында. -190-б.
287 Әлтай А. Шашақты найза. -7-б.
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Ағыбай 13 жасынан қолына қару ұстап атқа мінген. 1824 жылы 
Қарқаралы аймағында орыс империясының отаршылдық саясатына 
қарсы бағытталған көтеріліске белсене араласқан. Кенесары 
хан бастаған қозғалыстың басынан соңына дейін қатысып, 
адалдығынан айнымаған. Қызылжар, Көкшетау шайқастарында, 
Ақмола, Ақтау, Екатеринин бекіністеріне шабуыл кезінде Ағыбай 
батырдың сарбаздары асқан ерліктің үлгісін көрсеткен288.

Аталған бекіністер үшін шайқастардағы Ағыбай батыр жайлы 
“Кенесары-Наурызбай” жырында:

  “Осындай қиын жерлерде,
  Тілеуді бергей бір құдай!
  Сендер едің қанатым – 
  Меңдібай, Дулат, Ағыбай”289, – деп айшықталған.
Жөнсіз қырып-жою, “шаш ал десе бас алу” Ағыбайдың 

табиғатында болмаған. Халық жырларында Ағыбайдың жеңбеген 
жауы, алмаған қамалы болмаған, оның есімі ұранға, ісі үлгіге 
айналған. Ағыбай батырдың ержүрек ерлігі Кенесарының 
Наурызбай үшін тұлпар тауып әкелу сапарында жолбарысты 
атқаны “Ағыбай батыр” жырында: 

  “Жолдасының бәрі де ұйықтап қалған,
  Сыбдырға келе жатқан құлақ салған.
  Қараса бір жолбарыс келе жатыр,
  Екі көзі түн ішінде оттай жанған.
  Садағын сонда Ағыбай қолына алды,
  Атуға жолбарысты ыңғайланды.
  “Дәл жүректің тұсы ғой деп осы”, - деп,
  Шіреніп садақпенен тартып қалған.
  Ағыбай бар күшімен садақ тартты,
  Жолбарыс тыпыр ете алмай, омақатты,
  Жолдасының бәрін де оятып ап,
  Терісін жолбарыстың сойып апты”290, – деп 

кестеленген.
Ағыбай батыр Кенесарының сенімді серіктерінің бірі Кене 

ханға шын берілген қайсар адам болғандықтан оған күрделі де 

288 Көпеев М.Ж. Кенесары-Наурызбай хақындағы әңгімелер. – 196-б.
289 Тарихи жырлар. 3-т. Кенесары-Наурызбай. –Алматы, 1996. - 22-б.
290 Ақжолтай Ағыбай батыр. – 23-24-б.
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қиын істер тапсырылған. Жүсіпбек қожа Шайхисламұлының 
“Қисса Наурызбай төре” шығармасында Наурызбай сұлтан алыс 
сапарға аттанып бара жатқанда Кенесары інісінің жанына Ағыбай 
батыр бастаған бірнеше жігітті қосып берген. Ол жайында жырда:

  “Шақырды сонда Кене Ағыбайын:
  Жасыңнан білуші едің жолдың жайын.
  Тапсырдым жол көрмеген жас баланы,
  Баршаңа пана болсын бір Құдайым.
  Бері кел, Дулат, Жәуке, Меңдібайым,
  Сапарға жүрмек болды Науан айым.
  Тірлік қоспақ болып сөз шығарған,
  Антұрған, білуші ме ең жолдың жайын?
  Қарқынды Наурызбайға қосып едім,
  Майхана білгеннен соң шошып едім.
  Ағыбай, қырық жігітке сен басшы бол,
  Жол көріп, жолдас болған досым едің.
  Бозайғыр айтып сойып түрегелді,
  Сәлдесін мойынға сап бата берді.
  Қару-жарақ, ат, азық дайын қылып,
  Мінәжат қып зарланып еңіреді”291, – деп толғаған.
Кенесары әскерінде бас батыр болған Ағыбай ел аузында 

аңызға айналып, қолбасшылығы мен батырлығының арқасында 
халық сүйіспеншілігіне бөленген. Батырдың осындай қасиеттерін 
сипаттайтын бірқатар аңыздар ел арасына тараған. Солардың 
бірі шұбыртпалының жеті бөрісі жөнінде. Ағыбай батырдың 
әскерінде ұйытқы болып жүрген оның немере туыстарын халық 
“Шұбыртпалының жеті бөрісі” деп атап кеткен. Олар: Таңабай, 
Меңдібай, Дулат, Жәуке, Толыбай, Шыңбай. Аңызда былай 
делінген: “... алғашқы уақытта Кенесары әскері “Абылайлап”, 
“Қабанбайлап”, “Бөгенбайлап” шабады екен. Бір күні орыс 
әскерімен қырғын соғыс болып, бірінші жауға “Абылайлап” 
кірген төрелер, екінші боп жаумен “Қабанбайлап”, “Бөгенбайлап” 
сабаласқан қазақ әскері артқа шегініп кеткен. Осы кезде жаудың 
ортасында қалған басшысы “А, құдайлап”, оған ерген жеті батыры 

291 Ақжолтай Ағыбай батыр. – 33-34-б.
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“Ағыбайлап” жауды екі бөле қуып, ойсырата жеңген екен.
Соғыс біткен соң Кенесары хан ойланып: “Осыдан кейін алаш 

әскері жауға екі ұранмен – бірінші қатары “Абылай” деп, екінші 
легі “Ағыбай” деп шабатын болсын”, - деп айтқан екен”292.

Осы орайда айта кетерлік бір жайт, Ағыбай бас қолбасшы 
болғанда шұбыртпалының жеті батыры Таңабай, Көлебе, Меңдібай, 
Дулат, Жәуке, Толыбай, Шыңбай Кенесарының мыңбасылары 
ретінде отаршылдыққа қарсы ел тәуелсіздігі үшін күрескен.

Ағыбайдың ерлігі де, даналығы да Кене хан әскерінде азаттық 
үшін арпалыс жылдары айқын көрінді. Батыр Кенесарыға үнемі 
ұтымды кеңесті дер кезінде беріп отырған. Мұны халық жадындағы 
тарихи әңгімелер дәйектейді. Енді сондай мәліметтердің біріне 
назар аударайық. Оқиға Қызылжардың жерін өлшеп, қазақтардан 
тартып алуға келген патша шенеуніктеріне қатысты Кене ханның 
әрекетіне байланысты туындаған. Осы оқиға туралы ел аузындағы 
әңгімеден үзінді келтірейік: “Қызылжардың жерін бір жола өлшеп 
алуға келген инженер және әргерей генералдың келгенін көрген 
Кене хан біраз сарбаздармен барып оларды түріп айдап шықты. 
Олар Николайға: “Кене бастаған қазақ батырлары бізге қарсы 
шықты”, - деп арыз етті.

Николай көп солдат жіберді. Николай солдаттарын Кене 
бастаған қол: “Бері өткізбейміз”, - деп, қанша қолмен қарсы тұрды. 
Николайдың солдаты қаптап келіп қалды. 

Қызылжар басында жеті күн, жеті түн керемет ұрыс болды. Екі 
жақтан да адамдар көп қырылды. Батырлар жауға оңынан да кірді, 
соңынан да кірді. Бірсыпырасын Кене әскері қырды, әбден қызыл 
қанға батып, өшікті. Ақырында жауыз Николайдың солдаттары 
әбден жеңіле бастаған соң, зеңбірек атқылады. Кененің нөкерлері 
зеңбіректен қорқып саспады. Алға ұмтыла түсіп, бекіністерді алды. 
Көп солдаттарын қолға түсірді. Николайдан 250-ден астам солдат 
қырылды. Кененің 500 нөкері өлді, жарым-жартысы қолда қалды.

Сонда Ағыбай батырдың Кенекеңе айтқан сөзі:
- Қазақтың мақалы бар еді ғой: “Орыс көп пе, орман көп 

пе?” – дейтін, мұның ар жағынан келе беретін ләшкарлары көп, 
санаулы ләшкарларымыз болмаса, елдегі дұшпандарымыз да аз 

292 Әбсемет М. Ақжолтай батыр //Ақжолтай Ағыбай батыр. - 603-б.
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емес қой. Халықтың мақалы бар еді: “Ер жігіт қос табар”, - деген. 
Қызылжарды тастайық. Көкшетауды алайық,...  - деді.

- Төре: - Мақұл, - деп, Көкшетау келді.
Батырлардың бәрі аман, жалғыз-ақ 500-дей адам соғыста қаза 

болды. Бұлар Бурабайдан қоныс алды”293.
Әңгімеден көріп отырғанымыздай, Ағыбай батыр ерлігіне, ісіне 

ақылы сай адам болған. Хан Кененің өзі батырдың сөзіне тоқтап, 
кеңесіне құлақ асып, қозғалыстың ұтымды тұстарын таңдап алып 
отырған. Осы орайда айта кетерлік бір жайт, халық жадында 
“Ағыбай айтыпты” деген деректер бар. Сондай тарихи әңгімелердің 
тағы бірі Кенесарының Ақмола бекінісін алуына байланысты 
дүниеге келген. Мұнда да Ағыбай қамалды басып алудың тиімді 
тәсілін ұсынған. Осы деректен үзінді келтірейік: “... Кененің 
әскері қаптап келе жатқанын естіген Ақмоладағы Құдаймендінің 
Қоңыр төре, дуанбасы Ыбырай, Шорманның Мұсасы, Жамантай 
төре, тағы басқа казак-орыс бастаған Николайдың адамдары 
Кенеге қарсы Ақмоланың күнбатыс жақ (Жекей қаласы дейді) 
шетінен қорған соғып, өздері қорғанның ішінде паналамақшы 
болды. Қорған соғылды. Кененің әскерлері күнге шағылысқан ақ 
боз, қылаң аттармен, тамаша жарасымды сәулетпен шеру тартып, 
жыр жырлап, жер қайыстырып, аспандағы аққуға ән қосқан неше 
алуан әншілермен келе жатты... Сансыз қалың әскер Ақмоладағы 
жауыз патша Николайдың оң көздері мен казак-орыс ішіндегі 
сұмырайларға садақ тартты. Қамал соғып, берік бекінген жау 
мызғымады.

Кененің ақылгөй қолбасшысының бірі тапқыр, білгіш, айлакер, 
жолшыл ері шұбыртпалы Ағыбай батыр еді. “Осы қаланы, мына 
сарттар мен казак-орыстың шапандарын киіп алып, май жағып, от 
тұтатып, үйлердің үстіне тастайық. Содан қала өртенеді. Қаладағы 
қамалдағылар еріксіз шығады, оларды сонда жосытармыз” – деді. 
Ағыбайдың сөзін Наурызбай да мақұлдай қалды. Басқа батырлар 
да мақұл көрді. 

Сонда Кене хан: “Бәрілерің де найзаның ұшына сарттың ала 
шапанын майлап отқа тұтатып, үй үстіне таста”, - деді. Кененің 
аузынан шығуы-ақ мұң екен, қалың әскер қалаға лап қойды. 
Әрқайсысы үйге кіріп, қолдарына түскен шүберек заттарды отқа 

293 Ақжолтай Ағыбай батыр. -157-158-б.
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тұтатты. Қала алай-түлей өрт, айқай-ұйқай, у-шуға толды. ...Кененің 
әскерлері ақыры Ақмоланы жеңіп алды...”294.

Осылайша Ағыбайдың ойлап тапқан амал-айласын іске 
қосудың нәтижесінде Кенесары әскері алынбастай болған Ақмола 
бекінісін басып алған.

Тарихтан белгілі Кене хан жасағы қырғыз жеріне ауған кезде 
қырғыз манаптарына қарсы сұрапыл соғыс болған. Нысанбай 
жырау Жаманқұлының “Кенесары-Наурызбай” жырында осы 
оқиға, батырлардың ерлігі егжей-тегжейлі баяндалған. Сол жырда 
Ағыбайдың шайқастардағы әрекеті айтылған. Сондай соғыс 
қимылдары сипатталған тұстарының бірі: 

                             “...Жалғыз өзі Ағыбай
   Қорғауға әлі келмеді.
   Алдыңғы жеткен қырғызбен
   Араға түсіп кернеді.
   Қолындағы жарағын
   Оңды-солды сермеді...”, – деп келеді.
Қырғыз жеріндегі шайқаста Ағыбай ержүрек батырлығымен 

ғана емес, парасаттылығымен, даналығымен, көрегендігімен де 
дараланды. Халық жадындағы ауызша тарих айту дәстүрі бойынша 
бірқатар әңгімелер ұрпақтан-ұрпаққа жеткен. Сондай әңгімелердің 
бірінде Ағыбайдың парасаттылығы баяндалған. Әңгіме Кене хан 
қолға түскен сәттегі оқиға жайында. Осы турасында Мәшһүр Жүсіп 
былайша жазған: “Қырғыздармен соғыста Кенесары қолға түсіп 
қалғанда, оның батырлары Ағыбай, Наурызбай, Дулат, Бұқарбай, 
Шәкір, Жәуке, Меңдібай тағы басқалары жиналып ақылдасыпты. 
Сонда Наурызбай күштің сарқылғанына қарамастан, қатерлі көзсіз 
күреске шығуды ұсыныпты. Ол: “Қайткенде де Кенені құтқару 
үшін аттану керек”, - дейді. Сонда Ағыбай: Науанжан, жау Кенені 
өлтірмес, құрылған қақпаннан аулақ болайық, жауға жем болмайық, 
аз ғана күшімізді жинап, қоршаудан шығып, қырғыздарға елші 
жіберейік. Олай болмаса, жаудың зеңбірегінен қанымыз төгіледі. 
Әркім бет-бетімен қашады, тұрымтай - тұсына, балапан - басына”  
295, – дейді.

294 Ақжолтай Ағыбай батыр. -160-161-б.
295 Көпеев М.Ж. Кенесары-Наурызбай хақындағы әңгімелер //Халық кеңесі. 

1992. 11 маусым.
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Бұл ақылға тоқтамаған Наурызбай өзі барып қолға түскен. 
Халық аңызы: “Наурызбайдың өзі барып қолға түскенде, Кене 
өкінішпен бармағын шайнапты”, - дейді. Сөйтсе, соғыстың 
зардабынан сескенген қырғыздар Кенені босатпақ болып отыр 
екен. Наурызбай қолға түскен соң екеуінің де басын ашық өлімге 
байлаған296.

1837-1847 жылдардағы ұлт-азаттық қозғалыс аяқталғаннан соң 
да Ағыбай батыр орыс отаршылдығына қарсылығын тоқтатпаған. 
Көтеріліс жеңіліске ұшыраған соң Ағыбай Балқаш өңіріне 
Арғынның Майқы, Тарақты рулары орналасқан жерге көшіп, ақ 
патшаға бағындым деп мойынсұнған. Шұбыртпалының 200 үйі 
Қарқаралы округінің Әлтеке, Сарым болыстығына қосылған. Бірақ 
Ағыбай бастаған шұбыртпалылардың патша билігіне құлшылық 
етпегенін 1855 жылы 19 қарашада Сібір қырғыздары облысының 
әскери губернаторы Фон Фридрихтің Батыс Сібір генерал-
губернаторына құпия түрде жазған хаты айғақтайды. Хатта: “... что 
киргизы Чубуртпалинского рода, кочующие в Алтеке-Сарымовской 
волости, намерены отложиться в пределы Ташкении. С этой 
целью вес аул их, состоящий из 260-ти кибиток, остановился на 
урочище Торгыл, верстках в 70-ти от полуострова Бертыс, на пути 
ташкентским владениям, говорят будто сын Кенесары прислал 
Чубуртпалинцам подарки и приглашает их себе на кочевку”297, – 
деп жазылған.

Осы хатта шұбыртпалықтарға қарсы шара қолданылатындығы, 
егер Ташкент аймағына қоныс аударатын болса, иеліктеріндегі 
жерлерінен айырылатындықтары жайлы айтылған298. 

Кейін Кенесарының ұлы Сыздық төре бастап, жеңіске жеткен 
Түркістан соғысына да қатысқан. Өмірінің соңғы кезеңінде 
егіншілікпен, балықшылықпен айналысқан. Сонымен қатар 
қалың қазақ ел ішіндегі дау-дамайларды шешуге әділдігін ескеріп, 
араластырып отырған. Ағыбайдың сондай бір бітімгершілік ісін 
халық жадында сақталған тарихи әңгімеден анық көруге болады. 
Әңгімеде былай айтылған: “Шу бойында Арғын мен Үйсіннің 
арасында барымта көбейіп, ел тыныштығынан айырылған екен. 

296 Қирабаев С. Ақжолтай Ағыбай батыр – ұлт-азаттық қозғалысының 
қаһарманы //Ақжолтай Ағыбай батыр. -517-б.

297 Ақжолтай Ағыбай батыр. -605-б.
298 Сонда, -605-б.
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Бұл іс татулықпен бітпеген соң екі жақ бітімге Ағыбай батырға 
келеді. Сонда Ағыбай батыр екі жақтың кісілерін тыңдап, айтқан 
екен. 

   Жаугершілік заманда,
   Қорғаған соң елімді
   Патшаларға бағынбай,
   “Ақжолтай” атым атанды.
   “Ағыбай батыр” атандым,
   Астында жүріп азаптың.
   Көптеген батыр болды ғой
   Діні исләм қазақтың.
   Соның бірі мен болып
   Қорғап қалдық қазақты,
   Ішінде күйіп тозақтың.
   Арғын деп Үйсін бөлмедім,
   Бәрін де жауға бермедім.
   Арғын-Үйсін бәріңіз
   Бір атаның баласы.
   Бөлері жоқ үш жүздің
   Ешкімнің жоқ таласы.
   Біріңді-бірің силаңдар,
   Жәрдемдесіп қиында.
   Ұйымшыл бол бірігіп,
   Осындай іс жайында.
Ағыбай батырдың бұл сөзінен екі жақ бір-бірімен келісіп, қыз 

алысып, қыз берісіп, татуласып қайтқан көрінеді”299.
Келтірілген үзіндіден көрінетіндей Ағыбай қазақты үш жүзге 

бөліп қарамаған, керісінше, халықтың бірлігі үшін, тәуелсіздігін 
жақтап, сол үшін күрескен. Ру-тайпалардың бір-біріне қиналған 
тұста қол ұшын беріп, көмектесіп отыруын қалаған, яғни елдің 
тұтастығын ту етіп көтерген Ағыбай көптің құрметіне бөленген.

Ағыбайдың есімі халық арасына сонымен қатар турашыл, әділ 
ер ретінде тараған. Осы ойымызды дәйектейтін мына бір тарихи 
әңгімеге назар аударайық. “1861 жылы жазда Баянауыл ауылында 
Ақ келін көлінің жағасында отырған Шорманның Мұсасы деген 
заседательдің үйіне Ағыбай батыр келеді. Ол үйде Құнанбай 

299 Әлтай А. Шашақты найза. -35-б.
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Өскенбаев деген Қарқаралы дуанының аға сұлтаны отыр екен. 
Құнанбай Ағыбайды бұрын көрмеген екен, тек атын естіген. 
Қарапайым киінген Ағыбайды көріп, Мұса Шорманұлына:

- Мына батырың кім? – депті. Сонда Мұса мырза:
- Бұл кісі - өзіміздің ағай, кім екенін өзі айтар, - дейді.
Сонда Ағыбай өткір көзін Құнанбайға қадап:
  - Тоқырайып отырып, 
  Түсті ме көзің тотыға?
  Тонды кісі сорлы ма?
  Жөнін тауып, сөйлесең,
  Кім көнбейді жолдыға.
  Тәңірім қалап, жарқыным,
  Басыңа бақыт қонды ма?
  Басыңа бақыт қонған соң,
  Тәкаппарлық ішіңе толды ма?
  Алым еді ғазәзіл,
  Тәкаппарлық қылам деп,
  Ақыры оның оңды ма? – депті.
Мұны естіген Құнанбай орнынан ұшып тұрып, Ағыбай 

батырға: 
  Ассалаумағалейкум, қолыңды бер, ағажан,
  Бір сөзіңіз бір сөзбен асып кетті шамадан.
  Әсер етті сөзіңіз кетпестей қолым жағадан,
  Қолыңды бер, өтініш, лаж жоқ басқа тобадан, - 
деп Ағыбайдың қолын алып, кешірім сұраған”.
Тарихи әңгімеден көрінетіндей Ағыбайдың халық арасындағы 

беделі жоғары болған. Оны кешегі Кенесарының әскеріндегі 
батыр, кеңесші ғана емес, ақылгөй, әділ, елдің бірлігін көксеген, 
тыныштығын көздеген, халық мүддесін ойлаған ер ретінде қалың 
Арғын, қазақ рулары сыйлаған.

Ағыбай әркез парасаттылығымен, кеңдігімен өзгелерден 
бөлектеніп, ерекшеленіп отырған. Соны айғақтайтын деректер де 
жоқ емес. Солардың бірі – халық арасындағы Ағыбай мен Сыпатай 
батырлар туралы тарихи әңгіме. Онда екі батырдың бір-біріне 
кешпес кегі, бітпес өштігі болмағанмен араларында сыз, қырын 
қабақ қарым-қатынас орын алған көрінеді. Соған қарамастан 
“Сыпатай батыр сырқаттанып қалғанда, елшілер оның сырқатына 
ем болатын бір сирек кездесетін дәріні айтады. Дәріні іздестіргенде, 
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оның Ағыбай батырда бары белгілі болады. Сыпатай батырдың бір 
адамы астына тұлпар мініп, Ағыбайға шабады. Сыпатай ауылынан 
суыт жеткен жолаушыны көргенде Ағыбай оны: “Сыпатай аман 
ба?” – деп қарсы алған екен. Батырдың әйелі бұған таңырқап: 
“Сыпатайың құрсын, Сыпатайың құрсын”, - деп отырушы едің, 
мұның қалай?” – депті. Сонда Ағыбай батыр мынаны айтқан 
екен: “Менің басым жетпей жатыр ма, малым жетпей жатыр ма? 
Сыпатайдай ер табыла ма маған? Екеумізді тірестіріп жүрген елдің 
дауы емес пе?”.

Ағыбай батыр келген кісінің қолына Сыпатай сұратқан дәріні 
табыс етіп, астына тың тұлпар мінгізіп, оны дереу кері қайтарады. 
Дәріні алып келген адам үйге келгенде, Сыпатай батырдың алғашқы 
сөзі: “Ағыбайым аман ба?” – болыпты. Өзі қатты сырқаттанып 
жатқанда, сұратқан дәрінің бар-жоғын білудің орнына Ағыбайдың 
амандығын сұраған Сыпатайға қасындағы кісілер таңырқай қарап: 
“Сен Ағыбаймен атысып, шабысып жүруші едің, мұның қалай? 
– деседі. Сыпатай батыр сонда айналасындағыларға: “Е, менің 
басым жетпей ме, малым жетпей ме? Ағыбайдай ерді қайдан табам? 
Екеумізді тірестіріп жүрген ел дауы емес пе?” – деп ашылыпты.

Сыпатай батыр өлгенде, ауылының жанындағы төбе басында 
отырған Ағыбайға біреу: “Сүйінші, сүйінші” – деп келеді. Келген 
адамның “сүйіншісінің” мәнісін сұрағанда, ол: “Сыпатай өлді”, 
- депті. Сонда Ағыбай екі қолымен жер таянып, жылап жіберген 
екен. “Егессем, егесуіме жараған, жаулассам, жауласуыма жараған, 
жарассам, жарасуыма жараған Сыпатай менің белім емес пе еді. 
“Сыпатай өлді, белің үзілді”, - деп сүйінші сұрағаның не? Ал 
бөркіңді, міне, саған сүйінші”, - деп, Ағыбай батыр сүйінші сұрап 
келген адамның басына қамшысымен үш тартқан екен”300.

Бұл әңгіменің желісінен Ағыбай мен Сыпатай батырдың адами 
факторды жоғары қойып, өзіне теңдес ерді сыйлап, құрметтей 
алатын қасиеттері анық көрінеді. Қазақ халқының батырлары 
кісілік, адамгершілік, құрмет көрсету, сыйлау, ел мүддесіндегі 
ісін бағалау тәрізді рухани құндылықтарды жоғары бағалаған. Ал 
Ағыбай үшін ең бастысы – ел татулығы, сыйластық, мүмкін болған 
жерде қан төгіске бармау еді. 

Өзіміз жоғарыда айтқанымыздай, Ағыбай батыр туралы 

300 Дәдебаев Ж. Ағыбай мен Сыпатай //Ақжолтай Ағыбай батыр. -569-б.
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аңыздар халық арасына көп тараған. Олардың мән-мазмұны 
Ақжолтай Ағыбай батырдың қайтпас қайсарлығын, ержүрек 
батырлығын, даналығы мен парасаттылығын, әділдігін ашуға 
негізделген. Сондай аңыздардың бірінде Ағыбайдың басына дәулет 
“құсының” қонуы жайлы айтылады. “Батыр қартайған кезінде ауыл 
сыртындағы төбеде отырғанда басына бір бозторғай келіп қонады. 
Сол кезде Ағыбай басынан өткен бұрынғы бір әңгімені айтыпты. 
“Кенесары бәріміз сегіз мың қолмен келе жатқанда бір бозторғай 
айналып ұшып еді, сонда Кенесары: “Тоқтаңдар, дәулет құсы деген 
болушы еді, біреуіңе қонайын деп жүрген шығар”, - деді. Сонда 
торғай ұшып-ұшып келіп, менің басыма қонып еді. Кенесары: 
“Хан десе, маған қонбай ма, төре десе, Наурызбай, саған қонбай 
ма, Көсеге келіп қонды ғой”, - деп еді. Енді міне, тағы қонып отыр, 
орда бұзатын уақытым өтті, бәлкім дүниеден қош айтысатын уақыт 
таяп қалған шығар”301, - деген екен. Ағыбайдың басына “дәулет 
құсының” келіп қонуын батырдың барлық ғұмыры азаттық үшін 
арпалыста, тәуелсіздік үшін тартыста өткенін, ел мүддесі үшін 
өмір сүре білудің өзін бақыт деп түсіну қажет.

Аңыз әңгіменің тағы бірі “Ағыбай батырдың Түркістан 
соғысына қатысуы” деп аталады. Түркістан, Иқан үшін соғыс - 
Ағыбай өмірбаянының ең қасиетті беттерінің бірі. “Осы аңыздағы 
ғажап сұлу әпсана – Ағыбайдың көрген түсі”302, - деп Рахманқұл 
Бердібаев ол туралы былай жазған: “Таң ата зеңбіректердің 
гүрсілі естілді. Қазақ әскері зор ерлік көрсеткенімен, көп шығынға 
ұшырайды. Себебі – зеңбіректердің аздығынан. Ағыбай жараланып, 
есінен танып құлаған екен. Құлаған жерде Ағыбай түс көреді. 
Түсінде хазірет сұлтан аян беріп: “Ақжолтай батыр, келген жерің 
осы, батырлығыңның біткен жері осы. Найзаның орнына Құран 
ұстайтын кезің келді. Осы жақын жерде Қошқаратаның қасиетті 
суы бар, сол саған ем болады, жараларың жазылады”, - деп айтқан 
екен. Ағыбай есін жинап қараса, айнала тып-тыныш, әрлі-берлі 
жүрген шырақшыны шақырып алып: “Қошқаратаның қасиетті 
суын әкел”, - дейді. Ем алған соң Ағыбай жергілікті Қоңырат 
батырларын жинап, Иқан деген жерде орыс әскерімен майдан 
ашып, соғысқан екен”303.

301 Бердібай Р. Аңыздың жалғасы //Ақжолтай Ағыбай батыр. -541-б.
302 Сонда, -540-б.
303 Бердібай Р. Аңыздың жалғасы. -540-б.
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Ағыбайдың батырлығына қоса тапқырлығы, турашылдығы 
да болған. Сол үшін дана халық Ағыбайды құрметтеген. Батыр 
кедей болса да оның адами қасиеттерін жоғары бағалап, кең далаға 
Ағыбай есімін үлгі етіп таратқан. Себебі Ағыбай өзінің табиғи 
күш-қайратын, ақыл-ойын, әскери тәжірибесін қарақан басының 
байып, дәулетті болу үшін пайдаланбаған. Ақжолтай батыр 
шаруалардың малын ұры-қарақшыдан қорғап, мүддесін көздеп, 
жыртысын жыртқан. Осындай тұжырымдарымызды дәйектейтін 
бірқатар ауызша тарих айту деректеріне тоқталайық.

“Бір күні топ жолаушы оның қараша үйіне түсуге толқып 
тұрғанда, батыр далаға шығып былай депті:

  Бағым да, парлай бермей, тынып қалды,
  Сағым да, самғай бермей, сынып қалды.
  Келгендей кемеліне кедейлік ит
  Желігіп, желкеге кеп мініп қалды.
  Бірде бар, бірде жоқ таба наным,
  Бұрын да қонақ күткен бабаларым.
  Тоймасаң да боларсың бөрі құрсақ,
  Ренжімей, түсе бер, балаларым!...”304.
Кедей тұрмыс кешсе де жомарт, кең пейілді батырдың көпшіл, 

халықтық дәстүр мен сый-құрметті білетіні қонақтарға айтқан 
сөздерінен анық көрінеді.

Тағы бір тарихи әңгімеде ел мүддесін көздеген батырдың 
тұлғасы сипатталған. Сол әңгімеде былай делінген: “Ағыбайды 
күндеп – кейбір әлді ауылдастары: “Ағыбайда не тұр? Ол да - кісі, 
біз де - кісі. Біз сияқты алдында айдаған малы жоқ”, - дейді екен. 
Мұндай сөздерді естіп жүрсе де батыр елең қылмайды. Бір күні 
әлгі байлардың жылқысына жау тиіп, жылқышыларын, өздерін 
сойылға жығып, жылқыларын айдап әкетеді. Жаудан беті қайтқан 
байлар шағынып батырға келеді. Ағыбай батырдың белбеуден аты, 
белінен қылышы кетпейді екен, дереу атына міне салып, ұрыларды 
қуып жетіп, шетінен ұрып жығып, ауылының жылқысын жаудан 
айырып алады. Малды ауылға айдап келіп тұрып:                   
                              Мал да – кісі, бай да – кісі,

   Соның бәрі – жайда кісі.

304 Ақжолтай Ағыбай батыр. -549-б.
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   Есін білмес ерді күндер,
   Жау келгенде қайда кісі? – 
деген екен батыр, жылқыларын алуға келген көптің алдында. 

Ағыбайды сыртынан ғайбаттайтын бай ағайындар жерге 
қарапты”305.

Әңгімеден көрінетіндей өзін көре алмайтын ағайынды 
ескермей, бай адамдардың іштарлық етуіне құлақ аспай қиын-
қыстау кезде соларға көмектесіп, елдің намысын қорғап, барымтада 
қолды болған малын қайтарып беріп отырған. Сондай қара бастың 
қамынан халық мүддесін жоғары қоя білетін қасиеттері үшін ел 
құрметіне бөленген.

Ағыбайдың кедейлігіне байланысты туындаған мына бір оқиға 
жалпақ қазақ даласына жайылған. Сол оқиғаға орай төмендегі 
тарихи әңгіме халық даналығынан орын алған. “Кедейлігі мен 
ерлігінің белгісі – қара тоны үстінен, қанжары белдігінен өмір бойы 
түспеген батыр бір жолы Ақмоланың аға сұлтаны Жайықбайдың 
Ыбырайының үйіне кіріп келсе, үй толы адам екен, барлығы 
орындарынан тұрып сәлем береді, тек дуанбасы Ыбырай жастықта 
басын көтермей жантайып жатып: 

- Оу, қасқа мен жайсаңдар! Барлығың мұнша жапырылғандай 
бұл қатқан тондыларың кім? – депті. Сонда Ағыбай батыр: 

   Үйге келген тонды ма,
   Тоны кесір болды ма?
   Бұқараны көр тұтқан
   Төре тұқымы оңды ма! - 
деп қанжарын қыннан суырып алып, қасына бір тізерлеп отыра 

қалып:
- Бүйіріңді кесіп, табаныма салайын ба?! – деп тап беріпті. 

Көпшілік арашалап, батырдың ашуын басыпты. Дуанбасы Ыбырай 
айыбына ат мінгізіпті”306.

Ағыбай батыр екі әйел алған екен. Бәйбішесі - Талшыбық 
Қоңырат тайпасының Сүлгібай руының қызы. Талшыбықтан 
Аманжол, Аманбай есімді екі ұл туған. Батырдың екінші әйелі – 
Шөкежаннан Қашқымбай, Сыздық, Дуана, Сопы деген төрт ұл 
туған307. 

10-585

305 Адамбаев Б. Ағыбай – халық батыры. - 550-б.
306 Сонда, - 550-б.
307 Ақжолтай Ағыбай батыр. - 181-б.
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Ақжолтай Ағыбай батыр зерттеушілердің, әдебиетшілердің 
есеп-теуінше шамамен 1886 жылы Балқаш көлінің жағасындағы 
Тасарал қамалында қайтыс болып, Сарпарнадағы жазық дала 
Тайатқан-Шұнақ жерінде жерленген. Осылайша бар ғұмырын 
елінің азаттығы үшін орыс отаршылдығына қарсы күреске 
сарп еткен дара тұлға дүниеден өткен. Өзі өлсе де оның ерлігі, 
әділдігі ұрпаққа үлгі болып қалды. Ақжолтай Ағыбай батырдың 
ержүрек батырлығын, тапқырлығын, даналығын баяндаған тарихи 
әңгімелер, аңыздар, жыр-дастандар алты Алашқа кең тарады. 
Елін, жерін сүйген Ағыбайдың тұлғасы халық жадында сақталып, 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізілді. Ағыбай батыр жайында бірқатар 
әдеби шығармалар жазылды. Осының бәрі – батырдың өмірі мен 
халқының тәуелсіздігі үшін күресін өнеге етіп, оның бейнесін, 
тұлғасын ел есінде қалдыру мақсатында жасалған рухани мұра. 
“Ел ерге қарайды” демекші, елін, жерін, атамекенін отаршылдық 
езгісінен азат етуге ұмтылған батырлардың тарихтан алар еншісі 
мол, ал олардың ерлігін, даңқын болашаққа жеткізу біздің 
мұратымыз.

Ағыбай 

Аманжол     Аманбай     Қашқымбай     Сыздық       Дуана     Сопы

§ 3. Арғындар 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісте

Көтерілістің себептерімен қатар оның басталуына тікелей 
түрткі болған оқиға – 1916 жылғы 25 маусымдағы Қазақстанның, 
Орта Азияның және Сібірдің кейбір аймақтарының 19 бен 43 
жас аралығындағы «бұратана» ер азаматтарын майданның тыл 
жұмыстарына (қорғаныс құрылыстарын және әскери қатынас 
жолдарын салуға, окоптар қазуға, т.с.с.) «Реквизициялау туралы» 
жарлығы еді. Жарлық бойынша тыл жұмыстарына Қазақстан мен 
Орта Азиядан 400 мың адам, соның ішінде қазақтардан 240 мыңға 
жуық кісі алу белгіленді.

Жарлық арғындардың да жаппай наразылығын тудырды. Себебі 
Арғын тайпасы, оның рулары орналасқан Қазақстанның далалық 
облыстарынан 100 мыңнан астам адам алынбақ болды. Ал далалық 
облыстарда, яғни Ақмола, Семей, Торғай облыстарында өзге де ру-
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тайпалармен бірге 
арғындар өмір 
сүрді. Мәселен, 
Семей облысында 
А р ғ ы н н ы ң 
Т о б ы қ т ы , 
Қ а н ж ы ғ а л ы , 
Тарақты, Қарауыл, 
Қамбар, Танас, 
Ж а л ы қ б а с , 
Байбөрі, Таз, 
Сүйіндік, Бегендік 
р у л а р ы н ы ң 
қоныстары болған. 
Ал Ақмола 

облысында Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Қарауыл, Атығай, Қараман 
рулары орналасқан. Арғынның Мерген, Қарамылтық, Тоғыншы, 
Ақташы, Жолдыбай, Апай, Айдерке, Түлек рулары Торғай 
облысының ен даласында көшіп-қонып жүрді308. Олар негізінен 
көшпелі мал шаруашылығымен айналысқандықтан соғысқа 
қажетті жылқы, ет, киіз, жүн тәрізді алым-салықтарды өтеуге 
мәжбүр болды. Шаңырақ салығынан өзге соғыс салықтарын өтеу 
көшпелі мал шаруашылығынан басқа қосалқы шаруашылықтың 
түрлері - шөп шабу, өзен аңғарларында егін егу, жерді жалға беру 
және алумен шұғылданатын Арғын руларын өте ауыр жағдайға 
душар етті. Оның үстіне патша жарлығы жығылғанға жұдырық 
болып, халықты ашындырды, ашу-ыза арнасынан асып төгілді. 

Демократияшыл ұлт зиялылары халықты жарлықты 
орындауға, отаршыл билеушілерге қарсы шықпауға үгіттеді. 

Ағыбай батыр кесенесі

308  Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 
экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Семипалатинский уезд. Т. Х-й. – СПб., 1909.; Павлодарский уезд. Т. ІҮ. – 
Воронеж, 1903., Каркаралинский уезд. Т. ҮІ-й. – СПб., 1905.;  Материалы по 
киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию степных областей. Акмолинская область. Петропавловский уезд. 
– Черниговъ, 1908.; Акмолинский уезд. Т. ІІІ. – СПб., 1907.; Кокчетавский уездъ. 
Т. 1. – Воронеж, 1898.; Атбасарский уездъ. Т. 2. – Воронеж, 1902.;  Омскій уездъ. 
Т. ХІ-й. – Омск, 1902.; Тургайская область. Актюбинский уезд. Т. ҮІІ. – Воронеж, 
1903., Темирскій уездъ. – Оренбург, 1910.
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Жарлық орындалмаған жағдайда қазақтардың қантөгіске ұшырау 
мүмкін деп алаңдаушылық білдірді. Себебі империяның әскері 
өзіне бағынбағандарды аяусыз жазалайтын еді. Осы турасында М. 
Дулатов: «25-маусымда патша жарлық қылды, Ресейдегі әскерлік 
қызметінен азат бұратаналарды, олардың ішінде, біздің қазақ 
халқын соғыс майданында әскер артында ор қазып, жол салатын 
қара жұмыстарды өтеуге міндетті қылып алуға. Патшаның бұл 
бұйрығы ішкі министр-губернаторлар арқылы халыққа мәлім 
қылды... Мемлекет керегі үшін мал шығынынан тартынбай, қайта 
әскерлікке алам десе, ақылдасып, барудан тайынбастай болып 
жүрген қазақ халқын бүгін қара жұмысқа алатын жарлық шыққанға 
дағдарып, таңырқап қалдық. Қазақ секілді іргелі жұрт өзгелер 
қатарында соғыс майданында қару-жарақ асынып, мемлекетті 
қорғауға лайық еді. Қатарда жоқ қара жұмысқа байлануды кемшілік 
санаймыз. Бірақ патша жарлығы хақ, оған қарсы айтар сөз жоқ. 
Әмір қатты, жан тәтті дегендей, әмірін екі қыла алмаймыз. 

Қашатын жігіт болса, бүліншік болады, бұл күнде соғыс   
уақыты, тәртіп қатты, қашқындардың артынан қуғыншы жасақ 
шығып, елді, артында қалған әке-шешесін, қатын-баласын 
шулатқаннан, шаруасын күйзелткеннен өнер еш нәрсе жоқ»309, – 
деп жазды.

Алайда шектен шыға күшейген наразылық көтерілістің 
стихиялы түрде басталуына жол ашты. Сөйтіп, отаршылдыққа 
қарсы бағытталған ұлт-азаттық көтеріліс бұрқ ете түсті.

1916 жылдың шілде айынан бастап көтерілістің алғашқы 
ошақтары қазақ даласында пайда болды. Көтеріліс бүкілқазақтық 
сипат алып, қарулы көтеріліске ұласты. Оның ірі ошақтары 
алдымен Жетісуда, одан соң Торғай-Ырғыз өңірінде қалыптасты.

Көтеріліс Қазақстанның солтүстік-шығыс аймағын қамтитын 
сол кездегі Ақмола және Семей облыстарында да орын алды. 
Деректердің мәліметтерінше, Ақмола уезінің барлық болыстарында 
үкіметке қарсы толқулар болған. Бұл толқуларды негізінен 
Арғынның Қуандық, Сүйіндік, Бегендік310 тәрізді руларының 

309 Дулатов М. 1916 жыл. // Қаһарлы 1916 жыл (Құжаттар мен материалдар 
жинағы). Екі томдық. –Т. 2. – Алматы, 1998. – 65-б.

310 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Акмолинскй уезд. Т. ІІІ-й. – СПб., 1907.
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өкілдері ашық түрде көрсетті.
Көтеріліс арғындардың Дәуіт, Қанжығалы, Қарауыл тәрізді 

рулары орналасқан Қызылжар өңірінде белең алды311.
Қызылжар (Петропавл) уезіндегі бас көтерулер мен толқулар 

туралы шаруалар съезінің төрағасы Пономаренко генерал-
губернатор А.Сухомлиновке жолдаған жедел хатында: ... сейчас 
закончилась реквизиция киргиз, назначенная [в] Петропавловске, 
принято и сдано сто человек, преимущественно-полуденских, 
прочие записались на работы, предоставляющие отсрочки. В связи 
получения отсрочек, обнаружил факты подкупа. Положение уезда 
таково: Толенчинская [волость] не явилась, в остальной части 
уезда, под влиянием юга области, с целью сорвать реквизицию, идет 
агитация, были случаи насилия над киргизскими должностными 
лицами. Для поддержания престижа власти и осуществления 
реквизиции в степи крестьянским  начальникам необходима 
буконная стража, благодаря чему и в корне подавить наблюдаемое 
волнение. Необходимо прекратить отсрочку»312, – деген.

Семей облысындағы патша жарлығына қарсы бас көтерулер 
Арғынның Қамбар, Байбөрі, Танас, Тарақты. Тобықты, Жалықбас 
тәрізді руларының ұрпақтары өмір сүрген Қарақаралыда313 

анағұрлым белсенді түрде жүрген.  Қарқаралыдағы халық 
наразылықтары жайында Ақмола уезінің шаруалар басқармасының 
бастығы губернаторға жіберген хабарламаларында жазып отырған. 
Сондай жазбалардың бірінде: «...Обнаружено только большое 
скопление киргиз Каркаралинского уезда на границе Акмолинского 
[уезда] ... Эти киргизы стали держать себя более вызывающе, стали 
нападать на проезжающих русских и киргиз, не сочуствующих 
движению и стали делать угрозы по отношению к заводу и русским 
поселкам. 

... Весь район, прилегающий к Спасскому заводу, со стороны 
степи окружен отрядами киргиз, которые никого не пропускают 

311 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Петропавловский уезд. – Чернигов, 1908.

312 Дулатов М. 1916 жыл. // Қаһарлы 1916 жыл (Құжаттар мен материалдар 
жинағы). 2 томдық. – Т. 1. – 20-б.

313 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Т. ҮІ. – СПб., 1905.
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в степь, а равно – и из степи, и киргизов, которые бывают у 
крестьянского начальника, избивают, избивая также киргизов, 
выражающих желание явиться на призыв.

Кроме того, постоянно делают набеги отряды киргиз в 200-300 
чел. Каркаралинского у[езда], угрожая убийством и разорением 
киргизам, явившимся на пункт мединского осмотра.

Взбунтовавшиеся при ауле Кызылтавской вол [ости] 
прикочевали к границе Акмолинского у[езда] и принимают меры к 
тому, чтобы призыв не состоялся...»314, – делінген.

Өкінішке орай, қарапайым қаруланған көтерілісшілер патша 
әскерінің тегеурінді күшіне қарсы тұра алмағандықтан, жекелеген 
өңірлердегі көтерілістер бірінен кейін бірі аяусыз басылып, 
жаншылды. Осындай жағдайды Ақмола, Семей, облыстарындағы 
көтерілістер де бастан кешірді. 1916 жылғы шілдеден 5 қыркүйекке 
дейінгі уақты аралығында осы екі облыстағы көтерілісті басып-
жаншу шаралары туралы генерал-лейтенант Таубе қалдырған 
анықтамада патша жарлығына қарсы наразылық әрекеттеріне, 
жекелеген өңірлердегі көтерілістерге Зайсан уезінде әрқайсысы 
1000 адамнан асатын бірнеше топ, Семей уезінде 7000 адамдық топ, 
Өскемен уезінде 3000-ға дейін жететін топтар қатынасқан315. Осы 
топтардың қатарында Зайсан, Семей өңірлерінде мекендеген қазақ 
ру-тайпаларының арасында Арғынның Тарақты, Қарамылтық, 
Тобықты руларының316 ер азаматтары азаттық күресіне белсене 
араласып, қолдарына қару алып, патша өкіметіне, жергілікті 
опасыз, сатқын, екіжүзді басшыларға қарсы шыққан.

Жетісу, Сырдария, Ақмола, Семей облыстары мен Батыс 
Қазақстанның бірқатар аудандарында көтерілісшілер қозғалысы 
бір-бірлерімен байланысты біртұтас майданға ұласа алмады, 
сондықтан да олар басып-жаншылып, тоқтатылды. Ал керісінше, 
Торғай даласындағы көтеріліс құлаш жайып, күннен-күнге өрістей 
түсті. Арғынның Қарамылтық, Мерген, Тоғыншы, Апай, Бәсентин, 
Айдерке сияқты рулары тығыз орналасқан Торғай өлкесіндегі 
көтеріліс ошағы ауқымы кең, ең табанды әрі ұзаққа созылған 

314 Қаһарлы 1916 жыл. – Т. 1. – 59, 66-б.
315 Нұрпейіс К. Даладағы дабыл. 
316 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Павлодарский уезд. Т. ІҮ. -Воронеж, 1903.
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қозғалыс ошағы болды.
Торғай даласындағы көтеріліспен бірге бүкіл қазақ даласы 

күңіренді. «Қазақ» газеті жазғандай: «Ел арасына қысқа күнде 
қырық түрлі хабар тарады. Қорқыныш күннен-күнге ұлғайды. 
Әулиеге ат айтты, қорасанға қой айтты. Сауысқан-қарға тойынды. 
«Солдат алмайтын болыпты» деп өтірік сүйінші сұрағандар олжаға 
батты. «Сенің балаң алынады» дегенді естіген шал-кемпірдің 
жүрегі жарылып өлгендері болды. Жұрт сеңдей соғылды. Түнде 
ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылды. «Әне келді, міне келді» 
деп өлім жазасына бұйырылған үкімнің орынан келуін күткен 
тұтқындай болып тұрды»317.

Ақтөбеге мың-мыңдаған қазақ жиналған: аттысы-атты, жаяуы-
жаяу. Бұрын жиылыстарда ел атынан ақсақал атқа мінерлер 
жүретін болса, бұ жолы тайлы-таяғы қалмастан жұрт көтеріле 
келген, ақсақалдарға, болыстарға сенбейді. «Не болып жатқанды 
жұрт өз көзімен көрмекші, өз құлағымен естімекші»318, - деп жазды 
М. Дулатов.

Торғай өңіріндегі дүрлікке жұртты сол оқиғаларға куә болған 
Әбіш Рысбаевтың айтуынша, «ауылдағы болыс, ақсақалдар, байлар 
құпия кеңесіп баспақшы болып, ел ішінде үгіт жүргізді. Олар: - 
Кісі бермей құтыла алмаймыз. Қарсылық қылып, қармануға күш 
жоқ. Онан да патша жарлығын орындайық, - деді. Мұның үстіне 
молдалар мен ишандар дін жолымен көндіру айласын істеді. Бұған 
кедей еңбекшілер көнбеді. – Кісі бермейміз. Патша жарлығын 
орындамаймыз,- деген қарсылық сөз шығара бастады. Әр ауыл, 
болыстан қажырлы кедей жігіттер шығып, ел аралап, патшаға 
қарсы тұруға, кісі бермеуге, болыс, ауыл билеушілерінің айтқанына 
көнбеуге үгіт жүргізді. Біздің елдегі кедейлерді осылай үгіттеуші 
Амангелді Иманов болды»319.

Амангелді Бегімбет, Қойдауыл, Аққұм, Сарытоғай, Көртоғай, 
Қаратоғай, Жалдама жерлерімен қатар, Торғай уезіндегі Арғынның 
алты болыс еліне де хабарласып, Арғынның Қамбар, Мерген, 
Тоғыншы рулары бар алты болысы Амангелдінің сілтеуімен 
көтеріліске бет қойып, қозғала бастады. 

317 Дулатов М. 1916 жыл. // Қаһарлы 1916 жыл. – 66-б.
318 Сонда, – 66-б.
319 Рысбаев Ә. Ел тегіс көтерілді // Қаһарлы 1916 жыл. – 47-б.
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Арғыннан шыққан ұлт зиялылары болса, халықтың көтеріліске 
шықпауын қалап, қалайда оның алдын-алуды ойластырып, олардың 
санасына әсер ету мақсатында өздерінің үндеулерін, мақалаларын 
жазып, жариялады.

«Қазақ» газетінің 1916 жылғы 207-санында «Торғай һәм 
Ырғыз уезінің халқына арналған А. Байтұрсынов, М. Дулатов, С. 
Қадырбаев, М. Тұңғаншин қол қойған үндеу мақала жарияланып, 
Торғай, Ырғыз уездерінің ру-тайпаларына көтерілістен бас 
тартуға шақырды. Патша әскерінің елді аямайтындығын ескертті. 
Мақалада: «... біздің Торғай һәм Ырғыз уездерінен қазанның 15-інен 
бастап кісі салынбақшы еді, жастар келмеді. Сондықтан елге кеше 
мың әскер зеңбірек шығып тұр... көнбесеңдер Жетісу «Жизақтың 
күні сендердің де бастарыңа туады. Қырғын болады, босқа қан 
төгіледі, шаруа күйзеледі... Қатын-бала бір қырылады, жігіт екі 
алынады... Бұл хатты жазушы біздер - өз балаларың, тумаларың. 
Жанымыз ашиды, қабырғамыз қайысады. Біздің ата-ана, туған-
туыстарымыз іштеріңізде. Біздің қазақ баласы... десеңдер тіл 
алыңдар. Қан төкпеңіздер, қарсылық қылмаңдар... Біз орысша 
оқып, орыс арасында жүр, пайдамызды айтпас деп ойлайтындарың 
бізді құдай мен әруаққа тапсырыңдар. Біз газет арқылы болсын, 
ауызша да болсын бұрын сан рет айтқанбыз, көнбесеңдер елге 
бүліншілік болады, әскер шығады, түбінде алмай қоймайды 
дегенбіз. Сол айтқанымыз міне келді. ... әлі де болса... біздің ең 
соңғы қысылғандағы ақылымызды алыңдар»320, – делінді.

Ұлт зиялыларының осындай насихаты мен ақыл-кеңесін 
елемеген Торғай, Ырғыз уездеріндегі арғындар басқа да рулармен 
бірлесе көтеріліске шығып, барлық Торғай, Ақмола өңіріндегі 
қазақтарды жұмыла күресуге шақырды. Көтеріліс күн өткен сайын 
етек жайып, көтерілісшілердің қатары көбейген.

Осы орайда айта кетерлік бір жайт, патша өкіметін патша 
жарлығын орындауға шақырып, көтеріліске шықпауды үгіттеген 
ұлт зиялыларының өзін бақылап, ізіне түсіп, олардың әрекеттерін 
үкіметке қарсы қызмет деп санады. Сөзіміз дәлелді болуы үшін 
Орынбор губерниялық жандермерия басқармасының бастығының 
Торғай облыстық әскери губернатор М.М.Эверсманға құпия 
түрде жолдғана хабарламасының мазмұны назар аударайық. 

320 Нұрпейіс К. Алаш һәм Алашорда. -64-65-б.
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Хабарламада Арғын тайпасының өкілі Ахмет Байтұрсынов 
және оның көтеріліске қатысты іс-әрекеті туралы: «... фамилия 
Байтурсунова упоминается в разговоре киргиз, так как 
Байтурсуновым многие направлялись на совещание в Уральсокй 
области. 

Как установлено, Байтурсунов с 23 мая с.г. находился в 
Тургайском уезде, куда он командирован Тургайско-Уральским 
переселенческим управлениием для переписи скота и возвартился 
лишь в первых числах сего августа, причем принимал участие в 
разрешенном совещании киргиз 7 сего августа в здании Тургайского 
областного правления...»321, – деп жазылған.

Көтерілістің орталығы Торғай уезі болды. Негізінен Торғай 
уезіндегі алғашқы патша жарлығына қарсы толқулар Қойдауыл, 
Аққұм, Қаратоғай, Сарытоғай, Қарақопа, Тосын, Майқарау, 
Сарықопа, Наурызым тәрізді Арғын және Қыпшақ рулары 
қоныстанған болыстарды қамтыды.

Бұлардан өзге тарихи деректердің дәлелдеуінше 1916 жылы 

Арғындар 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыста

АШ - ақташы, МГ -  мерген, ТҒ - тоғыншы, АП - апай, АЙ - айдерке, ЖД - 
жолдыбай, ҚР - қараман, ТЛ - түлек, ШШ - шақшақ, ҚМ - қырықмылтық; Д 
- Дәуіт; ҚЛ - Қарауыл; ҚЖ - Қанжығалы; БН - Бегендік; СН - Сүйіндік; АТ 
- Атығай; ТҚ - Тобықты; ҚД - Қуандық; ҚК - Қаракесек; БС - Бәсентін; ББ - 
Байбөрі; ЖТ - Жанту; ТЗ - Таз; ТН - Танас; ЖБ - Жалықбас; ҚБ - Қамбар; Т 
- Тарақты

321 Қаһарлы 1916 жыл. Т. 1. – 52-53-б.
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қыркүйек айында Ырғыз уезінің Кенжеғара болысының Кенжеғара 
Қызылкөл, Аманкөл болысы Қосқоңыр, Тәуіп болысы Құйылыс 
деген жерлерде жиы-лыс жасап, үш болыс өз  алдына  хан  сайлап, 
бұқара халық патшаның жарлығына қарсы шыққан. Кенжеғарада 
хан болған Айжарқын Қанаевтың жинаған сарбазы 5 мың адамға 
жеткен322. 

Көріп отырғанымыздай, Торғай даласының түкпір-түк-
пірінде патша жарлығына қарсы көтерілістер болып, тәуелсіздікті 
аңсаған халық өз алдына жеке-жеке хан сайлады. Мұндай әрекетті 
жергілікті тұрғындар қызу қолдады. Көтерілісшілер қоолдарына 
шоқпар, сенек, айыр сияқты заттарды қару етіп ұстай берді. Одан 
басқа найза, шиті мылтық тәрізділермен қаруланды. Найзаны 
жергілікті қазақ ұсталары ұйымдасқан түрде қолдан соғып берді. 
Кенжеғара болысының найза соғушы ұсталары – Үсенғұл Бөріұлы, 
Құрманай Алдамжарұлы күніне 100-150 найза соғып, бұзылған 
құс мылтықтарды түзеп, жөндеп беріп отырған. Көтерілісшілерге 
қажетті ат-тон, азық-түлікті де халық қамтамасыз етті. Кейде 
сарбаздар бай-болыстардың малын айдап әкетіп, кәдеге жаратты. 
Мәселен, Кенжеғараның Айжарқын Қанайұлы бастаған сарбаздары 
болыс Махан Алматұлының 400 бас жылқысын айдап әкетіп, 
тәуір ат, айғырларын мінуге пайдаланып, одан қалғанын азыққа 
жұмсады323 .

Бүкіл Торғай өлкесіндегі көтерілісті қолдап, өз алдыларына 
сарбаз құрып, Амангелдінің төңірегіне топтасуға әрекеттенгендер аз 
болмаған. Солардың бірі Арғынның осы өңірдегі Айдерке руының 
Құттық, Тілеп аталарының ұрпақтары мекендеген 4 ауылдың ер-
азаматтары болды. Осы ауылдардағы үйдің саны 256, тұрғындары 
1617 көшпелі шаруа, ауқатты, бай адамдарынан құралған324. Патша 
жарлығын естігеннен кейін Айдеркенің рулары бұрынғыдай 
жеке көшуді тоқтатып, бәрі ұйымдасып, Қошалақ құмындағы 
Жіңішкетұз, Үлкентұз жерлеріне көшіп, Бек Сарманұлы бастаған 
мың адамдай қол жинаған.

Ел хан көтерісіп, сарбаз жинап, отаршылдыққа қарсы 
шыққан тұста 1916 жылдың жыраулары қазақ даласын мынадай 

322 Дәулетов Ж. Ырғыз көтерілісі // Қаһарлы 1916 жыл. – 86-б.
323 Сонда, – 87-б.
324 Саламатұлы Ж. Татар соғысы. // Қаһарлы 1916 жыл. – 95-б.
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өлеңдермен күңірентті:
   «Айранбай, Алпыс, Байқадам,
   Қылышпенен жайқаған.
   Өлтірді дейді он бесін,
   Сырттан көріп байқаған,
   Найзамен түйреп сағақтан,
   Түсіріпті шалқадан.
   Өзгесін айтып қайтейін,
   Әмірбек мен Мырзабек,
   Тірілмейді қайтадан.
   Әмірбек пен Мырзабек,
   Жағыпардай асылдай,
   Шынасыр қатар нәсілдей,
   Көрсеткен күші, мысалы,

АШ - ақташы, МГ -  мерген, 
ТҒ - тоғыншы, АП - апай, АЙ 
- айдерке, ҚР - қараман, ТЛ - 
түлек, ҚМ - қырықмылтық; 
СН - Сүйіндік; ҚД - Қуандық; 
БС - Бәсентін
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   Кенесары – Қасымдай,
   Қараған заман соңында,
   Александра патшаға,
   Кім күш қылды осындай!
   Сайланған сары әскермен,
   Жағаласты шошынбай»325.
Көтерілістің бірте-бірте етек жайып, ауқымы кеңейе түсті. 

Осы тұста атақты Тілеуке батыр мен елге беделді болған Нияз 
бидің ұрпағы Әбдіғапар Жанбосынов қыпшақ көтерілісшілерінің 
ханы, ал Оспан Шолақұлы арғын көтерілісшілерінің ханы болып 
сайланды326. Осындай оқиғалар жайында тарихи деректерде: 
«Арғыннан біреу, қыпшақтан біреу, екі хан сайланбақ болды. 
Қыпшақ ханына Әбдіғапар Жанбосынұлы, Арғын ханына Оспан 
Шолақұлын сайлайық десті. Екі ханнан 4 мыңбасы сайланбақ 
болды... Жүзбасыларын сайлады, ұсталарын дұрыстап, құрал-
саймандарын жабдықтай бастады. Мыңбасы болып Аққұм 
болысынан Кәрібоз, Жармағамбет Тағанбаев, Қарақоғадан 
Дәуренбек Тұяқбаев, Қойдауыл болысынан Әлжан, Қараторғайдан 
Ыбрай сайланды...»327, – делінген. Одан басқа он басы, 50 басы, 
100 басы дегендер белгіленген. Амангелді Иманов сарбаз басшысы 
сардар болып сайланды328. Сарбазға құралған жігіттің саны 6-7 
мыңдай болды. Амангелді Иманов Қайдауыл болысындағы Қыпшақ 
руы ішінде ауызға ілініп жүрген, жасынан жетім қалып, байларда 
жалшы болып, қиянатқа, езгіге төзіп, көне алмайтын батыр еді329.

Сардарбек жанынан әскери кеңес құрылды. Жасақта 
сарбаздардың арасынан таңдап алынған жігіттерден Кейкі Көкембаев 
бастаған арнайы мергендер тобы құрылды. Көтеріліс басшылары 
және олардың жанынан құрылған әскери кеңес тыл қызметін 
ұйымдастырып, арнайы тағайындалған адамдарға (елбегілеріне) 
көтерілісшілерді азық-түлікпен,  көлікпен  қамтамасыз етуді, 

325 Харлампович К.В. Восстание Тургайских казак-киргиз. // Бройдо Г.В. 
Восстание киргиз в 1916 году. – М., 1925. – 69-б.

326 Восстание 1916 года в Казахстане. – Алма-Ата, 1937. – 15-б.
327 Нұрпейісов К. Азаттық үшін айқасқан // Қарқара айбаты (Құжаттар мен 

материалдар жинағы). – Алматы, 1991. – 23-б.
328 Асфендияров С. Национально-освободительное восстание 1916 года в 

Казахстане. – Алма-Ата – М., 1936. – 81-б.
329 Рысбаев Ә. Ел тегіс көтерілді. Қаһарлы 1916 жыл. – 47-б.
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ұстаханаларда қолдан қару-жарақ жасауды тапсырды 330.
Мұрағат қорларындағы құжаттардың дәлелдеуінше 

Амангелдінің «өз іштеріңдегі, басқару ісін реттеп, тәртіптеңдер» 
деген сөзінен кейін Ақтүбек жерінде көтеріліске қатысушы Арғын 
руларының өкілдері өздеріне басшы етіп Оспан Шолақұлын хан 
көтерген331. Оспан Арғын ішінде Жауғашар атасынан шыққан 
орта шаруалы адам болған. Оспанның төрт баласы бірдей 19 
бен 31-дің арасында болғандықтан, патша жарлығы бойынша 
барлығы бірдей соғыстың қара жұмысына шақырылды. Төрт 
ұлынан айырылғанша патшаға қару жасармын», - деген пиғылда 
елді көтеріліске шақырды. Сондықтан ел Оспанға қолға алған істі 
аяқсыз қалдырмас деп үлкен үміт артып, қолдау көрсетті.

Оспанның қасына Ахмет Өтетілеуұлы сайланды. Сарбаз басы 
сардарлыққа Қасымхан Алтынсарыұлы белгіленді. Қасымхан 
ішінде Дәуітбай, Жуан Шегеннің тұқымы. Жасынан жарлы, 
жалшылықта жүріп, ес білгеннен байларға қарсы болып, Жақып 
болыспен арпалысып келген. Сондықтан да көтерілістің алғашқы 
күнінен бастап Амангелдінің төңірегіне жақындап, онымен 
жолдас болған332, бас сардармен ақылдасып, кеңес алып отырған. 
Қасымхан қол астындағы 2 мың кісілік сарбазын тәртіппен реттеп, 
он, басы, елу басы, жүз басы, мың белгіленді. Сарбаздың туын 
ұстауға – ту бегіне Баязитті белгіледі. Баязит – Арғын ішіндегі 
Дәуітбай руының өкілі.

Қасымханның сарбаздары Ырғыз бен Торғайдың екі арасындағы 
қатынасты үзуге ұмтылып, сардардың өзінің бастауымен телеграф 
сымын қиып, бағаналарын құлатып, отқа жағып, бекеттерін 
қиратқан333.

Айта кетерлік бір жайт, академик К. Нұрпейістің пікірінше, 
Әбдіғапар да, Шолақ та «хан» сайланды дегенде, олар дәстүрлі 
мемлекет деңгейіндегі хандар мағынасындағы монарх емес, 
көтеріліске шыққан жекелеген аймақтың саяси жетекшісі деген 
лауазым иелері болған хан сайлану дәстүрін және олардың халықтың 
қандай әлеуметтік топтарының өкілі болғандығын атап айтқанда, 

330 Нұрпейіс К. Даладағы дабыл.
331 Қайралапов Х., Сегізбаев К. Арғын сарбазы. // Қаһарлы 1916 жыл. – 11-б.
332 Қайралапов Х., Сегізбаев К. Арғын сарбазы. // Қаһарлы 1916 жыл. – 11-б.
333 Национально-освободительное восстание казахских трудящихся против 

царизма. Сборник воспоминании и материалов. – Алма-Ата, 1937. – 16-б.
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сұлтандар әулетінен сайланатынын жетік білетін Әбдіғапар өзін 
әмір деп атаған. Кейіннен, 1916 жылғы қарашада 13 болыс (6 
болыс Қыпшақ, 6 болыс арғын және 1 болыс найман) өкілдерінің 
құрылтайында Әбдіғапар Жанбосынов Торғай уезінің ханы болып 
танылды. Осы құрылтайға қатысушылардың келісімімен Кенесары 
хан Қасымұлының серігі – атақты Иман батырдың немересі 
Амангелді Үдербайұлы Иманов көтерілісшілердің сардарбегі, 
қолбасшысы болып тағайындалды.

Көтерілістің алғашқы кезінде 6-7 мың адам болған жасақтың 
құрамы 1916 жылдың қазан айында 15 мыңға жетті. Екі ханның 
қарауында 17 900 үй, яғни 13 болыс ел болды. Сарбаз шығынына 26 
мың сом ақша жиналды. Қарапайым қарудан басқа Әбдіғапардың 
қолында 50 мылтық болды334. 

22 қазан күні 15 мыңдай көтерілісші Торғай қаласын қоршады. 
Сол оқиғаға қатысушылардың мәліметтерінше, көтерілісшілер 
қаланы бірден ала алмай 50 мая шөпті, шет жағына орналасқан 
үйлерді өртеген. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, дуанды басып 
алмас бұрын, «Амангелді жігіттерді әскерше ойнатып, 10 күндей 
соғыс әдісінің дайындығын жүргізді. Қарашаның бірі  күні Торғай 
уезінің Арғын, Қыпшақ сарбазы болып, Торғай қаласын шабуға 
аттанған. Арғындардың Оспан бастаған сарбаздары қаланың 
батыс жағынан кіріп, оны жауламақшы еді. Күн батарда қаланың 
жанындағы Шұбалаң өзенінің көпірінен өте бастаған. Біразы 
көпірден өтуге шыдамай, суды кешіп өткен. Қалаға таяу келгенде 
Кейкі мерген бастаған 4-5 жігіт барып, оның түбіндегі үюлі тұрған 
қазыналық көп маяға өрт қойған. Осылайша Торғай қаласының 
батыс жағынан Арғын ханы – Оспан Шолақұлының, шығыс 
жағынан Қыпшақ ханы - Әбдіғапардың әскері кірді. Қала кіре сала 
үйлерді шетінен өртеп, казарманы алуға тырысқан. Қаланы ала 
алмаған соң, оның батыс жағындағы шетке шығып, жиналған. Осы 
кезде казармадан 300-400-дей солдат шығып, көтерілісшілерге оқ 
жаудыра бастаған. Себебі Торғай көтерілісшілеріне қарсы патша 
үкіметі құрамында 17 атқыштар ротасы, 18 казактар жүздігі, 4 атты 
әскер эскадроны, 18 зеңбірегі, 10 пулеметші бар экспедициялық 
корпус жіберген. Осындай әскери корпусты А. Лаврентьев 

334 Дүйсенов А. Ел басына күн түскен шақта // Қаһарлы 1916 жыл. – 37-б.
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басқарды»335. Қарулы әскердің екпініне шыдамаған көтерілісшілер 
кері шегінуге мәжбүр болған. 

Сол бір аласапыран оқиғаға қатысушылар Қамбар Төкеұлы 
мен Самат Құсайыновтың айтуынша, «күн шашырап шыққан 
мезетінде қаланың күн шығысындағы Торғай өзенінің ағаш 
көпіріне келгенімізге алдымызды тосып тұрған солдат кездесті. 
Мылтықшыларымыз солдаттармен атыса кетті. Біраз атысқан соң 
солдаттар қашып қалаға кіріп кетті. Артынан ат қойып біз де кірдік. 
Мылтықшыларымыз атысып, артынан біз найза, айбалтамен қару 
қылып, бір жағынан үйлерге өрт салып отырдық. Сонымен соғыс 
ертеңгіліктен түске дейін созылды. Амангелді бастаған біздің 
сарбаз қаланың күн шығыс жартысын алды. Тек казарма ғана 
алынбады. Қаланың тұрғылықты адамдарынан біреу де қалмады, 
барлығы үйлерін тастап қашып, казармаға тығылды. Күн түс болған 
мезгілде Арғын жағының жігіттері қаладан шығып, қайтып кетті. 

Амангелді және Қасымхан Оспан мен Әбдіғапарға: «Қаланы 
алу деген осы. Көпірін, суын, көшесін алдық, үйлері тегіске жуық 
алынды. Жігіттерді неге шығарып жібердіңдер», - деп ренжіді.

Оспан мен Әбдіғапар: «Адам мен атқа паналарлық орын жоқ. 
Қала өртеніп кетті. Қырыламыз деп туды көтеріп, жігіттерді ертіп, 
қаладан шығып кетті. Қаладан шығып кеткеннен кейін Амангелді 
мен Қасымхан екеуі ұрандап, жұртты шақырып, қалаға екі рет кіріп 
шықты. Артынан 5-6 адамнан артық адам ермеді»336.

Сөйтіп, бүкіл сарбаз Ақмырза жеріне қайтып оралды.
Осында бір-екі күн аялдап Сардарбек Амангелді жанындағы әскери 
кеңеспен ақылдасып, кеңесіп, алдағы істерге жоспар құрды. Арғын 
сарбаздары Шалқар, Ырғыз; Қыпшақ сарбаздары Қарсақпай, 
Қостанай жолында жатып, солдаттардың алдын тосып соғысатын 
болды. Сонымен Қасымхан мен Оспан бастаған Арғын сарбаздары 
Ырғыз жағына аттанып кеткен.

Ырғызға қарай жылжыған Арғын сарбаздарының қимылдары 
жайында оқиғаға куә көтерілісшілер Ханзада Қайралапов және 
Кәкімжан Сегізбаев: «Біз Торғай өзенінің бойында жаттық, 4-5 
күннен соң ноябрдің орта шенінде Ақтөбеден шығып Шалқар, 

335 Нұрпейіс К. Даладағы дабыл.
336 Төкеұлы Қ., Құсайынов С. Халық көтерілісінен есте қалғандары // 

Қаһарлы 1916 жыл. – 60-б.
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Ырғызды беттеп, Ырғыздағы Кіші жүз Айжарқын ханның 
сарбазын талап, патша отряды келе жатыр деп естіп, 2 мыңнан аса 
кісі алдынан шықтық. Патша отряды 700 кісілік екен. Біз олармен 
Ақшығанақ бекетінде ұшырасып, соғыстық. Ертеңгіліктен бесінге 
дейін соғысып, жаудың құралы басым болған соң, оларға үлкен 
қайрат қыла алмай кейін шегіндік.

Торғай өзенінің оңтүстік жағымен Тосынға түсіп кеттік. 
Солдаттар өзеннің солтүстік жағымен телеграмм жолын жағалап, 
Торғайға қарай жүріп кетті.

Бұл атыста бізден бір адам, бір ат шығын болды. Солдаттардан 
10-ға жуық адам шығын болды.

Ақшығанақтан шыққан бойымен сол күні Торғайға таяп Дәуітбай 
сайындағы бірінші бекетке келіп қоныпты. Біз өзеннің оңтүстік 
жағымен оралып, түнделетіп, солдаттардың үстіне келдік. Келген 
бойымызда атыс жасадық. Біраз атысқан соң екі жағымыз тағы 
шегініп, солдаттар дуанға қарай кетті. Біз Торғай өзенінің оңтүстік 
жағындағы қалың қопаға, быт-шыт болып тарап тығылдық.

Ертеңіне бет-бетімізге тарап, ауыл ауылымызға кеттік. 
Қасымхан жігіттерге: тарамаңдар, бірлігімізді жазбалық деп айтып 
еді, оған көпшілік мойын қоймады. Бұл соғыста бізден 7 адам өлді. 
Солдаттар өздерінің өлген адамдарын арбаға салып, алып кетті.

Солдаттан 4-5 ат арба түсіріп қалдық. Осы бірінші бекеттегі 
соғыстан қайтып бас қоспай, тарап кеттік. Соғыс жасамадық. 
Көтеріліске шықпадық. Шаруамызға айналысып жата бердік», – 
деп жазған.

Деректен көрінетіндей патшалық Ресейдің жергілікті 
билеушілері көтерілісшілерді басуға бар күш-жігерлерін жұмсаған. 
Оның үстіне көтеріліс ошақтарының бір-бірімен байланыстары 
нашар болғандықтан, бірлесіп, біртұтас майдан ашып, жазалаушы 
отрядтарға қарсы тұра алмады. Сондай-ақ қолдарына жеткілікті 
қарулары жоқ көтерілісшілердің қозғалыстың ақырына дейін 
табанды түрде күрес жүргізуге ықыластары аумаған. Осыған орай 
олар шетінен бытырап, үйді-үйлеріне тарап кеткен.

Торғай-Ырғыз өңіріндегі Арғын рулары патша жарлығына 
қарсы көтеріліп, наразылық білдіргенімен заң іс-жүзіне асырылды. 
1917 жылдың кезінде патша әкімшілігенен арнайы отрядтар 
шығарылып, болыстардың берген тізімі бойынша еркісіз түрде 
жігіт ала бастады. Қазақтардың, соның ішінде кедейлердің 19 бен 
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43 жас арасында кісілері де тізімге кіргізілген.
Патша өкіметі халықтың жаппай наразылығына қарамай 

соғыстың қара жұмысына адам алуды тоқтатпаған. Жергілікті 
болыстар жарлыққа жастары сәйкес ер-азаматтардың жастарын 
қасақана өзгертіп, тізім жасап, патшалық әкімшілікке беріп 
отырған. 

Сонымен қатар ел ішіне жазалаушы отрядтарын жіберіп, 
көтерілісті басып-жаншыды. Арғын руларының Ырғыздағы, 
Татырдағы, Қарабалықтағы бас көтерулері де басылды Сөзіміз 
дәлелді болуы үшін Қарабалықтағы көтерілістің басылуы жайында 
Есет Жауатарұлының естелігенінен үзінді келтіре кетейік: «... 
Орынбордан губернатор Эверсман Донский атты казактан 30-40 
солдат алып келді. Эверсман Қарабалықтың 8 ауылнайын Кассей 
поселкесіне жинап, ақсақалдарды көтеріліс жасап, болысты 
өлтірушілерді сұраққа алып, қысты. 

М. Дулатов айтқандай, «сайланған сары әскер» қарсылық 
қылған елдерге лек-легімен аттанып, қазақ-қырғыз даласын қызыл 
қанға бояуға кірісіп еді. Он айға жетпей патша өкіметі құламаса, 
Ресейдегі ұлт төңкерісі не болар еді?»337.

Торғай облысының арғындардың Қарамылтық, Мерген, 
Тоғыншы, Ақташы, Сүйіндік, Бәсентин, Жолдыбай, Апай, Айдерке, 
Түлек, Қараман рулары338 қоныстанған Сарықопа, Шұбалаң, 
Наурызым, Майқара болыстарындағы көтерілістер де қатал түрде 
басылды. Аталған болыстардағы көтерілісшілерді тұтқынға алу 
жөнінде Торғай уезі бастығының көмекшісі Ткаченконың 1916 
жылдың 28 қазанында жазған рапортында айтылған. Мәселен, 
Тоғыншы, Мерген руларының көшпенділері мекендеген Сарықопа 
болысындағы тұтқындау туралы:

«В Сарыкопинской волости мною арестованы в порядке охраны 
киргизы № 3 аула Таксабай Тайпаков, Жетпісбай Шутанаев и 
Батикен Казанов, которые в числе 20 человек вырвались в торговую 
лавку купца Габитова, на урочище – Кара, где произвели буйство, 
намеревались разграбить товар, но были остановлены случайно 

11-585

337  Қаһарлы 1916 жыл. – Т. 2. – 69-б.
338 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разра-

ботанные экспедицией по исследованию степных областей. Тургайская область. 
Актюбинский уезд. – Т. 7. - Воронеж, 1903.
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пришедшим в лавку аксакалом, киргизом № 4 аула Каратургайской 
волости, Калием Байгабыловым...»339, – деп жазылған.

Осы рапорттан көтерілістер мен бас көтерулер орын алмаған 
болыстардағы тұрғындардың әртүрлі сылтаулармен тұтқынға 
алынғандары айқын көрінді. «В 1 Наурузумской волости, моного 
в порядке охраны, впердь до окончания дознания, арестован 
помошник волостного писаря киргиз «2 аула 1 Наурузумской 
волости Исмагул Баймухамедов, за выдачу киргизам семейных 
списков за 1912-1915 гг., по которым киргизы должны призываться 
на тыловые работы»340,- деген мәлімет осының айғағы.

1916 жылғы көтерілістің салдарлары қазақ халқы үшін 
зардапты әрі қайғылы болғанымен, оның маңызы зор еді. Бұл ұлт-
азаттық көтеріліс патшалық Ресейдің отарлау саясатына қарсы 
бағытталған соңғы қозғалыс болды. Жаһандық соғыс пен отарлық 
езгінің қыспағына әрі 1916 жылы 25 маусымдағы патша жарлығына 
наразы халықтың ашу-ызасы шарасынан асып, төгілді. Азаттық 
пен тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы күресінің ортасында 
Арғын руларының өкілдері болды. Ақмола, Семей, Торғай 
облыстарындағы көтеріліс ошақтарындағы арғындардың азаттық 
үшін арпалыстары – тарих үшін тағылымды, ұрпаққа өнегелі.

Сонымен қатар 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс аймақтық 
және жаһандық маңызға ие болды. Ол Ресей империясындағы 
саяси және әлеуметтік-экономикалық дағдарыстың одан әрі 
тереңдей түсуіне себеп жасады, 1917 жылғы ақпан төңкерісінің 
пісіп-жетілуін тездетіп, патшалық самодержавиенің құлауына 
түрткі оқиғалардың бірі ретінде саналады.

Ал көтерілістің маңызына және сипатына нақтырақ келсек, 
Мұстафа Шоқайдың мына сөздерін айтпай кете алмаймыз: “16 
жылғы көтерілістің баса көңіл аударатын ең бір маңызды тұстары 
қайсылар? Бұл сұрауға “16 жылғы қозғалыс жалпы алғанда ұлттық 
қозғалыс еді” деп жауап беруге болады. Онда таптық күрестің 
елесі де жоқ еді. ... Марксизм теориясы бойынша қарағанда, 
таптық күрес Түркістанда жоқ және болуы да мүмкін емес еді” 
(Қараңыз Мұстафа Шоқай. Таңдамалы. - Алматы, 1998. Т. 1. 214-
215-б).

339  Қаһарлы 1916 жыл. – Т. 1. – 99-100-б.
340  Сонда. – 101-б.
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Сонымен бірге 1916 жылғы көтерілістің салдарларының 
1917 жылдың күрделі оқиғаларына ұласқанын және оларда да 
рушылдық пиғылдардың көрініс бергенін, ақырында бұл 1916 
жылғы көтерілістің ірі басшыларының бірі Амангелдінің және 
тағы басқалардың өлімімен аяқталғанын зерттеушілір жеткізіп 
айтпай жүр. Осыған байланысты кезінде Мұстафа Шоқайдың: “... 
1916 жылғы көтерілісті зерттеуші большевик жазғыштар қисынға 
келмейтін, табиғилыққа жат бірдеңелерді жазып жариялауда“ 
(Көрсетілген әдебиет, 215-б.), - деп көрсеткені де белгілі.

Әсіресе Амангелді батырдың тарихи тұлғасын айқындай 
түсу 1916 жылғы көтерілістің салдарларын ашуға айтарлықтай 
көмектеседі. Мәселенің байыбына толық бару үшін және осы 
қозғалысқа жаңа тарихи көзқарасты қалыптастыру үшін тағыда 
Мұстафа Шоқайға жүгінген дұрыс болар. Ол осыған байланысты 
кезінде былай деп жазған еді: Алашордашылар Амангелдіні 
большевик болғаны үшін өлтірген жоқ. Бұл оқиғаның шындығы 
былай:

Амангелді қыпшақ руынан еді. 1917 жылдың көктемінде 
төңкеріс басталып кеткен соң, Түркістан түріктерін майдан 
жұмысына алу тоқтатылды. уақытша үкімет тарапынан Торғай 
уәлаятына комиссар болып тағайындалған Әлихан Бөкейханов 
Торғай халқын көтерілісті тоқтатып, бейбіт өмірге қайтып оралуға 
шақырды. Әлиханмен бірге оның ең жақын достары болған 
ұлшылдар Ахмет Байтұрсын, Мирякуб Дулатұлы да халық бұқарасы 
арасына үгіт жүргізіп, дала уәлаяты тұрғындарын тыныштануға 
үндеді. Ахмет пен Мирякуб арғын руынан болуы себепті Торғай 
өңіріндегі арғындар олардың сөздеріне құлақ асты да, қыпшақтан 
шығып «хан» сайланған Әбдіғапар мен Амангелдіні тыңдамады. 
Нәтижесінде кеше ғана орыс отаршыларына қарсы бірге соғысқан 
Торғай қазақтары енді қыпшақ пен арғын болып екіге жарылды...

Бұл тұста халық арасына «төңкерістен соң, орыс мұғажырлары 
Ресейіне қайтатын көрінеді» деген қауесет сөз тараған. Осыдан 
келіп орыстардан қалатын жерді бөлу туралы мәселенің төбесі 
көріне бастады. Тірі жүрген аюдың терісі үшін арғын-қыпшақ 
таласқа түсті. Әбдіғапар хан мен Амангелді қыпшақтар жағын 
алып, арғындарға тізесін батырды. Рушылдыққа ешқашан бой 
ұрмаған Ахмет Байтұрсын мен Мирякуб Дулатқа қыпшақтар 
арғындардың басшылары деп қарай бастады... Әбдіғапар мен 
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Амангелдінің рушылдық дерті әбден асқынғаны сонша, 1917 
жылы Орынборда болған жалпы қазақ құрылтайынан соң және 
1918 жылдың жазындаТорғай даласын аралап жүрген кезімде 
маған да жақын кісілерін жіберіп, менің қыпшақ руынан екенімді 
есіме салып, төреден шыққан Әлихан Бөкейхан мен арғыннан 
шыққан Ахмет, Мирякубтарға қарсы күресте «бізге саяси жетекші 
болыныз» деп өтініш жасады. Мен, әрине, олардың ұсынысынан 
бас тарттым. Өйткені мен Түркістандағы түрік адамы үшін, 
әсіресе, Түркістанның ұлт-азаттық туын көтерген адам үшін 
арғын, қыпшақты былай қойып, тіпті, өзбек, қазақ, түркімен болып 
бөлінудің өзі Түркістан түріктерін бөлшектеп, өлемге бастайтын 
жол екенін жақсы білетін едім...

Ақырында «алашордашылмын» деген жалған бүркеншік атты 
жамылып, қыпшақ руынан шыққан сатқын, шоқынды Степнов-
Әліби Жангелдин Торғай даласына жетті. Өз басы қазақ даласына 
аттап баса алмас еді. Оның жанында орыс қызыл гвардиясы жүрді. 
Көп өтпей Степнов-Жангелдин төреден шыққан Әлихан мен 
арғыннан шыққан Ахмет, Мирякубтарға қыпшақ Амангелдіні айдап 
салды. Степнов-Жангелдин мен Амангелді маңайына орыс қызыл 
гвардиясы мен орыс мұжықтарын топтап қиян-кескі соғыс ашты. 
«Большевик» сөзін «қыпшақ» деп түсінген қараңғы Амангелді 
алашордашылармен болған бір шайқаста қаза тапты.

Шындық, міне, осындай. Бұл күнде большевиктер «батыр 
большевик» Амангелдіні «ұлтшыл, кері төңкерісшіл Мирякуб 
Дулат өлтірді» деп жала жауып, Түркістан түріктерінің ең көрнекті, 
ең сыйлы өкілдерінің бірінен саналатын бір ірі тұлғаның көзін 
жоймақ болады. Бәлкім, большевиктер Мирякубтың көзін жойып 
та үлгерген шығар... (Көрсетілген әдебиет, 81-82-б.)

Аталмыш тарихи оқиғаларды өз көзімен көрген Мұстафа 
Шоқай баяндап отыр. Оған сенбей көріңіз. 1916 жылдың 
ұлттық қозғалысының салдарларын әңгімелегенде әрине, оның 
айтқандарын әр қашан басшылыққа алуымыз керек. 
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ОНЫНШЫ ТАРАУ

АРҒЫНДАРДЫҢ ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚОНЫСТАНУЫ

§ 1. ХІХ ғасырдағы арғын тайпасының қоныстары мен 
саны жөніндегі зерттеулер

ХҮІІІ ғасырда жоңғарлармен қақтығыс аяқталғаннан кейін, 
шапқыншылық кезінде бытыраушылыққа ұшыраған ру-тайпалар 
өз атамекендеріне қайтып орала бастады. Жоңғар шапқыншылығы 
барысында  өз атамекендерінен айырылған тайпалардың басым 
көпшілігін Орта жүз тайпалары құрағаны белгілі. ХҮІІІ ғасырдың 
аяғында Ұлы жүз тайпаларының басым бөлігі Сырдария 
жағалауынан, Түркістан өңірінен Жетісу өңіріне қарай, Орта жүз 
тайпаларының да басым бөлігі осы аймақтан Орталық, Солтүстік, 
Шығыс Қазақстан далаларына қарай үдере көшті. 

1748 жылы елші М.Тевкелев жазбаларында Орта жүз тайпалары 
Тобылдан Есіл өзеніне дейін, Ертістің жоғарғы ағысы, Көктеу 
алқабына дейін көшіп жүреді дей отырып, Арғын тайпасының он 
алты руын тізбектеп берген және Арғынды Орта жүздің ішіндегі 
күшті, мықты руға санаған341. 

Неміс саяхатшысы И.Георги: «Орта жүз тайпаларының басым 
бөлігі Тройцк маңында, Үй өзені аңғары, Петропавл бекінісі, 
Есіл өзені бойында, Омск, Өскемен бекіністері аңғарында көшіп-
қонады», - деген342.  

Орта жүз тайпаларының қоныстану шекарасы жайлы орыс 
зерттеушілерінің жазба деректері кеңінен мәліметтер береді. 
«Народы  Россий» атты еңбекте: «...Қазақ даласының шығысында, 
Сібір-Қытаймен шекаралас өңірде Ұлы жүз, Жайық өзені мен 
Арал теңізі аралығында Кіші жүз, Орта жүз тайпаларының жері 

341 Описание родоплеменного состава казахов Среднего и Большого жузов, 
составленное М.Тевкелевым // В кн.: Казахско-русское отношения в ХҮІ-ХҮІІІ 
веках. -Алма-Ата. 1961. -407-б; Красный архив 1938. №2 (87). -153-156-б. 

342 Георги И.Г. Описание в Российском Государстве обитающих народов, 
так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд, и прочих 
достопамятностей. -Ч.1. -СПб., 1776. -136-б. 
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Ұлы жүз бен Кіші жүз жерлері аралығында» көрсетілген343.  
«Россия полное географическое  описание нашего отечества» 

атты ұжымдық еңбекте Орта жүз тайпалары, соның ішінде 
арғындар өздері тығыз қоныстанған Есіл, Нұра, Сарысу өзендері 
аңғарына бұл жерлерді қалмақтардан азат еткеннен соң Жетісу 
және Сыр өңірі аңғарынан қоныс аударғандары баяндалған344. 
Аталған еңбекте Арғын тайпасының қонысы  ХІХ ғасырда Ертіс 
және Есіл өзендерінің орта ағысы бойында, Тобыл және Жайық 
өзендерінің жоғарғы ағысы бойы аралығында көрсетілген345.

Біз көрсеткелі отырған кезең ХІХ ғасырдың 50-жылдарында 
Сібір статистикалық комитеті Орта жүзден 183 101 ер, 159 583 
әйелді, яғни барлығы 342 684  адамды  тіркеуге алған,  бұл санақ 
мәліметі толық болмаса да,  Орта жүз құрамындағы арғындарға да 
қатысты. Осы статистикалық еңбекте Орта жүз тайпалары Томск 
және Тобыл губернияларының оңтүстігінде көшіп жүреді, - деп 
көрсеткен346.

Кей авторлар Орта жүз тайпаларының қоныстану шекарасын 
зерттеген аймақтарына қарай көрсеткен. Соның бірі Б.А.Куфтин 
«Орта жүз қазақ жерінің шығыс бөлігін мекендеген», - дей отырып, 
олардың саны Кіші жүзге қарағанда аз екенін жазған347.

ХІХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ тайпалары туралы жазылған 
аса маңызды құжаттардың бірі Г.Волконскийдің дерегі. 1803 
жылы Орынбор әскери губернаторы Г.С.Волконскийдің тапсыруы 
бойынша ағаман (старшын - Т.К.) Көбек Шүкірәліұлы мен 
Қазан татары Ғали Шахмұратов348 Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз 
қазақтарының қоныстануы, көші-қон аймағы жайындағы дерек 
дайындап, бұл деректі жинақтауға өздеріне қарасты руды жақсы 
білетін ру ақсалдары қатысқан. 

343 Народы России. Этнографические очерки. -СПб., 1880. -148-б.; Народы 
России. Киргизы. Исторический очерк и народный характер // Природа и люди. 
1879. -4-б.

344 Россия полное географическое описание нашего отечества. Т. ХҮІІІ. 
-СПб., 1903. -142-144-б. 

345 Сонда, -200-б.
346 Статистическиое обозрение Сибири, составленное по Высочайшему 

его Императорскаго Величества повелению, при Сибирском комитете, 
действительном Статским Советником Гагемейстром. Ч. ІІ. -СПб., 1854. -10-б.

347 Куфтин Б.А. Киргиз-казахи. Культура и быт. -М. 1926. -4-б. 
348 Аудармашы болуы керек.
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Г.Волконский деректерінде Үш жүздік құрылымдарды сипаттау 
барысында, Ұлы жүз бен Орта жүз құрамындағы ру-тайпаларды 
толық қамтымауы олардың Орынбор өлкесінен қашықта 
болуымен байланысты болуы керек. Мысалы, Ұлы жүзден Дулат, 
Сіргелі, Үйсін, Жалайыр, Шанышқылы, Қаңлы руларын баяндап, 
Шапырашты, Албан, Суан, Ысты, Ошақты руларының аталмауына 
түсінік бермейді. Оның үстіне Сіргелі, Сары Үйсін, Жалайыр, 
Қаңлы, Шанышқылы руларының Бұқара, Ташкент көпестерімен 
сауда қатынасын атап, олардың қазақ жеріндегі атақонысы Жетісу 
өлкесін айналып өтеді. Орта жүздің руларының тармақтары толық 
қамтылмағанымен, басты тайпалары толық беріледі. Арғын 
тайпасының мерзімдік қоныстарын анықтауда басты бағыт-бағдар 
берер деректі осы құжаттан табамыз. Г.Волконский дерегінің 
арғындарға қатысты бөлігін  толық аударып, оқырман назарына 
ұсынуды жөн көрдік. “... Арғын руының 5 атасынан 30 000 
шаңырақ Петропавлдан Қашғарияға, Ташкент және Бұқараға қарай 
көш жолдарын қалыптастырды, Петропавл бекінісі маңында, 
Баянауыл, Қызылтау, Далба, Үкіліқазлық, Шыңғыстау таулары 
етегінде, Ұлытау етегінен өтетін Торғай өзені сағасында қыстап, 
жазда Ереймен тауы етегінде және Нұра, Жиделісу өзендері 
бойында қоныстанған. Бөкей және Бопай сұлтандар, Тіленші би, 
Шоң би, Байдалы билер басқарады. Сауда орталықтары Өскемен, 
Семей және Қытай шекараларында; ...Тарақты руының 2 
атасынан 4000 шаңырақты Баққозы батыр басқарып, жазда Есіл 
өзенінің жоғарғы ағысы бойындағы сағасы мен Сарысу өзені 
бойында, қыста Іш қоңыр құмдары ман Шу өзендері бойында 
көшіп жүреді.;... Арғын руының 2 атасынан  9000 шаңырақты 
Байқұл мен Қараменді билер басқарып, жаздық және қыстық 
жайылымдарын Ертіс бойына салды; ...Арғын руының 2 атасынан 
11 000 шаңырақты хан Уәли Абылайұлы, ағаман Құлбек Байжігіт, 
Ақан би, Шабықыл батырлар басқарып,  жаз және қыс бойына 
Ешім және Есіл өзендері жағалауында, Көкшетау мен Мұқшатау 
етектерінде, Ұшқандық, Үшбұдрық, Қылшақты шатқалдарында 
көшіп жүр. Сұлтан Қайыпхан басқаратын Арғынның қанжығалы 
руынан 2000 шаңырақ Есілдің сағасы бойында, Бікшентай 
қонысында көшіп қонады; Арғын тайпасының сарыжетім 
руынан 8000 отбасынан тұратын 12  атасы қыста Обаған өзенінің 
бойы мен Құрқопа шатқалында қыстап, жазда Торғай мен Тобыл 
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349 Письмо  Оренбургского военного губернатора Г.С. Волконского Министру 
коммерций Н.П. Румянцеву: «Описания 3-х Киргиз-Кайсацких орд». В книге: 
Материалы по истории Казахской ССР. (1785-1825 гг.) ІҮ Т. М-Л. Изд.АНССР. 
1940. 514-516-б.; Г.С.Волконский. О киргиз-кайсаках разделяемых обыкновенно 
на Большую, Среднюю,  Меньшую Орды . // Центр. Гос. Историч.  Архив России. 
Ф. 1291. Оп. 81. Д. 23, 6 л. об 12., 13 парақ.

350 Спасский. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды. // Сибирский 
вестник. 1820. – 86-109-б.

өзендері және оларға құятын шағын өзендер бойында жайлаған 
...Арғынның шақшақ руының 5 атасынан 6000 шаңырақ жазда 
Тобылдан жоғары Айет өзені бойында, қыста Торғай даласында, 
Сарыботан өзені бойымен оның Үлкіаяқ өзеніне құяр тұсына 
дейін, Үлкіаяқты бойлай Қызылкөл, Коржын көл, Тобакөл, Пішпек 
көлдері бойында және  Тосын құмдарында мекендеп, оларды Жұма 
сұлтан билігіндегі Мұса, Меңлібай, Шарапас батырлар басқарды... 
Арғын тайпасы тобықты руының 2000 отбасы болатын екі 
атасы Найманның бағаналы руымен қатар Есіл, Торғай өзендерінің 
жоғарғы ағысы бойында көшіп жүрген», - деп Г.Волконский арғын 
руларының 30 атасынан 70 000 мың шаңырақты көрсетеді.349           
Г. Волконский жазбасы ХІХ ғасырдағы арғындардың мерзімдік 
қоныстарын анықтауға бағыттайтын нақты құжат болып саналады.  
Г.Волконский жинақтаған бұл мәліметтердің  Қазақ халқының 
тарихы үшін маңызы зор болып табылады, алайда бұл құжат Орта 
жүз және Ұлы жүз руларының Қазақ жеріндегі саны мен қонысы 
жайында толық мәлімет бермейді. Бұл Орта жүз және Ұлы жүз 
жерлерінің Орынбордан қашықта болуымен байланысты болса 
керек. Г.Волконский мәліметінде Орта жүздің 100 руы мен олардан 
тараған аталардан 159 400 шаңырақ болғаны көрсетілген. 

Г.Спасскийдің 1805 жылғы жазған дерегінің мәліметтері осы 
Г.Волконский дерегіне сәйкес келеді350.  

Арғын тайпасының қоныстары жайындағы деректерді капитан 
И.Г.Андреевтің 1785-1790 жылдары  жазған жазбалары толықтыра 
түседі. Капитан И.Г. Андреевтің Орта жүз тайпаларының тарихына 
қатысты жазбалары да Арғын ру тармақтары мен олардың 
мерзімдік қоныстарын анықтауда бағыт беретін бірден-бір 
құжат.   И.Г.Андреев Арғын тайпасының 9 руын атап көрсеткен, 
олар: шұқшат, шаржыт, төртуыл, қарауыл, қаракесек, 
қанжығалы, атығай, тарақты, құлшан. И.Г.Андреев одан әрі 
Арғын бірлестігінің құрамында ошақты-үйсін, шіреуші, байсұған, 
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қоңырбөрік, қызылбөрік, қызайболдыторғай, үйсін-шапырашты, 
ақбарақ атбурат, қаңлы, тобықты, алтай, бәсентиін, қаракесек, 
төртуыл, атығай, қанжығалы, күрлеуіт, қарауыл, шақшақ, шаржатын 
руларының болғандығын айтады. Әрине бұл жерде Андреев тек 
Орталық Қазақстан өңірінде болған руларға қатысты ғана айтып 
тұрғандығын түсіну қиын емес. Ұлы жүз тайпалары бұл өңірде ішінара 
кездескенімен, қыпшақ-күрлеуіттердің саны көп болған351.  Мұнда 
Арғын руларымен Ұлы жүз тайпаларының бірге айтылуы олардың 
сол кезеңде қатар жүргендігімен байланысты болуы керек352 .

И.Г.Андреев жазбалары бойынша Семей өңірінде тобықты руы 
мұсабай, құлын, ұбан, таяқ, құлша, инадақ аталары тұрып, барлығы 
1700 шаңырақ  қыста Қызылалай қыстауында қыстап, жазда 
Шыңғыстау етегінде көшіп жүрген. 1787 жылы желтоқсанында 
тобықтылар отырған жерге Абылайханның ұлы Тоқсұлтан сұлтан 
болып сайланған353. И.Г.Андреев Семейде бәсентиін руынан 1785 
жылдары небәрі 30 шаңырақ болып, олар Ертіс өзенінің төменгі 
бойынан 200 шақырымдай жерде Қыржық тауларының етегінде 
көшіп-қонған, - дей отырып, олар барлығы 3500 адам болғандығын 
айтады. Бұл жерде Андреев берген мәліметте шаңырақ саны 
мен адам санының есебі сәйкес келмейді. Шамасы 30 емес, 300 
шаңырақ шығар354. Сондай-ақ И.Г.Андреев  Семей бекінісінен 280 
шақырым жерде   тарақты руынан 40 шаңырақ  көшіп жүргендігін 
айтады355.

И.Г.Андреев жазбаларын одан әрі парақтайтын болсақ, мынадай 
мәліметтерді оқуға болады: “..атығай руынан 30 шаңырақ, 70 адам 
Ертіс өзені бойында Черноярск бекетіне қарсы жерде көшіп жүрген. 
Атығайлар  көпсанды, негізгі бөлігі Ертіс өзені бойы, Енгістау 
тауының бойында...356 Қанжығалы руынан 200 шаңырақ, 450 
адам Чернорецкий форпосынан 19 шақырым жерде көшіп жүрген. 
Ағаманы Бұқты батыр және Төлек батыр...357 Қарауыл руынан 
4000 адам атығайлармен бірге Қарғалжың көлінің бойында көшіп 

351 Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. -А., 1998. -46-б. 
352 Сонда, -8-46-б
353 Бұл да сонда, -93-94-б.
354 Бұл да сонда, -96-б.
355 Бұл да сонда, -100-101-б.
356 Бұл да сонда, -104-105-б.
357 Бұл да сонда, -105-б.
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жүрген. Ағаманы Құлсары және Күлек батыр...358 шақшақ руынан 
370 шаңырақ Алабұға, Тобыл өзендерінің бойында, Ереймен 
тауының оң жақ бетінде қыстап, жазда Үлкіаяқ өзенінің жоғарғы 
ағысы бойы мен Торғай өзені бойында көшіп жүрген...359 қарауыл 
руынан 30 шаңырақ Мырзагелді ағаманның басқаруымен Кабань 
бекінісінен 8 шақырым жерде көшіп жүрген...”360. 

ХІХ ғасырдың бас кезіндегі арғындардың қоныстары 
мен санына қатысты іргелі зерттеуді 1833 жылғы әскери-
топографиялық реконсцировка жасау мақсатында Бас штаб 
подполковнигі Бутовскийдің басшылығымен жүргізілген Омск 
облыстық экспедициясының статистикалық жазбасы болып 
саналады. Бутковский мәліметі Сібір ведомоствалығының 8 
округінен 116 500 шаңырақты, соның ішінде арғындарды да 
қамтыған. Нақты саралайтын болсақ, Көкшетау округінде 
майлы-балта атығайдан тараған бабасан – 286 шаңырақ, 
сүйіндік қара - 228, елтоқ – 150, сары-балас – 342, қадыр – 280; 
бағыс-атығайдан  тараған данқой – 150, рысқұл – 198, құлан-
су 80; жаулыбай-қарауылдан тараған дүйсен – 110, серке – 75, 
көлдей – 63; құттымбет-қарауылдан ноқай – 205, малай – 205, 
қылды-қарауылдан тараған – 176, тарағай – 150, қуандық – 
66, идықбай-қашқар қарауылдан бай-қашқар – 145, идықбай 
– 150, баба-атығай – 490, рысай-атығайдан есенкелді – 376, 
қойлы-атығайдан қарабалық - 207, әлмәмбет – 307, құдайберді-
атығайдан қошқылы және ораз – 249, андағұл мен жұмық - 330, 
жантелі мен ақмалыш – 236, ноғай-қарауылдан есенкелді – 219, 
бағыс-атығайдан назар, байназар және серкеш тармақтарынан - 
615 шаңырақ; Аманқарағай округінде арғынның таз руынан- 700, 
өтей-500, құлықай – 500, ақтас – 510, тағаш – 100, жиенбет – 200, 
қанжығалы - 500, ақташы – 100, сүгір—100, сарыжетім – 300, 
жолтай – 135; Торғай округінде арғын, қыпшақ, наймандарды 
қосқанда – 30000 шаңырақ; Моншақты округінде – қашақ-ақты 
және жуар-қарауылда – 2100, қанжығалыда – 6420, әжібайда – 
1580, қанжығалы – 2000; Ақмола округінде алтай – 4191, бөріш 
– 329, қалқаман- 56, қарпық – 6124,  көксал – 30, қозған – 33, 

358 Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. -А., 1998. -112-б.
359 Сонда, -115-б.
360 Бұл да сонда, -115-б.
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тарақты – 1790, темеш – 1108, төртуыл – 839, шұбыртпа -2, 
қанжыға -1; Баянауыл округінде  қанжығалы – 1503, тортуылды 
құраған қаржас – 960, айдабол – 2644, сатылған – 351, құмық 
– 1112, орманшы – 1109, көксал – 1208, қозған – 494, тұлпар – 
2254, қуандықтан тараған ағыс – 162, алтай – 1390, бәсентиіннен 
тараған сарым – 345, күшік – 479, ақтелеш – 396, апай – 109, бөрі 
– 313, байлебет – 256, бесен – 193, қойсары – 333, әйтей – 93, 
төртсары – 171, қошаншор – 487; Қарқара округінде дүйсембай-
шақшақ – 798, қырғыз – 732, қара-әйтімбет – 713, алтөбет – 493, 
қарауыл – 240, қояншытағай – 544, алтеке-сарым – 1048, дадан-
тобықты – 931, тарақты – 590, көшім – 460, жалықбас – 1021, 
байбура – 1823, айбике-шаншар – 1761, нұрбике – 1273, қанбура 
– 490, тобықты – 2978, алыбай – 781, барлығы орта есеппен 99 
374 арғын шаңырағын көрсеткен.  Бутовскийдің бұл зерттеуі тек 
Қазақстанның солтүстігі мен орталық бөлігіндегі арғындарды 
ғана қамтиды360.

ХІХ ғасырдың бас кезіндегі арғындардың қоныстары мен 
саны жөніндегі зерттеулер қатарына Орыс императорлық 
географиялық қоғамының зерттеулері негізінде құрастырылған 
сөздік362 деректерін және 1820 жылғы “Сибирский Вестникте” 
жарияланған “Земли Киргиз-кайсак Оренбургского ведомства”363 
атты кестені айтуға болады. Бұл материалдарда Орынбор 
өлкесін немесе қазақ жерінің батыс бөлігін мекендеген Арғын 
тайпасының шақшақ, айдарке, қырықмылтық, қарам, күлек ру- 
тармақтарынан барлығы – 3980 Арғын шаңырағын көрсетіп, 
олар қыста Торғай өзені, Обаған өзенінің оң жақ беті, Сыпсын, 
Ебелей, Сарықопа, Алакөл, Қазанбас көлдері бойында қыстап, 
жазда Торғай, Тобыл, Обаған өзендерінің аралығындағы 
жерлерде көшіп жүретіндігі айтылған. 

Орта жүз және оның құрамындағы Арғын тайпасының 
қоныстануы жайында құнды дерек қалдырған автордың бірі 

361 Каталог склада военно-топографическаго отдела главного штаба. - Вып.1. 
– СПб. 1885. Приложения. Қараңыз: Аристов А.Н. Заметки об этническом 
составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. -СПб., 
1887. -100-б.

362 Географическо-статистический словарь Российской империи. Сост. 
П.Семенов. Т.1. – СПб. 1863. - 122-б.

363 Земли Киргиз-кайсак Оренбургского ведомства. // Сибирский вестник. Т. 
ІХ. – СПб. 1820. – 58, 102-109-б.
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П.И.Рычков. Оның “Топография Оренбургской губернии” атты 
шығармасы Орта жүз тайпаларының қонысын кеңінен қамтып 
көрсеткен бірден-бір еңбек. Орынбор топографиясында Орта жүз 
руларының қонысы мен көшіп-қону аймағы: “…Сарысу өзені 
бойында; Есіл өзенінің жоғарғы ағысы тұсында; Ұлытау тауларынан 
бастау алатын Жыланшық өзені бойында; Тобыл өзенінің жоғарғы 
ағысы тұсынан бастап, оған құятын өзендер мен Ұя өзенінің 
сағасына дейін; Тобылға құятын Шортанды және Қылқуар 
өзендерінің бойында; Қият өзені және оның майда сағаларының 
бойында; Қарашатау етегі мен Шалқар көлінің бойында; Үлкіаяқ 
өзені бойында; Сары Торғай өзені бойында; Үлкен Торғай өзені 
бойында; Қарсақбасы көлі жағасында; Ақсақал көлінің сол жақ 
бетінде; Үшөзек өзені мен оның сағалары бойы мен аңғарындағы 
сайларда...”, - деп он төрт аймаққа бөліп көрсеткен364.

П.И.Рычков Арғын тайпасын тоғыз руға бөліп көрсеткен, яғни 
шақшат, шаржыт, төртуыл, қарауыл, қаракесек, қанжығалы, 
атығай, тарақты, құлшан-арғын365. Мұнда арғын руларының 
толық көрсетілмеуіне П.И.Рычков түсінік бермейді. Мұның себебін 
П.И.Рычков өзі зерттеген аймақта ғана кездескен Арғын руларын 
көрсеткен деп түйіндейміз. П.И.Рычков сондай-ақ “История 
Оренбургской” атты еңбегінде Орта жүздің 23  руын атап, олардың 
қатары Арғын руларын да қамтыған366. 

Орта жүз және Арғын руларының толыққанды тізімі генерал-
майор Броневскийдің губернатор Сперанскийге 1831 жылы 
жолдаған Сібір қазақтары туралы жазбасында қамтылған367. 
Генерал майор Броневский 1830 жылы «Отечественные записки» 
жураналында Орта жүз қазақтары туралы жариялап, онда Орта 
жүз шекарасы шығысында Монғолиямен, батысында Кіші жүз 
аймағымен, солтүстігінде Сібір шебімен, оңтүстігінде Ұлы жүз, 
Қоқан, Бұқара хандықтарымен шектеседі368. 

364 Рычков П.И. Топография Оренбургской Губернии. –Оренбург, 1887. -101-
103-б.

365 Сонда, -103-б.
366 Бұл да сонда, 
367 Санкт-Петербург Орталық Мемлекеттік тарих мұрағаты. 1264-қор, 

1-тізбе, 348 іс, 91-95 пп. 
368 Броневский. О киргиз-кайсаках Средней Орды. // Отечественные записки. 

1830; Броневский. С.б.  О киргиз-кайсаках Средней Орды. – Павлодар. 2005. – 5-б.
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Ипполит Завалишин Орта жүз тайпаларының қоныстану 
шекарасын “Есіл өзені аңғары және Омбы линиясынан бастап, 
Зайсанға дейін”, - дей отырып, Арғын руын Орта жүздің басты 
руы ретінде көрсеткен369. И.Завалишин мәліметі бойынша Сібір 
ведомствалығында 1865 жылы Орта жүз тайпалары 95 000 
шаңырақ, 370 000 адам болған370. 

В.В.Радлов жазбаларынан арғындардың ХІХ ғасырдың орта 
кезеңіндегі қоныстары мен саны жөнінде маңызды мәлімет алуға 
болады. В.В.Радлов “Перовск округінде - арғын-наймандар 510 
шаңырақ, Ташкент округінде - 350 шаңырақ”, - деп көрсеткен371. 
В.В.Радлов арғын тайпасы Ертіс, Тобыл, Есіл өзендерінің орта 
ағыстары бойында, Қазақ даласының солтүстік өңірінде көшіп-
қонады, дей отырып, арғынның қаракесек, сарыжетім, шаншар, 
тортуыл, атығай, алтай, тербіш, тарақты, бөрлі, қарпық, бәсентиін, 
ағыс-қалқаман, қанжығалы, қозған, көкшал рулары барын 
атайды372. 

А.И.Левшин өзінің “Описание киргиз казачьих или киргиз-
кайсацких орд и степей” атты еңбегінде Арғын тайпасының басты 
көшіп-қону қоныстары деп, Ұлығ, Боян-ола, Ереймен, Қызыл, 
Құюша, Мұқша тауларының етегін, Үрыш-Бұрлық, Қылшақты, 
Үшқұндан, Бекшентай шатқалдарын, Торғай, Нұра, Тобыл, Ертіс, 
Сарысу, Есіл, Ертіс, Ұбаған, Үлқаяқ, Аят өзендерінің аңғарын, 
Қара, Тұсын құмдарын, Қызыл, Құржан, Тұба, Бескүн көлдерінің 
жағасын атайды. А.И.Левшин тек басты қоныстарын ғана атап 
көрсеткендіктен ғана «қоныстану шекарасы» тар болып көрінуі 
мүмкін373. А.И.Левшин Арғынның қаракесек, қарауыл, саржетім, 
шаншар, шақшақ, төртуыл, атығай, алтай, тебіш, тарақты, бөрлі, 
қарпық, бәсентиін, ағыс, қанжығалы, қозған, көкшал руларын 
атайды. А.И.Левшин бойынша, 1830-жылдары  Орта жүзде 210 мың 

369 Завалишин И. Описание Западной Сибири. -М., 1867. - 42-43-б.; 
Приложения 1.

370 Сонда, -52-б.
371 В.В.Радлов. Население Южной Сибири и Дзунгарии // В кн.: Из Сибири 

страницы дневника. -М., 1989. -111- 114-б.  
372 В.В.Радлов. Этнографический обзор тюркских племен Южной Сибири и 

Джунгарии. -Томск, 1887. -23-б.  
373 Левшин А.И. Описание киргиз казачьих или киргиз-кайсацких орд и 

степей. –Алматы, 1996. -293-294-б.
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374 Левшин А.И. Описание киргиз казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. –Алматы, 1996. 

375 Аристов А.Н. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -СПб., 1887. -117-б.

376 Сонда.  - 103-б.

шаңырақ болған, бұл әрине Орта жүзді құраған Арғын тайпасына 
да байланысты374.

Н.А.Аристов өзіне дейінгі зерттеушілердің мәліметтерін негізге 
ала отырып, Арғын тайпасының саны жөнінде “Уәли ханның 
билігіне қараған Көкшетау тауларының етегінде арғындар 11 мың 
шаңырақ, Бөкей сұлтанның билігіне қараған Баянауыл тауларының 
етегінде көшіп жүрген арғындар 30 мың шаңырақ; Байқауыл 
би билігіне қараған арғындар 90 мың шаңырақ; Қайыпханның 
қол астында 2 мың арғын шаңырағы; сұлтан Жұма Хұдамендин 
билігіне қараған шақшақтар 6 мың, ал саржетімдер 8 мың шаңырақ, 
Қысырау Батырхан билігіне қараған тобықты – арғындар 2 мың 
шаңырақ”, - дей отырып, арғындар барлығы 68 мың шаңырақты 
құраған375,  сондай-ақ Орта жүздің 74 болысында 71828 шаңырақ, 
263215 адам болғанын көрсетеді376.

1868 жылдан жарық көрген 3 кітаптан тұратын Ресей Бас штаб 
офицерлері жинақтаған жазбалардың ру-тайпалар тарихынан 
алар орны зор. Оның подполковник Красовский құрастырған. 
3-кітабында: “бәсентиін руы Ертіс өзенінің сол жақ жағалауын, 
Түндік өзенінің төменгі ағысы бойында Баянауыл округінде 4 
болысты құрап отыр, барлығы - 243 шаңырақ; төртуыл бірлестігі 
8 болысты құрайды, барлығы - 1944 шаңырақ; қанжығалылар 
Баянауыл округінің орталығында - 243 шаңырақ, Көкшетау 
округінің батысында - 41 шаңырақ, Ақмола округінің солтүстігінде 
790 шаңырақ – барлығы 1074 шаңырақ; атығайлар Көкшетау 
округінің 6 болысында Есіл өзенінің оң жақ бетінде қоныстанған, 
барлығы - 245 шаңырақ; атығайлар – Есіл өзенінің сол жақ бетінде 
– 245 шаңырақ; алтайлар Ақтау тауының етегінде Құланөтпес 
өзенінің жоғарғы ағысы бойында, Сарысу өзенінің орта ағысының 
сағалары бойында қоныстанған, шамамен 1054 шаңырақ; қарпық 
руы Ақмола округінің екі болысында 527 шаңырақ; түнғатар руы 
Ақмола округінде 1844 шаңырақ; темеш руы Нұра мен Құлан 
өтпес өзендерінің аралығында қоныстанып, Ақмола округінде 
263 шаңырақ; қаракесектер Қарқара тауларының етегін бойлай 
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қоныстанған, барлығы 105 шаңырақ” - делінген377. Бұл жазбада 
арғынның темеш, қарпық руларының саны жөніндегі мәліметтер 
толық еместігін аңғару қиын емес, авторлар ескерту жасамаса 
да, сөйлемді аяқтамағандары жөнінде белгі қойып кеткен. 
М.Красовский барлығы 8226 шаңырақты есепке алған. Бұл санау 
сол кездегі өмір сүрген арғындардың бір бөлігін ғана қамтыған. 

М.Красовский Орта жүз тайпалары Ертіс жағалауынан 
Орынбор даласының шығыс шекарасына, Ертіс, Есіл өзендерінің 
жағалауынан Шу өзені мен Балқаш көлінің бойына дейінгі аралықты 
алып жатқандығын жазған378. Бұл өңірде Арғын тайпасының 
руларымен қатар, Орта жүздің қыпшақ, найман, керей, уақ рулары 
көшіп-қонған379.

Г.Н.Потанин жазбасындағы арғын тайпасының қоныстануына 
қатысты деректер арғындардың ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
қоныстануына  дәлме-дәл келеді. Оның жіктеуінше: қарауылдар 
– Петропавл, Көкшетау, Атбасар, бәсентиіндер- Павлодар, 
тобықтылар – Қарқара, қанжығалылар – Ақмола, тарақтылар  - 
Ақмола, Атбасар, қозған және көксалдар – Атбасар және Павлодар, 
шұбыртпалылар – Қарқара, сүйіндіктер – Павлодар, малайлар 
– Атбасар, жәдігерлер – Ақмола, алтайлар – Атбасар уездерінде 
қоныстанған380.

ХІХ ғасырда Арғын тайпасының руларының саны мен 
қоныстануына қатысты зерттеу жүргізгендердің бірі Н.Н.Балкашин. 
Оның есептеуі бойынша, Ақмола, Семей, Торғай облыстарында 
500 мың арғын болған. Н.Н.Балкашин арғындардың аталған облыс 
жерлеріне қоныс аударуы  жайлы: “...Алғаш момын-арғындар 
Қаратау тауы арқылы Шу өзені мен Ұлытау тауы аңғарына 
қоныс аударған. Олардың құрамында атығай, бағыс, қанжығалы, 

377 Красовский. Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами генеральнаго штаба. Ч. ІІІ. - СПб., 1868. - 221-223-б.

378 Красовский М. Область Сибирских киргиз.  -СПб., 1868. Ч. 1. -108-109-б.
379 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 1. -205-206, 402-б.; Аристов Н.А. 

Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об 
их численности. -СПб., 1897. -79-103-б.; Левшин А. Описание киргиз-казачьих 
или киргиз-кайсацких орд и степей. -СПб., 1832. Ч. ІІ. -16-18-б.; Коншин Н. 
Заметки о происхождении родов Средней Киргизской орды. «Памятная книжка 
Семипалатинской области на 1900 г.» Вып. ІҮ. – Семипалатинск, 1900. -120-126-б. 

380 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
– Петроград. 1917. – 61 -62-б.
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тобықты, саржетім-шақшақ, бәсентиін, қарауыл рулары болған. 
Одан кейін бәсентиіндер мен тобықтылар Баянауылға қоныс 
аударды. Момындардан соң Қаратау жақтан алтай, қалқаман, 
ағыс, қарпық, темеш руларын құраған қуандық-арғындар келген. 
Қуандықтар момындарды солтүстікке қарай ығыстырып, Сарысу 
өзенінің жоғарғы ағысы мен Нұра өзенінің бойында жайғасты. 
Қуандықтармен бірге қаракесектер қоныс аударып, Балқаш 
өңіріндегі тау етектеріне жайғасты. Одан кейін төртуыл, қаржас, 
қозған, көксал руларын біріктірген сүйіндік-арғындар қоныс 
аударып, олар Баянауылдағы момындарды Ертіс бойына қарай 
ығыстырды...”, - дей отырып, арғындардың Қаратау және Сыр 
өңірінен қоныс аударуын үш кезеңге бөліп қарастырған381.

В.Г.Соколовтың 1920 жылдардағы зерттеуінде арғындар 
Әулиеата уезінде 10 мың, Алтайда 30 мың, Семей уезінде 60 
мың, Павлодар уезінде 150 мың, Қарқара уезінде 190 мың,  Омбы 
уезінде 20 мың, Петропавл уезінде 60 мың, Көкшетау уезінде 
90 мың,  Ақмола уезінде 150 мың,  Атбасар уезінде 10 мың, 
Қостанай уезінде 20 мың, Торғай уезінде 50 мың болғанын айтады. 
В.Г.Соколов дерегінде Шымкент және Перовск уездеріндегі 
арғындар айтылмайды. В.Г.Соколов арғындар санына қатысты 
мәліметті Ф.Щербина экспедициясының мәліметтерін негізге 
алған болуы керек382.

А.Харузиннің “К вопросу о происхождении киргизскаго 
народа” атты мақаласында Орта жүз тайпаларының саны 900 
мыңнан 1 млн. адамға дейін жетеді деген жорамал айтса383, екінші 
бір пікірінде 900 мыңнан 1748 266 адам болады дейді384. 

Н.А.Логутов Семей губерниясындағы ру-тайпалардың 
қоныстануы мен қатар олардың санын да атайды және де ол 
арғынды Орта жүздің басты руларының бірі деп көрсеткен. 
Н.А.Логутов  бойынша Семей губерниясында 71717 арғын, 747 
тарақты шаңырағы болып,  олар 50,1%-н құраған385.

381 Балкашин Н.Н. Об исследованиях касательно Киргизской орды //Известия 
Императорского русскаго географическаго общества. Вып. ІҮ. -СПб., 1882. -256-б. 

382 Соколов В.Г. Казахский аул. – Ташкент. 1926. Приложение 14. 
383 Харузин А. К вопросу о происхождении киргизскаго народа // 

Этнографическое обозрение. Кн. ХХІҮ. 1895. №1. -73-б. 
384 Сонда, -86-б .
385 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 

казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии // Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. –Семей, 1929. -45-б. 
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Қарқара, Аякөз, Семей өңіріндегі арғын, соның ішінде тобықты 
руының аталарынан өрбіген ауылдардың тіршілігі туралы деректерді 
А.Янушкевичтің 1830 жылдардағы жазбалары береді. А.Янушкевич 
өз жазбаларында Қарқара тобықтылары Аякөз қазақтарынан 
ерекше, дей отырып: “Шыңғыс тауларындағы Бақанас, Қалқатты, 
Көксала, Тайөзен, Құр, Жайма өзендері оңтүстік-батыс бағытты 
ұстап Балқашқа қарай: Шаған, Досбол, Тоқырау, Байғара, Бөкенші, 
Егізбалапан, Қарауыл, Тақыр, Мұқыр, Мақаншы, Құндызды, Қос, 
Шар, Шет өзендері солтүстік-шығыс бағытты ұстап Ертіске қарай 
ағады. Бұл тауларда сибан және тобықты қазақтары жайлайды”, - 
деп тобықтылардың қазақ жерінің шығыс бөлігіндегі қоныстарын 
көрсеткен386.

Орынбор әскери батальонының прапорщигі И.В.Виткевичтің 
1836  жылғы жазбасында Орта жүз руларының Сыр бойында 
қоныстанғандығы жайында айтылып өтеді387.

Ш.Уәлиханов Қарқара ішкі округіндегі арғындар және олармен 
аралас қонған басқа тайпалардың мерзімдік қоныстарындағы жер-
су аттарының толық тізбесін берген. 388.

Шәкәрім Құдайбердіұлы “Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар 
шежіресі” атты шежірелік жазбасында Орта жүз руларының ХІХ 
ғасырдың аяғындағы қоныстары жайында “осы күнде Орта жүз 
қазақтары Лепсі, Қапал ояздарында, Жетісу облысында, Семей, 
Ақмола облыстарында түгел бар. Сырдария, Торғай облыстарында 
бір бөлігі бар” - деп анықтама берген389.

Арғын тайпасының қоныстануы жайында тарихи деректерді 
“Қазақ” газетінің беттерінен таптық. Мысалы, аталмыш газеттің 
1915 жылғы №101 санында Әлихан Бөкейханов Ертіс бойындағы 
арғындардың қоныстану тарихына қатысты: “Ертіске біздің қазақ 

386 Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар немесе Қазақ даласына жасалған 
саяхат туралы жазбалар. -А., 1979. -178-179-б.

387 Записка И.В.Виткевича. 1836 г. «Записка составленная по рассказам 
Оренбургского линейного батальона №10 прапорщика Виткевича относительно 
пути его в Бухару и обратно» //В кн.: Записки о Бухарском ханстве (Отчеты 
П.И.Демезона и И.В.Виткевича). -89-б. 

388 Валиханов Ч. Зимние кочевки волостей Каркаралинского внешнего 
округа. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. -Алма-Ата, 1985. -184-155-б.

389 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. Қайта 
басылымы. –Целиноград, -1991. -54-б.
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Түркістаннан қайта келгені ХҮІІІ ғасырдың бас жағында. Бұл 
“ақтабан шұбырынды, алқакөл сұламадан” кейін болар. Қайта 
келді дегенім: қазақ Шыңғыс хан жорығында Ертістің күншығыс 
жағынан Түркістан, Еділ, Жайық өткен. Арғын, қыпшақ, уақ, 
керей айтып жүрген тарих сөздеріне қарасақ, Ертіске алдымен 
қанжығалы, бәсентиін, қыпшақ келген», - деген390.

Кеңестік дәуір кезеңіндегі қазақ ру-тайпаларының ХІХ 
ғасырдағы қоныстануы мен санын зерттеу этнограф-ғалымдар 
тарапынан жалғасын тапты. Олардың қатарында М.Мұқанов, 
В.Востров, О.Смағұлов т.б. атауға болады391. М.Мұқановтың 
ресейлік ауыл шаруашылығы санақ парақтарын негізге ала отырып, 
қайта санауы бойынша 1898 жылдары арғындардың  Қарқара 
уезінде (қаракесек, тобықты, қанжығалы, қуандық, қамбар, 
тарақты, қарауыл рулары) - 32 515; Семей уезінде (тобықты руы) 
- 12 525; Павлодар уезінде - 27 327 шаңырағы болған. Сондай-ақ 
М.Мұқанов 1841 жылғы мәліметті негізге ала отырып, арғындар 
Қарқара округінде 136 ауылда 15 023 шаңырақ, Ақмола округінде 
53 ауылында 2665 шаңырақ, Аманқарағай сыртқы округінде 1773 
шаңырақ, Үшбұлақ сыртқы округінде 62 ауылында 3142 шаңырақ 
өмір сүрген, - дейді392.

Антрополог О.Смағұлов: “Арғын тайпасының қоныстану 
аймағы Ертістен Торғай даласы және Есілден Балқашқа дейінгі 
аймақты алып жатыр”, - дей отырып, ХІХ ғасырдың аяқ кезінде 
Арғын тайпасының қазақ жеріндегі жалпы саны 500 мың адам 
болған деген болжам жасайды393.

А.Н.Самайлович, Г.Потанин т.б авторлардың еңбектерінен 
арғындар Ойрат автономиялы облысының Қошаған аймағында да 
кездесетіндігін көреміз394.

390 Әлихан. Екі жол // Қазақ. 1915. №101. 
391 Востров В.В., М.Мұқанов «Родоплеменной состав и расселение казахов 

(конец ХІХ – начало ХХ в.)» -  Алма-Ата, -1968. Мұқанов М. Қазақ жерінің 
тарихы. – Алматы, 1994; Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов 
Среднего жуза. - Алма-Ата. 1974. 

392 Мұқанов М. Қазақ жерінің тарихы. -Алматы, 1994. -25-29, 46-48-б.
393 Исмагулов О. Этническая геногеография Казахстана. - Алма-Ата. 1977. 

-19-б.
394 Самойлович А.Н. Казахи Кошаганского аймака Ойратской Автономной 

области // Казаки. Сборник статей антропологического отряда Казакстанской 
экспедиции АНСССР. Исследование 1927 г. - Л., - 1930. -310-б.



181

Арғын ру-тайпаларының қоныстанулары ХІХ ғ. орта кезеңіндегі 
Әкімшілік Ережелерден бастап тұрақтай бастаған. Әсіресе, 1868 
жылғы Уақытша Ережеден кейін шаруашылық ауылдар өздері 
қоныстанған қыстауларға біржола бекітіле бастады395.

Сонымен, Арғын  және Орта жүз тайпаларының қоныстары 
Тарбағатай тауының оңтүстік қыраттарынан бастап Балқаш 
көлі, Сарысу өзенің жоғарғы ағысы бойы, Қаратау таулары мен 
солтүстікте Оңтүстік Сібір жазығына дейінгі жерлерді, Батыста 
Торғай өзенінің жоғарғы ағысынан Обаған өзеніне дейін, Шығыста 
Оңтүстік Алтайдан бастап Сәуір жотасы, Зайсан көлі, Ертіс өзенінің 
оң жақ бетін алып жатты. 

Ал, арғындардың саны жөніндегі зерттеулерді қорытатын 
болсақ, ХІХ ғасырда Г.Волконскийдің санауы бойынша 
арғындардың - 70 000; Н.А.Аристов және Г.Спасский бойынша – 
68 000; Г. Соколов бойынша  - 740 000; О.Смағұлов бойынша – 500 
000; М.Мұқанов бойынша, тек Семей облысының өзінде 167 337  
шаңырақ болған.

§ 2. Арғындар қоныстанған өңірлердегі қазақ 
ауылдарының сипаты

ХІХ ғасырдың бас кезінде Кіші жүз, Орта жүз тайпаларының 
көпшілігі, Ұлы жүз тайпаларының бірқатары Ресей бодандығын 
толық қабылдап болған еді. Патша үкіметінің  алдында жаңадан 
қосылған  қазақ жерлерін басқаруды реттеу мәселелері тұрды. 
Орыс әкімшілігі ғасырлар бойына көшпелі мал шаруашылығымен 
айналысып келген қазақ ру-тайпаларының мерзімдік жайлымдарға  
көшіп-қонатын жолдарын сақтауға, көшпелі қауымның әдет-
ғұрыптарына сүйене отырып, бірте-бірте бағындыруды көздеді. 

Орта жүз қазақтары және арғындар қоныстанған, солтүстік 
өңірлерде қаусыра бекіністер салып, бекініс тұрғындарына жер 
бекітіп беруге тырысты. Бұл әрине көшпелі шаруашылықтан, 
отырықшылыққа көшірудің алғашқы жолдарының бірі болды. 
1763-1771 жылдар аралығында генерал-поручик Шпрингер қамал 
бастықтарына Орта жүз көшпелілерін Омбы шептеріне 5-10 

395 Седельников Т. Борьба за землю в киргизской степи. -СПб., 1907. -21-б.
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шақырымнан бері жақындатпауға бұйрық берген396. Осылайша 
1785 жылдан бастап, Сібір әскерінің командирі генерал-поручик 
Шпрингердің бекітуімен “10 шақырымдық белдеуді” анықтауға 
кірісті397. Шепке өткен қазақ әскер күшімен жазаланды немесе шеп 
тәртібінің орындалуын қадағалау орыс әскерінің құзырында болды. 
“10 шақырымдық белдеу” деп аталған шекара 1839 жылдары Батыс 
Сібірдің генерал-губернаторы князь Горчаковтың тапсыруымен 
Ертіс және басқа да өзендердің аңғарын геодезиялық суреттерге 
түсіруді аяқтаған соң анықтаған. Қазақтардың ата-бабаларынан бері 
пайдалануында болған жайылымдық жерлерінен “он шақырымдық 
белдеуді” бөліп алып, ол жерлерді қоныстанушылар есебіне берді. 
Тіпті 1913 жылғы “Қазақ” газетінде: “соңғы 10-15 жыл Торғай һәм 
Ақмола облыстарынан қазақ пайдасындағы жерден көп жер мұжық 
пайдасына кетті. 1908 жылға шейін мұжыққа қазақтан алып берген 
жер 4 миллион десятинадан аз артық еді. 1913 жылдағы есепте 
1906-1912 жылдарда қазақтан мұжыққа алынған жер 6 миллион 
десятина артық”, - деген жолдар бар398. 

ХІХ ғасырдың бас кезінде Сібір шептік әскері, Орал казак 
әскері құрылып, олар шеп бойындағы қамал-қорғандарға 
орналасты. Осылайша Орта жүз және Арғын руларының мерзімдіқ 
жайылымдық жерлері тарылып, жайлауға көшу көшу қашықтығы 
қысқарды, кей өңірлерде көшпелі мал шаруашылығынан жартылай 
көшпелі мал шаруашылығына ауыса бастады.

Патша үкіметі басым бөлігін арғындар құраған Орта жүз 
тайпаларын территориялық басқару үшін, Орта жүзде округтер 
құрған. 1818 жылы Орта жүз ханы Уәли хан өлгеннен кейін патша 
үкіметі дәстүрлі хандық институтты жойып, даланы басқарудың 
жаңа жүйесін енгізді.  

1822 жылы 22 маусымда Сібір губерниясы құрылып, Сібір 
Батыс, және Шығыс бөліктеріне бөлініп, оларға Тобыл, Томск, 
Омбы облыстары қарады. Омбы облысына қараған Орта жүз 
қазақтары және арғындар басқа қазақтардан ажыратылу үшін «Сібір 
қазақтары» деп аталды.  Омбы облысы өз кезегінде ішкі (Омбы, 
Петропавл, Семей, Өскемен) және сыртқы (Ертістің батыс жағы, 

396 Словцов И.Я. Историческая хроника города Омска . – Омск.  1880. - 42-б.
397 Обзор Акмолинской области за 1897 г. – 5-б.
398 Қазақ //«Қазақ» газеті. 1913; Қазақ. – Алматы.  1998. -27-б.
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Горкий шебінің оңтүстігі) шептерге бөлінді. Басқарудың бұл жаңа 
жүйесі  басқа да Орта жүз тайпалары сияқты арғын тайпасының да 
мерзімдік жайылымдарға көшу жолдарын бұзды, көптеген қазақ 
қауымдары және арғындар Ертіс өзенінің оң жағалауындағы, 
Есіл бойының солтүстік аңғарындағы көшіп-қонып жүрген 
жайлауларынан айырылды. Шұрайлы деген жайылымдық жерлер 
қоныстанушылар есебіне берілді399. Өзінің атақонысында қазақтар 
казактарға қыстау үшін 2 сом 50 тиыннан салық төлеуге мәжбүр 
болды.  Түтін салығы 6 сом, 70 тиынға дейін жетті400. 

М.Красовский жазған «Область Сибирских киргиз» атты 
еңбекте: «Бәсентиін болыстары қыста бұрынғы қоныстары Ертістің 
сол жақ бетінде қыстайды, қазір бұл жер  Сібір казактары әскеріне 
берілген соң көшпелілер мал жайылымы үшін салық төлейді. Оның 
үстіне казактарға шабындық жерлер үшін, жайлауды пайдаланғаны 
үшін әр мал басына, ал күзде Ертіс бойынан отын шапқаны 
үшін де салық төлейді»401, - деген жолдар Арғын ауылдарында 
отыршылдықтың тісінің қалай батқандығын көрсетеді.  

1822 жылы 22 шілдеде “Сібір қазақтары туралы жарғы” 
қабылданып, соның негізінде Омбы облысының округтері 
құрылды. 

Орта жүз тайпалары тайпалары қоныстанған өңір Сібір 
ведомостволығы 1854 жылы Семей және Сібір қазақтары 
облыстарына бөлінді. Облыстық басқармалар мен әскери 
губернаторлық орталықтар Семей және Омбы қалаларында болды.  
Семей облысы атап айтқанда Ішкі, Аякөз, Көкпекті, Қапал, Алатау 
(1865 жылы Қапал және Алатау округтері “Түркістан облысына” 
қарап әскери губернаторлық Ташкент қаласында болған) 
округтеріне, ал Сібір қазақтары облысы Ақмола, Қарқаралы, 
Көкшетау, Атбасар, Баянауыл округтеріне бөлінді. 

Әрбір далалық округтер 15-20 болыстыққа, әрбір болыстық 
10-12 әкімшілік ауылдарға, әрбір әкімшілік ауыл шаруашылық 
ауылдарға бөлінген, әрбір әкімшілік құрамындағы шаруашылықтар 

399 Митаревский А. Акмолинская область. -Полтава, 1912. -9-б.; Список 
киргизских волостей по Семипалатинской областей. – Семипалатинск. 1915. 

400 Коншин Н.  Очерки экономического быта киргиз Семипалатинской 
области. // В кн: Памятная книжка Семипалатинской области на 1901 г. – 
Семипалатинск. 1901. – 129, 132-138-б.

401 Красовский М. Область Сибирских киргиз. – Спб. 1868. - ....
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ауылдық қауымды құрап, құрамында 50-70 шаңыраққа  дейін 
болған.  

Ауыл көлемі әртүрлі келген. Кей ауыл 3-5 шаңырақты, кей ауыл 
15-20 шаңырақты құраған. Ауылдар ауыл ақсақалының атымен 
аталды402.

Ауыл ақсақалы дәрежесіне ауылдың құрметті адамы ие болып, 
ол сол ауылдың басшысы, әрі ру басшысы саналды. Ақсақал 
ауылдың барлық шаруашылығына басшылық жасап отырған. 
Дәстүрлі қазақ қоғамында болған “ру ақсақалдардың кеңесі”, 
“тайпа ақсақалдарының кеңесі”, “ақсақалдар соты” сияқты дәстүрлі 
билік жүйесінің ру, әулет, ағайын, туыс арасындағы тұрмыстық 
мәселелердің ауыл арасындағы қарым-қатынастың, жер дауының 
шешімін табуда  маңызы жоғары болды. Ақсақалдар жайлаулар мен 
жайылымдардың қожайыны болды десе де болады. Ру ақсақалдары 
шешімін таппаған мәселені өзара кеңес жасап талқылаған. Билер 
сотында да ауыл ақсақалдарының беделі маңызды рөл атқарды. 
Ауыл арасындағы күрделі мәселелерді ақсақалдар реттеп отырған, 
қауым мүшелері ақсақалдардың кесіп айтқан сөзіне тоқтаған,  бұл 
қазақи қалыптасқан сана, ғұрыптың  бірі саналды403.  

Болыстар мен ауылдар рулық белгілеріне қарай емес, рулардың 
бірлесіп пайдаланатын қыстаулық жерлеріне қарай қүрылды. 
Жер мемлекеттің меншігі болып танылды. Пайдалануындағы 
мерзімдік жайылымдарының тарылуы қазақтарды тіршілік етудің 
жаңа түрлерін іздеуге мәжбүрледі. Осылайша арғындар құраған 
біршама шаруашылық ауылдар егіншілік кәсібімен айналысуға 
көше бастады404. Олардың қатарында Көкшетау, Ақмола, Баянауыл 
округтеріндегі арғындарды айтуға болады. 

Арғындар өздері қоныстанған өңірдің саяси-қоғамдық 
мәселелеріне белсене араласқан. Мысалы, Атбасар округінде 

402 Алекторов А.Е. Материалы для изучения страны, истории и быта 
киргизов. Вып. 2. -Оренбург, 1892. -2-б.

403 Балаубаева-Голяховская А.М. Погребальные обряды у казахов 
Акмолинский губерний //Сборник научного кружка при Восточном факультете 
Средней Азии Гос. Университета. Вып. 1. –Ташкент. 1928. - 17-б.; Россия полное 
географическое описание нашего отечества. Под. ред. В.П.Семенова. Т. ХҮІІІ. 
Киргизский край. - СПб., 1903. -216-б.; Ибрагимов И. Заметки о киргизском суде 
//Народные юридические обычай инородцев. Сост. Ефименко П. - 233-257-б.

404 Потанин Г.Н. Заметки о хлебопашстве в киргизской степи // Газета для 
сельских хозяев. 1861. №18.
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жеті болыстан аға сұлтан сайлауға 52 адамның дауыс беруге құқы 
болды, оның ішінде 45 адам сұлтан тұқымынан, 15 адам жергілікті 
рулардың өкілдері болды405.

Ауыл қыстауларының шекарасы табиғи белгілермен, өзен, төбе, 
сай, көл аңғарларымен  нақтыланды406. Семей облысы арғындары 
сәуір айының ортасына дейін жайлауға көшіп, жайлауда шілденің 
соңы тамыздың басына дейін отырған. Тамыздың басынан қайта 
көш жолына шығып, 15 қыркүйек пен 15 қазан аралығында 
күздеуге тоқтаған.

Мерзімдік жайылымдарды иелену ауыл арасында қатаң 
сақталып, жерді ру басылары бөліп отырған407. 

Арғындардың қыстаудан жайлауға көшу ұзақтығы олардың 
қоныстанған өңірі мен дәстүрлі мал шаруашылықтарының 
сипатына қарай әртүрлі болды. Қазақстанның Шығыс  және 
Орталық бөлігін қоныстанған арғындардың бір бөлігі жайлауға 
көшудің “тасымал” түрін қолданды. Ауылдың бір бөлігі көшіп, 
жайлауға қонғаннан соң жүк артатын түйелерін ауылдың қалған 
бөлігін көшіруге қайтарған. Яғни ауыл жайлауға екі-үш кезекпен 
көшкен. Көшудің бұл түрі жақын немесе қысқа қашықтыққа 
көшетін тайпалар арасында қолданылған. Семей облысын 
қоныстанған арғындардың көшу қашықтығының орташа ұзақтығы 
54,5 шақырым жер болған408. Ұзаққа көшетін тайпалар көшудің 
«меридионольды» бағытын ұстанып, олар Торғай уезі, Шу бойында  
және Семей облысында қоныстанған арғындар арасында кездесті. 
Олардың көшу қашықтығының ұзақтығы орта есеппен 450 
шақырымға жетті409. Семей арғындары да алысқа көшкен тайпалар 
қатарында. Ш.Уәлиханов Семей қазақтарының жайлауға Тройцк 
қаласы маңына дейін барып, кері қайтқанын жазған410. 1865 жылғы 

405 Киргизские очерки / / Военный сборник. Т. ХLVII. -СПб., 1866. -173-б. 
406 Народные киргизские обычаи. Зимовки или зимния кочевки. // 

Семипалатинские Областные ведомости. 1871. №1-3.
407 Народные киргизские обычаи. Летние кочевки // Семипалатинские 

Областные ведомости. 1871. №1-3.
408 Мацкевич Н. Сравнительная длина кочевок казакского населения 

Семипалатинской области //Записки Семипалатинского отдела Общества 
изучения Казахстана. Т. 1. Вып. ХҮІІІ. –Семипалатинск, 1929. -16-б.

409 Материалы по киргизскому землепользованию. Тургайский уезд. – 
Оренбург, 1911. -68-69-б.

410 Валиханов Ч. Киргизские кочевки. Собрание сочинений в пяти томах, 
Т.4. – Алма-Ата. 1985. – 107-б.



186

мәлімет бойынша,  тек Семей облысындағы 10 шақырымдық шеп 
бойында 1394 көшпелі қазақ шаңырағы тіркелген. Ал, 1883 жылғы 
Семей облысы уездік әкімшілік жинаған дерек бойынша казактарға 
берілген жердің өзінде 9240 қазақ шаңырақ көшіп жүрген411.

Батыс және Арқадағы арғындардың бір бөлігі қыс кезінде 
киіз үйде қыстаған. Арғындар арасында қыстау салу ісі нақты 
қай кезден басталғаны белгісіз, қоныстанған өңірлеріне қарай әр 
кезеңде жүзеге асуы мүмкін. И.Г.Андреев Семейлік қазақтардың 
1779 жылдары ағаштан қыстау үй тұрғызғандығын жазған412. 
Қыстық баспана тұрғызу ісінің қарқыны  әсіресе ХІХ ғасырдың 
аяқ кезінде кеңінен өрістеген. Отырықшы мал шаруашылығын 
кәсіпке айналдыра бастаған байырғы көшпелі қазақтардың қыстау 
үйінің ішінде орыс көпестерінен алған жиһаздар мен бұйымдар 
кездесті413. 

Қазақстанның шығыс бөлігін мекендеген арғындардың қазақ 
өлкесінің басқа өңірлердегі тайпалардан ерекшеліктері, олар 
қыстаудың екі түрін пайданған. Күрең күз уақытында “келте-
қыстау” деп аталатын уақытша қыстауда тұрса, қыста “дәстүрлі 
қыстауда” отырған. Келте - қыстау - Қазақстанның Шығыс және 
Орталық өңірінде орналасқан арғындар және басқа да тайпалар 
қыстаудан ерте көктемде  кетіп, кеш оралатындықтан, күздеуде 
малды бораннан сақтау үшін пайдаланатын уақытша соғылатын 
төбесі ашық қоралар мен аласа баспанасы бар уақытша қыстау 
түрі.  Жергілікті қазақтар арасында күздеуде соғылатын бұл тұрақ 
«жалған қыстау»,  «шолақ - қыстау» деп те  аталды. Мысалы,  
Павлодар уезіндегі арғындардың бір бөлігі ХІХ ғасырдың екінші 
жартысында орыс  казактары иемденген жерлерде  тек қыстауға 
ғана құқылы болды.  Сондықтан олар қыстаудан ерте көктемде 
Ертістің жағасына көшеді және қыстауға күздің соңында ғана 
көшіп келген. Кей ауылдар малдарының жайылымы үшін, Ертіс 
жағалауындағы казак жерлерін күздеу, көктеулік жайылым үшін 
жалға алған. Күздеуде қыс түскенше отырғандықтан «келте-

411 Памятная книжка Семипалатинской области на 1901 г. Вып. Ү. – 
Семипалатинск. 1901. – 51-б.

412 Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. – Алматы, 1998. 
-105-б.

413 Шнэ В. Зимовки и другие постоянные сооружения кочевников 
Акмолоинской области // Записки Зап. Сиб. Отдела ИРГО. Кн. ХҮІІ. Вып. І. 
1894. -17-18-б.
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қыстау» деп аталған уақытша баспана иемденген. Бұл жағдай 
тұрақты қыстауды қамтамассыз ете алмады414.  Мұса Шорманов 
жазуларынан Шығыс қазақтарының ХІХ аяқ кезінде қыстау салу 
құрылыстарында үлкен өзгерістер болғанын байқаймыз. Оның 
«Заметки о киргизах Павлодарского уезда» атты мақаласында 
Жанқозы-айдабол, Қаржас т.б. болыстарда қыстау үйлер екі-үш 
бөлмелі етіліп, әйнек терезелер салынып, ағаш, бөренелер кеңінен 
қолданып, жатқандығы айтылған415.  

Арғындар тұрған баспананың бір түрі - белдеу-үй деп аталды. 
Бұл Қазақстанның шығыс өңірінде, негізінен Павлодар уезі 
қазақтары қолданған ерте көктемде тұратын баспана түрі. Белдеу-
үй қыстық баспана есебінде саналды. Павлодарлық Алтыбай 
болысының арғындары наурыз айының бас кезінен қыстаудан 
көтеріліп Ертіс бойына  тоқтаған. Ерте көктем салқын болғандықтан 
қам кесектен немесе шикі кесектен үй тұрғызған. Белдеу-үй қара 
күзде тұратын келте-қыстау сияқты болған. Белдеу-үй аса қатты 
кедей болмаса, павлодардық кез келген қазақ отбасында болған. 
Қоныстанушылар есебіне берілген жерлердегі белдеу-үй үшін 
қазақтар әрбір шаруашылыққа 40 тиыннан салық төлеген416.

Қыстау маңында әрбір ауыл мүшелерінің егістік, шабындық 
жерлері, қыстық өрістері болды. 

Арғындар дәстүрлі мал шаруашылығында мерзімдік мал 
жайылымдарында, жайылымдардың жергілікті жерге қарай 
қалыптасқан түрлерін пайдаланды. Солардың қатарында «ақ-
торық», «қойбөлек», «ақтебін», «алатебін» т.б.  

Ақ-торық -  Ертіс  жағалауындағы әскерилер есебіне берілген  
жерлеріндегі қазақтар жалға алып пайдаланатын жайылым 
атауы. Ақ-торық үшін салық 40-50 тиынды құрады. Ақ-торықты 
қазақтар көктеу-күздеу үшін пайдаланды. Көптеген ауылдар өз 
жайлауларына жету үшін, әскерилер жерлерінен  кесіп өтуге 

414 Материалы по киргизскому землепользованию. Общий очерк 
Павлодарского уезда.  Павлодарский уезд. -81-б.

415  Шорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда. // Записки 
Западно-Сибирскаго отдела Императорского Русскаго Географического 
Общества. Кн. ХХХІІ. – Омск. 1906. – 1-б.

416 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по изследованию степных областей. Павлодарский 
уезд. Т. ІҮ. -Воронеж, 1903. -127-б. Бұдан әрі - МКЗ.
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мәжбүр болды. Әскерилер жеріне күндіз тоқтап дем алғаны үшін  
20 тиынан салық төлеп отырған.  

Қойбөлек – қыстау маңындағы қыс кезінде қой малының 
азығы үшін пайдаланылатын қосымша жайылым. Бұл жайылым 
«ата бөлек» деп те аталды. Бұл жайылымдарға ауылдар малдарын 
жаймай, оның шөбін кейінге сақтап отырған. Қой бөлек мал үшін 
шөптің қосымша қоры саналған. Қой бөлек немесе «қорық» әрбір 
қыстаулық ауылда болды. Қорық шекарасын ақсақал анықтап, 
шекара қазықтармен, тастармен ағашпен белгіленді. Қорық үшін 
ауыл арасында  келіспеушіліктер өте сирек болды. Малдар басқа 
ауыл қорығына қатты боран кезінде ық іздеп ұзап кетуі мүмкін. 
Қорық үшін таласты ақсақал шешіп отырған. Егер шөбі шүйгін 
болса, қорықтың көлемі кіші болды, ал батпақты, сораңды болса 
көлемі үлкендеу болған. Кей жағдайда шөбі шүйгін жерден 
қорықтың көлемін кеңірек иемденген ауылдан, жайылымды аз 
иемденіп отырған ауылға  бір жайылым бөлегін алып беруге  
ақсақалдың билігі керек болған. Ақсақал жайылымды бөлген кезде 
жаңа жайылымды алған ауыл қой сойып, бата қылған. Содан соң, 
жаңадан ағаш қазып, тас үйіп жаңа шекара белгілеген. Қой-бөлек 
жайылымының қалыптасуы немесе жайылымды ауылдар арасында 
бөліп алып пайдалану, жалпы  жайылым көлемінің ауқымдылығы 
мен тарлығына байланысты болды. 

Ақтебін – қойдың қыстық жайылымындағы шөптерді толық 
пайдаланып, яғни тебіндеп болған қыстық жайылым, ал алатебін 
– шөптері толық пайдаланылмаған, әлі жайылымдық қоры бар қой 
малы жайылатын қыстық жайылым атауы417. 

Шығыстағы арғындар шаруашылығында ХІХ ғасырда 
қалыптасқан бір жағдай шаруашылыққа қатысты салықтар төлеуі. 
Олардың негізгілеріне тоқталар болсақ: көк-алым - Қазақстанның 
Шығыс өңіріндегі жергілікті қазақтар арасында ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында қалыптасқан салық атауы. Мысалы, Павлодар 
уезіндегі жергілікті арғындар және мал азығын қамтамасыз ету 
барысында казак жерлеріндегі жайылым үшін 1 шаруашылық ауыл 
30 тиыннан 4-5 сомға дейін «көк-алым» салығын төлеген: тұяқ-

417 Букейхан А. Избранное. Овцеводство в Степном крае. – Алматы, 
Қазақ энциклопедиясы. 1995. - 153-181-б.; Материалы по экономическому 
обследованию районов Сибирской железной дороги. -Томск, 1904.

16-585
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ақша -  ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Шығыс 
өңірінде жергілікті  арғындар және басқа рулар казак жерлерінен 
жалға алған  жайылымына қарай төлеген салық түрі.  Тұяқ-ақша 
төлейтін жайылымды қыс кезінде малға азық аз болған кезде  
жалға алған. Мал басына қарай қойдан – 2-5 тиын; ірі қарадан – 
4-10 тиыннан; жылқы үшін – 5-30 тиыннан;  түйе үшін – 20 тиын 
төлеген. Бірақ, тұяқ ақшаны барлық ауыл бірдей төлей бермеген.

Арғындар негізінен мерзімдік жайылымның қай түрі болсын, 
шұрайлы жерлерді иемденген. Ш.Уәлиханов «О кочевках киргиз»  
атты жазбасында: «Қарқаралы округінде мал шаруашылығын 
дамытуға барлық жағдай бар: Нұра, Бақанас өзендері бойындағы 
жайлаулар мен Кент, Қазалық тауларының етегіндегі орманды 
жайлы қыстаулар, Балқаш көлінің қамысты жағалаулары. Баянауыл 
округіндегі қазақтар Нұра мен Есілдің жоғарғы ағысы бойындағы 
шұрайлы жайлауларды иеленеді.», - деуі де арғын тайпасының 
малшыларына қатысты айтылған418. Ертіс, Есіл өзендері, Зайсан,  
Көкшетау, Жасыбай көлдері т.б. табиғи су көздерінің жүйелері, 
Ереймен, Шыңғыстау, Баянауыл  сияқты тау бөктерінің етектеріндегі 
жайылымдар арғындардың иелігінде болды. 

Арғындардың  көшпелі мал шаруашылығынан отырықшылыққа 
ауысуы қоныстанған аймақтарына қарай әртүрлі кезеңде жүзеге 
асты. Қостанай уезі арғындары арасында отырықшылану процесі 
ХІХ ғасырдың орта кезінде өтсе419, Семей облысы тайпалары ХІХ 
ғасырдың аяқ кезінен бастап отырықшылана бастаған420.

Осы тұста оқырмандарға ескерте кететін бір жайт, Арғын 
руларының қоныстануы мен Арғын ауылдарын анықтауға 1897 
жылдан қазақ даласында жүргізілген ауыл шаруашылығы санағы 
кітаптарының парақтарын негізге алдық. Алдағы бөлімдерде 

418 Валиханов Ч. Киргизские кочевки. Собрание сочинений в пяти томах, 
Т.4. – Алма-Ата. 1985. – 108-б.

419 Дауылбаев Б. Рассказ о жизни Николаевского уезда Тургайской области, 
с 1830 по 1880 год //Записки Оренбургского отдела ИРГО. Вып. ІҮ. –Оренбург, 
1881. -114-115-б. 

420 Коншин Н. Земледелие и хлебная производительность Семипалатинской 
области //В кн.: Памятная книжка Семипалатинской области на 1898 год. 
-Семипалатинск, 1898. -14-б.
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арғындардың ХІХ ғасырдағы қоныстануы уездер бойынша 
қарастырылады, сондай-ақ бұл тарау  Қызылқұм арғындарын да 
қамтиды. Мәселенің жөн-жосығы егжей-тегжейлі шешілмесе де, 
арғындардың тығыз қоныстанған ауылдарын қамтуға тырыстық.

§ 3. Омбы уезіндегі арғындар

Ақмола облысында арғындар барлық уездерінде кездесті. 1889 
жылдары Ақмола облысында барлығы 467 823 қазақ, соның ішінде 
126 379 отырықшы, 341 414 қазақ көшпелі өмір сүрген421.

Омбы уезі батысында Петропавл уезі, солтүстігінде Тобыл 
губерниясы, солтүстік-шығысында Томск губерниясымен, 
оңтүстік-батысында Көкшетау уезімен шектесіп жатты. 

Омбы уезінде арғындар Покров, Омбы, Николаев уездерінде 
қоныстанған.

Омбы уезінде арғынның атығайдан тараған бағыс, баба, 
матай, бүлік, шаға аталықтары және қарауыл, қанжығалы рулары 
қыпшақтармен аралас  қоныстанған. 

Атығай және қарауыл арғындар уездің солтүстік және батыс 
бөлігінде орналасты. 

Омбы уезіндегі арғын рулары422 

Арғын 

Атығай    Ағыс     Қарауыл     Бәсентиін     Қанжығалы     Тобықты

Омбы уезінде жүргізілген ауыл шаруашылық санағы 
экспедициясына Әлихан Бөкейханов қатысып, жергілікті  
тайпалардың таралу тегін жазып алып, қағазға түсіріп отырған. 
Омбылық жергілікті арғындардың Ә.Бөкейхановқа жеткізуі 
бойынша, Есім ханның тұсында ағайында Атығай 15 жаста, Бағыс  
12 жаста болып, жоңғар-қалмақтарға қарсы шапқыншылыққа 
аттанады. Өзінің ептілігімен, шапшаңдығымен көзге түскен Атығай 

421 Алекторов А.Е. Материалы для изучения страны, истории и быта 
киргизов. Вып.2. -Оренбург, 1882. -16-б.

422 МКЗ. Омский уезд. Схема родов. Омский уезд. -43-б.
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жауға “атығайлап” шауып, жаудың шебін бұзып, ортасына кіріп 
туды жерге қадаған. Есім хан Атығайды алдына шықырып, бас 
тартып кұрмет көрсетіп, бұдан былай Дәуіттен тараған 12 ұлдың 
ортасынан шыққан Атығай батырдың құрметіне “Атығай” деп 
аталады, деген екен. Осылайша Атығай ру бірлестігін баба, бағыс, 
майлы, балта, бабасын, құдайберді-бәйімбет, сүйіндік-қара, ақкиік, 
қойлы-атығай, құлансу, қадыр, атығай арғындар құрады. Соның 
ішінде Атығайдан баулық, матай, шаға, жауғашар ру тармақтары 
тарады. Атығай Бұхара маңында жерленген. Баулықтың қай жерде 
жерленгені белгісіз, ал, одан тарайтын Үмбет Селеті өзенінің орта 
ағысы бойында Орлытам сайында жерленген. 

Омбы жерін мекендеген арғындардың бір бөлігін  күшен-
арғындар құраған. Күшен Қарауылдан тараған сегізінші ұрпақ. 
Жергілікті күшен-арғындардың айтуынша, олардың ата-тегі 
Қарауыл Омбы уезінің солтүстігіндегі Ебейті тауында өмір сүрген, 
кейін оңтүстікке жылжып Көкшетау уезінің Восточная болысы 
аумағына қоныс теуіп, сол жерде қаза болған.   Күшеннің мүрдесі 
апарып жерленген. 

Ал, Қарауылдың тоғызыншы ұрпағы Рай өз кезінде Түркістан 
өңіріндегі Ырғанаты сайында тұрған. Райдың ұрпақтары 
мен ағайындарының ұрпақтары және Омбы жеріне Николаев 
болысындағы арғындар  Павлодар уезінің Баянауыл тауларының 
етегінен ХҮІІІ ғасырдың бірінші жартысында қоныс аударған. 
Покров болысындағы арғындар Павлодар уезінің шығысындағы 
Қалмаққырылған тауларынан, Покров болысының 6-әкімшілік 
ауылындағы арғындар Ақмола уезі жерінен Ереймен тауы және 
Павлодар уезі жерінен Баянауыл таулары етегінен ХҮІІІ ғасырдың 
бас кезінен  көшіп келген423.

ХІХ ғасырдың аяқ кезінде Омбы уезінің біраз тұрғындары жұт 
әсерінен малының азаюына байланысты, жоңғар шапқыншылығы 
кезінде Ертіс бойынан Тобыл, Томск  губерниясына қарай ауа 
көшкен ағайындарына қарай қоныс аударған424.

Покров болысында №2-әкімшілік ауылдың 
1-шаруашылығындағы арғындар Тайынша өлген қыстауында 
қыстап, 1899 жылы бұл ауылда 22 шаңырақ болған. 4-7-

423 МКЗ. Омский уезд. История заселения Омского уезда. -23-26-б.
424 Сонда, -29-б.
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ш а р у а ш ы л ы қ т а р д а 
қ а н ж ы ғ а л ы - а р ғ ы н д а р 
төрт ауылды құрап, 
Жолоба, Қаударшілік, 
Түйебай қыстауларында 
қыстаған. Аталған ауылдар 
қанжығалыдан тараған. Ал, 
осы әкімшілікке қарасты 
8-10 шаруашылық ауылдарда 
атығай-арғындар үш ауылды 
құрап, Қашқаров,  Конейкин, 
Дороховой учас-келерінде 
қыстаған. Бұл әкімшіліктің 
екі ауылын қыпшақтар 
иеленді. 1899 жылы 
әкімшілікте тіркелген 118 
шаңырақтың 50-і арғындарға 

тиесілі болды425. Бұл әкімшіліктегі арғындар өздері отырған өңірге 
керейлерден кейін келіп қоныстанған. Ертіс бойындағы суаттардан 
шөп шапқан. Жазда Аттінек, шатқалдарына көшіп-қонған426. 

Қарауыл-арғындардың бір ауылы - Сұлушілік қыстауында 
қыстаса, Қаратерек қыстауында құдас және ағыс руларынан өрбіген 
әулеттер аралас отырған. №8-әкімшілік ауылын қоныстанған 
арғындар Бірсуат, Ақтүйесай сайларында көктем, күзді өткізіп, 
жазда Ащылыкөл жайлауына көшкен. Құлықай, Түйекеткен 
сайларын шабындық ретінде пайдаланған427. Осы болыстың 
9-әкімшілігіндегі қаракесек-арғындар Қарқара уезі жерінен бөлініп 
келген. Олардың таралу тегі келесідегідей: арғын – қаракесек - 
түйте - майқы - алтеке - сапақ. Сапақтан тараған Жиенбай, Бұғық 
деген екі ұрпақтың Байжігіт, Боқан, Жәнібек, Төле, Қуамбай 
аталары осы қауымның құрамында өсіп-өнді. 

Омбы болысының жеріне арғындар ХҮІІІ ғасырдың екінші 
жартысында алғаш болып Көкшетау уезі жерінен қоныс аударған. 

Омбы уезіндегі ру-тайпалардың 
қоныстануы

425 МКЗ. Омский уезд. Поаульные таблицы. - 26-42-б.
426 Омский уезд. Примечание к группам, расположенным на площадях 

общего пользования. -1, 29-б.
427 Сонда, Примечания к пообщинным таблицам Омского уезда. -22-б.
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Атығай ру бірлестігіне жататын бағыс руынан тараған Тоқтамыс осы 
өңірге бас тіреп, одан тараған ұрпақ 1-әкімшілікті құраған. Омбы 
болысы жерінде атығайлармен қатар, қарауыл және қанжығалы 
арғындар да қоныстанған. Қыстау әр ауыл тереңдігі 27-28 аршын 
болатын құдықтар қазып, оны суат ретінде пайдаланған. ХІХ 
ғасырдың аяғында жайлаулық жайылымдарды қоныстанушылар 
есебіндегі жерден жалға алып отырған.  

Омбы болысындағы рулардың негізгі басым бөлігін арғындар 
құраған.

Омбы болысындағы арғын рулары 

Арғын 

   Атығай       Қанжығалы

Бағыс          Баба   Есенаман  Матай Бүлек       Шоға

   Моныс 

    Бағыс 

   Серкеш 

   Әжімбет

   Бердалы 

   Жанке 

Аймағанбет 

     Оқаз (1899 ж. тірі)

1-әкімшілік ауылды толығымен бағыс руынан тараған қауым 
құраған.  Көктеулік және күздеулік жайылымдарға Боранқұл, 
Кішкене жақсылық сайларын пайдаланған, ал жаз кезінде бұл 
қауым Ащылыкөл, Жалтыр, Шербақты көл жайлауларына бөлініп 
қоныстанған. Бұл әкімшіліктегі бағыс-арғын ауылдары Жаркөл, 
Қалыңқызыл, Қосағал,  Шоққыстау, Қаратал, Тілеуке, Жарағаш, 
Сұлышілік, Борықтал, Кермеқас, Қазанғап, Басшайқурай, Қаратал, 
Егінағаш қыстауларында қыстаған.

2-әкімшілікте баулық-арғындар Көрік-шілік, Шақат, Ұзын-
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шілік, Қоғыр қыстауында; руы шаға-арғынадар Айтжан, Қарақыстау,  
Қаратал, Құдықшілік, Дөңгелек, Қарашілік қыстауларында; руы 
матай-арғындар Айту-қыстау, Жалыбай, Көктерек қыстауында 
қыстаған. Бұл әкімшілікте қоныстанған арғындардың әр 
ауылының қыстау маңында жайылымдары болған. Жайылымдық 
шекара қатаң сақталды, ауыл мүшелері басқа ауылдың адамдарын 
жайылым пайдалануға шақыруға құқы болмады. Жайлауға Қоскөл 
көлі бойына көшкен428.

3-әкімшілікте қанжығалы–арғындар  Қызылбұзау; баба-
арғындар Көпқатын, Сасық, Құлан, Бізтал, Қуандық, Сукөмген, 
Қарабие, Ортамбай, Жоңышқалы, Топыш, Сиыр-өлген, 
Жалпақшілік, Қызылшілік, Қазанғап,  Қайнар, Жіңішкешілік, 
Қыстаубай қыстауларында қыстаған. Бұл қауымдағы  арғындар 
шаруашылық ауылдарға аталастығы бойынша қоныстанған,  ауыл 
арасында шекараны қатаң сақтамағанымен, жайылымдық жерлерді 
басқа малдың таптап кетуінен қорып отырған.  Шабындық жерлерді 
Кішкене – Қоскөл көлі бойынан иемденді. 

4-әкімшіліктегі баба-арғындар Атабай, Жортар, Шаған,  
Қорықшылық, Тортіккен, Аққұсақ, Оқыш, Тырнасоққан, Байтілес,  
Қорықшылық, Көкшешілік, Апанқұдық, Қорықшылық, Бие-
байлаған, Құдықшылық, Қарашілік, Қаратерек, Алқатомар, Құртты, 
Байтөлес, Арқашау, Өзбек, Ойтал, Тұзкөмген қыстауларында 
қыстаған. Бұл әкімшілік ауылдың арғындары көшпелі ауылды 
құраған. Арқалық, Сұлуағаш сайларын көктеу және күздеулік 
жайылымға пайдаланып, жаз кезінде Қараүйшік жайлауына 
көшкен. Жайлауға шаруашылық ауылдар бір мезгілде көтеріліп, 
алды 15 мамырда, соңы 1-маусымда келіп жеткен429.

5-әкімшіліктен қарауыл-арғындар Көкбие қыстауында 
қыстаған. Арғындар бұл ауылда  қыпшақтармен аралас ішінара 
қоныстанған. Жайлауға дейін 10-15 күн көш жолында жүріп 
жеткен430.

Қорған болысында арғындар екі ауылды ғана құрап, ішінара 
қоныстанған.  5-әкімшіліктегі баба-арғындар Бердекей, Сарқопа 
қыстауында қыстаған.

428 МКЗ. Омский уезд. Примечания к пообщинным таблицам Омского уезда. 
-6-7-б.

429 Сонда, Примечания к пообщинным таблицам Омского уезда. -5-б.
430 Бұл да сонда, Примечания к пообщинным таблицам Омского уезда. -4-б.
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Николаев болысында Атығай, Қарауыл, Бәсентиін, 
Қанжығалы, Тобықты рулары қоныстанып, ел арасында бұл рулар 
«бесмомын» деп аталды. Бесмомын атауы Арғынның екінші әйелі 
Момыннан тарауына байланысты қалыптасқан. Николаев уезінде 
жергілікті қарауыл-арғындардың айтуы бойынша олар сегіз атаға 
бөлінеді,  соның ішінде бұл жерде  атхы, жауар, монтық, сары 
және салпық рулары қоныстанып, жергілікті халық арасында олар 
«төрт ата» атанып кетті. Ақтыдан тараған шоқбар аталығының 
ұрпақтары 3-4-әкімшіліктерде, қожағұл аталығынан тараған 
ұрпақтар 1, 4-әкімшіліктерде, санқ және сартымбет арғындар 5-6-
әкімшіліктерде; жауардан тараған қапай, досай, бөдес-арғындар 
2 және 6-әкімшіліктерде; монтық-арғындар 5-, сапық-арғындар 
6-әкімшіліктерде қоныстанған. Сондай-ақ, 2-әкімшілікте 
қанжығалы-арғындар ішінара қоныстанған. 

Николаев болысындағы арғын рулары431

 Арғын 

Атығай        Қарауыл       Бәсентиін       Қанжығалы       Тобықты

Атхы   Жауар    Монтық      Сары

Шоқбар      Қапай
Қожағұл      Досай
Санық      Бөдес
Сартымбет     Салпық

   Тілеуберді 

    Күшен 

    Жанат 

   Маманбай 

     Жантай 

      Сапақ 

    Әбубәкір 

431 МКЗ. Омский уезд. Схема родов. Омский уезд. -44-б.
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Руы сартымбет-арғындар қыстауы Сейітқұл өзенінің бойында 
салынды.

Руы манамбай-арғындар Қосқоға,  Құмдыкөл,  Шоқсымақ,  
қыстауларында және Сейітқұл,  Болпаш өзендері бойында бойында 
қоныстанған.

2-әкімшіліктегі арғынның жауар атасынан тараған ауылдар 
Алабота-қопа және Қабақ қыстауында қоныстанған.

Руы қанжығалы-арғындар Салпы қыстауында отырды. Руы 
бөдес-арғындар Қарақыстау, Қаратал, Ащылыкөл, Қызылағаш 
қыстауында; руы қапай-арғындар Мұратбектуған, Қызылағаш, 
Керайғыр, Тұнба, Қарсық қыстауында қыстаған.

Руы досай-арғын ауылдары Қарақыстау, Қожамқұл-қыста, 
Қызылағаш,  Баянай қыстауларын иемденген.

3-әкімшіліктегі руы рай-арғындар Сайағаш, Көжек, 
Қызылағаш, Жақсы-шілік, Үлкенкөл, Қаратал, Есенбай-томар, 
Үсентомар, Қауданкөл,  Қызылағаш, Қарақыстау қыстауында; руы 
жапай-арғындар  Алақұнан, Шарбақты, Қуандық, Жаңаберген, 
Шұңқыркөл, Қарашілік,  Қарақыстау қыстауында; Руы қарауыл 
Бекмағамбет Жүрімбай ауылы Сулы-шақай қыстауларында 
қоныстанған.

4-әкімшілікте күшен-арғын ауылы Бостан қыстауында; 
5-әкімшілік құрамында монтық-арғын ауылдары Тасмола, Шолақ-
қарасу, Борсықбай; руы санық-арғын ауылдары Итарқа, Қулыкөл, 
Үшөзек; руы сартымбет-арғын ауылдары Жерін, Қаратомар, 
Тұғыржан, Қызылжар, Қулыкөл, Келтесор қыстауларын 
иемденген.

6-әкімшілік құрамындағы рай руынан тараған арғындар 
Дөңгелекқамыс, Қайнар, Жаманқайнар, Сейіттүбек, 
Көлденеңқамыс, Шөктерек, Кепе қыстауларында; қанжығалы 
руының ауылдары Құлмырзаағашы; күшен руының арғындары 
Ұзынсу, Терісөзек, Жолқұдық,  Шат, Үшқызыл, Қаратал, 
Қызылағаш, Жанатқызылағаш, Бижігітқонған,  Таңғатқызылағаш, 
Тасболат қыстауларында; сартымбет руының ауылдары Сулықамыс, 
Қарабидайық, Алтынторы қыстауларында; жауар руының ауылдары 
Қарақоға, Құмдықұлақ, Жамантұз, Үсен, Қаратал қыстауларында 
қыстаған.

Омбы жерінде табиғи өзен, көлдердің аз болуына байланысты, 
негізгі су көздерін 20-27 аршын тереңдіктерде қазылған құдықтар 
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қамтамассыз етті.  Омбылық тайпалардың жайлаулық қоныстары 
негізінен Теке, Үлкен-қарой, Ащылы, Кішкене, Шөмекті 
көлдерінің аңғарында орналасты. Суы тартылып, кеуіп кеткен 
Жиренат, Шалсүрінген, Түйекеткен, Салық, Саржан көлдерінің 
орны шабындықтармен қамтамассыз етілді. 

Омбылық қазақтар қыстық баспаналар салу ісіне ХІХ ғасырдың 
1-жартысынан бастап кіріскен.  Омбылық көшпелілер жайылымдық 
жерлердің тарылуы, олардың қоныстанушылар есебіне берілуіне 
және әскери шептер мен бекіністердің салынуына  байланысты 
ХІХ ғасырдың бас кезінен бастап, бірте-бірте қысқа қашықтыққа 
көшетін болған. Бұрынырақта олар солтүстікке қарай бағыт алып, 
қыстаудан жайлауға дейін бірнеше күн жүретін болса, олардың 
көшу қашықтығы ХІХ ғасырдың орта кезінен бастап 2-4 күнді 
құрады.  Омбылық қазақтар арасында «көше берсе мал семіз, 
көшпей отырса қатын семіз» деген мақалдың таралуы да олардың 
көшпелі өмірінен мәлімет береді. Омбылық арғындар көшудің 
«тасымал» бағытын ұстанған.  Омбылық арғындар орыс билігінің 
күшейіп, негізгі көшу бағыттары бұзылса да, көшпеліліктен бірден 
бой үзе қойған жоқ. ХІХ ғасырдың екінші жартысында егіншілікпен 
омбылықтардың тек 3 тен 2 бөлігі ғана айналысты432.

Омбы уезінде 1900 жылы барлығы 37 шаруашылық ауыл, 761 
шаңырақ, 38 677 адам өмір сүрген433, бұл сөз өңірді мекен еткен 
арғындарға да тиесілі.

§ 4. Көкшетау уезіндегі арғындар

Көкшетау уезі оңтүстігінде Ақмола және Атбасар уездерімен, 
солтүстігінде Петропавл, батысында Торғай облысымен шектесті. 
Уезд Жыланды, Зеренді, Құтыркөл, Мезгіл, Айыртау, Шығыс, 
Көкшетау, Шалқар болыстарына бөлінді. 1863 жылы Көкшетау 
округінде 15 болыстық, 175 ауыл, 16286 шаңырақ болған434. 1893 

432 МКЗ. Омский уезд.  Скотоводческо-кочевой быт и изменения в нем. -28-
31-б. 

433 МКЗ. Омский уезд. Итоги по волостям и по уезду. - 94-95-б.
434 Материалы для географии и статистики России, соббранные офицерами 

генеральнаго штаба. Ч.ІІІ. Сост. Красовский. СПб. 1868. – 221-б. 
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жылы Көкшетау уезінде 107 071 тұрғын болып, оның 72 398-і 
қазақтар еді435.

1896 жылы уезде жүргізілген ауыл шаруашылығы санағының 
қорытынды негізіне сүйенетін болсақ, барлығы уезде 12 498 қазақ 
шаңырағында  72 398 адам өмір сүрген436. Жалпы уезде 107 071 
адам тұрған.  Көкшетау уезінде Арғын тайпасының атығай және 
қарауыл руларынан тараған, қадыр, қылды, баба ру-тармақтарынан 
тарап, олар барлық болыс тұрғындарының негізгі басым бөлігін 
құрады437.

Көкшетау уезінде қоныстанған ру-тайпалардың басым бөлігін 
арғындар құраған, сондай-ақ бұл жерде керей, уақ, қыпшақтар 
қоныстанған.  Көкшетаулық арғындардың негізгі кәсібі көшпелі 
мал шаруашылығы болды. 

Көкшетаулық арғындардың бір бөлігі қыс кезінде киіз үйде 
қыстаған, ішінара қамкесектен жертөле есебінде қыстау салып 
отырған438. Қыстау маңында жайылымдық жерлерді көршілес 
ауылдар бірігіп пайдаланған439.

Ал, жайлаулық жайылымдық жерді әр ауыл жеке пайдаланған. 
Көш жолына бірнеше ауыл бірге көтерілгенімен, жайлауға бөлек-
бөлек қоныстанған. 

Арғындардың тығыз қоныстанған өңірі Көкшетау уезіндегі 
арғындардың ХІХ ғасырдағы мерзімдік қоныстарын нақтылауға  
1896 жылы Көкшетау уезінде жүргізілген ауыл шаруашылығы 
санақ парақтарын негізге алдық.

Көкшетау уезі әкімшілік жағынан Көкшетау, Мезгіл, Шалқар, 
Шығыс, Айыртау, Жыланды, Зеренді, Қарашық, Қотыркөл 
болыстарына бөлінген. 

Көкшетаудағы Арғын рулары бір болысқа топталып 
қоныстанған, Мысалы, уездің солтүстігіндегі Шалқар және Мезгіл 

435 Волости и населенные места 1893 г. Вып 1. Акмолинский обл. – СПб. 
1893. – 1-б.

436 МКЗ. Акмолинский область. Кокчетавский уезд. Т.1. СПб. 1898. – 260-б; 
Волости и населенные места 1893 года. Вып. 1. Акмолинская обл. – СПб., 1893. 
– 1-б. 

437 МКЗ. Кокчетавский уезд. – 60-б. 
438 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

генеральнаго штаба. Ч.ІІІ. Сост. Красовский. СПб. 1868. – 223-224-б. 
439 МКЗ. Акмолинский область. Кокчетавский уезд. Т.1. СПб. 1898. – 63-б
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болыстарында  атығайлар қоныстанған.  Атығайлар сондай-ақ 
Көкшетау, Айыртау болыстарының да негізін құрады, бұл жерде 
атығайдан тараған Балта және Майлы рулары қоныстанған.

Көкшетау болысы уездің солтүстік шығысы бөлігінде 
орналасып,  басым бөлігін арғындар құраған. Арғынның бағыс 
руынан тараған қауымдар №1-4, 8-9-әкімшілік ауылдарға 
орналасты. 

Көкшетау болысындағы арғындар Монтай, Айырұзын, 
Күзек, Қылшақты, Құмшоқу, Ащы, Қозылбат, Қарғыткөл, 
Қараөткел, Шегіленкі, Саға,  өзендері, Шабаш, Біреуат, Қорық,  
Ақсу, Жалтыр  көлдері бойларындағы және Бектас, Азбайбұлақ, 
Қызылағаш, Сапалат бұлақтары басындағы қыстауларда қыстаған. 
Көкшетау болысының 1-4, 8-9-әкімшілік ауылдарында Бағыс руы, 
№5-әкімшілігінде Қадыр руы, №7-әкімшілігінде қарауыл-арғыннан 
тарайтын  Қылды руы, №6-әкімшілігінде Баба руынан тараған 
қауымдар  қоныстанған.  Көкшетау болысында Арғын тайпасынан 
ең көп қоныстанғаны бағыстар, бұл жерде ХІХ ғасырдың аяғында 
бағыстан тараған жетінше ұрпақ өмір сүріп жатты. Болыстағы 
арғындардың ішінде көп таралғаны бағыс-арғындар. ХІХ ғасырдың 
аяғында бұл жерде бағыстың жетінші ұрпағы өмір сүріп жатты. 
Жергілікті арғындардың айтуынша, олардың ата-бабалары Бұхара 

Көкшетау уезінде ру-тайпалардың қоныстануы
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маңында өмір сүрген440.  
Көкшетау болысындағы қыстаулық баспаналардың дені Уәли 

ханның бұйрығымен салынды441.
Көкшетау болысындағы арғындар жайлауға Қылшақты, Балға,  

Жаныссу, Жосалы  өзендерінің екі жақ жағасында, Шолаққайым, 
Саумалкөл көлдерінің жағалауына, Қандықаражолбалды 
сайларындағы жайлауларға көшіп-қонды442.

1-әкімшілікте бектас, ораз, қойлы-атығай, аманбай, қожағұл, 
монтай әулеттері; 2-әкімшілікте құлансу, бағыс, машек, қошай 
әулеттері; 3-әкімшілікте сартқошқар, балпыш, елемес, бәшек, 
есалы, сарықұл, бегалы, естешес, тілеуке, құттыбай, тәттібай, 
атабай, тілет, жапақ, борамбай, монтай, рысқұл, майлыбай, 
байдқол әулеттері; 4-әкімшілік ауылда жомарт, құтығай, төлес, 
мат, нұралы әулеттері; 5-әкімшілік ауылда қаратоқа, байсал, 
мәтен, жапайдар, назар, бозай әулеттері; 6-әкімшілік ауылда 
бақан, отаршы, жолтабар, қенжеғара, есірке, жібек, қойгелді, 
жорқын әулеттері; 7-әкімшілік ауылда монай, байдәулет, есет, 
машан, қарауыл,  жақсылық әулеттері; 8-әкімшілікте тоқтамыс, 
құрман, медет, тілеу, мөнке, бұлжан, жанмырза әулеттері; 
9-әкімшілікте төбет, барақ,  тоғынтай, байман, қараман, тоқтамыс, 
байман әулеттері қоныстанған. Болыс құрамында барлығы 1725 
шаңырақта 9632 тұрғын болып, олардың негізгі дені арғындар 
болған443.  

Құтыркөл болысының 1-әкімшілігінде абыз; 2-әкімшілігінде 
абыз, есенкелді, берді, құлтаба; 3-әкімшілігінде кенжеғара, 
жанқора, әжіболат, байбағыз, қазыбақ, қараша, жазайыр,  қожағұл, 
байшуақ, қожашкөл, айшуақ, мадьяр әулеттері; 4-әкімшілігінде 
есенкелді, аманкелді, түгел, берді, қоңыр, тәуке, жамансары, 
сәбике;  5-әкімшілігінде  елтоқтоқу; 6-әкімшілігінде сары, 
сүйіндікқара, елтоқ; 7-әкімшілігінде қараменде, тұйғын, бабық; 
8-әкімшілігінде ақкиік, жарымбет, қадыр, сағындық әулеттері 
қоныстанған. Бұл жердегі арғындар Берлі, Үкілі, Жоқай, Қаражар, 
Тастүзек, Бұлақшалқар, Дөңгелеккөл, Жыландыкөл, Шабаққола, 

440 МКЗ. Кокчетавский уезд. Общия хозяйственные условия у киргизов 
Кокчетавской волости.  – 3-б.

441 Сонда. – 7-б.
442 Сонда. – 6-б. 
443 Поаульные таблицы. – 2- 38-б
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Жансейіткөл  көлдері, Тәттімбет, Қайрақты, Ұзынбұлай, 
Тастыөзек, Өзен, Айғай өзендері, Қызылшілік, Қарамұрын, 
Қайнарбұлақ, Баймырзабұлақ, Қаратомарбұлақ, Жартасбұлақ, 
Арбашыбұлақ, Ағарбұлақ, Оразбұлақ, Қалмақтөбе бұлақтары 
басында қыстаған444.  

Зеренді болысы уездің оңтүстігінде орналасып, 
1-әкімшілігінде қонайдар, кенжебай, бабас, тоқсанбай; 
2-әкімшілігінде майлы, қаратұма, дүйсен, молдағұл; 
3-әкімшілігінде мәмбет, оразай-мәмбет, алдаберді, құдайсүгір, 
баян, ақшабай; 4-әкімшілігінде  бақы, итқара; 5-әкімшілігінде 
долбы, шыңдәулет, көмекей;  

Бұл болыстықтағы арғындар Қошқар, Қошқарбайкөл, 
Сарықамыс, Жолдыбайкөл, Сарпылдақ, Кішкенекөл, Қарағайлыкөл 
көлдері, Қылшақты, Үмбет өзендері, бойларында  қыстаған445.

Шығыс болысы уездің шығыс бөлінде орналасып,  арғынның 
Қарауыл руынан тараған қауымдар қоныстанған. Қарауыл-
арғындардың қыстаулары болыстықтың шығыс және солтүстік 
бөлігінде, ал жайлаулары уездің батыс, орталық және оңтүстік 
бөліктерінде орналасты. Красовский берген мәлімет бойынша 
қарауыл-арғындардың қоныстары Шігіленкі өзеніне дейінгі 
аңғарды  алып жатқан446. Ал, қарауыл-арғындардың келесі 
үлкен қауымы Зеренді және Жыланды болыстықтарын құраған.  
Қарауыл-арғындар қоныстары Алабота, Жалтыркөл, Қоскөл, 
Сумайкөл көлдері бойында, Иманбөрлі және Есіл өзенін бойлай 
алып жатқан447.

 №1-әкімшілігінде қалмырза, ескене, досманбет, айшуақ, сары, 
тасыбек, борсық, мұратбек, баймырза әулеттері; №2-әкімшілігінде 
төлек, арық, көдегей, сары, асқор, сармантай, есназар мәжі 
әулеттері; 3-әкімшілігінде нұры, қиял, бижан әулеттері; 
4-әкімшілігінде бақабас әулеті; 5-әкімшілігінде қосай, оразай 
әулеттері;  6-әкімшілігінде кенжебай әулеттері қоныстанған. 
Бұл болыстықтағы арғындар Сулықамыс, Құндыкөл, Аралқұм, 
Басқоғыр, Қорқоғы, Суатқоғыр, Жалтыркөл, Шуақ, Ақсу көлдері, 

444 МКЗ. Кокчетавский уезд. – 62-86-б.
445 Сонда. – 92 -б.
446 Красовский М. Область сибирских киргизов. – 361-б. 
447 ҚР Орталық Мемлекеттік  Мұрағаты. 345 қор, 1 тізбе, 766 іс, 58-60-п.
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Борамбай, Қыздынөзенқарасу, Қарасу, Өміртай, Кентерлау өзендері 
бойларында қыстаған448. 

Жыланды болысы уездің оңтүстігінде орналасты, халқының 
негізін қарауыл-арғындар құрады.  Болыс Көкшетау уезінің 
оңтүстігін алып жатқан.

Жыланды  болысындағы арғындар Алакөл,  Бабық, Бұрлық, 
Қараменде, Қыршымтоғай, Шарық, Жанбарақ, Терісбұтақ, 
Қылшақты, Керешетас, Сарымсақты, Қарайлысай, Ащылы, 
Құрешкі, Жыра, Тақыржыланды, Тоқтыжыланды, Кішкенекөл, 
Есіл, Ақанбұрлық өзендері бойында, Қақбастас, Қарабұлақ, 
Сағдағаш, Ақанағаш,  бұлақтары басында қыстаған. 

1-әкімшілігінде еділ, наурыз, кегедауыл, жаек; 
2-әкімшілігінде жертүші, сарқаған, жауқай, сейтен, жарты, 
қошқылы, маман; 3-әкімшілігінде орақ, саламат, ақан, бәйімбет; 
4-әкімшілігінде жолан, қошқар, шуақ; 5-әкімшілігінде қылды, 
мұсақұл, көмекей, тарағай; 6-әкімшілікте қарсақ, торағай, 
айтымбет; 7-әкімшілігінде бектауыл, аман, есенкелді, жаман-
ноғай, есенкелді, саспақ, бектауыл; 8-әкімшілігінде ақмалыш, 
шашке, құдайберді, есенкелді; 9-әкімшілігінде аққан әулеттері 
қоныстанған. Барлығы Жыланды болысында 1429 шаңырақта 
9016 адам болған449.

Жыланды болысының арғындары  ХІХ ғасырдың бас кезіне 
дейін Атбасар уезінің солтүстік бөлгіндегі Есіл өзеніне дейінгі 
аңғардағы жайлауларға көшіп қонған. 

Айыртау болысы Көкшетау уезінің солтүстік–батыс бөлігінде 
орналасқан.  Айыртаулық атығайлар Алабота, Тереңкөл, Жартыкөл, 
Қоскөл көлдерінің оңтүстік аңғарын алып жатқан.   Атығай арғындар 
жазда жайлауға Көкшетау уезінің оңтүстік-батысына көшкен. 

Айыртау болысындағы арғындар Уақ-қамыс, Тереңкөл, 
Кішкенекөл, Салпық, Зоркөл, Шұқыркөл, Қылдыкөл көлдері, 
Есіл, Бұрлық өзендері бойларында, Қарабұлақ бұлақ бастарында 
қыстаған. 

1-әкімшілігінде сарбел, есей, емет, дүрата, сомай, қанкелді; 
2-әкімшілікте орыс, жымұқ; 3-әкімшілігінде  таңатар, көшей, 
жанатай, тасболат, байболат; 4-әкімшілігінде қожаберген, күлеке, 

448 МКЗ. Кокчетавский уезд. -38-60-б.
449 Сонда. Поаульные таблицы. -122-155-б.
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тілеке, есеке; 5-әкімшілігінде уанас; 6-әкімшілігінде  марқам, 
нақ, сәмбет, тілеуімбет; 7-әкімшілігінде жәнібек, қабай, тұяқ; 
8-әкімшілігігде есенкелді, тілеп; 9-әкімшілігінде қошқылы, 
андағұл, бәсентиін, жұмық; 10-әкімшілігінде қошқылы, ораз; 11-
әкімшілігінде аққошқар, құттықадам, құлметен, байжа, қобай, 
уанас әулеттері қоныстанған. Барлығы Айыртау болысында 1881 
шаңырақта 11369 адам болған450.

Шалқар болысындағы арғындар Теренкөл, Есмырза,  
Тастемір, Қындықкөл, Ақсу, Түйебас, Шұңқыркөл, Жарқын, 
Шақшақ көлдері,  Қамсақты өзені, Аяқбұлақ бұлақ бастарында 
қыстаған. 

1-әкімшілік ауылында сәмен, найзабек, дайрабай, 
қарақозы, тайрыберді, жанғабыл, ордабай, жансақал, 
борамбай; 2-әкімшілікте тоғай, қаракесек, қалмырза, қалдаман; 
3-әкімшілігінде шуан, құлтабар; 4-әкімшілігінде көшей, көбей, 
андағұл; 5-әкімшілігінде ағым-көшей, қожым; 6-әкімшілігінде 
көлдей; 7-әкімшілігінде жамболат, қасаболат, шағыр әулеттері  
қоныстанған.451 Шалқар болысында барлығы 1018 шаңырақта 
5892 адам өмір сүрген.

Мезгіл болысындағы арғындар Аяқкөл, Таудықшетар, 
Шуатқонған, Кішкенекөл, Сарыөлең, Есірген, Үлкенкөл, 
Жалғызкөл, Түйебас  көлдері бойында, Қортпасбұлақ басында 
қыстап, жазда  Қотымқос, Балапан, Қылшақты жайлауларында 
көшіп-қонған.

1-әкімшілік ауылда Баяннан тараған Қожымбеттен өрбіген 
өмірбек, атығай, ералы, сүйіндік, нұралы, қуандық, жауғашар, 
құман, жылқыбай, нөшербек, ақылбек, құралы, қарақозы, 
байсары, дерібсал, ордабай, жансақал, тайырберді әулеттері; 
2-әкімшілігінде есенқұл, құлмырза, үрістем, жанмырза, шолан, 
ақберді, 3-әкімшілікте Түгелден өрбіген бердібек, байсал, тұрлыбек, 
бимембет, жалмамбет, байтілес, есен, еспен, көрпе; 4-әкімшілікте 
шақаман, шүбек, құямбай, ағатай, малы, ақсары, алма, төлебай, 
қылжыр, мұрта, есперді, болпаш, өтеп, құлғара; 5-әкімшілігінде 
шотан, қожеман, құтшығай, қарабас, аққұлы; 6-әкімшілікте көбей, 
малтабар, қожым, құлтабар әулеттері тұрған. 

450 МКЗ. Кокчетавский уезд. -158-196-б.
451 Сонда. -194-219-б



204

Барлығы Мезгіл болысында 1278 шаңырақта, 7407 адам 
тұрған. 

Көкшетаулық арғындар жартылай көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысқан, егіншілікпен ХІХ ғасырдың орта 
кезеңінен бастап айналыса бастаған.

§ 5. Петропавл уезіндегі арғындар

Петропавл уезі Ақмола облысының солтүстік-батыс 
қиырында орналасып, шығысында Омбы уезімен, солтүстігінде 
Тобыл губерниясымен, батысында Торғай облысымен 
шектесті. ХІХ ғасырдың аяқ кезінде Петропавл уезі Полуден, 
Тайыншы, Петропавл, Становой, Преснов, Анастасев, Аққұсақ, 
Пресногорьков, Қаратал, Средний, Қанжығалы, Құсмұрын, 
Қараоба болыстарына бөлінді. 

Уезде 1890 жылдары 100 886 адам, соның  жартысынан көбі 
қазақтар үлесіне тиесілі болды.452 Петропавл уезіндегі Орта 
жүздің Арғын, Қыпшақ, Керей, Уақ тайпасынан тараған рулар 
қоныстанып, соның басым бөлігін арғындар құраған. Атығайлар 
уездің шығыс жақ бөлігінде, Есіл өзенінің сол жақ жағалауында; 
қарауылдар атығайлармен көршілес; қанжығалылар уездің  батыс 
бөлігінде орналасты.

Петропавл уезіндегі Арғын рулары453 

    Арғын
         
Дәуіт (Атығай)  Қанжығалы  Қарауыл
                    
Баба   Аткелтір  Көбей
Бабасын   Өзбек   Сары
Құдайберді-Бәйімбет Нарбота  Салпық
Қойлы-Атығай  Сақау   Ыдықпай
Атығай   Жәнібек  Тілеп
         

452   Волости и населенные места 1893 г. Вып. 1. Акмолинская область. 
-СПб., -1893. -1-б.

453 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Петропавловский уезд. Родословные схемы киргиз Петропавловского 
уезда. Т. 12. –Чернигов, 1908. -97-98-б.

17-585
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    Қырғызбай
    Сүйіндік
    Әлібек
    Бораншы

Полуден болысының 1-әкімшілік ауылында есен-арғыннан 
тарайтын қауым бірнеше ауылды құрап, олар Бектас, Сарыбауыр, 
Қарыасту, Қараағаш, Қызылағаш, Қаратал, Қояншықпас, Белағаш, 
Келембет, Қуысақ, Қыдырша, Қойсойған, Қамысбай, Шешемтүскен, 
Басортаағаш, Аяқкөл, Медет, Қырғалы,  Ақбас қыстауларын 
иемденген. Ал, осы әкімшіліктің құрамындағы таңрық арғындар 
болса, Аяқтал, Қазанағаш, Жилытал, Қаудантал, Ұялы, Қызылағаш, 
Бауырағаш, Солтантомар, Құдықағаш, Қаратерек, Сайтал, 
Қызылағаш, Қарақыстау, Сұлутомар, Жамантомар, Қарақыстау 
қыстауларында қыстаған.

2-әкімшілік ауыл құраған сары-арғындар Қарақыстау, 
Қорықтал, Қырыққұдық, Байпан, Қоскөл, Ұзынағаш, Қаракөң 
қыстауларын иемденген. Руы Қожаназар-арғын ауылдары Ұзын 
қызыл сасай, Кенжеқора, Ащылы Қараағаш, Қояншықпас, 
Асберген, Сарыүзік, Қарағаш, Төлепбергентуған, Көбентай, 
Қаратерек, Байтөле, Қарықыстау, Қыстаған болысы, Тоқшы 
қыстауларында қыстаған. 

Руы салпық-арғын ауылдары Жайлау Томар, Арықтомар, 
Қаратерек, Қаратал қыстауларында қыстаған.

3-әкімшілік ауылындағы шоға-арғын Қауданшілік, Қарамырза, 
Қаратерек, Атабай Қаратерек, Баймырза, Қыдырбай, Қоғыр, Сары 
қоңырағаш, Қуысақ, Көкбайтал, Төменай, Ойқызыл, Құдықтыағаш, 
Қарашілік, Құдықағаш, Қаракөң, Саржаншоқы, Қарықыстау, 
Қопантомар, Құдықтомар қыстауларында қыстаған. 

4-әкімшілік ауылын қарауыл-арғындар құрап, олар Қарашоқы, 
Ұзынқызыл, Ойқызыл, Қалу, Қараағаш, Қаратерек, Бесағаш 
қыстауларында қыстаған. 

5-әкімшілік ауылдың негізін арғыннан тараған әртүрлі 
аталықтар құрады. Тайлақ-арғындар Ұзынағаш, Жалғызқұдық, 
Көтенкөл, Күйген қыстау, Бөжікөн, Ұзынкөл, Ақшаң қыстауларын 
иемденсе, көсет-арғындар  Жерүй, Сұлуағаш, Қызылағаш, 
Қаратал,  Қалибек, Сарытомар, Ескене, Наймантуған, Ащылыкөл, 
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Қояншықпас қыстауында қыстаған. 
6-әкімшілік ауылында қаракесек-арғын ауылдары Петропавл 

қаласы маңында орналасты; қаржас-арғын  мен елтоқ-арғын 
ауылдары Сарыүзік қыстауларында; руы қанжығалы-арғындар 
Қарабалқы қыстауында қыстаған. 

7-әкімшілікте қоныстанған қаракесектер Текетар, Дауылтай, 
Тоғышы қыстауында, оф. Мельников учаскесінде қыстаған. 

Полуден болысындағы Арғын рулары
Арғын

               
Дәуіт (Атығай)     Қарауыл
                      
Боба  Құдайберді-Байымбет Көбей
                    Сары
Тайлақ  Андауыл   Салпық
Күсет     
Қожаназар Өтеміс
      
   Есен
   Таңрық

Петропавл уезінде ру-тайпалардың қоныстануы
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Тайыншы болысының 1-әкімшілігінде арғынның 
құдайназар, барғана, бекболат, баутан аталығынан тараған 
әулеттер қоныстанып, олар Абығай, Кәріқыстау, Сарман шапқан, 
Құлтамбай, Жаманқонған, Сарытомар, Дәрмен, Қырыққұдық, 
Қарашілік, Аткескен, Қойбақ қыстауларында қыстаған. 

2-әкімішілігінде руы сүйіндікқора, дәулетей арғындар 
Қаражұрт, Қарашілік, Қаратал, Иалы, Көрпебай, Қаражұрт, 
Көкшеағаш, Манабай, Тойғанқошқан қыстауларында қыстаған. 

3-әкімішілігінде қоныстанған есенгелді-арғындардың  
ауылдары  Сарытомар, Бестерек, Қаратерек, Жамантомар, Құдық, 
Сұлушоқы қыстауларында қыстаған. 

4-әкімшілігінде есенгелді-арғындардың ауылдары Үшқұдық, 
Сарытомар, Кәріқыстау, Шипан, Таңатар, Жайсанқыстаған, 
Апандықызыл, Үзік, Кәріқыстау, Уалы, Қусақ, Үзік, Көпқұдық, 
Шиелі, Бозарал, Ескіжұрт, Қарағайлы, Жүзкелген, Кесе 
қыстауларында қыстаған. Бұл жердегі ауылдарда арғынның шешен, 
құттығай, құрманқожа, тілеуімбет, жайлау, бұлан аталарынан 
тараған қауым қоныстанған. 

5-әкімшілік ауылындағы олжағұл арғындар ауылдары  
Сұлутомар, Құмырсқалы, Қосқабат, Қыстан қонған, Ақашқонған, 
Қуқазақ, Үзік, Бүріктал, Тінәлі қыстауларында қыстаған. 

Тайыншы болысындағы Арғын рулары

Арғын

Дәуіт (Атығай)

Бабасын     
Дандай    Олжағұл Тілеуімбет

Дүйсен  Жиеніс   Құттығай
       Шешен
Дәулетай      Құрманқожа
Сары       Бұлан
Байбөбі     Баутан    Жаймау

Барғана
Құдайназар
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7-әкімшілік ауылының құрамына біріккен қарауыл-
арғындардың ауылдары Қызылағаш, Ойқызыл, Толмаш, 
Қоян шықпас, Қиял, Үзік, Бейгеншоқ, Арбақалған, Күнбабық 
қыстауларында қыстаған. 

8-әкімшілік ауылының құрамында болған сары-арғындардың 
ауылдары Көктерек, Қаратал, Өлеңді, Желқызыл, Айдаралы, 
Бебеней, Шіліктіағаш, Жанармай, Тұмақілген, Жамантомар, 
Мешкешоқ қыстауларында қыстаған. 

Ыстан болысында арғындар ішінара ғана орналасты. Мұнда 
еділ-арғындар Бойағаш қыстауында; сары-арғындар ауылдары 
Тоғызбұлақ, Қаракөң қыстауларында қыстаған. 

Петропавл болысын қоныстанған қазақтардың негізгі 
бөлігін арғындар құраған. 1-әкімшілік ауылында арғындардың 
манабай, көбеш, төменбасар, толыбай аталарынан тараған қауым  
Жарқайың, Мешіт, Көктерек, Қызылағаш, Қарабұлақ, Сүтемген 
қыстауларында қоныстанған. 

2-әкімшілік ауылына біріккен арғынның медет, меділ, 
жарқын, еділ, садырқуат, мырзағұл, аққозы, жарқын аталарынан 
тараған әулет ауылдары Қаратоғай, Мешіт, Егінағаш, Қызылағаш, 
Сұлутомар, Оспаншоқ, Молалысай, Қаратал, Бұлантал, Кемер, Ұя-
лы, Үшкеліншек, Бесқұдық, Ұзынағаш, Шорманқонған, Жаманшоқ 
қыстауларын иемденді. 

3-әкімшілік ауылдарының құрамында еділ, садырқуат, малкелді, 
андағұл, өтеміс аталарынан тараған әулет ауылдары  Ақоба, 
Шоқтерек, Ханқонған, Тасөткел, Күресті, Қаратал, Жаманшұбар 
қыстауларында қыстаған. 

4-әкімшілік ауылының құрамында қоныстанған жанкісі және  
өтеміс аталарынан тараған арғын ауылдары Жаңғызағаш, Дүбертал, 
Байжан Шапқан, Басағаш, Жаңаберген, Ойқызыл, Қосқаратал 
қыстауларында, Катанаев участогінде қыстаған. 

5-әкімшілік ауылында қоныстанған құдайберді-арғындар 
ауылдары Демкетал, Байсұлу, Чириков учаскесі, Қоянды, Алқаағаш, 
Қотырқайың, Қапарға тойқылған, Қарашоқ, Сиырқайырған, 
Оғызбай қыстауларында қыстаған.

6-әкімшілік ауылдың құрамындағы ақкиік-арғындар 
Қызылағаш, Қараағаш, Шабра, Керей, Жылқыалған, Қараағаш, 
Бердіқонған, Аққусақ, Қаратерек, Жылымды, Қызылағаш, 
Шоқ, Қаратерек, Ақсуат, Шолақүзік, Кепетал, Үзік, Байбатыр, 
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Қарықыстау, Алыбай қыстауларында қыстаған. 
7-әкімшілік ауылдың құрамындағы бөрібай, төлебай, қоқан, 

есенгелді арғындар ауылдары Бейітағаш, Жәудір, Үшқызыл, 
Байсал, Қызылтомар, Шарбақтықызыл, Қазымбет, Кәріқыстау, 
Әулиеағаш, Төрегелі, Жайлауғаш, Майлыбайтүскен, Кәріқыстау, 
Жарық қыстауларында қыстаған.

Петропавл болысындағы Арғын рулары

Арғын

Дәуіт (Атығай)          Қарауыл

            Ыдықпай
Құдайберді – Бәйімбет     Қойлы – Атығай      Атығай     Тілеп

Андауыл → Жанкісі,Өтеміс             Есенаман 
Манабай   
Уанас      Қоқан
Шөкеш     Есенкелді
Рсай*    
     
Көбеш    
Данияр   
Түмен → Басар, Толыбай Бөрібай
Сойырғас   Жиез → Сарқұл
       Әлмәмбет → Жабағы
Еділ    Есімбай
Жарқын   Саполат
Садырқуат   Құдайкөл
Мырзағұл
Аққозы

 
 
8-әкімшілік ауылдың құрамындағы әлмамбет, жиез, есембай, 

жансүгір, базар, болат, тіней арғындар Алақұнан, Күйгенжұрт, 
Сарыөлең, Ескіқыстау, Шашдәулет, Кәріқыстау, Жалпаққызыл, 
Қарғалы, Мақпалқыстаған, Жамантүз, Молалышоқы, Ұзынкөл, 

* Рсай, Құдайменде – Бәйімбеттің Андағұлдан кейінгі екінші ұлы.
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Қараағаш, Аралағаш, Көктерек, Қызылағаш, Көктерек, Ақылтал, 
Жамантерек қыстауларында қыстаған. 

9-әкімшілік ауылдың құрамындағы атығай, қарауыл, есембай, 
саполат, ырысай, сапалат, сүйіндік арғындар Қарашелек, Шоқағаш, 
Ақтүйежелі, Ақтүйе ығы, Аққусақ, Ақүй, Ұзынағаш, Кәріқыстау, 
Сайкелді, Ұлпағар, Ұзынқызыл, Жаңғызқұдық, Кәріағаш 
қыстауларында қысты өткізген. 

10-әкімшілігінің құрамындағы тілеп, қарауыл арғындар 
Сасыққұдық, Биікқыстау, Үшқұдық, Қаратомар, Ежеөлгенсай, 
Қараағаштан  қыстау салған. 

Преснов болысында қоныстанған сары-арғындар осы 
болыстың 2-әкімшілік ауылдың құрамында орналасты. Арғын 
ауылдары Сындырықжал, Ұзынжал, Кәрікөң, Қараағаш, Ұялы, 
Шайыр, Былқылдақ, Көктерек, Тайжүзген, Көлденең-терек, 
Қарақамыс қыстауында қыстаған. 

Пресногорьков болысындағы 3-әкімшілік құрамындағы 
арғын ауылдары Қантай, Қойнақ, Айсарыкескен, Қаратал, 
Тауқызыл қыстауларын иемденген. Ал, 4-әкімшілік құрамындағы 
арғындар Жалағаш, Бесшал қыстауларында отырған. 

Орта  (Средняя) болысы 1-әкімшілігіндегі арғындардың 
аткелтір, нарбота руынан тараған әулеттер бірнеше ауылдарды құрап, 
қыста Сейітқұлқонған ағаш, Қарашоқ, Қаратал, Қызайнақағаш, 
Қотырағаш, Қапсыт, Тайсойған, Ескікөң, Ұзынқызыл, Ескікүздік, 
Қараағаш, Жал, Шоқакескен, Көлденең қыстауларында қыстаған.

2-әкімшілік ауылын арғынның өзбек аталығынан өрбіген 
әулеттер құрап, олар Қыстал, Кәрікөң, Қарашоқ, Тікшоқ, Үшқызыл, 
Ескікөң, Қасқырағаш, Бейітағаш, Сайағаш, Қоңырлышоқ, 
Қараағаш, Ортаағаш, Шетағаш, Ортакүтей, Күтей, Құлақтал, 
Құдыққазған, Бөкетал, Қаратал, Қараағаш, Жаманшоқ, Ескікөң, 
Басшоқ  деген жерлердегі қыстауларды иемденген.  

3-әкімшілік ауылын толығымен дерлік арғынның  сүйіндік, 
сақау, түке, қарасай ру тармағынан тараған ұрпақтар  құрап,   
ауылдар Күздікағаш, Батайрық кескен, Қашаржеген, Тұяққонған, 
Сулытомарағаш, Ақүйлі, Шиеліағаш, Ескікөң, Күйгенкөң, 
Ақназар, Қожаағаш, Қусақ, Қоңырқасқат, Соналыағаш, Сулыөзек, 
Ұзынағаш, Кәрікөң, Қаратал, Ақжанқоғанағаш, Күздік қараағаш, 
Орыстомар, Елайрылғанағаш, Қадырқонған, Молалыағаш, 
Желқызыл қыстауларда қыстап шыққан.  
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4-әкімшілік ауылды құраған арғынның бабас, барақ, қарасай, 
қараменді, баубек тармағынан тараған әулеттер ауылдары 
Сулыағаш, Күлденқызыл, Қараағаш, Ұзынқызыл, Қазыбек, Аққот, 
Ескікөң, Қойсалған, Китөкен, Сулытомар, Терісарал, Атшаптырған, 
Аралағаш, Назарағаш, Құтыр, Қарағаш, Назарқонған, Игелік, 
Көңгеағаш, Ұзынқызыл, Ашакескен, Көлденең, Аралағаш, 
Еншіалған, Ортаағаш, Тоқанағаш қыстауларында қыстаған. 

5-әкімшілік ауылында толығымен дерлік арғындар құраған. 
Арғынның жолымбет, елшібай, рыскелді тармағынан тараған 
әулеттер Қарағаш, Кәрікөң, Қаратерек, Ескікөң, Көңшоқ, Биікшоқ, 
Қалашықонған, Көлденең, Құдықты, Ескіөңқызыл, Ұрысшоқ, 
Орысқырған, Қорқылдақ, Ботымбай, Бабаағаш, Қызылшілік, 
Төлегенқонған, Жалағаш, Құдықшоқ, Жуанағаш, Көлденең, 
Күйеуқашқан, Жалағаш, Қызылдыөзек, Үйқызыл, Ұзынқызыл, 
Жуанағаш, Монтанағаш, Қарбасқан қыстауларында қыстаған. 

6-әкімшілік ауыл құраған әлібек-арғындар Қырқымбай, 
Қарағаш, Ескікөң, Қазанкөнген, Құлшымбай, Талдықыстау, 
Қондыағаш, Үлкіқондыағаш, Кендік Сиырөлген, Соғымсойған, 
Үшқызыл, Ақөгіз, Сайағаш, Қарағаш,  Талқыстау, Молалыағаш, 
Өтетай, Қарғалы, Орысқонған, Қарауыл, Кәрікөң, Ұялықайың  
қыстауларында қыстаған. 

 
Орта (Средняя) болысындағы Арғын рулары

Арғын

Қанжығалы
 
Аткелтір 
Өзбек
Нарбота
Сақау → Елшібай, Жолымбет, Рыскелді
Жәнібек → Қарабай, Түке
Қырғызбай → Барақ
Сүйіндік
Әлібек 
Бораншы → Қарасай, Бабек, Қараменде, Баубек
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Петропавлдық арғындар 1830 жылдардан бастап, ішкі және 
сыртқы шептердің белгіленуі, жерлерінің казактарға бөлініп берілуі 
себепті, бұрынғы өз жерлерін жалға алуларына мәжбүр болды.

§ 6. Атбасар уезіндегі арғындар

Атбасар уезіндегі арғындар мейрам және қарауыл руларынан 
өрбіген. Мейрам руының бір тармағы қуандықтан өрбіген алтай, 
қалқаман, алдияр, тоқтас аталары;  сүйіндіктен өрбіген тортуыл; 
шегендіктен өрбіген көксал; қаракесектен өрбіген тоқтауыл; 
ал қарауыл руынан руынан өрбіген есімбет, құлымбет, ноғай, 
ашқыжуар аталарынан таралған әулеттер қоныстанған. Атбасарлық 
арғындардың зерттеушілерге берген мәліметі бойынша, Атбасар 
уезінің жері ХҮІІІ ғасырдың аяғы - ХІХ ғасырдың бас кезіне дейін 
Қазақ жерінің оңтүстік өңірінен, Шу өзені аңғарынан, Көкшетау 
жерлеріндегі ру-тайпалардың жаз уақытында көшіп қонатын 
жері болған. 1840 жылдардан бастап, Атбасар жеріне Найман 
және Арғын рулары көршілес өңірлерден қоныс аударып, қыстау 
сала бастаған. Атбасарлық арғындар Атбасарға Көкшетау, Омбы, 
Павлодар уездерінен қоныс аударған454.  

1863 жылы Атбасар округінде 7 болыс, 35 ауыл, 5203 шаңырақ 
болған455. Атбасар округіндегі арғындар қыстық баспаналарын шикі 
қам кесектен тұрғызған. 1862 жылы орыс шенеуніктері жүргізген 
зерттеу кезінде бір Қаракеңгір аңғарынан 100 қыстық жертөленің 
барын анықтаған.456 ХІХ ғасырдың ортасында Атбасар округіндегі 
Әліке-байдалы болысы арғынның Әліке және Байдалы руларынан 
құралды. Атбасар округі арғындарының басым бөлігі Шу өзені 
аңғарынан Есіл өзенінің оң жақ жағалауына дейінгі жерлерде 
көшіп-қонды457. Атбасарлық қуандықтар уездің шығыс бөлігін; 
сүйіндіктер уездің батыс жағын; қарауылдар уездің солтүстігін;  
тарақтылар Есілдің оңтүстік жағын қоныстанған. 

454 МКЗ. Атбасарский уезд. Повторное изследование 1909 года. – СПБ. 1909. 
– 24-25-б. 

455 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
генеральнаго штаба. Ч.ІІІ. Сост. Красовский. СПб. 1868. –  221-б. 

456 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
генеральнаго штаба. Ч.ІІІ. Сост. Красовский. СПб. 1868. –  220-б. 

457 Киргизские очерки // Военный сборник. Т. ХLVII. – СПб. – 172-б.



213

Атбасарлық малы көп ауылдар жыл бойына көшпелі өмір 
сүрген. Атбасарлық ауылдар қыстауда 4-5 ай, кей жағдайда 
3-3,5 ай отырған. Қыс кезінде малдың жайылымы үшін 400-500 
шақырымдық жерге Шу өзені бойына көшетін ауылдар болды. 
Жайлауға наурыздың соңы, сәуірдің бас кезінен бастап, көтерілген. 
1-15 сәуір аралығына дейін ауылдардың бәрі қыстаудан көшіп 
болған. Көктеу қыстаудан 2-5 шақырым жерде болған.458 Атбасар 
қазақтары жайлауға алысқа көшпеген. 15-20 шілдеден бастап, 
күздеуге қарай көше бастаған. 

Атбасар уезіндегі Арғын рулары459 

Арғын 

  Мейрам                      Қарауыл     Тарақты

Қуандық   Сүйіндік   Шегендік Қаракесек Есімбет
        Құлымбет
Алтай  Тортуыл    Көксал  Тоқтауыл Ноғай 
Қалқаман                     Ашқыжуар
Алдияр                     
Тоқтас  

Терісаққан болысындағы 1-әкімшілік құраған айтқожа 
арғындар бірнеше ауылға бөлінді. Арғындар Қонұзын, 
Ақша,Талдысай, Үштөбе, Жезбике, Шашты, Егінді шоқы, 
Арғанаты, Қоскөл, Шұбаржал, Алаат өзегі, Қатба обалы, Саржал, 
Ұлжансай, Терісаққан, Қалет, Саробалы, Терісаққан,  Шеңбер, 
Обалы, Саржал, Қарашат, Қараөзек, Бала терісаққан, Шатаяқ, 
Қатба, Адыр, Тілік қыстауларында, руы дәуле-арғын ауылдары 
Қонұзын, Ортақон, Қызылкөл, Ащыкөл,  Суаткөлде, руы 
сасыққара-арғын ауылдары Шашты, ал  Жаман Қозыбағар ауылы 
Қыпшақ қыстауында, руы жолдыбай-арғын ауылдары Қыпшақ, 
Ақши қыстауында қыстаған.

458    Киргизские очерки // Военный сборник. Т. ХLVII. – СПб. – 30-б.
459 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 

разработанные экспедицией по изследованию степных областей. Акмолинская 
область. Атбасарский уездъ. - Т. ІІ. - Воронежъ, 1902. Родословныя схемы. - 50-
54-б.
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Руы қойлыбай-арғын ауылы Обалы, 
Сымтас, Жаман арғанаты,  Кішкенетау, 
Қатынсай, Жанбасқұдық, ал тоқтауыл-
арғындар Сарқырама қыстауында 
қыстаған. 2-әкімшілік ауылының 
құрамындағы арғынның саман 
атасынан өрбіген ауылы Байжанжал, 
Байжан бұлақ, Бормола бекет, Шеңбер,  
Тікенектіарал, Босағаның құйғаны, 
Босаға, Қаратүлей, Көкшетау, Тассуат,  
Ақарал, Деңгілбай мола, Бітен 
қызылжар, Жамбас қияқ, Шолқияқ, 
Саршөпжартас, Саршөпқындық, 
Сүмбежал, Жамантас ақши, Жамантас 
сартөс, Жамантас қаратал, Бестөбе 
қыстауларында қыстаған. Руы өтеулі-
арғындар Көкшетау бекет, Бітеу арал, 
Күшікбұлақ, Сарытүбек, Жарық, 
Жарқияқ, Аққияқ, Ақсай, Жаркөл, 
Қызылжар, Қартоғай, Талсай қойтас 
қыстауларында қоныстанған. Руы 
құттыбай-арғындар Бабық-жалшылық-
бұлақ; руы өтембет-арғындар Бала-
терісаққан, Қайыңдыбұлақ, Қаратал, 
Жақыбай-мола, Қаратұмсық; руы  
төбет-арғындар Шақы-қызылкөл; руы  
тылмембет-арғындар Қайырлыс, Тасқора, Түгіскен, Көкала-жар; 
руы елшібек-арғындар – Қараоба, Аян-өлген, Бозтал, Бозкөл, 
Сарқамыс, Қарақуыс, Қызылқұл қойтас қыстауында қыстаған.

3-әкімшілікте де арғындар бірнеше ауылды құраған. Руы елде-
арғын  ауылдары – Шоқтал, Қойөткел, Ұзынқияқ, Қызылжар, 
Обалы, Тікенді-арал қыстауында; руы жиембай–арғын ауылдары – 
Айдағарлы, Жақсықопа, Ақирек, Аюшиті, Талдысай қыстауында; 
руы шағрай-арғын ауылдары – Сұқбастау, Қарабұжыр, Қопашықұл 
қыстауында; руы бекайдар-арғын  ауылдары – Қызылжар, Кішен-
қызылжар; руы  ақбалық-арғын ауылы - Төлекбай бұлақ; руы 
жолбарыс-арғын ауылы – Қаражүр, Қарамолда; руы қарақырғыз-
арғын ауылы – Жаманқопа, Қортым қарашет; руы қарымбай-арғын 

Атбасар уезінде ру-
тайпалардың қоныстануы
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ауылы – Қарасу, Итауыз, Обалыжар;  руы құттықадам-арғын ауылы 
– Бегенебұлақ, Қарабұжыр, Желтимес, Жайылма, Сабақ бидайық; 
руы  түнғатар-арғын ауылы – Теладыр, Жалтырбұлақ, Құмды адыр; 
руы орыс-арғын ауылы – Сарбұлақ, Шортанбай шынтас, Шиліқон, 
Жуалы, Ақсай, Қосбұлақ, Бидайық, Қараат сойған, Қарасу, Қособа 
қыстауларында қыстаған.

  
 Терісаққан болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Мейрам 

         Қуандық    Сүйіндік             Қаракесек

Алтай         Қалқаман*      Алдияр Тортуыл             Тоқтауыл

Құттыбай     Таңатар        Жолба  Жиенбай  Кенже
Дәуле         Шағрай    Бекайдар Елде   Елшібек
Сасыққара    Қарымбай     Ақбалық Берле   Тылмәмбет
Жиенбай       Орыс   Қойлыбай  Тәбет
         Құттықадам   Айтқожа  Өтембет
     Шағрай   Өтеулі
     Кенжебай   Саман

* Қалқаманның сегіз ұлының Өтеміс, Жаубасар, Есерген деген балаларынан 
тараған ұрпақтар Қызылкөл болысында тұрады.

4-әкімшілікте руы шырай-арғын  ауылы – Бормола; қойлыбай-
арғын ауылы – Ұлақ, Ишан-Бідік, Қызылсуат, Бабас-мола, 
Құмөткел; руы шағрай-арғын ауылы – Кененсон, Сарыоба, Қиюсай 
Құйған;  руы айшуақ-арғын ауылы – Ащыкөл; руы кенже-арғын 
ауылы – Ақсай-алқым, Теріс-қарасу,  Шөптікөл, Шандыр, Қасқакөл, 
Шұңқыркөл, Жіңішкеөткел; руы айтқожа-арғын ауылы – Шалақсай 
құйған, Талдыөткел, Қаратұмсық, Қызылжар, Аққансай-құйған, 
Шеңбер қарасу, Жартөбе, Қайрақты-Еділмола;  руы қарақырғыз-
арғын ауылы – Балуанкөл, Жәкебатыр; руы қарауыл-арғын  ауылы 
– Сабындыкөл қыстауында қыстаған.

Терісаққандық арғындар  аталған қыстауларда қыстап, жазда 
Атбасар уезінің солтүстік-шығыс бөлігіндегі жайлаулы алқаптарға 
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көшкен.460 Бұл жердің жайлаулары Қарабидайық, Асанқожа, 
Шұңқыркөл, Шолақкөл, Шұғыркөл, Қоскөл, Қаратомар, Жалтырша 
көлдері, Талдысай, Жолан, Шоға, Шатаққарасу, Тайлақсай, Тұрымсай 
өзендері сияқты табиғи су көздеріне мол болған. Бұл алқаптағы 
жайлауларға, сондай-ақ Амантай, Алексеевка, Жарқайың, Керей, 
Теңіз, Қызылкөл болыстарынан да ауылдар келген461.

Қызылкөл болысында арғынның есімбек атасынан тараған 
ауылдар 2-әкімшілікке бірікті. Олар Ақтүбек, Тұщы қарасу, Самбас 
бидайық,  Қарақоға, Қызылжар, Бөлектал, Бақалы бұлақ, Сары 
доңғал қыстауларында қыстаған. 

1-әкімшіліктегі арғынның үмбетей атасынан тараған ауылдар 
- Ақтүбек, Батырбай-сай, Батырбай Қарасу, Құсусай-құйған, 
Талды-қарасу, Бітеусай-құйған, Қосымбейіт, Қызыл-шығанақ, 
Шолақсай-құйған, Көкпекті-құйған, Көктас, Көкпекті, Талсай, 
Екікөкпекті-құйған, Көкпекті, Қарақияқ, Бурабай қыстауында; руы 
қангелді-арғын  ауылы – Құнанқара, Аңдамас-молда, Көкпекті, 
Қасқатау, Қызылжар, Егізқара, Қарашығанақ, Қызылжар, 
Тікенекарал, Қызылсуат, Кененқұл, Қапаймола, Қопатас, 
Добалмола, Қаратөбе, Түгіскен бекет, Шарықты бұлақ, Қызық-
Тұмсық, Итауыз, Қаламқас қыстауында; руы құржа-арғын ауылы – 
Ақтүбек, Ұралжын түбек, Қызылсуат, Кененкөл, Лақауыз, Шеңбер 
қыстауында; руы тоқтауыл-арғын ауылы – Еленмола, Әупілдеккөл, 
Көбеймола, Қысықөткел, Қазыгүл мола, Сарыбұлақ, Еліктікөлде 
қыстаған.

2-әкімшіліктегі жолдыбай-арғын ауылдары – Бестомпақ, Ақши,  
Қойтас, Шоқтал, Қаусырма, Әулиелі-бұлақ, Телтөбе, Шілікті-
бұлақ қыстауларын; руы сасыққара арғын ауылдары – Құртоғай, 
Обалы, Қарабас, Бақалы, Қарашілік, Алатыр-шілік, Аралтөбе, 
Ортақон,  Серіктас қыстауларын; руы дәуле-арғын ауылдары – 
Ортақон, Қарабай, Үш ат,  Тассуат, Жилықон, Көрпебай бұлақ, 
Сары оба, Бұғыл, Қызылкөл,  Қаратөлей, Суаткөл қыстауларында 
орналасқан.

3-әкімшілікте Арғынның жаубасар және өтеміс  атасынан 
тараған әулеттер қоныстанған. Жаубасар ауылдары Қожа шат, 

460   МКЗ. Атбасарский уезд. Повторное изследование. Карта естественно-
исторических районов Атбасарскому уезду – СПб. -1910. Приложения.

461 Сонда. – 33-б.
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Бозқон, Ақши, Тықсай, Қарақуыс, Жарық бидайық, Қарабұжыр, 
Бегене, Қарақасқа, Тасбұлақ, ал  өтеміс-арғын ауылдары  Қара-
обалы, Көлденең бұлақ қыстауларын иемденді.

4-әкімшілік ауылдағы арғындардың негізгі қауымын тортуыл 
және тоқтауыл рулары құраған, сондай-ақ ішінара алтай-
арғындар қоныстанған. Руы тортуыл-арғындар - Қытыр, Жаман-
арғанаты-кішкенетау, Жыланды-шоқы, Қызыл-адыр-томарлыкөл, 
Жантел, Терісаққанын-қарашақ, Терісаққанның–қарашоқысы, 
Терісаққанның тоңқайма шоқы, Шеңбіт,  Бекназардың екібұлағы, 
Обалы, Бекназардың бұлағының сарышалы, Бабықжал шілікті, 
Шастың күйікқоңы, Қалет, Қатпаның талдыбұлағы, Қатпаның 
обалы көңі, Қотпаның ақтасты қарашілігі, Қотпаның қараталы,  
Терісаққанның сарыбаласы, Терісаққанның лақжалы, Шеңбер, 
Қызыладыр қыстауларында; руы тоқтауыл-арғын ауылдары – 
Қатпаның сарыобасы,  Қатпаның қаратұмсығының керегетасы, 
Қатпаның қарашілігі, Қотпаның шоқыаяғы, Терісаққанның 
аққияғы, Белгіадыр, Сасықкөл, Сарытау, Бестөбе,  Сарышөп, 
Сүмбе жота, Қоржынкөл қайың, Сүттіқұдық обалы, Сары обалы 
қорысынкөл, Бала терісаққан, Еліктікөл, Сарыбұлақ,  Шөптікөл, 
Әупілдеккөл, Шортанбай ақарал, Телікті, Шойындыкөл тассуат,  
Шабдарды (Есен-мола) қыстауларында; ал қауымдағы руы алтай-
арғындар Терісаққанның діңі қыстауларында қыстаған.

Қызылкөл болысының арғындары жазда көршілес Терісаққан 
болысы ауылдарымен қатар көшіп, жайлауда көршілес қонған. 

Қызылкөл болысындағы Арғын рулары
Арғын 
Мейрам 

 Қуандық           Сүйіндік  Қаракесек
 Қалқаман          Тортуыл  Тоқтауыл
Өтеміс    Жаубасар Есерген Май*
Бекқұл    Үмбетай Қангелді  Курыжы
Үмбетай  
Құрпай     Балдан     Сырлыбай     Ескене     Әлжан (1890 ж. тірі)

* Қалқаманның бұлардан үлкен бес ұлынан тараған ұрпақ жоғарыда 
берілген Терісаққан болысында тұрады.
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Теңіз болысындағы 5-әкімшілік ауылын толығымен дерлік  
арғынның Қуандық руынан тараған әулеттер қоныстанған. Бұл 
ауылдар Талдысай, Қысықжар, Молалы төбе, Құдайберлі адыр, 
Қызылжар, Құдайберлі тұмсық, Құтымсық, Қысықияқ, Жаманшат, 
Талдысай, Сарыбұлақ қыстауларында қыстаған.

6-әкімшілігінде арғындар бірнеше шаруашылықты құрады. 
Руы тілеуберді-арғындар Қарақоға, Бозарал; руы алтай-арғындар 
Жосалы, Қоңыр түбек, Ақтүбек, Орта құлақ, Сыртқы ақтүбек, 
Кішкене түбек, Абылай, Жарты төбе; руы қожакелді-арғын 
Тараншы шиде, Қарасу Құйған, Жартөбе, Обалы адыр, Жалғызтал, 
Домбаиыс адыр, Сарыінген, Доңғал; руы итбол-арғын ауылдары 
- Қарашоқы бешекей, Үлкен бұлақ, Қара бие, Жапай Сарыбұлақ, 
Кепашы Қағыл, Қарабұжыр, Қағыл; руы бибол-арғындар Үйсімбай 
мола, Ащы қарой, Талдысай, Майлыкөл; руы жамбол-арғын 
ауылдары Керегетас, Қағыл, Түгіскен қағыл, Қызыл-қағыл; руы 
әйтімбет-арғын ауылдары Қоржынкөл, Сартес, Кенесары, Ақсай, 
Сарыбұлақ; руы қайып-арғындар Жалманқұлақ; руы сатыбалды-
арғын ауылдары Сарыоба, Ақтұма, Түгіскен, Керей, Құлтұмыс, 
Барақбай, Итауыз, Райсай, Қоянды, Барақбай, Қарақопада 
қоныстанған.

8-әкімшілік ауылында арғынның қалқаман тармағынан өрбіген 
ауылдар Құм түю, Қаржау Шығанақ, Торғауыт мола, Батпақ аралда 
қоныстанған. 

Теңіз болысының ауылдарының бір бөлігі Терісаққан және 
Қызылкөл болыстары ауылдарымен қатар көшіп, жайлауда 
көршілес отырса, қалған негізгі бөлігі Атбасар уезінің оңтүстік-
батыс бөлігіндегі Қарабидайық, Төресай, Бірсуат, Қараадыр, 
Бөріктал, Қызылмола, Қойтасталды жерлеріндегі жайлауларға 
қарай көшкен.  

№8-әкімшіліктегі Аманқұл ақсақалдың шығу тегі келесідей 
тарайды: Арғын – Мейрам – Қуандық – Алтай – Байдалы - Өмірқұл 
- Дәуле – Түрле – Игілік – Жоламан - Аманқұл (1890 ж. тірі).

№2-әкімшіліктегі Байдағұл ақсақалдың шығу тегі келесідегідей: 
Арғын – Мейрам – Қуандық – Алтай – Байдалы - Өмірқұл - Ұрбай 
– Ораз – Сарғұл – Байдағұл (1890 ж. тірі).

№1-әкімшіліктегі Ахмет ақсақалдың шығу тегі келесідегідей: 
Арғын – Мейрам – Қуандық – Алтай – Байдалы - Өмірқұл - Жаманке 
– Есімбет – Жанұзақ – Байқожа – Торы – Ахмет.
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Теңіз болысындағы арғындардың шығу тегі

Арғын 

Мейрам 

 Қуандық      Сүйіндік

Қалқаман            Алтай    Тортуыл

 Ағыз    Әліке        Байдалы

Есенқарт      Енке      Құтый  Мұрат  Есілбек
       Есполай 
Сарыман        Ақмолай Нияз    Болат  Бөрі
Оразбай       Құдайқұл
         Ормағамбет   Тыныбек Өмірқұл
     Тілеуберді 
Өтеш          Қайып     Әйтімбет    Назар
        Бектібай 
Итбол           Бисары 
Қожагелді         
Жамбол        Қадырымбет
Бибол      Ақкөшек   Ақша   Қалмамбет               Салпы 

      Босай     Ақтайлақ    Нар

         Дәуле
         Ұрбай 
         Рсай 
         Жаманке 

Атбасар болысында арғынның қарақозған, тобықты, 
сарықозған, көксал рулары кезіккен. 

1-әкімшіліктің негізгі қауымын қарақозған-арғындар құраған. 
Қарақозғаннан өрбіген арғын ауылдары  Қорған шығанақ кенащы, 
Құлмырза кенащы, Жанжігіт қаралағаш, Құлмырза қаралағаш, 
Ұшқан, Бегіш ақтөбе, Қодырбай түбек, Аңқоймас, Қызыл өткел, 
Кенащы, Қорған шығанақ, Бітеутүбек құйған, Қосқұлақ, Қайрақты, 
Қайран, Қаратүбек, Қараөткел, Жаман қарасу қыстауларында 
қыстаған. Қауым құрамындағы  тобықты-арғындар Түлкі қашқан 
қыстауын қыстаған.
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Атбасар болысындағы арғындардың шығу тегі

Арғын 

 Мейрам   Қарауыл  Тобықты

Қуандық    Шегендік

Тоқтас   Көксал

Қарақозған   Сарықозған

2-әкімшілікке біріккен қарақозған арғын ауылдары Есіл 
өзенінің аңғарындағы  Қаражар іші, Жарық,  Қосбармақ қарасу,  
Бие үлкен түбек, Бітеу түбек,  Ақтөбе,  Қарасу Ақтөбе,  Шеңбер 
қарасу, Үшкемер,  Қаражар, Жарық өткел,  Қаражар Сарыөлең,  
Есіл Қарасор, Қошқар құйған қыстауларда қыстаған.  

3-әкімшіліктегі арғындар Қарқаралы, Көпберген түбек, Бітеу 
түбек, Арал түбек, Қаражар, Ақтөбе, Қарасу, Талдытүбек, Боқты 
түбек, Сарыөлең, Жалпақ өткел, Үлкен түбек, Тобылғы түбек, 
Бестамақ, Ақбас түбек, Ақбар түбек қыстауларында қыстаған. 

4-әкімшіліктегі арғындар Қалғытаң,  Бестамақ,  Бірдем, Есіл, 
Сабақтың құйғаны, Қой қыстау, Талас түбек, Үлкен қаратүбек, 
Жалтыр қарасу, Сарыөлең, Жіңішке, Кіші қаратүбек, Қарасу, 
Құйылыс, Сәйтен қоға, Бөктек, Жаман Есіл, Бестамақ, Сүйрікті, 
Иірлі Шығанақ, Шыралжын түбек қыстауларында қыстаған.  
Ал, қауымдағы Сарықозған руының арғындары Қара шығанақ, 
Шығынсай, Бірсуаттың құйғаны, Қыз бейіті қыстауларында 
отырған.

5-әкімшілік ауылдың басым бөлігін көксал арғындар құраған. 
Олар Қызыл қоға, Қос қоға, Есенаман құлақ, Қарақоға, Сарытүбек, 
Көк өлең,  Қамсақты, Қоржан қарасу, Шоңбай молда, Арал түбекте 
қоныстанған.

6-әкімшілікте арғындар ішінара мекендеген. Руы сарықозған-
арғындар Жаман Есіл, руы көксал-арғындар Үш қатын,  Бесоба, 
Ізбасар қаракөл қыстауларында қыстаған.

8-әкімшіліктің басым бөлігі  сарықозған-арғындар болған. 
Ауыл қыстаулары Қайрақты, Шортанбай, Қалғұтан, Қожеке, 
Саркөл, Бестамақ, Қазалы, Ащылыкөл, Тақыртүбек, Төртқұлақ, 
Бозайғыр, Төртқұлақ деген жерлерді алып жатқан. 

18-585
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9-әкімшілік ауылында қарақозған-арғыннан тараған ауылдар 
Есіл-Қалғұтан өзені бойында, Төртқұлақ қарасу, Қараөткел Ақтөбе, 
Матекөл, Бек түбек, Жабай қыстауларында қыстаған.

§ 7. Ақмола уезіндегі арғындар

1863 жылы Ақмола округінде 20 болыстық, 181 ауыл, 19 176 
шаңырақ болған.462 Арғындар Ақмола уезінің барлық болыстарында 
дерлік мекендеген. Ақмола уезінде арғындармен аралас  ішінара 
қыпшақ, найман, керей, уақ және төре-төлеңгіт, қожалар тұрған.

Ақмола уезінде Арғынның қуандық, бәсентиін, атығай, 
қанжығалы рулары мекендеген. Соның ішінде қуандықтың Алтай 
руы Сарысу өзенінің бойында; Қарпық руы Сарысу өзенінің 
солтүстік бетінен Ақмола қаласына дейін; Борыш және Темеш 
рулары Ақмоланың шығыс жағында Теңіз көлі мен Есіл бойын; 
Қарауыл руы уездің шығыс бөлігін; қанжығалылар Селенті өзені 
бойын қоныстанған.

Ақмола уезіндегі Арғын рулары

Арғын 

  Мейрам    Момын   Тарақты

Қуандық   Сүйіндік Бегендік Бәсентиін
      Атығай 
Есенқарт      Қанжығалы
Алтай
Қарпық 
 Борышы 
Темеш 

Ішім болысының 5-әкімшілігін толығымен Атығай руынан 
тараған қадыр, қараменде, итқараболай, естеміс, сарыитқара, 
аталарынан өрбіген ауылдар қоныстанып, олар 53 шаруашылық 
ауылға бөлінген үлкен бір қауымды құраған. Қауым қыстаулары 
Қалғұтан,  Шақаман, Аршалы, Қызылжар өзендерін бойлай алып 

462 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
генеральнаго штаба. Ч.ІІІ. Сост. Красовский. СПб. 1868. –  220-б.
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жатқан. Барлығы қауымда 1897 жылы 271 шаңырақты құрап, 1793 
адам болған. 

6-әкімшілік құрамындағы атығай, қалқаман, бекқұлы 
ақсақалдардың ауылдары Жалаңашқал және Қалтуған өзендері 
бойында орналасқан463.   

Ауылдар жоғарыда аталған қыстауларда қыстап, жазда 
Тайсойған, Ақсу, Итжанбейіт, Бөрлікөл, Шөптікөл, Ордабайтомар, 
Боқсық жайлауларында көшіп қонған. Жайлауға ауылдар орта 
есеппен 5 мамырдан бастап көтерілген, жайлаудан 15 тамыздан 
бастап қайтқан. Ал, қыстауға қайтар жолда Қолутон өзені 
аңғарындағы Қарасу, Қарақоға, Қаратомар деген жерлердегі 
күздеуде тоқтаған464.  

Ішім болысындағы Арғын рулары 

а) Арғын 

Қарақожа 

Қоғам 

Мейрам 

Қуандық     Қарпық   Бегендік

Есенқарт     Мәмбет  Көксал

Қалқаман        Ораз   Шегем

Бекқұлы   Қайып   Есілбай    Адай   Есімбет 

Қожан      Үмбетай    Алдаберген Малгелді Дүйсен

Тілеумбет                Жұмағұл Есілбай Жәнібек
Шомбай
       Көбек   Кедіралы
Дүйсембай Жанбөрі Қойлыбай
     
     Самқожа Айбас    Құнан

463 МКЗ. Акмолинский уезд. Т.ІІІ. – СПб. 1907. Поаульные таблицы. - 150-
151-б. 

464 Сонда. Таблицы статистических сведении об использовании пастбищ 
общаго пользования и отдельных стоянок. – 450-451, 454-б.
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б) Арғын

Момын 

Атығай 

 Сарыитқара   Қадыр      Қараменде

Естеміс     Болай     Деріпсалды    Сарымхан    Шонкей   Күлмес   Жанұзақ
         Сабан
Аманжол    Тұяқ        Сыбан        Кежек     Амандық     Алсай      Шұрынтай
Байтау        Қыпшақ   Оразбақ          Оразбай
Естек               Өтеулеу     Мөжен       Бекмырза   Баймырза

                Сағыр        Мәтек        Қотығай Тықыр 
            Байбол 
            Айдабол 
            Төлеміс 

в) Арғын     Момын     Қанжығалы     Шіпек (Бозым)     Жапар (Камаджаппар)

    Тілеуке         Сары         Алдауан         Ақша         Қолыбай        Жарылған  

Спасский болысының негізгі бөлігін қуандықтың алтай 
руынан тараған қауымдар құраған. 1-әкімшілігін алтайдың мойын 
тармағының қошқар атасынан өрбіген қауым құрап, 32 ауылға 
бөлінген және 6-әкімшілік құрамында 3 ауыл қошқардан өрбіген. 
Қауым мүшелері Нұра, Шерубай-Нұра, Соқыр өзендері, Қаракөл 
көлі бойында көшіп-қонған. 1896 жылы болыстықта қошқар-
арғындардан 181 шаңырақ, 1157 адам болған. 

2-және 7-әкімшіктерін толығымен сармантай атасынан 
(қуандық-алтай мойын-рахманқұл-әлібек-сармантай) тараған 
қауым құрап, олар 87 ауылға бөлінген.  Ауыл қыстаулары Сожыр, 
Көкпекті өзендерінің аңғарларын алып жатқан. 1896 жылы бұл 
қауымнан 392 шаңырақ, 1315 адам тіркелген465.  

3-әкімшілігіндегі арғын ауылдары толығымен дерлік алтай 
және оның мойын тармағынан тарағандар. Бұл қауымдағы алтай 
ауылдары Есіл, Шортанды өзендері, Ақтүбек, Шөптікөл көлдері 

465 МКЗ. Акмолинский уезд. Т.ІІІ. Поаульные таблицы. -  162-171, 186-191 
-б.
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ҚД Қуандық   К Керей
СН Сүйіндік   У Уақ
БН Бегіндік   КП Қыпшақ
ҚЖ Қанжығалы  КК Қара-кырғыз
АТ Атығай   КТ Төре және Төлеңгіт
БС Бәсентиін  

Ақмола уезіндегі ру-тайпалар
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бойын алып жатты. 1896 жылы қауымда 324 шаңырақ, 1821 адам 
болған466.

Алтай руының Бекайдар атасынан Исабек Әли, Аяпберген 
Жанабай ақсақалдардың ауылдары Қаратұмсық, Алтынтомар 
қыстауларында қыстаған. 

Спасский болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Қарақожа 

Қоғам 

Мейрам 

Қуандық 

Алтай 

 Мойын       Нұрбай

Рахманқұл   Мұрат  Сарша  Аманқұл

Әлібек     Әлмәмбет Қарамұрат Сармұрат
 
Сармантай     Бегайдар  Мәмбет  Қошқар

Өмірзақ  Жұман   Алда Жайықбай Байжігіт   
        Жанай
        Өжет
        Тіней    Ақкісі  Қият
        Игілік 

6-, 8-әкімшіліктерінде Алтай руының мұрат тармағынан өрбіген 
қарамұрат, сарымұрат аталарынан тараған әулеттер қоныстанған. 
Ауыл қыстаулары  Нүра және Соқыр өзендері  бойын алып жатқан. 
Қауымда 232 шаңырақ, 1292 адам болған467.

466 МКЗ. Акмолинский уезд. Т.ІІІ.Поаульные таблицы. - 174-178-б.
467 Сонда.
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Спасскийдегі арғын ауылдары жазда Шағамбай өзені, 
Ұрқашы өзенінің жоғарғы ағысы бойы, Шөптікөл көлі 
бойларында, Ақтам, Тұрсынбайтам, Ақжар, Қызылжар, 
Тоқсауыл, Қарақоғалы, Қаратомар, Қаракөл жайлауларына 
маусым мен тамыз аралығында көшіп-қонған. Бұл жайлауларға 
Павлодар уезіндегі Баянауыл, Далбы, Аккелең болысындағы 
арғынның Айдабол және Қаржас руларының көшпелілері де 
келген468.

Ортау болысындағы арғындар арғынның Алтай руының 
мойын тармағының аралбай атасынан өрбіген. Бұлар 
3-әкімшілілігінде 39 ауылды құраған. Ауыл қыстаулары 
Ортау, Үлкенманақ өзендері мен Талдыбұлақ, Қарғалыбұлақ, 
Қоянағашбұлақ, Жанқозыбұлақ бастарында қыстаған. Ауыл 
қыстаулары атап айтқанда Қаралы, Жуынды, Тоғай, Ақсай, 
Бұзауөлең, Қарашілік, Қарабәйбіше, Қайдауыл, Сырымжұрт, 
Желдіқон, Қамыстықон, Шоқбартас, Үштаған, Берікқора сияқты 
жерлерді алып жатқан. 1896 жылғы санақ бойынша, қауым 
мүшелерінің саны 178 шаңырақта 1057 адам болған469. Ортаулық 
арғындар 20 шілде мен 5 тамыз аралығында Шұңқыркөл көлінің  
бойындағы жайлауда, одан кейін 5 қазанға дейін Қобыкөлде 
көшіп-қонған470. 

Ақмола болысында тарақтылар, қанжығалы, қуандықтан 
өрбіген қарпық, темеш руларынан тараған әулеттер тұрған. Ақмола 
уезінде арғын ауылдары қыстауларын Есіл өзенін бойлай салған.

1-әкімшілік ауылында қуандық-арғындар Құйлас, Ақтөбе, 
Шығанақ, ал, қозған-арғындар Қондыркөлқозған қыстауларында 
қыстаған.  

3-әкімшілігінде Темеш руының ауылдары Жалғызқайың, ал 
Мейрам руының ауылдары Күйгенжар, Ащылыөзекте қыстаған.  

6-әкімшілігінің құрамында  төртуыл және қозған әулеттері екі 
ауыл болып, аралас қоныстанған. Олар Қарамойылды,  Қосқопаны 
қыстаған. 

468 МКЗ. Акмолинский уезд. Таблицы статистических сведении об 
использовании по отдельным стоянкам и площадям.  – 468-469-б.

469 МКЗ. Акмолинский уезд. Т.ІІІ.Поаульные таблицы - 270-275-б.
470 Сонда. Таблицы статистических сведении об использовании по отдельным 

стоянкам и плошадям.  – 480-481-б.
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7-әкімшілігінде руы қуандық-арғындар Қоянды-қарасу өзені 
бойында, Далдыбайшұбар  қыстауында, Тышқанкөл бойында 
және руы тарақты Есілбай ауылы да Тышқанкөл көлі бойында 
қыстаған.

Ақмола болысындағы арғындар жазда  Бозайғыр, Түйетас, 
Ақшаңқан, Құшман,  жайлауларында жайлап, одан кейін Екіөгіз, 
Мергенбайкөл, Жартомар, Құнтоған, Тілегенкөл, Айдарлытомар, 
Теретомар, Шіліктітомар, Жалтыртомар күздеулерінде көшіп-
қонған471.  

Ақмола болысындағы Арғын рулары

Арғын 

 Мейрам      Момын

            Қуандық              Қанжығалы

Қарпық     Темеш    Тілеуке

Тінәлі    Төбет  Баятыр   Сары

Әлімбет Түгей   Аю  Шуша  Әлдеуін
Амалдық
     Бердібай    Ақша

               Дәулетберді  Бөгембай

        Досқана 

Нұра болысының 1-әкімшілігінде Қуандық руының ораз 
атасынан (арғын-қуандық-темеш-қошқар-отығыұл-ораз) тараған 
әулеттер қоныстанған. Ораз-арғын ауылдары Нұра өзені бойындағы 
Қарабұзау, Аралқопа, Тұрлықұл, Ақпан, Аспансай, Бажық сияқты 
жерлерді алып жатқан472.

4-әкімшілікті қоныстанған жоламан ауылдары қуандықтың 

471 МКЗ. Акмолинский уезд. Таблицы статистических сведении об 
использовании по отдельным стоянкам и площадям.  – 454 -458, 462-464-б.

472 МКЗ. Акмолинский уезд. Т.ІІІ.Поаульные таблицы - 106-107-б.
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Борышы ру-тармағынан өрбіген. Ауыл қыстаулары Шолақарық 
және Шұңқыркөл көлдерінің бойына салынған473. 

Нұра болысындағы Арғын рулары

а) Арғын 

Қарақожа 

Қоғам 

Мейрам 

   Қуандық    Сүйіндік

  Борышы     Темеш

Алатау     Аяпберген    Жоламан Төбет        Баятыр     Қошқар

         Жанкелді   Айтымбет    
         Кенже               Отығұл     Шұнқам
       Жәдігер         Жанас

     Андақұл  Дәулей
     Ораз   Дәуір

Базаркелді  Қазымбет Бопы     Манап       Күлей       Базар

  Байгел   Алтынсары                  Қонай
  Қойгел   Қарағай
  Қозбақ               Тоғызбай
  Асан 
  Құрмантай

473 Сонда - 110-111-б. 
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б) Сүйіндік

Оразкелді  

Мырзакелді 

Мәжек

Алдияр       Малай    Жәдікер

Жәнібек  Шақай   Қосан
Тыныбек 
Қасымбек  Төке     Есімбай    Есімбет     Жарым
Қатке
Мойын  Аталық     Рыспай          Асан     Қартым
   Тайым
         Қисық  Борбас
Өтебай Жанұзақ    Сақал
       Сұралы
Жанбай    Қалмақ  Құлшық 

Қырбас  Торғай          Шүлембай       
       Әлімбет 

  
6-әкімшілік ауылында Қуандық руының алтынсары, қарағай 

аталарынан өрбіген ауылдар қоныстанған. Ауыл қыстаулары Нұра 
бойындағы Қызкешу, Айшуақ деген жерлерді алып жатқан474.

8-әкімшілігінде Сүйіндік руының алдияр тармағынан және 
жәдікер тармағының тайым атасынан өрбіген ауылдар кездесіп, 
олар да Нұра өзені бойындағы Қызмола, Жолдыбай, Жапақ деген 
жерлерде қыстаған. 

9-әкімшілігінде сүйіндік руының жәдікер тармағынан өрбіген 
борбас, құлшық аталарынан тараған   ауылдар қоныстанып, ауыл 
қыстаулары Саршығанақ, Кішіқарақоға, Үлкенқарақоға, Кенттүбек, 
Ұзынқарасу қыстауларында қыстаған475.

11-әкімшілігін толығымен дерлік қуандықтың Борышы 
және Темеш ру-тармақтарынан тараған әулеттер құрап, ауыл 

474 МКЗ. Акмолинский уезд. Поаульные таблицы - 118-119-б. 
475 Сонда - 122-123-б.
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қыстаулары Қаралас, Сасық, Қоржынкөл, Нұрбайкөл, Жаңакөл, 
Қарасу, Зорманкөл көлдері және Нұра өзені бойы аңғарларын алып 
жатқан.  Қауымда 1896 жылы 278 шаңырақта 1628 адам тұрған. 

12-әкімшілік құрамында  Сүйіндік руының рысбай атасынан 
өрбіген ауылдар болған. Ауыл қыстаулары Жаманқопа, Құрқопа, 
Егіндіден салынған476.

Нұра болысындағы арғындар жазда Тұма, Бабай, Құшман, 
Шірек, Қаратомар, Шилі Шалқар жайлауларында, тамыздың 
басынан күздеуге қарай ауысып, Шөптікөл, Сабындыкөл, 
Барашбейіт, Шұбыртпалы, Саркөл, Жалырша, Ақмаңдай, 
Балатомар, Ұзынкөлде қазанның басына дейін тоқтаған477.

Жыланды болысының 1-және 4-әкімшіліктерінде Қуандық 
руының  жаулы, майлы, құттыбай аталарынан және бәсентиіннен 
өрбіген ауылдар қоныстанған. Ауыл қыстаулары Құланөтпес,  
Нұра өзені мен оның сағасы Қарасу бойында және Сулықамыс 
көлі бойында орналасқан. Қауымда 1896 жылы 653 шаңырақта 
3695 адам болған. 

2-және 5-әкімшіліктерінде Қуандық руының майлы 
тармағынан өрбіген көбек, тұран аталарынан тараған ауылдар 
тіршілік еткен. Ауылдар Соналықар өзені, Изендікөл бойында 
қоныстанған. 

4-, 5-әкімшіліктерінде қуандықтың Көзей ру-тармағының 
құлымбет атасынан өрбіген тәттіқадам, райымберді, бөгембай, 
бапай, серлібай әулеттерінен тараған ауылдар қыпшақтармен 
көршілес отырған.    Бұл қауымның қыстаулары да Нұра өзені мен 
Қарасу аңғарын алып жатқан478.  

Жыландылық арғындар жазда Арықтыкөл, Қайқатқұдық, 
Тағамаузықарасу, Баянас, Ақтастыжартас, Құжұмырқарасу, Ұзбай, 
Құндызды өзені бойындағы  Әулиежартас, Үдеместам сияқты 
жайлауларда көшіп-қонған479.   

476 МКЗ. Акмолинский уезд. - 130-131-б.
477 Сонда. Таблицы статистических сведении об использовании по отдельным 

стоянкам и площадям.  – 458-459-б.
478 Сонда. Поаульные таблицы - 158-163 , 222- 231-б.
479 Сонда. Таблицы статистических сведении об использовании по отдельным 

стоянкам и площадям.  – 466, 470-472-б.
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Жыланды болысындағы Арғын рулары

Арғын 

 Қуандық      Бәсентиін

 Қарпық      Жанболат

 Көзей       Арлықұд

 Бесім       Тастебар

 Айтқожа      Ақкүтен

Жаулы  Майлы Құттыбай

Тілек   Көбек  Аққошқар  Құлымбет
Жабағы  Тұран
Ақеділ  Қангелді    Серлібай
Тайғара  Байтілес    Бапай
  Қармыс    Тәттіқадам
  Шүкей     Райымберді
  Құлжабай    Сарымбет
  Арқар      Бөгембай
  Бұланты 

Нілді болысындағы арғындар да негізінен  қуандықтан тарап, 
оның көзей атасының Бесім, Мылқу, Түнқатар ру тармақтарынан 
өрбіген. Болыстық әкімшілік жағынан 7 қауымға бөлініп, олар өз 
кезегінде 175 ауылдан тұрған. Арғындар арасында екі ауыл ғана 
Абылайханнан тараған төрелер болған.

Бесім руының ескене атасынан өрбіген ауылдар (арғын-
қуандық-қарпық-көзей-бесім-сарықожа-жасыбай-мырзамбет-
ескене) Айнабұлақ, Талдыбұлақ, Қаттықбұлақ, Қарағашбұлақ, 
Көнбұлақ, Қарашілікбұлақ, Ұзынағашбұлақ, Мибұлақ, 
Теректібұлақ, Төгілдібұлақ, Бесшілікбұлақ, Қарашатбұлақ, 
Егіндібұлақ, Ақбұлақ бұлақ бастарында  және Қара көлінің 
бойындағы қыстауларда; күшікбай атасынан өрбіген ауылдар 
Көктен көлі мен Жаман өзені аңғарындағы Қарашоқу, Үштаған, 
Шұқырқон, Қарамұрын, Ауызкүн, Қаланшұңқыр, Кенембай, 
Құттыбике, Қожақон, Шұқуқон, Қараағаш, Талқора Ақкезең, 
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Басқойған, Кенегі, Қазысай қыстауларында; байтерек атасынан 
тараған ауылдар Жалғызтал, Ақтайлақ қыстауларында;  балапаннан 
өрбіген ауылдар Баты өзені бойындағы Қарасаз, Ақмая, Керегетас, 
Үшқызыл,  Арқабай, Қамырадыр, Тазоба, Қотыроба, Жаманжал, 
Бүйрекши қыстауларында; тастеннен  тараған ауылдар Талдыеспе 
өзені бойындағы Керегетас, Ақшоқу, Тасқора, Қарашоқу, 
Жилықон қыстауларында; таймас ауылдары Қарсыадыр, Тазоба 
қыстауларында    қоныстанған.

  
Нілді болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Қарақожа 

Қоғам 

Мейрам 

Қуандық 

Қарпық  

Көзей  

  Бесім     Мылқу   Түнқатар

    Сарықожа    Есенаман    Құлбаба

    Жасыбай        Қанай    Алдаберді

   Мырзамбет          Бәйтерек  Қарбақ    Шоқы 

Күшікбай    Ескене   Таймас    Балапан    Тастен   Дулат    Тонай

Көзейдің Мылқу руынан тараған ауылдар Нарқонған, 
Боздаққаратас, Ақшоқу, Сырқанқон қыстауларын алып жатқан.

Көзейдің Түнқатар руынан тараған әулеттер де  бірнеше  
ауылдарда қоныстанған. Түнғатар ауылдары Сарысу өзені 
бойындағы Беласармола, Қарасу, Жидебаймола, Елгібаймола, 
Қосағалмола, Айдаболмола, Мұсамола, Ағыбаймола, Қоржынтүбек 
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қыстауларында қыстаған. 
Нілді болысының арғындары жазда Ащудасты өзені 

аңғарындағы Кенетаймола, Сабырқожамола, Талдышат, Құндызды 
өзені бойындағы Әулиежартас, Сұңқар өзені бойы, Ағаштыкөл 
көлі бойындағы Қарақоға және Құдайымбердімола, Шөптікөл, 
Жаманкөл, Молалыбұлақ  жайлауларында көшіп жүрген480.  

1896 жылы болыстықта 812 шаңырақ, 5040 адам тіркелсе, 
соның 805 шаңырақ, яғни, 4986 адамы арғындар болған481.

Қарағаш болысындағы арғындар негізінен қуандықтың 
Қарпық руынан өрбіген. Қарағаш болысы 5 әкімшілік ауылға 
бөлініп, ол өз кезегінде 148 ауылды құраған, соның алты ауылында 
толығыен  қыпшақ, наймандар, екі ауылында қожалар отырған. 

1-және 2-әкімшілік құрамындағы Тарақты руының Итазуда,  
бәсентиін ауылдары Өзенағаш, Жартоғайда, ал темеш ауылдары 
Қошамбайшатта қыстаған. 

Қараағаш болысындағы сатыбалды ауылдары Сүгір, Сұлутерек, 
Аймысық, Аққұмген, Жарық, Қараоба, Сарыжал, Сарыбұлақ, 
Тоқсаншат қыстауларында; жаулы ауылдары Құланөтпес 
бойындағы Сарыадыр, Төстүйешат, Иірімжар, Қыылсенгір, 
Бердібаймола, Сулықамыс қыстауларында; құттыбай ауылдары  
Терісбұлақ, Тоғандықарасу өзендері аңғарындағы Әулиежартас,  
Ақсай, Қызылжартас, Байқоңыркөл, Бақа, Ашкемпір, Сарықамыс, 
Бадырақмола, Жарық, Байарыстан, Жартышоқы, Баймырзамола, 
Құшыманмола, Найзашоқу қыстауларында; сатыбалды ауылдары 
Құдайменді, Қарасу, Бірайық, Есен өзендері аңғарындағы Дінмола, 
Домалақжартас, Шоқпартас, Өртенарал, Қосарна, Ақши, Жарық, 
Тұрымбетмола, Қаратас, Жартас, Алшағыр, Шойынды, Бүйрекши, 
Ақшоқы, Босаға, Керегетас қыстауларында; айтқожа ауылдары 
Сарысу, Манақ өзендері және Тіленқопа көлі бойындағы  Байгүл, 
Шиліқұдық, Сарыбұлақ, Ұлманмола, Аралтөбе, Кіндіктөбе, 
Тұмсық, Қарықон, Жероба, Кеншыбынды қыстауларында; мәмбет 
атасынан тараған ауылдар Шошқа көлінің бойындағы Аралбай 
шығанақ, Қызқазған, Бесмола, Мыңқой, Бұрмаша, Жылысай, 
Қозбұлақ, Сарымсақты, Болтаймола қыстауларында қоныстанған. 

480 МКЗ. Акмолинский уезд. Таблицы статистических сведении об 
использовании по отдельным стоянкам и плошадям.  – 474-480-б. 

481 Сонда. Поаульные таблицы - 246-267-б.
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Қараағаштағы арғындар жайлауға Топаркөл, Байтұғанқақ, 
Ақтасты өзені бойындағы Баянсазанға көшсе, күздеуді Майөзек, 
Қараөзек, Досжан Қаратомар, Сарыпайқарасу, Ұлақсолған 
жайылымында өткізген482.  

1896 жылы Қарағашта 904 шаңырақ, 5626 адам болса, соның 
835 шаңырақ, яғни, 5209 адамы арғындар үлесіне тиеген483.

Қараағаш болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Қарақожа 

Қоғам 

Мейрам 

Қуандық 

Қарпық  

 Көзей       Мәмбет

 Бесім     Ораз         Қараата

Айтқожа   Сатыбалды     Самұрат      Қандыбай

Құттыбай   Ерназар    Елкелді    Баймамбет     Ескін     Басалдық
          Аталық 
Аққошқар   Жамантұз
   Бекше 
   Жанкелді 
   Ақжігіт 
   Жантай 

482 МКЗ. Акмолинский уезд. Таблицы статистических сведении об 
использовании по отдельным стоянкам и площадям.  –490-492-б.   

483 Сонда. Поаульные таблицы - 230-247-б.
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Шерубай-Нұра болысында қуандықтан өрбіген Есенқарт, 
Алтай, Қарпық рулары және тарақтылар қоныстанған.

Тарақты арғындар 2-әкімшілік ауылында сұлтан Қоңырқожа 
әулеттері және қожа, төлеңгіттермен көршілес Нұра, 
Қияқтыжарған, Қарасу – танаш өзендері бойында  отырған. Бұл 
қауымдағы тарақтылардың қыстаулары Екітас, Қарамойынөзек, 
Қызылжар, Сармантай, Қарағайсойған, Ақтөбе деген жерлерді 
алып жатқан. 

Алтай-арғынның қареке руының тоқбура тармағынан өрбіген 
әулеттер 5-және 9-әкімшілік ауылдарға бірігіп, 67 ауылға бөлінген 
(382 шаңырақ, 2287 адам). Ауыл қыстаулары Шерубай-Нұра, 
Шолақжар, Тентек өзендері мен Кішкенекөл аңғарын алып 
жатқан484.  

Ал, ақбура және байбура атасынан өрбіген ауылдар 
8-әкімшілікке біріккен. 1896 жылы бұл қауымда 189 ақбура 
шаңырағында 1217 адам, ал байбура ауылдарында 104 шаңырақ, 
595 адам болған. Ауылдар Қуанды, Тентек өзені мен Сасықкөл, 
Жапақ көлдері бойындағы қыстауларда қыстаған485.

Қарпық-бесімнің барғана тармағынан тараған әулеттер 
бірнеше ауылдарды құраған. Барғана ауылдары Байғара, Бұрнақ 
өзендері аңғарындағы Жартас, Тоған, Аяқтомалақ, Жарық, 
Дірілдеуік, Қойсоймас, Тоқты, Қаражол, Ақкелін, Қарақоға сияқты 
қыстауларда қоныстанған.  

Шерубай-Нұра болысындағы арғындар да малдарын 
мерзімдік жайылымдарда баққан, жазда Толпақ бұйрат қосшоқы, 
Нарбақа өзені бойындағы Тұяқмола, күзде Қозыбақ, Балықты, 
Баянтайқұдық, Миқұдық, Жанқозымола, Бозоба, Қоржыбаймола 
қарасу, Айдаболмола, Өтебаймола, Есен өзені бойындағы 
Сарғалтаймола деген жерлерде көшіп-қонған486.

Болыстық құрамындағы барғана ауылдары 4-, 11-12-
әкімшіліктеріне бірігіп, жалпы саны 1896 жылы 271 шаңырақтан 
тұратын, 1434 адамды құраған487.

484 МКЗ. Акмолинский уезд. Поаульные таблицы -202-207, 214-215-б.
485 Сонда, -210-211, 222-223-б.
486 Сонда, Таблицы статистических сведении об использовании по отдельным 

стоянкам и плошадям. -490, 498, 508-б.
487 Сонда. Поаульные таблицы -198-202, 218-б
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Шерубай-Нұра болысындағы арғын рулары

Арғын 

Қарақожа 

Қоғам 

Мейрам 

Қуандық 

Есенқарт      Алтай   Қарпық

  Ағыс      Мойын

Санғай 

   Қареке           Олжакелді

 Ақбура  Тоқбура                   Байбура  Жантай
        Байтоқа
Бабас  Аманжол Есен        Есенаман  Досқана
    Өтен (құлан)    
Сүттемір  Өрпек  Сейт     Кенжебай
Қоскенші  Мәмбет Алакөжек   Құманбай
     Қадырбай     Шатақ 
               Майсыр 
         Бектас      Қыстек  Құлбай

Қарпық 

Көзей 

Бесім 

Барғана 

 Самай    Ақырпық Оразалы Есенбай Шушақ

 Тілеке          Тілеміс   Шақтыбай

19-585
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Ереймен болысында қанжығалыдан тараған шағалақ, 
байымбет, тілеуке, құдайберді, киікбай, ораз, есіркеп, малай, 
қоскелді, тұрсын, нияз руларының әулеттері бірнеше қауымды 
құраған. 

1-әкімшілігін толығымен қанжығалының Қоскелді ру-
тармағынан тараған түнқатар, қарақас, байдәулет аталарынан 
өрбіген қауым 16 шаруашылық ауылға (170 шаңырақ, 868 адам)  
бөлінген. 1896 жылғы дерек бойынша ауыл қыстаулары Тана, 
Алакөл, Үлкеншалқар, Кішішалқар майда көлдерінің бойын және 
Қарабұлақ, Көлденеңбұлақ, Қыстаубұлақ бұлақ бастарын алып 
жатқан.

2-әкімшілігінде қанжығалының шағыр атасынан Батырбек 
Ақылбек, Ермағанбет Тойтақ, Сәрсекей Дүйсенбай,  Ыбырай 
Сүлеймен ауылдары Айғыржал, Шошақ, Жаманқара, Қаратұмсық 
қыстауларында, руы төлеміс-қанжығалылар Қараөзек, Керегетас, 
Соқырқұдық, Жуантөбе қыстауларында қыстаған488.

3-әкімшілігін толығымен қанжығалының ораз атасынан тараған 
үшінші ұрпақ тілеу, бәке, намаз, жауқашар (арғын-қанжығалы-
ораз-жолымбет-тілеу, бәке, намаз, жауқашар) әулеттері 15 ауылда 
қоныстанған.  Қауымда барлығы 129 шаңырақта 664 адам 
қоныстанған489.

4-әкімшілігін толығымен қанжығалының тұрсын         
тармағынан өрбіген дәуен және жақсылық аталары құрады. 
18 шаруашылық ауылға бөлінген бұл қауым мүшелері Ақтөбе, 
Қаратұмсық, Ішқадыр, Қараадыр, Қазанойнақ, Жартас, 
Жалпаққызыл сияқты жерлерге қоныстанған. Қауымдағы 172 
шаңырақта 888 тұрғын болған490.

5-әкімшілігін тұрсыннан өрбіген сүгірәлі, қойсары, тоқтауыл 
аталары құрап, олар 16 ауылға бөлінді.  Ауыл қыстаулары 
Шоққызыл, Ақшоқы, Қарағаш, Оспанағашта орналасқан. 1896 
жылы 178 шаңырақта, 949 адам болған491.

6-әкімшілік толығымен Киікбай руын құрады. Киікбай 
әулеттері 23 ауылға бөлініп, ауыл қыстаулары Өлеңті, Қарасу 

488 МКЗ. Акмолинский уезд.  Поаульные таблицы – 22-23-б. 
489 Сонда.  Поаульные таблицы – 22-23-б.
490 Сонда. Поаульные таблицы - 26-27-б.
491 Сонда. Поаульные таблицы - 26-31-б.
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өзендері мен Бозайғыр көлі аңғарын алып жатқан492.
7-әкімшілігін толығымен малай әулетінен өрбіген қожагелді, 

қармыс, сана аталары қоныстанып, қауым 15 ауылға бөлінді (160 
шаңырақ, 822 адам). Ауыл қыстаулары Өлеңті, Кенеарал өзендері 
аңғарларын алып жатқан493.  

8-әкімшілігін толығымен қанжығалының Құдайберді ру 
тармағымен, содан өрбіген досқана, төлеке аталары құраған. 18 
ауылға бөлінген бұл қауымда 122 шаңырақ, 723 адам болған.  1896 
жылғы дерек негізінде қауым мүшелері Жыланды өзенінің сағасы 
бойындағы Найзатас, Қаратөбе, Сарышоқы, Бетағаш, Сазағаш, 
Қаратал қыстауларында   қыстаған494. 

Ереймен болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Момын  

Қанжығалы 

Шағалақ                     Байымбет        Тілеуке      Құдайберді

Мәмбет     Өтеміс Әлібек  Баспан         Төлеке    Досқана

    Дәуітбай  Жаңбыршы

9-әкімшілігін толығымен қанжығалы-есіркептен тараған 
рүстем, кенжей, жапай, бәке, боғай аталары құраған. 10 ауылға 
бөлінген (139 шаңырақ, 735 адам) қауымның шаруашылық 
ауылдары Майкөл көлінің аңғарындағы Қарақырқа, Сарыадыр, 
Керегетас, Түйешөккен сияқты жерлерде қыстаған495.  

10-әкімшілікте қанжығалылыр үлесінде болып, 17 ауылға (140 
шаңырақ, 787адам) бөлінген. Қауымды Малай, Төлеке,  Қарақас, 
Байдәулет руынан тараған ауылдар құраған496. 

492 МКЗ. Акмолинский уезд. Поаульные таблицы - 30-35-б.
493 Сонда. Поаульные таблицы - 34-35-б.
494 Сонда. Поаульные таблицы - 122 – 723-б. 
495 Сонда. Поаульные таблицы -38-39-б.
496 Сонда. Поаульные таблицы - 42-43-б. 
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Бұл болыстағы арғындар жайлауға Қызмола, Жартас, Қуаныш, 
Олжабай, Ақсу, Әулиетөбе, Үшайрық, Үшаша, Ентомар, Баубек, 
Құркөл деген жерлерге және Ақшабай-қарасу өзені бойына 
көшсе, күздеуді Қызылбейіт, Шиліқұдық, Жуаноба, Бектемірмола, 
Боспатөбе, Кенарал, Соқырқұдық, Өлеңті, Түйемола, Жарық, 
Үштоған жайылымдарында өткізген497.

Қоржынкөл болысында тұратын арғындар да қанжығалыдан 
өрбіген. 1-, 2-, 3-әкімшілііктерінде Ақмола болысындағы 
арғындармен туыстас Ақшаұлы Бөгембай батырдан өрбіген 
ұрпақтар қоныстанған. Бөгембай ұрпақтарының қыстаулары 
Селеті, Қонқа, Құрбеткөл өзендерінің аңғарын алып жатқан498.

 
Қоржынкөл болысындағы арғындар

Арғын 

Момын

Қанжығалы 

Шіпек (Бозым) 

Есен (Әжібай)

Жапар (Қамаржаппар)

Тілеуле 
Сары

Алдеуін 

Арыстанбай     Ақша    Қошқар

Дос         Бөгембай   Таймасар    Базартай     Жиенқұл

497 МКЗ. Акмолинский уезд. Таблицы статистических сведении об 
использовании по отдельным стоянкам и плошадям. - 466-б.

498 Сонда. Поаульные таблицы - 42-51-б.
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2-әкімшілігінде қанжығалы-қошқардан өрбіген таймасар 
атасынан тараған ауылдар Қарабұлақ басында қыстаған. 

6-әкімшілігінде Қанжығалы-Арыстанбай руынан тараған 
бірнеше ауыл қоныстанған499. 

Қоржынкөлде қоныстанған арғындар жазда Сарыөзек, Құсақ, 
Ақтасты, Сонаткөк, Томарсуат, Құнпайқатын бейіт, Жыланды 
Мантен сияқты жайлауларды жайлап, одан әрі Шұңқыркөл, 
Қызылкөл аңғарына қарай ауысып Едіге, Ауызкөл сияқты 
күздеулерде тоқтаған500.

Ақтау болысында арғындар ішінара ғана қоныстанған. 
Болыстықтың 4-әкімшілігінің құрамында қанжығалының 
өтеміс атасынан өрбіген үш ауыл Манақ өзенінің бойындағы  
Қаратұмсық,  Сазамбай қыстауында қыстаған.   Ақтаулық 
арғындардың таралуы төмендегідей өрбиді: Арғын-Қарақожа-
Момын-Қанжығалы –Шіпек- Есен   -Жапар - Шағалақ -Өтеміс. 
Бұл жердегі арғындар қыпшақ ауылдарымен көршілес орналасқан. 
Шілде-тамыз айларында Ескене, Жалғызтөбеқұдық жайлауында 
көшіп жүрген501.  

Моншақты болысындағы арғындар ішінара қоныстанған. 
Моншақты болысының негізін керей, қыпшақ және Кіші жүз 
Жетірудың рамадан ауылдары құраған. Моншақты болысының 
1-әкімшілігінің екі ауылын Бегендік руының қозған атасынан 
өрбіген ауылдар құраған. Олардың қоныстары Мұртайбұлақ, 
Ұзынағаш қыстауларын алып жатқан. Моншақты арғындарының 
таралу тегі келесідегідей: Арғын –Қарақожа-Мейрам-Бегендік-
Көксал-Қозған502. 

Атасу болысында да арғындар ішінара қоныстанған. 
5-әкімшілік ауылын толығымен Алтай руының ақбура атасынан 
тараған  8 ауыл құрап,  ауылдар Сарысу өзені бойында қыстаған.  
Атасу арғындары келесідегідей өрбіген: Арғын-қуандық-алтай-
мойын-саңғай- қареке-ақбура. 1896 жылы қауымнан 51 шаңырақ, 
327 адам тіркелген. Жазда Қарымбай өзенінің жоғарғы асығын 

499 МКЗ. Акмолинский уезд. Поаульные таблицы - 58-62-б.
500 Сонда. Таблицы статистических сведении об использовании по отдельным 

стоянкам и площадям.  -458-460-б.
501 Сонда. Поаульные таблицы - 278-279-б.; Сонда. Таблицы статистических 

сведений об использовании по отдельным стоянкам и площадям.  – 506-б. 
502 Сонда. Поаульные таблицы - 90-91-б.
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бойлай жайлауларға қоныстанған503.  
Сонымен Ақмола уезін толығымен дерлік арғындар қоныстанды 

деуге болады. Арғын тайпалары 20 болысты құраған. 1897 жылдары 
уезде 25 870 шаңырақтан тұрған 132 ауыл болған.

§ 8. Қарқаралы уезіндегі арғындар

Семей облысы 1868 жылғы 21 қазанда Уақытша  ережеге 
сәйкес Орал, Торғай, Ақмола облыстарымен қатар құрылған.  

Семей облысының Қарқаралы, Павлодар, Семей уездері жерін 
арғындардың қоныстануы 1757 жылдарға келіп саяды. Жоңғар 
шапқыншылығы түбегейлі талқандалғаннан кейін бұл жерлерге 
Ақмола округіндегі арғындардың бір бөлігі Балқаш көлінің 
жағалауы арқылы келіп, Семей губерниясының солтүстік-батыс 
және батыс аймағына қоныс тебеді. 1810 жылдары арғындар 
жергілікті наймандарды ығыстырып, губернияның шығыс және 
оңтүстік-шығыс бетін иемденген. Осылайша арғындардың 
Семей губерниясындағы өрісі кеңейе түскен504. Н.А.Логутовтың  
жазбалары бойынша арғындар Балқаш өзенінің солтүстігіндегі 
Бетпақдала өңірін 1723 жылдан қоныстана бастаған505. 

Семей облысында 1889 жылы барлығы 604 517 қазақ, соның 
ішінде 56 946-ы отырықшы, 547 577-і көшпелі болған506.

1863 жылы Қарқаралы округінде 17 болыстық 101 ауыл, 18398 
шаңырақ болған507.

Қарқаралы уезінде арғындардың саны мен мерзімдік 
қоныстарын анықтауға 1898 жылғы осы уезде жүргізілген санақ 
парақтарын негізге алдық. 

Қарқаралы уезінде арғындар жергілікті қауымның негізгі 
бөлігін құраған. Мұнда арғынның Тарақты, Қуандық, Қарауыл, 

503 МКЗ. Акмолинский уезд. Поаульные таблицы - 286-287-б; Сонда. 
Таблицы статистических сведении об использовании по отдельным стоянкам и 
плошадям.  – 512-б. 

504 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 
казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии. // Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. – Семей. 1929.  - 15-б.

505 Сонда,  - 44-б.
506 Алекторов А.Е. Материалы для изучения страны, истории и быта 

киргизов. Вып. 2. – Оренбург. 1892. - 16-б.
507 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

енеральнаго штаба. Ч.ІІІ. Сост. Красовский. СПб. 1868. – 221-б.
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Қанжығалы, Тобықты, Қамбар руларынан және Қаракесектен 
тараған Таз, Байбөрі, Жалықбас, Танас, Майқы, Машай, Жанту 
руларынан, сондай-ақ ішінара төре-төлеңгіт, жалайыр, табын, тама, 
жағалбайлыдан тараған қауым және өздерін ІҮ халифа Әлидің 
ұрпағы санайтын қожалар қоныстанған508.

Жергілікті арғындардың айтуынша, арғындар Қарқаралы 
жеріне ХҮІІ ғасырдың соңғы жылдарынан келе бастаған.  

Ақсары болысының 5-әкімшілік ауылының ақсалдарының 
статист мамандарға айтуы бойынша, 1728 жылы Алтай мен 
Қаракесек руының қауымы Қарқаралы жеріне Түркістан өңірінен 
қоныс аударған. 20 жылдай уақыт өткен соң, 1748 жылы  Барақ 
сұлтанның жіберуімен оның ұлы Бөкей сұлтан келеді. Бөкей сұлтан 
алтай және қаракесек арғындармен бірлесе отырып, Қарқаралыға 
қоныс теуіп орнығып алған қалмақ және түрікмендермен шайқасқа 
белсене кіріскен. Бөкейдің екінші ұлы Шыңғыс тұтқынға түскен 
түрікмен қызы Жекепарға үйленіп, одан тараған ұрпақтар Ақсары 
болысының 5-әкімшілік ауылын құраған. ХІХ ғасырдың 20-
жылдары қарқаралық болған қаракесектер Боқты, Кент, Қарқаралы, 
Қу, Арқалық тауларынан Алтай руын ығыстырып, алтай-арғындар 

508 МКЗ. Каркаралинский уезд.- Спб., 1905. Приложения. Картограмма 
киргизских родов Каркаралинскаго уезда.
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Ақмола уезіне қоныс аударған509. Алтай-арғындарын Ақмола 
уезіне  қоныс аударуына тек қана қаракесектердің қысымы әсер 
еткен жоқ, 1824 жылдары  алтай-арғындар қоныстанған жерлерге 
орыс әкімшілігі казак бекіністерін сала бастады510.

Ал, Берікқара болысының қазағы Мұхамед Итқараның айтуы 
бойынша, арғындар Қарқаралы уезі жерін ертеден қоныс еткен. 
«Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» жылдарында Түркістан 
өңіріне қоныс аударып, кейін қолда қалған малдарымен  өз 
атамекендеріне қайта көшкен.  Аңыз бойынша, алтай-темештердің 
40 шаңырағы Қарқара жерінде көшіп жүрген наймандарды 
кезіктіріп, олардың 40 жылқысын сойып тастайды, сонда 
наймандар біз бұл жылқылардың құнын сұрамаймыз сендерге 
берген ерулігіміз болсын деп, өздері  көшіп кеткен екен511.

Қарқаралы уезіндегі арғындардың таралуы жайында 
ел арасында аңыз-әңгімелер көп сақталған. Қу болысының 
3-әкімшілік ауылының 18-шаруашылығының ақсақалы Мақат 
Ақайдан статистар жазып алған аңыздың  біріне көңіл аударайық: 
«Арғынның бел баласы Мейрам 14 ата бұрын (ХІХ ғасырдың ақ 
кезімен есептегенде) өмір сүрген. Әдет-ғұрып бойынша, қызды 
ұзатқанда күйеу жігіт ауылына қызды шешесі алып барады. Мейрам 
Алшын Құдыстың қызы Зазияны алғанда жолдың ұзақтығына 
байланысты оны шешесінің орнына әпкесі Шұбыртпалы алып 
барады, өздерімен бірге Қарқабат күң мен Қамбар құлды  ертіп 
алып, олар қаракесектер арасында қалады. Мейрам кейін 
Шұбыртпалыны екінші әйел, күң Қарқабатты үшінші әйел етіп 
алады. Зазиядан Қуандық, Бегендік, Шегендік, Сүйіндік деген 
төрт ұл туылып, одан бірнеше ру тармағы тараған. Қарқабаттан 
Болатқожа туылып, ел арасында Қаракесек атанып кеткен. 

Зазиядан туылатын осы төрт ұрпақ «бәйбіше баласы», ал 
Шұбыртпалы мен Қарқабаттан туылатын ұрпақ «тоқал» баласы 
атанған.  Бәйбіше балалары мен тоқал балалары жастайынан 
қақтығысып, өскен, Болатқожа бәйбіше ұлдарынан қорғанға 
тығылып, оларға кесек лақтырып, қорғанған екен, содан қаракесек 

509 МКЗ. Каркаралинский уезд. Примечание к пообщинным таблицам. – 20 
б.; Заселение – 9-10-б.

510 Сонда. – 13-б. 
511 Бұл да сонда. 10-б.
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атанып кеткен. (Тағы бір жорамал бойынша жеңгелерінің қойған 
атына байланысты «қаракесек» атанған)»512. Мейрам рулар 
бірлестігінің таралуы жайындағы осыған ұқсас аңыздың бір 
нұсқасы 1915 жылғы «Қазақ» газетінде жазылған513. Мейрамнан 
тараған Қуандық руы Ақмола уезінде, Сүйіндік пен Бегендік руы 
Павлодар уезінде, Шегендік руы Атбасар уезінде шоғырланған. 

Қу болысының 3-әкімшілігінің 9-ауылының ақсақалы Мұсатай 
Тәттімбет ата-баларының қоныстануы жайында: «Қанжығалыдан 
шыққан Абыз би мен Шомақ би Қаракесек руының қауымын 
Сарыарқа даласына шақырып,  Қу Едірей тауында көшіп-қонып 
жүрген қанжығалы арғындармен көршілес орналастырған. 
Аңыз бойынша Абыз би мен Шомақ бидің шақыруын Қазыбек 
биде қабыл алып,  Қазыбек бидің жіберген адамдары Сарыарқа 
даласын мақұлдаған соң көше бастаған. Осылайша Абыралы, 
Бөрлі, Дегелең, Ақбота, Едірей, Қу, Сартай, Мойынты, Ақшатау, 
Қызылтау болысының арғындары бощаннан бастау алады», - 
дейді514. 

Ауыл ақсақалы қызметін атқарған Мұсатай Тәттімбет 
күйші-композитор Тәттімбет Қазанғапұлының ұлы. Тәттімбет 
Қазанғапұлына (1815-1862) домбырашылық өнер арғы тегінен 
тараған. Тәттімбетттің әртүрлі тақырыптарда қамтыған 40-тан 
астам күйлері бар. Тәттімбет Шаншардың 3-әйелі Нұрбикеден 
туылған. Шығу тегі келесідегідей тарқатылады: Арғын-Мейрам-
Қаракесек-Ақша-Бощан-Таз-Бұлбұл-Шаншар-Бертіс-Бектемір-
Мәшеке-Қазанғап-Тәттімбет. 

Енді Әлихан Бөкейхановтың жазбасына назар аударайық: 
«Қаракесек Түркістанда жүріп, Арқаға Пошан Қазыбек би жер 
шолуға кісі жіберген. Бұ кісілер Қу, Едірей, Мыржықта шалқып 
байып отырған Қанжығалы абыз Шомаққа келген. ...Бошан мұнда 
ауып келген соң, ...Қазыбек Қанжығалыны мүйіздеп, Қу, Едірейден 
қуған. Абыз Шомақ аулы осы күні Песжан қаласы тұсында он 
шақырымда болады, Қарқаралы, Қарақұс, Едірей, Қу, Баянауыл 
тауларын бес қазалық дейді...», дей отырып, «Қарқаралы уезі 

512 МКЗ. Каркаралинский уезд. Примечание к пообщинным таблицам. -33- 
б.; Заселение. -15-б.

513 Сұңқар. «Темірші» //«Қазақ» газеті. 1915. -А., 1998. -199-б. 
514 Сонда, Примечание к пообщинным таблицам. -1-б.
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бәрі қаракесек» - деп негіздейді. Бұл жерде әрине Қарқаралыда 
қаракесектердің басым екендігін айтып тұр515.

Едірей болысының 3-әкімшілік ауылының 29-
шаруашылығының ақсақалы Исламбек Жүсіптің айтуынша, 
олар бощанның алтыншы ұрпағы. Бощан Сарыарқаға қоныс 
аударған кезеңде қаракесектер малға кедей, ал қанжығалылар 
ауқатты болған көрінеді. Бощанның артынан қаракесектің басқа 
рулары Сарыарқаға қарай ағылған. Қазыбек би Абыз бидің қызын 
айттырып, одан Қонай би туылып, ол Шідерті өзені бойында 
жерленген. Бощан дәуірінен-ақ Сарыарқадағы қаракесектердің 
малына мал қосылып, көбейіп, бертін келе олар қанжығалыларды 
Едірей тауынан ығыстырған. Қанжығалылар бірте-бірте Баянауыл 
тауы және одан әріге қоныс аудара бастаған. 

Осылайша Кент, Боқты, Қу-Едірей тауларына қоныстанғаннан 
кейін, арғындар Абыралы тауларының етегін иемденген.  
Абыралы тауының етегінде байбөріден тараған кедей-арғындар 
(арғын-мейрам-қаракесек-ақша-бощан-байбөрі-жүгней-кедей) 
қоныстанған. Бұл жерде кедейден өрбіген асан, қырғыз және 
олардан өрбіген  шыбынтай, еділбай, тағай, шалабай, тағатбай, 
ақкісі, тіней әулеттері қоныстанған. 

Қарауыл-арғындар болса Арқалық тауының етегінде қоныс 
тепкен516.

Ал, Қарқаралыдағы Дегелеңді қоныстанған тарақтылар 
өздері отырған қыстауларға бұл жерде ертеректе өздерінің ата-
балары қоныстанған деген негізбен 1763 жылдары Ақмола уезі 
жеріндегі Ортау және Ақтау тауларының етегінен қоныс аударған. 
Сойырғас-тарақтылар болса, Омбы уезінің солтүстік бөлігінен 
қоныс аударып, алдымен Темірші болысы жеріндегі Көкшетау 
тауының етегіне қоныс тепті.

Қарқаралы ішкі округы болыстарының құрамындағы 
Арғын руларының қыстаулық, жайлаулық қоныстарын толық 
қамтыған автор Шоқан Уәлиханов болып саналады. Оның 
жазбасы бойынша, қарқаралылық тарақтылар жазда Көксеңгір, 
Үшқара, Ақбесті, Көкшетау, Жарадыр, Мейзек жайлауларында 

515 Қыр баласы. Жауап хат. // «Қазақ» газеті. 1915. – 189-б. 
516 Сонда. Заселение. – 11-б.
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жайлап, Шу өзеніне дейін көшіп жүрген; Жалықпас болысын 
құраған қаракесектер жазда  Қу, Желдітау, Үшқатын, Семізбұғы, 
Жосалы Шешенқара, Ботақараға көшкен; шаншар-қаракесектер 
қыстауларынан 180-250 шақырым  шақырым жердегі Нұра, Қарасу, 
Өлеңті, Шідерті өзендерінің аңғарындағы жайлауларға көшіп-
қонды. Алтеке сарым, қарсен және қояншытоғай қаракесектер 
жазда Нұра, Сарысу, Талды, өзендері және Байғара көлі аңғарында; 
қамбар-қаракесектер жазда Тоқырауын өзені аңғарында; мәмбетай 
және жүзбенбет тобықтылар жазда Шыңғыстау етегінде көшіп-
қонған517. Ш.Уәлиханов Қарқара ішкі округы арғындарының  
Тарақты, Көшім-байбөрі, Жалықпас, Нұрбике-шаншар, Айбике-
шаншар, Қара-айтымбет, Алтеке-сарым, Керсен-керней, 
Қояншытағай, Дүйсенбай-шекшек, Қарауыл-қамбар, Мәмбетай-
тобықты, Дадан-тобықты, Жүзбенбет-тобықты  қауымдарындағы 
мерзімдік қоныстарының толық тізбегін берген. Біз бұл құжатты 
қосымша бөлімде беріп отырмыз.

Қарқаралы жерінде қазақтардың ру-тайпалық құрамы мен 
саны жөнінде маңызды дерек Н.Коншиннің жазбалары болып 
табылады. Н.Коншин 1853 жылы Қарқара аймақтық приказы, 
Шекара басқармасының тапсырмасы бойынша сұлтан Солтабай 
Біралин, сұлтан Арсланбек Таукин және жергілікті қазақ 
Жандерке Құдабай дайындаған «Қарқаралы өңірінде көшіп 
жүрген Орта жүз қазақтары» және 1884 жылы Далалық Генерал 
Губернаторлықтың канцеляриясының тапсырысы бойынша 
Уездік басқарма дайындаған «Қарқаралы уезі болыстарының 
ру-тайпалық құрамы мен санын» деп аталатын екі құжатты 
1901 жылы шыққан «Памятная книжка Семипалатинской 
области» жинағына жариялатқан518. Бұл құжатты Қарқаралы уезі 
тайпаларының құрамы мен санына жол сілтеуші десе де болады. 
Құжатты жергілікті сұлтандар құрастырғандықтан ХІХ аяғындағы 
рулардың санын нақты деп қарауға болады. Аталған құжат 
бойынша Қарқара ру-тайпаларының құрамы келесідегідей:

517 Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т.4. – Алма-Ата. 1985. 
- 184-155, 409-б.

518 Памятная книжка Семипалатинской области на 1902 год. Вып. ҮІ. 
Семипалатинск. 1901.- 1-54-б.
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Қарқаралы өңіріндегі Орта жүз қазақтары (Солтабай Біралин, 
Арсланбек Таукин, Жандерке Құдабай құрастырған. 1893 ж.)519

Билік құрған 
басты ру

Руы Ру тармағы Рулар 
қоныстанған 
болыстар

Арғын -мейрам Қаракесек Бощан Айбике-шаншар, 
Нұрбике-шаншар, 
Көшім-байбура, 
Жағалбайлы-
байбура

мамай Қарсон-керней
майқы Алтеке-сарым
танас Қара-айтымбет, 

Қарауыл-қамбар, 
Дүйсембай-
шақшақ, Қояншы-
тағай

жалықпас Жалықпас
Арғын-мәмбет мұсабай сары Мәмбет-тобықты, 

Жүзмәмбет-
тобықты

-//- -//- қоңыр Күшік-тобықты
-//- дадан манас, ақсақ, 

қалдау
Дадан-тобықты

Тарақты Жауқа, шор, 
қармыс

әли, сары, бөкей, 
жантоқа,  

Тарақты

әлеуке, күгедай, 
апай, тоқтауыл

Ақмола округінде

керей бекназар шоқантай, мотақ, 
қожакелді

Керей

-//- қосай ақымбет, нұралы Керей
Төлеңгіт мамадияр қырғыздардан 

құралған
Төлеңгіт

-//- құсшы, қалмақ қалмақтардан 
құралған

Төлеңгіт

519 «Росписание киргиз Средней Орды, кочующих в Каркаралинском округе» 
Из записок Н.Коншина. Заметка о киргизских родах и султанах в Каркаралинском 
крае // В кн: Памятная книжка Семипалатинской области на 1902 год. Вып. ҮІ. 
Семипалатинск, 1901. -1-54-б.
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1884 жылы Қарқаралы уездік басқармасы құрастырған тізім 
бойынша Нұра болысында барлығы – 1157 шаңырақ, Дағандел 
болысында – 1477, Бақанас болысында – 1098, Темірші болысында 
– 1912, Мойынты болысында – 2420, Абыралы – 1927, Сартай 
болысында- 1087, Қу болысында  - 1677, Ақшатау болысында – 
1226, Кент болысында – 1534, Едірей болысында – 1140, Арқалық 
болысында – 1393, Қотанбұлақ болысында – 1231, Берікқара 
болысында – 1300, Бөрілі болысында – 1230, Тоқырау болысында 
– 1293, Шұбартау болысында - 1775, Қызылтау болысында – 1074, 
Дегелең болысында – 1887, Ақсары болысында – 1548, Батыс-
Балхаш болысында – 1252 шаңырақ болған екен520. Ал, 1895 жылы 
уезд бойынша аталған болыстарды қосқанда 194 әкімшілік ауыл, 
32383 шаңырақ, 139867 адам тіркеуге алынған521.

1884 жылы Қарқаралы уездік басқармасы құрастырған 
рулар кестесі

Болыстар Билік еткен басты ру Рулар Шаңырақ саны
Нұра сарым байдәулет 

айдабол 
қоңырбай 
деріпсалы
табын 
алшын 

250 
307
200
200
100
100

керей (қосай) нұралы 
сарыбай 
маямыр  
бақтыбай-
сары байсейіт 
қасқа

347
200
180
80
320
350

керей (бекназар) шоқантай  
қожакелді 
малдыбай
мотақ 

500
400
98
100

520 «Росписание киргиз Средней Орды, кочующих в Каркаралинском округе» 
Из записа Н.Коншина. Заметка о киргизских родах и султанах в Каркаралинском 
крае // В кн: Памятная книжка Семипалатинской области на 1902 год. Вып. ҮІ. 
Семипалатинск, 1901. -44-50-б.

521 Список киргизских волостей в Семипалатинской области. /В кн:  Памятная 
книжка Семипалатинской области на 1897 г. Семипалатинск, 1897. -128-б.
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Темірші ақкісі 
сенкебай
найза

120
170
60

майлық қораз
қожамберді 
баймет

110
100
90

дүйсембай тоғалақ
иір  
шашты

100
150
300

қамбар айт
олжас

362
100

қырғыз естеке
найман 
жүнды

70
70
110

Мойынты қарсен аралбай
танабай
құлназар
алыкөл
ерназар
үшағайынды

350
432
200
350
100
228

шұбыртпалы көкала
күйелі

300
200

қояншы-тағай асай
кешубай

55
25

керней шан
балта

130
50

Абыралы байбөрі темірәжі 
үсен
жүгіней

165
150
1142

жалықпас қырғыз
қошқар

50
180

қамбар толыбай 
шана 
сарман 
тілеу

50
50
40
100

Сартай көшім көшім елшібек 
жақсыбек 
жаныс

500
200
287

байбура көрпе 
жарбол

50
50
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Қу нұрбике-шаншар тілеуке
бертіс
жәнібек
намапай
тұрлыбек
сары

428
528
353
150
64
50

тарақты жантоқа
тоқтауыл

54
50

Ақшатау керей шан
балапан
балты
түйте

350
226
300
350

Кент айтымбет мырзакелді 
жанақ

50
100

тілеубай қаратеке
бостыбай

100
100

қожан жан
құнанбай

100
100

қарауыл байтұған
құттықадам

300
100

қырғыз байты
қанкелді
бектемір

30
100
20

жағалбайлы балғожа
сайрақты

120
60

төлеңгіт қыпшақ
темеш

74
100

бөкейхан 80
Едірей айбике-шаншар тыныбек 

келдібек
212
728

алдиар қосқұлақ 
жақсылық

70
130

Арқалық айбике-шаншар қазымбет
бекболат
бөдене
балапан
тыныбек
алдамжар

200
84
50
50
116
100
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қара кемпір қожамжар
ағыш
байтерек
сатерек

150
50
100
100

алдиар күшік
қосқұлақ

20
50

намапай Құлғара
майлыш

50
43

үсен - 200
құдайберлі - 30

Қотанбұлақ тобықты базарқұл
ақсары
құттыбай
кенжебарақ
тоқал

330
200
150
60
491

Берікқара шекшек нұралы 150
қара тоқан

жарас
100
300

алтөбет алтөбет 250
төлеңгіт тоты

жалайыр
қамбар
қанжығалы
садыр
қырғыз
тілеу 
айтымбет

30
50
70
150
30
50
52
50

бөкейхан 18
Бөрілі жалықпас болат

аман
бақан

150
430
550

шаншар бертіс
жарылған

50
50

Тоқырау сарым қожеғұл
күлік
өтеміс

200
200
413

алтеке қойкел
атембек-жарас

200
250

бөкейхан - 30

20-585
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Шұбартау мамадайы ақтөс
жалаңтөс
боран

250
300
250

қалмақ - 450
құсшы - 350
сабаншы - 162
абылфейіз - 13

Қызылтау қояншы-тағай тапай
қояншы
дәулет

350
200
504

бөкейхан - 20
Дегелең байбура кешубай

кедей
407
180

тарақты жантоқа
сары

150
250

ырғақты ырғақты 100
шөптеміс боқай

сарытұрсын
200
100

шақабай бөген
төлебай

150
50

жағалбайлы балғожа
ақшал
сирақты
келеші

200
25
50
25

Ақсары құдайберді үсен
қосағал

60
340

алтай итболды
байболды

100
150

қара жүзен
өтеп
тоқабай
қожас

30
50
50
340

сейіт сейіт 30
төлеңгіт қырғыз

қамбар
тарақты
рамадан
қанжығалы

120
83
40
60
60

бөкейхан - 35
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Батыс Балқаш тобықты ақсақ
қалдау
бораншы
жұбантаяқ
құланшы

301
579
212
60
100

Көрсетілген кесте, Қарқаралы жерін мекендеген руларды 
анықтауға негізгі бағыт бола алады. 

Қарқаралы   уезіндегі арғындардың  ХІХ ғасырдың аяқ кезіндегі  
санын нақтылауда 1898 жылы уезд төңірегінде жүргізілген санақ 
парақтарын негізге алдық. Санақ парақтарындағы рулық кестеге 
назар аударатын болсақ, уезд тұрғындарының басым бөлігін 
арғындар құрағандығына көз жеткізуге болады. Уезде арғындар 
арасында төре-төлеңгіт, уақ, керей, табын, жағалбайлы рулары 
ішінара қоныстанған. 

1897 жылы Қарқаралы уезінде 21 болыстық, 194 шаруашылық 
ауыл, 32383 шаңырақ, 139 867 қазақ өмір сүрсе, әкімшілік қайта 
құрулар кезінде кейбір болыстардың Семей, Әулиеата уездеріне 
берілуі нәтижесінде Қарқаралы уезінің шекарасы тарылып,522 1898 
жылы санақ бойынша, 18939 шаңырақта 104151 адам өмір сүрген. 
Уезд өз кезегінде 14 болысқа, оның ішінде 141 әкімшілік, 5400 
шаруашылық ауылға бөлінген. 1898 жылы Қызылтау болысында 
6 әкімшілік ауыл, 224 шаруашылық ауыл, 906 шаңырақ, 4860 адам 
тіркелген. Осыған сәйкес Нұра болысында – 10-464-1089; Берікқара  
болысында – 8-413-1399-8456; Ақсары болысында – 8-375-1541-
8947; Кент болысында – 13-355-1429-7848; Тоқырау болысында – 
10-531-1358-7069; Темірші болысында – 14-707-1825-9953; Абралы 
болысында - 14-455-1626-9118; Бөрлі болысында – 7-303-981-
5099; Дегелең болысында – 12-374-1463-7147; Ақбота болысында 
– 10-384-1135-6285; Едірей болысында – 12-342-1881-10820; Қу 
болысында 11-363-1509-8199; Сартай болысында – 6-110-797-4439 
болған.523 Осы санның қаншалықты Арғынға тиесілі екендігін 
алдымыздағы тараушаларда көз жеткіземіз.

522 Памятная книжка Семипалатинской области на 1897 г.  Семипалатинск. 
1897. – 128-б. 

523 МКЗ. Каркаралинский уезд. Итоги по волостям и общий по уезду. 574-
575-б.
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Н.А.Логутов кестесі бойынша, 1926 жылы Қарқаралы уезінде 
барлығы 31867 арғын, 648 тарақты шаруашылығы болған. 
Атап, айтқанда Қу болысында 6393 арғын, 160 тарақты; Абралы 
болысында 5855 арғын, 488 тарақты; Ақсары болысында – 2127; 
Кент болысында – 5777; Балқаш болысында – 5237; Шет болысында 
– 6478 арғын шаруашылығы тіркелген.524 Семей облысындағы 
қазақ тайпаларының басым бөлігін арғындар мен наймандар 
құрайтындығын Н.А.Логутов кестесі тағы да дәлелдей түседі. 

Қарқаралы уезіндегі Арғын рулары

Арғын 

 Момын              Тарақты

Қуандық      Қаракесек     Қарауыл      Қанжығалы   Тобықты Әлі
        Сары 
Алтай  
Темеш    Ақша      Түйте
       Майқы
   Бощан     Танас

Жанту   Таз   Байбөрі  Машай   Манат  Жалықбас

 Нұра болысында арғынның Қаракесек руының түйтеден 
тарайтын майқы тармағының сарымнан өрбіген тоқсан бөлімінің 
жиенкелді, мастан және алдияр аталарынан тараған қауымдар тұрып 
бірнеше ауылды құрады. Осы болыстың 10 әкімшілік ауылындағы 
байдәулет, бәйімбет, жанкел, қойкел әулеттері майқының алтеке 
бөлімінің өтеген және әлмұрат атасынан өрбіген. Олардың 
ағайындарының бір бөлігі Тоқырау болысының 6-әкімшілігін 
қоныстанған.

524 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 
казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии. // Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. – Семей. 1929.   -45-
46-б.
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Нұра болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Мейрам 

Қаракесек

Түйте

Майқы

Сарым 

Тоқсан 

Жиенкелді    Мастан*   Алдияр

Құдайберді   Құлжан   Мамыр   Амалдық

Байдәулет   Айдабол Қоңғырбай    Қадыр

Байтоқа        Мәмбет  
Жантоқа  Деріпсалы  Маман  Шұбаш  Шандыген  Кенжебай
Жабағы          
Ерубай  Қарамыс       Атантай   Қаламбай 
Шуақ  Қыдырәлі        Абайла   Қойайдар
Төле          Ботантай   Есілбай 
      
         Жанғұтты     
  
Қосжан, Құлбай            Сәтбек 

  Қалдабай  Өтес  Тілеуке  Бөрі  Байбөрі  Күшікбай Мамық

Қызылтау болысының  1-әкімшілігінде төлеміс, есембай, 
Елбай руларының 7-8-ұрпақтары;  2-әкімшілігінде Төлеміс 
руының 6-ұрпағы, дайрабай, берлібай, Жабай руының 6-ұрпағы, 
ал Итқара руының 3-ұрпағы;  3-әкімшілігінде Сазанбай, Атабай, 
Бөде, Еділбай, Тастемір, Сазан рулары; 4-әкімшілігінде Ақжан, 
Тыныбек, Башығұл, Өміртай, Кішкенебала, Жаужан, Құлмырза, 
Ақжан, Құлмырза рулары; 5-әкімшілігінде Қоянғылы, Лекер, 
Қоянғылы, Қайберлі, Жамет, Қаратеке, Бабамыр, Сыбақ, Жаныбек, 
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Ашен рулары; 6-әкімішілігінде  Мамай, Мұрат, Ерназар рулары 
қоныстанған. 

Қызылтау болысының арғындары Талды, Нұра, Қармыс 
өзендерінің  бойында қыстаған. Олар қыстық баспаналарды салуға 
ХІХ ғасырдың 1840 жылдардан бастап салына бастады. 1898 жылы 
болыстықта 906 шаңырақ, 4860 адам өмір сүрді.525

Қызылтау болысындағы жайлаулар – Айсабейті, Ақмола, 
Былқылдақ (Жамболды бейіті), Былқылдақ, Пышан бейіті, 
Шекенбейіті, Тұщықарасу, Тоқбай бейіті, Үшқұдық, Апар 
өзенінің жағалауы, Белқұдық, Қатпар, Кебейбейіті, Егіндікөл, 
Жарылғап, Ағыбайшешесі, Мешіт, Қарабаек, Сарыобалы, Байтоқа, 
Белқұдық, Бесқұдық,  Дөңгелекақши, Жаназарошағы, Қонғыроба, 
Қызылқұдық, Тастыбұлақ,

Ақсары болысының 2-, 3-әкімшілігін толығымен арғынның 
Байбөрі, Үсен және Құдайберлі руларынан тараған қауым құрады.  
1898 жылы 2-әкімшілікте барлығы 209 шаңырақта 1319 арғын, 
3-әкімшілікте 218 шаңырақта, 1334 арғын болған526. Ақсары 
болысының 2-, 3-әкімшілік ауылдарын құраған Құдайберлі руынан 
тараған қауым құраған. ХІХ ғасырдың 20-жылдарына дейін 
құдайдерлілер отырған қыстауларда Алтай руының ауылдары, 
ал одан кейін бұл қыстауда  Шаншар руы, ХІХ ғасырдың 40-
жылдарынан бастап, шаншармен ағайынды Құдайберлі руының 
қауымдары Едірей және Арқалық тауларының етегінен қоныс 
аударды527.  

2-әкімшілік ауылында  толығымен дерлік құдайберді-
арғындар тұрды. Осы қауым құрамындағы руы байбөрі-арғындар 
Ақсары болысындағы Майсор қыстауына Абралы болысынан 
қоныс аударған. Қауым қыстаулары Қопа көлінің аңғарында 
салынды. Бір әкеден тараған ағайын ауылдар бір-біріне көршілес 
қонды. Мысалы, 2-әкімшілік ауыл құрамындағы Тұрар Бекқұл, 
Дүйсенбай Бекқұл, Әубәкір Сәтбай, Зейін Бекқұл ақсақал 
ауылдары ағайын болғандықтан бірге көшіп-қонған. Жайлауға 3 
мамырдан көтеріліп, Көлтұмсық жайылымына тоқтап, одан кейін 
Нұра өзені бойындағы Ақтас жайлауында екі ай, Алтынды өзені 

525 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы – 2 -23-б. 
526 Сонда, Поаульные таблицы. – 122-123; 126-127-б.
527 Сонда, Примечание к пообщинным таблицам.  – 14-б.
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бойында Шешенқара жайлауында екі ай отырып, қыстауға 15-
қазанда оралды528. Қауымда барлығы 1898 жылы 209 шаңырақта, 
1319 адам қоныстанған529.   

3-әкімшіліктегі арғын ауылдары 58 шаңырақты құрады. 
Руы үсен-арғындар  Байатар, Тасшоқыда қыстаған. Қалған 
шаруашылықтарда толығымен құдайберді-арғын әулеттері 
қоныстанған. Әр шаруашылықтың жеке қыстауы болғанымен, 
жайлауға оншақты шаруашылық ауыл қатар қонды. Жайлауға 
бірнеше ауыл бірге көшті.  Мал азығын қамтамассыз ету 
мақсатында жаз уақытында екі-үш үй жайлауға көшіп-қонды. 
Мысалы, Ф.Щербина экспедициясы материалдарына сүйеніп 
айтар болсақ, Сасан  Ерен, ағайынды Сатыбалды және Құрымбай 
Саққұлылар, Шолан Бердалы, Ахмет Жарылғас, Тұяқбай Мәмбет, 
Шұңғылтай Сердалы, Жанжағылбай Ермекбай Смақ Боқан 
ақсақалдың ауылдары Қарамола, Ақбаршабейіті жайлауларында 
көшіп-қонса, Жанақбай Қамбар, Болатбай Жабосын, Қошқымбай 
Бажхан, Тұмарбай Жақсылық, Қотан Бимырза, Қарымбай 
Еділ ақсақалдың ауылдары Алтынды өзенінің Қоғамбай 
сағасы бойында, Жылқыбайбейіті, Аралбейіті жайлауларында, 
Тұяқбай Мәмбет ауылы Есенаманкөл жайлауында, ал қалған 
ауылдар Қарамола, Қатынтөбе, Нұра өзені бойындағы Ақтас 
жайлауларында жазды өткерген. Бұл ауылдардың алды жайлауға 3 
мамырдан бастап көтеріліп, қыстауға 15 қазанға дейін оралған530. 
Тұрғанбай Қуанышбай ақсақалдың ауылы казактарға берілген 
жерде қыстаған. Бұл қауымдағы арғындар 1898 жылы 218 
шаңырақта,  1341 адам болған531.

4-әкімшілік құрамындағы темеш-арғын Қазанғап Ниязбай, 
Кенжебай Шынтемір, Қадырбай Ермек ақсақалдың ауылдары 16 
мамырдан бастап, Көктас жайлауына қарай көшкен532. 1898 жылы 
осы темештер 17 шаңырақта 97 адам болған533.

528 МКЗ.Каркаралинский уезд. Таблицы статистических сведений об 
использовании отдельных стоянок на площадях общаго пользования. -234, 739 
-б.

529 Сонда, -123-б.
530 Бұл да сонда, -728, 734, 739-б.
531 Бұл да сонда, -127-б.
532 Бұл да сонда, -728-б.
533 МКЗ.Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. -131-б.
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5-әкімшілігінде арғынның Қуандық руынан тарайтын темеш 
ру-тармағының бір қауымы жергілікті төре-төлеңгіттермен аралас 
отырды, олар Жарлы өзенінің бойындағы  Қособа, Тұқыршілік, 
Бесоба қыстауларында қыстаған.  1898 жылы 20 шаңырақтан 31 
тұрғын тіркелген534.

8-әкімшілік ауылын толығымен дерлік арғынның Алтай 
руынан өрбіген байболды, итболды әулеттері құрап, олар 50 
шаруашылық  ауылға бөлінді. Алтай-арғындардың арасында бір 
ауыл ғана төлеңгіттер отырды. Олардың қыстаулары Нұра өзенін 
бойлай салынды. Бұл қауымның арғындары жайлауға алысқа ұзап 
кетпеді. Көптеген ауылдар қыстаудан жайлауға қарай кешірек 
көтерілген. Олар бір жайлауда тұрақты тоқтамай, жайылым 
ауыстырып отырған. Маусымның басына дейін Алтынсу өзені 
бойына көшіп барса, маусымның соңына дейін Аралбайбейіті 
жайлауында, шілде айынан Ақбастау өзенінің бойындағы 
Қырғызқатын жайлауына, одан Нұра өзенінің Алтынды сағасында, 
одан әрі Жылқыбай бейіті жайлауына барып қоныстанған. Бұл 
әкімшіліктегі алтай-арғындар 1898 жылы 232 шаңырақта 1311 
адам болған535.

8-әкімшілік ауылы 51 шаруашылықтан тұрған. Соның екі 
ауылын Бөкейханнан тараған төлеңгіттер, қалған ауылдарын 
арғынның Алтай руынан тарайтын байболды, итболды аталарынан 
өрбіген қауым құрады.  Ауылдар  Құрөзек, Нұра өзендерінің 
бойындағы  Аққора, Көктас, Сарыадыр, Күйік, Қоянды, Тасқора, 
Қарағанды сияқты қыстауларда қыстаған. Әкімшілікте 1898 жылы 
230 алтай-арғындардың шаңырағында 1300 тұрғын тіркелген536. 
Барлығы Ақсары болысында 1898 жылы 677 шаңырақта 3984 
тұрғын болған.

Кент болысының 10-әкімшілік ауылын арғынның Қарауыл 
руынан тараған қауым құраған. Әкімшілік қарауыл-арғындардың 
56 шаруашылық ауылын біріктірген үлкен қауым болды. Ауыл 
қыстаулары Қараөлке, Қарабұлақ, Жаманшенсек бұлақ бастарында 
және Түндік өзенінің бойындағы төбе, сайларды алып жатты. 
Қарауыл-арғындар бұл жердегі қыстауларды ХҮІІІ ғасырдың бас 
кезінен бастап қоныстанған. Ауыл арғындары қыстауда қазан-

534 МКЗ.Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы – 130-131-б. 
535 Сонда, – 151-б. 
536 Бұл да сонда, – 150-451-б.
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мамыр айларының аралығында отырып, жайлауға мамырдың бас 
кезінен көтерілген. Жайлауға бірнеше шаруашылық ауыл бірігіп 
қоныстанған. Мысалы, Күшік Қонжасар, Боқай Құлжан, Әбдірахым 
Битібай, Игілік Айтбай, Қонысбек Жұматай ақсақалдың ауылдары 
Ақжарықтағы Меруерт жайлауына көшсе, қалған ауылдар 10-15 
шаруашылықтан бірігіп, Ақжарық, Майлыбұлақтағы Ақшоқы, 
Майшоқы, Қызылащы жайлауларын иеленген537. Қауымда 1898 
жылы 173 қарауыл-арғын шаңырағында 1124 адам болған538.

11-әкімшілік құрамында екі ауыл қанжығалы-арғындар 
отырған. Ағайынды Құсайын Тәтен, Бажыр Тәтен ақсақалдың 
ауылдары Қаратас қыстауында қыстап, 1 мамырдан бастап Саз 
жайлауына көшкен. Қыстауға қыркүйектің орта кезінде оралған539. 
Олар бұл қыстауды ХІХ ғасырдың бас кезінде иемденген, 1898 
жылы бұл қыстауда отырған 7 шаңырақта 51 тұрғын болған. 
Н.Коншин нақты қай жыл екені белгісіз, Кент болысындағы Қызыл-
кент қыстауында 11 шаңырақ қаракесектер төре-төлеңгітермен 
көршілес отырғандығын  жазған540.

Тоқырау болысының негізін арғын-қаракесектер құрады. 
Олар қаракесектің түйте тармағының майқыдан өрбіген алтеке 
және сарым бөлімдерінен өрбіген. Атап айтқанда Алтекенің 
1-әйелінен туылған Өтеген, Есполай, 2-әйелінен туылған 
Дос, Әлмұрат ұрпақтары тұрған. 3-әйелінен туылған Сапақ 
ұрпақтары Омбы жерінде өсіп-өнген. Ал Сарымның Өтемісінен 
Құлсары, Құлық, Боқсары және Тоқсаннан Қожағұл ұрпақтары 
қоныстанған. Осы тұса қолда бар мәліметке сүйеніп, кейбір ауыл 
ақсақалдарының шығу тегіне тоқталып өтейік. 3-әкімшіліктен: 
Қаракесек - Түйте – Майқы – Сарым - Өтеміс – Құлсары – 
Қошқын – Орысбай – Саумал – Күзембай – Құлымбай - Бақыр 
(Құлшы қыстауында); 5-әкімшіліктен: Қаракесек – Түйте – Майқы 
– Алтеке – Дос – Қожаназар – Жидебай – Есіргеп – Тілеуберген - 
Мерген (Қараобалық, Молдареспе қыстаулары); Қаракесек –Түйте 
– Майқы – Алтеке - Дос - Бәйтен - Байқара - Әлеке – Анар - 

537 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 760-б.
538 Сонда, – 183-б. 
539 Бұл да сонда, - 730-б. 
540 Коншин Н. От Павлодара до Каркаралинска. Путевые наброски // В кн: 

Памятная книжка Семипалатинской области на 1901  г. Вып Ү. – Семипалатинск. 
1901. – 53-б.
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Ежебай; Қаракесек – Түйте – Майқы – Алтеке - Дос – Мырзақұл 
– Қазақбай – Торғай - Дүйсембай; Қаракесек – Түйте – Майқы 
– Алтеке - Дос – Мырзақұл – Қазақбай – Балапан - Қуат; 7-ші 
әкімшіліктен: Қаракесек – Түйте – Майқы – Сарым - Өтеміс 
– Құлық - Жалаңтөс – Байгел – Тарбақ - Әбдірахман (Айдай 
қыстауы); Қаракесек – Түйте – Майқы – Сарым - Өтеміс – Құлық 
– Танғат – Бейсеу – Ақбан – Жанғұты – Жұртыбай – Жүніс 
(Жанышке қыстауы). Болыс құрамында қаракесектермен қатар 
төлеңгіттер мен төрелер әулеттері аралас орналасты541.

Темірші болысының 3-және 4-әкімшілік ауылдары 
арғынның қаракесектен тараған қораз, қожаберлі, байсары, 
арыстамбай аталарынан тараған әулеттен өрбіген. 3-әкімшілік 52 
шаруашылыққа бөлініп, ондағы 119 шаңырақта, 709 адам болған542, 
ал 4-әкімшіліктегі 58 шаруашылық ауылда 143 шаңырақта, 
789 адам болған543. Қауым қыстаулары Жіңішке және Жартас 
өзендерінің бойын алып жатты. Қауым мүшелері 10-15 ауылдан 
бөлініп, Айнабұлақ, Жақсыкерегетас, Қарынши, Қаршығалы, 
Қосқұдық, Тоқбала, Сұрат, Жалпақсаз, Бұланбейіті жайлауларын 
жайлаған. Жайлауда 1 мамыр мен 10 қазан аралығында көшіп 
жүрген544.

7-әкімшілігінде қаракесектің танас тармағынан өрбіген 
әулеттер қоныстанды. Ауыл ақсақалы Сасықбай Райымбектің 
шығу тегі келесідей: Арғын-Қаракесек-Түйте-Танас-Тымыроқа-
Бөтей-Баты(Шор)-Намаз-Дарабай-Бекет-Сасықбай-Райымбек (Ши 
қыстауы).  Танастың Бөтейден өрбіген Баты тармағы ел арасында 
ірілігіне байланысты Шор атанып кеткен. Баты ұрпақтары өздерін 
«Қарашормыз» деп атайды.  

Темірші болысының 10-11-әкімшілік ауылдарын қамбар-
арғыннан өрбіген Жарылған, Төлеген, Сырбай, Мырзабай, 
Олжас, Тастемір, Байжігіт, Алданазар, Қарабас руларының 
әулеттері құрады. 10-әкімшілікте 1898 жылы 107 шаңырақта 602 

541 МКЗ.Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 190-243-б. 
542 Сонда, Поаульные таблицы. -259-б.
543 Бұл да сонда, -263-б.
544 МКЗ.Каркаралинский уезд. Таблицы статистических сведений об 

использовании отдельных стоянок на площадях общаго пользования. -722, 726 
-б.
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адам545, ал 732 шаңырақта, 1326 адам болды546. Татан және Құсақ 
өзендерінің бойында қыстаған қауым мүшелері жазды Астаусай, 
Айғыржал, Жамбассу, Ежембайбейіті, Ошанбейті, Сегізауыл, 
Құрөзек, Құмадар, Көнбұлақ, Қызылқұдық, Сегізауыл, Тасқұдық, 
Балғазбейіті, Тақырсу, Қасқайғыр, Ойқұдық, Асанбейіті, Ақсай, 
Бөрліқойтас, Дағандел, Жайдақ, Жарықсу, Жалпақжарық, 
Егізқойтас жайлауларында өткізген. Бұл қауымның да жайлаулары 
қыстаудан қысқа қашықтықта болды547.

Темірші болысының арғындары жайында 1915 жылғы «Қазақ» 
газетінде: «... Темірші болысы 14 ауыл болады. Мұнда үш ауыл 
қырғыз, үш ауыл қамбар бар... Темірші болысының қалған 8 аулы 
қаракесек ішінде қарашор атанады. Бұлар іргелі көп ел. Майлы 
қарашормыз, Құдайдан да зормыз, - деп келеді. », - деген дерек 
бар548.

Абралы болысының 2-әкімішілік ауылын толығымен 
дерлік қамбар-арғындар құрап, ХІХ ғасырдың аяғында қауымда 
қамбардың 14-үрпағының әулеттері тұрды. Әулет қыстаулары 
Ұзынбұлақ, Егіндібұлақ, Қайнарбұлақ, Астаубұлақ, Жекебұлақ, 
Томарлыбұлақ бастарында салынды.  1898 жылы 165 шаңырақта 
893 адам болған549.

3-әкімшілік құрамында арғынның Алтай руынан өрбіген 
5-ұрпақ әулеттері қоныстанып, олар Қаратөбе, Қоңыртұмсық, 
Қарақуыс, Ақтомар қыстауында қыстаған550.

Абыралы болысының 6-ауылы әкімшілік ауылын арғынның 
Қазбай руынан тараған әулеттер құрады. ХІХ ғасырдың аяғында 
Қазбайдың төртінші ұрпағынан тараған ауылдар Қызылшоқы,  
Бозыл, Құлтас, Құзбай, Итарқа, Үштөбе, Қарымбай, Ұзынжал, 
Андаз, Тасшоқы, Ұзынжал, Үлкеншиде қыстаған. Руы аманбай-
арғын Қашу Мылқыбай, Ақбан Мұсыбай ауылдары - Шағырда,   
Отарбай Бекбаулы, Мейрамбай Итқұл ауылдары – Қарашоқыда, 

545 МКЗ.Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 295-б.
546 Сонда. – 303-б. 
547 МКЗ.Каркаралинский уезд. Таблицы статистических сведений об 

использовании отдельных стоянок на площадях общаго пользования. –  760, 762 
-б.

548 Сұңқар. «Темірші» // «Қазақ». 1915. – Алматы. 1998. – 200-б.
549 МКЗ.Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 327-б.
550 Сонда, – 331-б.
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Бейсен Басым ауылы - Тоқтысалғанда, Ылке Сейсембай ауылы 
– Қарабұйратта, Есенқұл Қалыбек ауылы – Қызылбұйратта 
қыстады.

Қауымның келесі мүшесін  қапайдан тараған бесінші ұрпақ 
әулеттері құрады. Олар алты шаруашылық ауылды құрап, оларға 
Жолдыскі Бытым, Елеусіз Науғабай, Науғабай Алпыр, Құрманбай 
Пышпай, Қыстаубай Елтоқ,  Ақымбет Жырынды ақсақалдар 
билік еткен. Қыстаулары Қарауыс, Ақшоқы, Шайыр, Сарадыр, 
Қарашоқы, Сарышоқы сайларында салынды. 

Қауымда сондай-ақ Бұқаш руынан тараған үшінші ұрпақ 
әулеттері қоныстанып, олар алты ауылды құрады. ХІХ ғасырдың 
аяғында ауыл билігі Сексен Досан, Қанкелді Бек, Елеубай  
Мұңғыбас, Дәулет Қарнақ, Толықбай Самылпыр, Битібай Бұқаш 
ақсақалдардың қолында болды. Бұқаш-арғындар Жылқайдар, 
Ұзынжота, Мұсатай, Қызылоба, Қарашың, Сарышоқы 
қыстауларында қыстаған.

Қауымда барлығы 1898 жылы 99 арғын шаңырағында, 577 
адам болған551.

7-әкімшілік ауылында арғынның сенгір, шынтемір, айтқожа, 
есболақ аталары бірікті. Арғындар арасында үш ауыл сұлтан 
тұқымынан тараған маман әулеттері отырған. ХІХ ғасырдың 
аяғында бұл әкімшілік құрамындағы Нұралы Ақай, Ағыбай 
Алдияр, Ақымбет Төлеке ақсақалдардың ауылдары Сенгірден 
тараған үшінші ұрпақ болатын. Олар Жағалбайлы, Майлытас, 
Қосқонған қыстауларында қыстаған. 1886 жылдарға дейін сенгір-
арғын Нұралы отырған қыстауда жағалбайлылар қоныстанған 
еді. Жағалбайлылар бұл қыстаудан қоныс аударғанымен, аты 
сақталып қалған. Асан Мұстафа, Серкебай Тілмағанбет ауылдары 
шынтемірден тараған үшінші ұрпақ, олар Серкебай, Мұзды қуыс 
қыстауларында қыстаған. Қауымдағы ауылдардың бірқатары 
есболақтан тараған алтыншы ұрпақ болып саналды. Есболақ 
– арғын ауылдары сол кезеңде  Ақжал, Қараүңгір, Тоқсанбай, 
Қараоғыз, Сарыбиік, Қызылжартас, Сарыбұйрат, Қаратас, 
Керегетас, Сарыөлең, Қарауыл, Қарашоқы, Найзақара, Ақтұмсық 
қыстауларында қыстап шыққан. Қауымдағы 131 шаңырақтың 117-і 

551 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. -339-б.



265

арғындарға тиесілі, онда 649 тұрғын болды552.
8-әкімшілік ауылын да толығымен дерлік арғындар құрады. 

Әкімшілік өз кезегінде арғындардың 51 ауылына бөлінген үлкен 
бір қауымды құраған. Қошқар руының жақсылық тармағынан 
өрбіген боранжаулы атасының әулеттері бұрын Бөрлі болысының 
жерінде қоныстанса, ХІХ ғасырдың ортасында Абыралыға қоныс 
аударып, Биқадыр, Қараоба, Тоқпар, Астаудал, Үлкеноба, Жарықұд 
қыстауларын иемденді.  Ауылдар Қызылтөбе, Қызылжал, Үнгіртас, 
Жаймау қонған, Обалы, Маяжан, Шаңырақкөмген қыстауларында 
қыстады. Қалған ауылдарда арғынның майкөз, жолдыбай, қапай, 
жапай, жолай, төлебай аталарынан тараған әулеттер қоныстанған. 
ХІХ ғасырдың аяқ кезінде бұл қауымда, сондай-ақ арғынның 
майкөз, жолдыбай, қапай, жапай, төлебай, жолай аталарынан 
тараған ауылдары болды. 1898 жылы қауымдағы барлығы 159 
арғын шаңырағында 852 адам болған553.

9-әкімшілік ауылында арғын қыстаулары Бостанбұлақ 
басы мен оның төңірегіндегі жерлерді алып жатты. 1898 жылы 
қауымдағы 144 арғын шаңырағында 771 адам өмір сүрген554.

10-әкімшілік ауылдағы қожамжар, жолдыбай, атай  
арғындардың  қыстаулары Ащысу өзенін бойлай салынған. 1898 
жылы қауымдағы 120 арғын шаңырағында 708 адам болған555.

11-әкімшілік ауылын Қаратеке руынан және Шана руынан 
өрбіген 6-буын әулеттері құрап, 1898 жылы қауымда барлығы 90 
арғын шаңырағында 491 адам болған556.

12-әкімшілік ауылда арғын Кедейден өрбіген 7-буын, Бекей-
ден өрбіген 6-буын, Сарыдан өрбіген 8-буын әулеттер тұрып,  
1898 жылы 77 шаңырақта 401 адам болған557.

13-әкімшілік ауылының арғындары қонғырбай, жарбат, өтебай, 
жарбол, есболақ аталарынан өрбіген. 1898 жылы 68 шаңырақта 
338 адам болған558.

14-әкімшілік ауылының арғындары жүгінейдің малай 

552 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. -339-б.
553 Сонда, – 347-б.
554 Бұл да сонда, – 351-б.
555 Бұл да сонда, – 355-б.
556 Бұл да сонда, – 359-б.
557 Бұл да сонда, – 359-б.
558 Бұл да сонда, – 363-б.
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тармағынан өрбіген, 1898 жылы 83 шаңырақта 487 адамды 
құраған559.

Абыралық арғын ауылдарының көлемі үлкен болғандықтан 
олардың жаздық жайлауларының да ауқымы кең болды. 
Майқыбейіті, Егіндібұлақ, Қарамола, Ортабұлақ, Сымтас, 
Сармықбейіті, Ақжарық, Қаражал, Алпақбейіті, Саркөл көлі, 
Сегізауыл, Үшоба, Арқалық, Айнабұлақ, Аққұдық, Бесікжал 
жайлаулары жаздық атақоныстарына айналды.

Бөрлі болысы толығымен арғындар қоныстанған 8 әкімшік 
ауылға бөлінген. 1-әкімшілігінде Жалықпастан тараған Боқан, 
Базар рулары қоныстанып, олар 48 шаруашылық ауылға бөлінді. 
1898 жылы 139 шаруашылықта, 674 адам болған560.

2-әкімшілігінде жанкісі, теке, боқан аталарынан өрбіген 
әулеттер қоныстанып, олар 31 шаруашылыққа бөлінді. 1898 жылы 
180 шаңырақта, 936 адам тіркелді561.

3-әкімшілігінде сексенбай, тоқсан, байдәулет, баубек, айтуған, 
сары, боқаш аталарынан өрбіген ұрпақтар қоныстанып, олар 
51 шаруашылыққа ауылға бөлінген үлкен бір қауымды құраған. 
Сексенбай, байдәулеттер жалықпастың боқан тармағынан өрбіген. 
1898 жылы қауымдағы 148 шаруашылықта 900 адам тіркелген562. 

4-әкімшілік ауылын Шаншардың Тастемір  және Жоламан 
деген ұлдарынан өрбіген әулет құрап, олар 33 шаруашылық ауылға 
бөлінді. Қызыл қыстауында қоныстанған тастемір-арғын ауылының 
ақсақалы Ержігіт Сабанның статист мамандарға берген дерегінде 
ата-бабаларының бұл жерді Х ғасырда-ақ иемденгендігін, 900 
жылдан бері сол өңірде арғындар қоныс еткендігін айтқан. 1898 
жылы қауымда барлығы 595 адам болған563.

5-әкімшілік ауылын баубек, жақсыкүн, байдәулет, бүкір 
арғындар құраған. Олар 72 шаруашылыққа бөлінген. Ауыл 
қауымдарының қыстаулары Босаға өзенінің аңғарында орналасты. 
Қауымдағы көптеген ауылдар өздері отырған қыстауларда ұзақ 
жылдар бойы қоныстанып келген. Мысалы, Көктас қыстауындағы 
- Сыздықпай Молдаш, Сарыобалы қыстауындағы - Айнабек 

559 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 363-б.
560 Сонда, – 371-б.
561 Бұл да сонда, – 375-б.
562 Бұл да сонда, – 379-б.
563 Бұл да сонда, – 382-б.
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Өстемір, Тесіктас қыстауындағы - Мұса Тілеубай ақсақалдың 
аталары бұл қыстауларды ХҮІІІ ғасырдың бас кезінде иемденген. 
1898 жылы 176 шаңырақта 888 адам болған564.

6-әкімшілік ауылда баубек, байдәулет, жақсығұл,барамық, 
жалықпас арғындар қоныстанған. 42 шаруашылықты құраған бұл 
қауымда 1898 жылы 150 шаңырақта 732 адам болған565.

7-әкімішілігінде жақсыкүн, боқан, жалықпас, бидолы аталары 
отырған. Жақсыкүн,  бидолы атасынан тараған әулеттер аталған 
қыстауларды төрт атадан бері, яғни ХҮІІІ ғасырдың екінші 
жартысынан бері иемденіп келген. Қауым 26 шаруашылыққа 
бөлінген. 1898 жылы барлығы қауымда 88 шаңырақта 457 адам566, 
ал болыс бойынша барлығы 982 арғын шаңырағында 5112 адам 
болған.

Бөрлі арғындары жыл сайынғы жазғы атақоныстарына 
айналған Маймаққоян, Көкирім, Шұбаркөл, Жосалы, Жуантөбе, 
Егізбайбейіті, Қараөзек, Қарасу, Қоянды, Кемер, Мейрамбайқұдық, 
Қарағанды, Қызылқайнар, Қарабасқан, Ордабайбейіті, Тастыбай, 
Тесбе, Матақбайбейіті Саумалкөл жайлауларында көшіп-қонып, 
қыстауға кері қайтқан. 

Дегелең болысында арғындар ішінара қоныстанған, 
болыстықтың негізгі тұрғындарын арғындармен қатар 
жағалбайлыдан тараған байбөрлі, тәңірберлі, Абылайханнан 
тараған сұлтан-бегедей әулеттері қоныстанған. 

1-әкімшілігі 33 шаруашылыққа бөлінген, құрамында бір ауылын 
жағалбайлыдан тараған тәңірберлі, үш ауылын  Абылайханның 
ұрпағы бегедей әулеттері құрады. 30 шаруашылық ауылында 
арғынның жүгней руының байбөрі тармағының кедей бөлімінен 
өрбіген тоғызыншы ұрпақты құрайтын әулеттер қоныстанған. 
Арғын ауылдарының алды 15 сәуірден бастап жайлауға бет алып, 
Байдәулетбейіті, Шатсу жайлауларында көшіп-қонған.  Қауымда 
барлығы 130 шаңырақта 633 адам болса, соның 118 шаңырағы, 580 
адамы арғындарға тиесілі болған567.

564 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 391-б.
565 Сонда – 395-б.
566 Бұл да сонда, – 399-б.
567 Бұл да сонда, – 403-б.
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Дегелең болысындағы арғындардың келесі тобын тарақты-
арғындар құраған. Тарақтыдан тарайтын қонысбай әулеттері 1763 
жылдары Ақмола уезі жеріндегі Ортау және Ақтау тауларының 
етегі, Сарысу өзенінің жоғарғы ағысы тұсынан қоныс аударған. 
Жергілікті қоныспай-тарақтылардың  айтуынша, Ақдын, Қараоба, 
Құнантұрған, Ақшоқы қыстаулары олардың ата-бабаларының 
атақоныстары осы жерде болған. Тарақты руының суырғас тармағы 
Омбы уезінің солтүстік бөлігінде орналасқан Ебейті көлінің бойынан 
қоныс аударған. Олар алдымен Темірші болысы жеріндегі Көкшетау 
тауларының етегіне қоныс теуіп, кейіннен матай-наймандар тастап 
кеткен Қарабиік, Сарыжота, Ақдің, Арамсай, Шұқыр, Қаратас, 
Жамбасбиік т.б. қыстауларды иемденді. Тарақтылардың Көкшетау 
тауларының етегінен кетуі қамбар-арғындардың ығыстыруына 
және 1824 жылы Қарқаралы станицасының салынуына байланысты 
болған568. 1819 жылы Ортау тауынан Абылайханның немересі 
Ормақтың бастауымен тарақтылар Анғал, Үшқаратас, Еділкезең, 
Қызылсүйір қыстауларына орналасқан. Сонымен. тарақтылардың 
Жану, Жанту, Жантоқа, Баянқарт, Сары руларынан өрбіген негізгі 
қауымдары Дегелең болысында шоғырланды569. 

9-әкімшілік ауылында тарақтыдан тараған Жантоқа (арғын-
тарақты-темір-айт-далбішеқара-бүкірмұхамед-алышпақ-
досымбек-қармыс-әли-жантоқа), Сойырғас (арғын-тарақты-темір-
айт-далбішеқара-бүкірмұхамед-алышпақ-досымбек-қармыс-сары-
ахымбет-бешей-еламан-сойырғас), Тоқай  руларынан өрбіген 
әулеттер қоныстанған. Үйтас қыстауында тарақты-арғынның 
сойырғас атасынан өрбіген жетінші буын Құланғи Есболат 
ақсақалдың ауылы отырған. Тоқай әулеттері тарақты Сойырғастың 
кіші әйелінен өрбіген. Тарақтылар арасында ішінара үш үй төрелер 
қоныстанған. Жазда Ақбұлақ, Мұрынсу, Ақбастау, Жарықұдық, 
Ащысу өзені бойындағы Балатанғат жайлауларына көшкен. 1898 
жылы қауымда барлығы 438 шаңырақ болса, соның 435 шаңырағы, 
817 адамы арғындарға тиесілі болған570.

Тарақты-арғындардың келесі қауымы 10-әкімшілік ауылдағы 
қауымда шоғырланды. Атап айтқанда қауымды тарақты-

568 МКЗ. Каркаралинский уезд. Заселение. – 13-б. 
569 Сонда, Заселение. - 12-б. 
570 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 431-б.

21-585
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базарқұбыттың алтыншы буынын (арғын-тарақты-темір-айт-
далбішеқара-бүкірмұхамед-алышпақ-досымбек-қармыс-әли-
жанту-атан-жалмамбет-базарқұт), тарақты-байшошқаның (арғын 
– тарақты – темір – айт – далбішеқара – бүкірмұхамед – алышпақ 
– досымбек – қармыс - әли – жанту – атан - әлмамбет - тынәлі – 
наурызбай – сұлтанкелді - байшошқа) төртінші буынын, тарақты-
текебайдың екінші буынын, тарақты-қонысбайдың (арғын – 
тарақты – темір – айт – далбішеқара – бүкірмұхамед – алышпақ 
– досымбек – қармыс - әли – жанту – атан - әлмамбет - тынәлі 
– қонысбай – кешу - текебай) екінші буынын, тарақты есенәлінің 
(арғын – тарақты – темір – айт – далбішеқара – бүкірмұхамед – 
алышпақ – досымбек – қармыс - әли – жанту – атан - есенәлі) 
жетінші буынын құрайтын әулеттер қоныстанған. Жаз жайлауды 
тарақтылар Берікқара, Қызылқұдық, Сарапан, Тастыбұлақ, 
Сараадыр, Тесікмола, Ақжал, Айымбейіті, Бетсу, Жамбасқұдық, 
жайлауларында өткерген.  1898 жылы қауымда 133 шаңырақта 662 
адам болған571.

Дегелеңнің 11-әкімшілігінде толығымен тарақтылар 
иемденді. Қауымда тарақты-бөкейден өрбіген келдіман, 
сондай-ақ тарақтының байболат, және бекболат аталығынан 
өрбіген сегізінші буын әулеттері қоныстанған. Олар келесідей 
өрбиді:  арғын-тарақты-темір-айт-далбішеқара-бүкірмұхамед-
алышпақ-досымбек-қармыс-әли-баянқарт-бөкей-бекболат, 
байболат. Ауылдар жазда Ақжарық, Қарамола, Кентатыр, 
Қызылқұдық, Қошакешағы, Тастықұдық, Ұмсынқазған, 
Бескөйлекбейіт, Ақбас, Елікбай көлі бойындағы Елікбайбейіті 
жайлауларында көшіп-қонған572. 1898 жылы қауымда барлығы 
112 шаңырақта 484 адам болған573.

Ақбота болысының тұрғындарын негізінен арғынның 
Қаракесек руынан тараған қауым құрады.  Ақтөбе болыстығы өз 
кезегінде 10 әкімшілік ауылға бөлінген. Болыстықтағы арғындардың 
басым бөлігін қаракесек-бошаннан және оның Шаншар руынан 
тараған бертіс, асырбек, найза, тілеміс аталары құраған. Руы 

571 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы.– 435-б.
572 МКЗ. Каркаралинский уезд. Таблицы статистических сведении об 

использовании отдельных стоянок на площадях общаго пользованния – 756-758 
-б. 

573 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы.– 439-б.



270

бертіс-арғындар Шаншардың кіші әйелі Нұрбикеден өрбіген. 
Майлықора, Бесшоқу, Қызылшоқу, Ақжал, Қараадыр, Шүртей, 
Шарықты, Құянды,  қыстауында қыстаған. Бертістер келесідегідей 
таралған: арғын-қаракесек-бошан-таз-бұлбұл-шаншар-бертіс.

Бертіспен ағайын асырбектен тараған ауылдар Қызылжар, 
Қожатөбе, Байтемір, Жаманбас, Қоттыққыстау, Ұзынжал, Жартас, 
Қызылшоқу, Серектас, Естеміс, Қаражал, Қаңтарбайтөбе, 
Қосқұдық, Қарашоқу, Өтекей, Ақтөбе, Сарышоқу, Қыстаутөбе, 
Есембай, Қаракүйген, Қатартөбе, Тасшоқу қыстауларында; 
бертістің  найза аталығынан  тарайтын ауылдар Қарабұжыр, 
Шүртей, Шарықты қыстауларында; қосағал аталығынан өрбіген 
ауылдар Тарбақ, Лауқыстаулық, Нұрабай қыстауларында; тілеміс 
аталығынан өрбіген ауылдар Мыржықбай, Тесқұдық, Ақшоқу, 
Бесоба, Қойтас, Таспақ, Сымтас, Қасқыржеген, Қызылшоқу 
қыстауларында қыстаған574. Шаншардың Тұрлыбек ру тармағынан 
тараған ауылдар Қойтас, Қосшоқу, Ақшоқу, Жұрқоныс, Қатпар, 
Сароба, Қарашоқу, Қаражал, Жыланбас қыстауларында қыстаған. 
Тұрлыбек-арғын шаншардың 3-әйелі Нұрбикеден туылған.

Болыс құрамындағы тұрлыбек-арғындар келесідегідей 
тарайды: арғын - мейрам - қаракесек - ақша - бощан - таз - бұлбұл 
-шаншар - тұрлыбек. Тұрлыбектің Сұлтанкелді, Жылкелді, 
Ботпапай, Нияз деген ұлдарынан өрбіген ұрпақтар ауыл-ауылды 
құрап тұрды. Сұлтанкелдіден бекқұлы, аққұлы, бақтыораз, 
жауқаншы, күшікнай, жылкелдіден  байбек, нияздан байқасқа 
әулеттері өрбіді. 

Ақботалық арғын ауылдарының әрқайсысының қыстаулық 
қоныстары, қыстау маңында шабындық жерлері болған. Қыс 
кезінде жылқы табынының жайылымы үшін Семей уезінің 
қазақтарынан жайылымдық жерді алып, 2-3 айға 1 жылқыға 10 
тиыннан төледі575.

Осы болыстықтың 2-әкімшілігінде сұлтанкелдінің аққұлы, 
бақтораз, жауғашты, күшікбай аталарынан, жылкелдінің байбек 
атасынан тараған қауым қоныстанған.

3-әкімшілігіне Шаншар руының аққісі, жанкісі, көбек 

574 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. -438-442-б.
575 Сонда, Примечание к пообщинным таблицам. -2-4-б.
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тармақтарынан тараған ауылдар бірікті. Олар келесідей өрбиді: 
арғын – қаракесек – бошан – таз – бұлбұл – шаншар – бертіс – 
қызылқұрт - ақкісі, жанкісі, көбек. Бұл жердегі қызылқұрттан 
тараған арғын ауылдары  Майлықора, Қарағайлы, Қарман, 
Керегетас, Батпа, Өлеңдіжал, Қошқарбай, Заңғар, Жалбұлақ, 
Шүкіржұрт, Бөкембай, Сарытұмсық, Сарыбұйрат, Жамбасқыстау, 
Қаражота, Жантөре, Молалықияқ, Қособа, Қараобалы, Қызылшоқу, 
Қарашоқу, Үштаған, Қатпар, Емобайжал, Обалы, Темеш, Айдарлы, 
Ақшоқу, Қоссарыоба, Сарыжал, Қырмұржық, Қарабұйрат, Шағатай, 
Сарышоқу қыстауларын иемденді.  

4-әкімшілігін Шаншар руының қызылқұрты елкелді 
тармағынан тараған қауым құраған.

5-, 6-әкімшіліктерін шаншардың битен, шитен,  машық (арғын 
- қаракесек - бошан - таз - бұлбұл - шаншар - бертіс - бектемір 
- битен, шитен, машық), нияз (арғын - қаракесек - бошан - таз - 
бұлбұл - шаншар - тұрлыбек - нияз)  аталықтарынан өрбіген 
әулеттер қоныстанған.   

10-әкімшілігінде арғынның қойқұл, ниязқұл (арғын-қаракесек-
бощан-байымбет-қойқұл, ниязқұл) аталары және есембай-
арғынның қордыбай, дулат, бексейіт, бердіқұл, қыстаубай әулеттері 
қоныстанған. 

Ақбота болысында 1898 жылы 1135 шаңырақ, 6285 тұрғын 
болған576.

Едірей болысын толығымен дерлік Арғынның Қаракесек 
руынан өрбіген әулеттер құраған. Атап айтқанда тыныбек, 
келдібек, алдияр,  бұлбұл, тәңірберді, күшік, сәдібек, үсен 
тәңірберді, қожамжар, алысай, наманай және қарауыл арғындар 
шоғырланған.

Едірей болысында барлығы 1898 жылдары 1881 арғын 
шаңырағында 10820 адам болған. 

Қу болысы 11 әкімшілік ауылға бөлініп, соның 4-11- 
әкімшіліктерінде толығымен арғындар қоныстанған. Арғын 
ауылдарының қыстаулары 4-10-әкімшіліктегі ауыл қыстауларын 
Түндік  өзенін бойлай және Құрбұлақ, Майбұлақ, Бастан, Талды, 
Сарыөлең, Көкиірім, Қарақұдық бұлақ бастарында салса, 11-

576 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы.  - 448-б.
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әкімшілік қыстаулары Бестерек өзенін бойлай орналасқан.  
4-әкімшілік құрамындағы мейрамның 7-буынынан  тараған 

әулеттер 27 шаруашылыққа бөлінді. Қауымда 141 шаңырақта 760 
адам болған577.

5-әкімшілігінде Шаншар, Жәнібек руларынан өрбіген әулет-
тер бірігіп, олар 1898 жылы 125 шаңырақта 607 адам болған578. 
Ерубай Мыржық ақсақал ауылының қыстаулары Ащысор көліне 
жақын орналасты. 

6-әкімшілік ауылын толығымен тарақты-арғындар құрады. Бұл 
қауымдағы тарақтылар жанту және жантоқа аталарынан өрбіген 
әулеттер (арғын - тарақты - темір - айт - далбішеқара -бүкірмұхамед 
- алышпақ - досымбек - қармыс - әли - жанту, жантоқа). Қыстық 
мал жайылымы қыстау маңында, тіпті екі шақырым жерде-ақ 
болған. Жайлауға қауым мүшелері екі топқа  бөлініп, көшіп, 
қыстауда қайта көршілес қонып, бір қауымды құраған. Қауымдағы 
тарақты ауылдары Түндік өзені бойынан шабындықтар иеленген, 
әр шаруашылықтың жеке жері болған. Әлібек шат қыстауында 
қоныстанған Тобыр Байназар ақсақалдың ауылы егіншілікпен 
айналысқан579. 1898 жылы тарақтылардың бұл қауымында 79 
шаңырақ, 411 адам болған580.

7-әкімшілігін толығымен Астанағұл руы құрап, олар 40 
шаруашылық ауылға бөлінген. 1898 жылы 170 шаңырақта 896 
адам есепке алынған581.

8-әкімшілігіндегі әуез әулеттерінің 19 шаруашылық ауылында 
1898 жылы 122 шаңырағында 728 адам тіркелген582.

9-әкімшілігіндегі ботпапай қауымы 26 шаруашылық ауыды 
құрап, олар 187 шаңырақта 1051 адам болған583.

10-әкімшілігіндегі Бертіс руы 34 ауылға бөлініп, бір-біріне 
көршілес отырған. 217 шаңырақта 1153 адам болған584.

11-әкімшілігін құраған Жоламан руы 40 ауылға бөліп қатар 

577 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. – 535-б.
578 Сонда, – 539-б.
579 Бұл да сонда, Пообщинные таблицы статистических сведении. – 25-б.
580 Бұл да сонда, – 539-б.
581 Бұл да сонда, – 543-б.
582 Бұл да сонда, – 547-б.
583 Бұл да сонда, – 551-б.
584 Бұл да сонда, – 551-б.
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қоныстанған. Жетібай Жажары, Омар Бейіс ақсақалдар ауылы 
отырықшы мал шаруашылығын кәсіп еткен. Қауымдағы 97 
шаңырақта 473 адам тіркелген585.

Қауым ауылдары жайлауға ерте көктемнен бет алып, Сарқұл, 
Төртқұдық, Қарасор, Алтықұдық, Ащықұдық, Жолан, Қызылқұдық, 
Ойнақсор, Шатөзек, Шарықты, Ақкөл, Бекеткөл, Шұбаркөл, 
Шымылдықжал, Шайтанды, Садыкөл, Карасор көлі жағасындағы 
Солпы, Тағалақ өзені бойындағы Теректі, Төліклі тауы етегіндегі 
Аққайнар, Теспе, Қорғанбұлақ, Матақ өзені бойы, Опырмалы 
Жизамбайқұдық, Қабырғақұдық, Қарағанды, Қызылқайнар, 
Қошақайбейіті, Керейбайбейіті жайлауларына 10-15 үйден бөлініп 
қоныстанған.

Сартай болысының 1- және 2-әкімшілігінде қаракесек-
бошанның Қойсары руынан өрбіген аралбай, ізбасар, шақа, мама, 
есей аталарынан тараған әулеттер қоныстанған. Қауымдағы 
қаракесек-арғындар 61 шаруашылық ауылға бөлінген. Ауыл 
қыстаулары Саға өзенінің бойын алып  жатқан. Қауымдағы 
арғындар 1897 жылғы қыста жылқыларын Семей уезіндегі 
Семияр казак станцасы жеріне жайып, 30 сом көлемінде салық 
төлеген. Оған дейін үш ай қыста жылқыларын Абыралы болысы 
жеріне жайып, 1000 жылқыға 200 сом салық төлеп отырған. 
Ауылдар Саға өзені аңғарларындағы қыстауларды қыстап, 
көктеу-күздеуді қыстау маңындағы Есенсай сайында өткізіп, 
жазда Былқылдақ, Шотқара, Жұмабайбейіті жайлауларында 
көшіп-қонған586. Екі әкімшіліктегі арғындарды қосқанда 1898 
жылы 336 шаңырақта 1948 адам тұрған587.

3-әкімшілігінде қаракесек-бошанның жаныс тармағының 
ұрпақтары қоныстанып, 16 шаруашылық ауылға бөлінді. 1898 
жылы 225 шаңырақта 1248 адам болған588.

4-әкімшілігінде Қаракесесек-Бошан руының елшібек атасы 
отырып, 6 ауылды құрады. Елшібек арғындар өздері отырған 
Қойтас, Қосай, Орта-шоқу, Айыртас қыстауларын ерте кезден 

585 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы.– 559-б.
586 Сонда, Пообщинные таблицы. -44-б; Таблицы статистических сведении 

об использовании отдельных стоянок на площадях общаго пользования. -730, 
736-б. 

587 Бұл да сонда, -563-б.
588 Бұл да сонда, -567-б.
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иемденген. 1898 жылғы санақта 72 шаңырақта 361 адам болған589.
5-әкімшілігі 5 ауылға бөлінген шағын ғана қауым болды. 

Ауылдарда қаракесек-бощанның майлыша тармағынан өрбіген 
аманқұл әулеттері  тұрған. Аманқұл-арғындар Айыртас, Қойтас, 
Сарышоқу, Тентекқара, Қаражал қыстауларында қыстап, жазда 
жайлауларына көшкен. 1898 жылы 87 шаңырақта 447 адам 
болған590.

6-әкімшілігін құраған ауылдар 22 шаруашылыққа бөлінді. 
Бұл қауымдағы арғын ауылдары қаракесек-бошанның аз және 
райымқұл атасынан өрбіген. Қауымда 1898 жылы 77 шаңырақта 
435 адам болған591.

Сартай болысындағы арғындар жоғарыда аталған жайлаулардан 
басқа, Егізбайбейіті, Қабанқұлақ, Солпы, Сырымбет, Көтенқұл 
көлі жағасындағы Саға, Дүйсекебейті, Оразқұлбейіті, Теспе, 
Матақбейіті жайлауларына бөлініп қоныстанған. Жайлауға 
мамырдың бас кезінен бастап көшкен.

Болыс құрамында барлығы арғындардың 797 шаңырағында 
4439 адам болған.

§ 9. Зайсан уезіндегі арғындар

Зайсан уезі Базар, Богасов, Қарабөген, Кендерлік, Көлжір, 
Құмкөл, Лабы, Майтерек, Манрақ, Нарын, Өкпекті, Терісайрық, 
Хабар асу, Қара Ертіс, Шілікті, Шорғын болыстарына бөлінген. 
1895 жылы аталған болыстарда уезд бойынша 119 әкімшілік ауыл, 
22344 шаңырақ, 75609 адам өмір сүрген592.

Н.А.Логутов кестесі бойынша, 1926 жылы Зайсан уезінде 
барлығы 65 арғын,  32 тарақты шаруашылығы тіркелген593. 

Зайсан уезінің Майтерек болысын қоныс еткен Найман 

589 МКЗ. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы. -567-б.
590 Сонда, -567-б.
591 Бұл да сонда, -571-б.
592 Список киргизских волостей в Семипалатинской области. /В кн:  Памятная 

книжка Семипалатинской области на 1897 г. Семипалатинск. 1897. - 127-б.
593 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 

казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии. // Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. – Семей. 1929.  - 45-б.
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руларымен ішінара аралас арғынның Тобықты руынан тараған 
бір ауыл 2-әкімшілік құрамында отырды. Тобықты-арғындар (7 
шаңырақ, 28 адам) Қарасай қыстауын ХҮІІ ғасырдың аяқ кезінен 
иемденіп келген. 1899 жылы бұл қыстауда тобықтының жетінші 
ұрпағы қоныстанған594. Майтерек болысында арғындар 5-6-
ауылдар құрамында болып, бұл қауым бірнеше ауылды құрады. 
Бұл ауылдар Тұмсық, Қособа, Жаманши,  Сарыбиік, Шұнқұрши, 
Қарашолақтоған қыстауларында қыстаған595.  

Арқауыл тауының етегін алып жатқан ауыл қыстауларының 
шекарасы 1860 жылдары ауыл ақсақалдарының кеңесінде 
талқыланып, белгіленген. Майтеректік арғындар көршілес 
орналасқан Өскемен уезінің тайпаларымен де ауыл шекарасын 
қатаң сақтаған. Болыстық құрамындағы тобықты арғындар 
жазда Майтерек, Қызылкезең, Қараағаш жайлауларына 3 
маусым мен 14 шілде аралығында көшіп қонған596. Жайлаудан 
кері қайтар жолда Абыхантума сайында бірнеше күн аялдаған. 
Бұл жердегі арғындар қыстауларынан 2-6 шақырым қашықтықта 
орналасқан Қарашолақтоған, Түгіскентоған тоғандарының 
басынан шабындық жерлер иемденіп, малдың қыстық қамына 
шөп дайындаған597. 

Майтеректік арғындар дәстүрлі шаруашылығында көшпелі 
мал шаруашылығын кәсіп етіп, көшудің тасымал және 
меридионалды бағытын ұстанған. Көршілес қонған найманның 
Қойсары, Байсары руларымен қатар малдарын қыстау маңында 
жайылымда жайды, қаңтар түскенше бұл жайылымды көрші 
ауылдың малдарының таптауынан қорып, қар қалың түскенде 
пайдаланған598.

Зайсан уезінің Өкпекті болысының 2-әкімшілігінде  тобықты 
және тарақты арғындардан тараған әулеттер қоныстанған (15 
шаңырақ, 84 адам). Тобықты-арғындар Балапанқора қыстауын 
ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысынан бастап, ал, Қазынатас 
қыстауында ХҮІІІ ғасыр аяқ кезінен бастап иемденген. Қауымдағы 

594 МКЗ. Зайсанский уезд. Том ҮІІІ. СПб.1909. Поаульные таблицы. – 4-б.
595 Сонда 14-18-б.
596 Сонда. Таблицы статистических сведений об использовании отдельных 

стоянок на площадях общаго пользования. – 6-б.
597 Сонда. Примечание к пообщинным таблицам. – 26-27-б.
598 Сонда, – 20-б.
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тарақтылар Қопалы қыстауында қыстаған599. 
ХІХ ғасырдың аяғында бұл жерде тобықтының 4-ұрпағынан 

өрбіген қауым, ал тарақтының екінші ұрпағынан өрбіген 
қауым қоныстанған еді. Ақпетаулық арғындар жазда Батпақ 
бұлақ Теректі жайлауына көшіп, онда 1 мамыр мен 10 шілде 
аралығында отырған600. Ақпетаулық арғындар ұзақ жылдар 
сұлтан Әлихан Уәлидің билігінде болған. Ауылдар Базар өзенінің 
бойынан егістіктер салып, Төре тоған деп аталатын сағасынан 
өз егістіктерін суаруға арық тартқан601. Осы болыстықтың 
10-әкімшілік ауылында арғынның Атығай руынан тараған 
қауымның бір бөлігі қоныстанған. Атап айтқанда бұл ауылдар 
Қызылтұйықта, Қаракөлде, Ұнғырлыда, Өлеңсайда, Қарашоқуда, 
Сатылытас пен Қызылқорада орналасқан. Қауымдағы атығайлар 
37 шаңырақ, 122 адам болған602. Атығайлар қыстаулары Қаракөл 
өзені жағасын алып жатқан. 

1899 жылы Зайсан уезінде барлығы 59 арғын шаңырағы 
тіркелген. Ал, Н.А.Логутов бойынша, 1926 жылы Зайсан уезінде 
97 арғын шаңырағы тіркелгендігін, Зайсандағы арғындардың 27 
жыл ішінде 38 шаңыраққа өскендігін байқаймыз.

§ 10. Семей уезіндегі арғындар

Семей уезі әкімшілік жағынан Айғыржал, Аққұм, Аршалы, 
Балағаш, Бесқарағай, Бұғылы, Делбегетей, Қандығатай, Кентөбек, 
Кокон, Қызылмола, Малыбай, Мұқыр, Сейтен, Семей, Шаған, 
Шынғыз, Еңрекей болыстарына бөлінген. Уезде 1898 жылы 197 
әкімшілік ауыл 23467 шаңырақ, 115913 адам өмір сүрген603.

Н.А.Логутов кестесі бойынша, 1926 жылы Семей уезінде 
барлығы 12488 арғын шаруашылығы, 37 тарақты шаруашылығы 
тіркелген. Болыстар бойынша бөліп қарастырар болсақ, Қызылтақ 
болысында – 2760 арғын, 37 тарақты; Қызылтау болысында – 

599 МКЗ. Зайсанский уезд. Поаульные таблицы.  – 354-355-б.
600 Таблицы статистических сведений об использовании отдельных стоянок 

на площадях общаго пользования. –  42-б.
601 Сонда. Примичание к пообщинным таблицам. – 146-б.
602 Сонда. Поаульные таблицы.  – 370-375-б.
603 Список киргизских волостей в Семипалатинской области. /В кн:  Памятная 

книжка Семипалатинской области на 1897 г. Семипалатинск. 1897. – 126-б.
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8 арғын, 32 тарақты; Бесқарағайда – 1350; Белағашта – 1222; 
Тегістауда – 5923; Жаңасемейде – 639; Зайсанда – 57 арғын 
шаруашылығы болған604. 

Кеңтүбек болысында 2-әкімшілік ауылды толығымен 
тарақтылар құрап (83 шаңырақ, 492 адам) 4 шаруашылық ауылға 
бөлініп, ауылдар Шарықсу, Бектұрымқұм, Айтбике, Әупілдек 
қыстауында қоныстанған605. Тарақтылар бұл жерге 1840 жылдар-
дағы Қарқара уезі жерінде болған «ақ-тышқан» аталып кеткен 
жұттан кейін қоныс аударған. Тарақтылар Бұқарбай, Сұлуқыз, 
Аралқұдық, Қорлыбай сайларынан шабындықтар иеленіп, шөп 
шабуды қосалқы кәсіп етті. 

Кокон болысының 8-әкімшілік ауылындағы тобықты-
арғындар  Қарашоқы қыстауында, алтай-арғындар Байқұлақ мола, 
Шатбастау, Қарашоқы қыстауларында қоныстанған606.

Қызылмола болысының 12-әкімшілік ауылында жаман-
тобықты  ауылдары Бейіттібұлақ, Қарағайлы қыстауында 
наймандармен  аралас қоныстанған607. Болыс құрамындағы 
9-әкімшіліктегі тобықты ауылдары Бекалы, Қаракөз, Жалқойтас 
қыстауларында қыстап, жайлауға солтүстікке қарай бет алып, 
Мұқыры болысы жеріндегі Егінбұлақ, Қарасақал жайлауларында 
көшіп-қонған608.

Сейтен болысының 1-әкімшілігінде арғындар уақтармен 
аралас отырған. Олар Нияз көлі бойында және Үшқамыс, Байсақ, 
Тәттікөл, Сейтен, Кенжарық, Есілбай қыстауларын қоныс еткен609. 
1900 жылы аталған ауылдарда 128 шаңырақ болған.

Осы болыстың 9-әкімшілік ауылына қарасты Құлынды 
шөліндегі қыстауларда да арғын ауылдары кездескен. Бәсентиіннен 
екі ауыл Тесшілік, Ұзынсор қыстауында отырған610.

Майлыбай болысының 5-әкімшілігінде шұбыртпалы 

604 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 
казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии. // Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. – Семей. 1929.  – 45-б.

605 МКЗ. Семипалатинский уезд. Т.Х. Поаульные таблицы. – СПб. 1909.  – 
2-3-б.

606 Сонда, – 74-75-б.
607 Бұл да сонда, – 342-343-б. 
608 Бұл да сонда, - 62-63-б.  
609 Бұл да сонда, – 358-359-б. 
610 Бұл да сонда, – 366-367-б. 
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арғындардан бір ауыл 
Көк-терек қыстауында611, 
9-әкімшілігіндегі   қаракесектер 
Тесқайың қыстауында612 
қыс-таған. 6-әкімшіліктегі 
арғын ауылдары Рыспай руы-
нан өрбіген. Аталған қыс-
тауларды көрсетілген ауылдар 
төрт атадан бері қоныстанып 
келген. 

Бесқарағай болысының 
1 - ә к і м ш і л і г і н д е г і 
Қоске Батығай ауылы 
Мойылды қыстауында (13 
шаңырақ) қыстаған. Көк-
терек, Босаға, Бөріктал, 
Таймасауырғанқарағай, Сары-
өзек қыстауларында арғының 
Аққозы руынан тараған ауыл-
дар қоныстанған. Аққозылар 

қыстаудың оңтүстік-шығысындағы Манқан жайлауына қарай 
көшкен. 8-әкімшілік ауылы толығымен арғынның Қазыке руынан 
өрбіген. Ал, арғынның тоқболат және байболат атасынан өрбіген 
ауылдар 8 шаруашылықты құрап, Жаманқайың, Тоқыл, Төсқайың, 
Жүйрік, Сарықамыс, Шошқалы қыстауларында қыстаған. Аталған 
қыстауларға олар ХҮІІІ ғасырдың орта кезінде Көкшетау уезінен 
қоныс аударған. 1810 жылдардан бастап  қыстаулық баспаналар 
тұрғыза бастаған. Тоқболат руының ауылдары көктем мен күзде 
- Жандос, ал Байболат руының ауылдары – Жүрек деген жерде 
тоқтаса, жазда аталған ауылдар Жарыққұдық, Шұбарқұдық 
жайлауларында көшіп-қонған. 

3-әкімшілік құрамында арғынның айбас атасынан екі ауыл 
Қарабалапан, Саға қыстауларында,  Сүйіндік руынан тараған үш 
ауыл Үшқамыс, Қайыңды, Қонысбай қыстауларында отырған. 

4-әкімшілік ауылын бір қауым өтеуліден, екінші қауым 

Семей уезінде ру-тайпалардың 
қоныстануы

611 МКЗ. Семипалатинский уезд. -374-375-б.
612 Сонда, -378-379-б.
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аққозыдан өрбіген. Бұл ауылдар бір атадан тараған ағайынды 
әулеттер. Жазда Шеңгелді жайлауында, күзде Қарпыққұдықта 
көшіп-қонған. 

9-әкімшіліктегі Айтайлақ қыстауындағы ауыл бәсентиіннің 
сырым атасынан өрбіген. Жазда Ішторай жайлауына көшкен. 
Қауым таза көшпелі мал шаруашылығын кәсіп еткен. 

10-әкімшілік ауыл да толығымен Байболат руынан өрбіген. 
Қарой шатқалында егін салуды қосалқы кәсіп еткен. 

Белағаш болысының 1-әкімшілігіндегі қаракесектер 
Қотыр қыстауында қыстаған. 15-ауылдық қауымы толығымен 
тобықтыдан тараған. Ауыл шаруашылығы  экспедициясы 
материалдарында қаракесек Жиемдей Айдабек ауылы 1828 
жылдары Қарқара уезі жерінен қоныс аударғандығы жазылған. 
Тобықтылардың ауылының негізгі бөлігі Ұялыда қыстаған. 

Болыс құрамындағы тобықтылар Шыңғыс тауының етегіндегі 
Жайылма қыстауында  мекен еткен.  

Арғындар қоныстары сол жерде қоныстанған ру аттарына 
қарай Қаракесек-қыстау, Тобықты-қыстау аталды. Қаракесек бейіті, 
Тобықты бейіті атты қорымдарда сол рудың өкілдері жерленді. 
Белағаш болысында 1900 жылы барлығы арғыннан тарақтылар 79 
шаңырақ, тобықтылар 551 шаңырақ, қаракесектер 170 шаңырақ 
болған. 

Делбегетей болысына қарасты Матай адыр қыстауында 
тарақтылар қоныстанған613.

Шаған болысының 12-әкімшілік ауылы құрамындағы 
мұсал, алтай, қарпық әулеттері тасболаттан өрбіген жетінші 
буын. Олар 1772 жылдары Ертіс бойынан қоныс аударған. Ауыл 
арғындары Егіндібұлақ, Дөненбұлақ, Қызылшілік сайларынан 
егістіктер салған. Жартылай көшпелі мал шаруашылығын кәсіп 
еткен арғындар жайлауға қыстаудың шығыс жақ бетіне қысқа 
қашықтыққа көшкен614. 1900 жылғы санақ бойынша, қауымда 167 
арғын шаңырағында 825 адам өмір сүрген615.

3-әкімшілігіне тобықтының Орыс-Қаржау руынан тарайтын 
мотыш тармағының әулеттері бірнеше ауылды құраған. Олар 

613 МКЗ. Семипалатинский уезд. Примичание к пообщинным таблицам. – 
35-б. 

614 Сонда, -56-б.
615 Бұл да сонда, Поаульные таблицы. -134-б.



280

Қызылмола болысы жерінен, нақты айтқанда, Орда тауының 
етегінен қоныс аударған. Тобықты қыстаулары Құрөзек, Тауқара, 
Қаражартас, Қызәулие, Үлкен ақтас, Көксерке, Қызылбұйрат, 
Қылыш, Қарашоқы, Қызылжар, Қызылтұмсық, Шоқбартас, 
Қаражал, Қарабиік, Шоқбартас, Байматай мола, Шолақжота, 
Қарашат қыстауларын алып жатса, ал тарақтыдан тараған бір ауыл 
Сарыоба қыстауында қыстаған. Қауымдағы арғындар саны 1900 
жылы барлығы 65 шаңырақ болған616.

6-әкімшілігін толығымен дерлік тобықтының Орыс–Қаржау 
руының боздақ тармағынан өрбіген үшінші буын, байғозыдан  
тарайтын әулеттер қоныстанған. Тек Қышымашан қыстауында 
байғозымен ағайын мотыш-тобықты Рақым Биеке ауылы ішінара 
қоныстанған. Қауымдағы байғозалар 19 ауылды құрап, Қызыл 
тұмсық, Тайбен жал, Қарашоқы, Қызылбиік, Қызылшілік, 
Тесіпшыққан, Қосқұлақ, Айтқансай, Базарбұлақ, Пұшықбұлақ, 
Сыдықбұлақ, Талдыбұлақ, Шолақдота, Жұрап қыстауларында 
қыстаған. 1900 жылы қауымда 95 шаңырақ болған. 

7-әкімшілігінде мотыш-тобықтылар 13 ауылды құрап, Жартас, 
Егізқызыл, Қалдаманмола, Айтқанжал, Бөлеқадар Алабие, 
Ордабаймола сияқты қыстауларды иемденген. Бұл қауымда 
мотыштар 1900 жылы 35 шаңырақ болған617. Орыс-қаржау 
тобықтылар негізінен көшпелі мал шаруашылығын кәсіп еткен, 
тек Төребай Босмойын ақсақал ауылы ғана  отырықшы болып, 
Егіндібұлақ сайында егістік иеленген. Бұл ауыл отырықшылыққа 
ХІХ ғасырдың соңғы кезеңінде ауыса бастаған. 

Мұқыры болысындағы жаман-тобықтыдан тараған қауым, 
жаз бен күзде Қызылмола болысындағы ағайындарымен бірге 
көшіп-қонған. Болыстықтың 1-, 2-, 3-әкімшілік ауылын жаман-
тобықтылар құраған, ел арасында олар Жуқон руы деп те 
аталды. Мұқырыдағы жаман-тобықтылар ертеректе Бұғылы 
болысындағы Жуқонқора, Қызылқия жерлерінде  көшіп-қонған, 
1868 жылғы Ережелердегі әкімшілік бөліністерден кейін олар 
Мұқырыға бекітілді. Жаман-тобықтылардың қыстаулары Мұқыр 
мен Құндызды өзендерінің аңғарын алып жатты. Мұқыры 
тобықтыларының статист мамандарға айтуы бойынша, олар бұл 

616 МКЗ. Семипалатинский уезд. Поаульные таблицы. -102- 103-б. 
617 Сонда, -110-114-б.
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жерлерді 3 атадан бері, яғни ХҮІІІ ғасырдың аяқ кезінен қыстау 
ретінде пайдаланып келген.  Ауыл қыстаулары арасындағы шекара 
қатаң сақталды. Мұқыры тобықтылары жайлауға көшерде үлкен 
екі қауымға бірігіп, бір тобы қыстаудың солтүстігіндегі Ащысу, 
Шұбарөзек, Қарағанды жайлауларына, екінші тобы Қылышбек, 
Жалпақсары, Будан жайлауларына көшкен.

§ 11. Павлодар уезіндегі арғындар

Павлодар уезі әкімшілік жағынан Ақкелең, Ақкөл, Ақпетау, 
Ақсу, Алқакөл, Алтыбай, Атақозы, Басқұдық, Баянауыл, Бестау, 
Долбы, Қарамола, Қараоба, Қызылағаш, Қызылтау, Маралды, 
Тереңкөл, Ұрық, Шақшан болыстарына бөлінді. 

1895 жылы Павлодар уезінде барлығы 149 әкімшілік ауыл, 
23597 шаңырақ, 119 156 адам618, тек Павлодар қаласында 1889 
жылы 4831, 1899 жылы 7623 адам өмір сүрген619, бұл сол өңірді 
қоныстанған арғындар санына да тиесілі. 

Павлодар уезінің негізгі тұрғындарын арғындар, қалғандарын 
Қыпшақ және Найман рулары құраған. Арғын тайпасының 
рулары Павлодар уезінің батыс, шығыс, оңтүстік және орталық 
аймақтарын, қыпшақтар қоныстары уездің солтүстік бөлігінде, 
Ертіс өзенінің екі жақ бетінде жатса, Найман, Уақ, Керей рулары 
уездің әртүрлі аймақтарында қыпшақ және арғындармен аралас 
қоныстанған. Павлодар арғындары арғынның Мейрам, Бәсентиін, 
Қанжығалы руларынан өрбіген.

Арғындардың Павлодар уезі жеріне қоныстануының өзіндік 
тарихы бар. Ақпетау және Далбы болысындағы арғындар 
айдаболдан тарайды (Павлодар уезінде найманның да айдабол 
руынан тарайтын әулеттер тұрған. Олар Алқакөл болысының 
7-, 8-әкімшіліктерінде қоныстанған). Айдабол ХҮІІ ғасырдың 
бірінші жартысы мен орта кезінде Ташкент маңында өмір сүрген 
тұлға. Айдаболдан тараған Малқозының немересі Олжабай батыр 
Абылайханның қол астында қызмет еткен сенімді батырларының 

618 Список киргизских волостей в Семипалатинской области /В кн:  Памятная 
книжка Семипалатинской области на 1897 г. –Семипалатинск, 1897. -127-128-б.

619 Коншин Н. От Павлодара до Каркаралинска Путевые наброски // В кн: 
Памятная книжка Семипалатинской области. -Семипалатинск, 1901. -3-б.
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бірі болған, ол 1737 жылы 
Баянауыл тауларының 
етегіне осы жерді 
қалмақтардан азат ету 
мақсатында қоныс аудар-
ған. Олжабай батыр бұл 
өңірге өзімен 1018 шаңы-
рақты ертіп келген620. 
Олжабай батыр қосыны 
алғаш Ақкелең, Аққұдық, 
Қызылағаш, Таскөл, 
Қурайлы Семізбұғы деген 
жерлерге қоныс тепкен. 
Қытайлардың қысым 
көрсетуі нәтижесінде 
жаңа жер алу мақсатында 
одан әрі жылжып, қалмақ 
батыры Жасыбай отырған 

Жасыбай көлінің жағалауын басып алып, қалмақтардан азат еткен. 
Олжабай батыр бастаған қолдың қалмақтармен 3 жылға созылған 
шайқасы өткен жерлер кейін «Шүршітқырған», «Қалмаққырған» 
деп аталып кеткен. Шүршітқырған Шідерті өзенінің жоғарғы 
ағысы тұсындағы, уездің оңтүстік-батыс қиырындағы төбе, ал, 
Қалмаққырған тауы уездің оңтүстік-шығыс қиырында жатыр. 
Жергілікті қазақтар «шүршіт» деп қытайларды атаған. Павлодар 
жерінен қалмақтарды қуғаннан кейін Олжабай батыр бас болған 
Айдабол руының қауымдары Баянауыл және Далбы тауларының 
етегіндегі жерлерді иемденген. Олжабайдың өзі қосынымен Баян 
тауының етегіндегі Жасыбай көлінің жағасына жайғасқан.  Одан 
әрі Олжабай ауылдары Ақкелең тауының етегіне қыстау сала 
бастаған. 

1843 жылы Ақкелең етегінде көшіп жүрген Малқозы руын аға 
сұлтан Мұса Шорманұлының билігі ығыстырған. 

Айдабодың үш әйелінен жеті ұрпақ болған, 1-әйелінен 
Тайкелтір, Қошетер, Қожакелді, 2-әйелінен Қарақозы және 

Павлодар уезінде ру-тайпалардың 
қоныстануы

620 МКЗ. Павлодарский уезд. Описания общих хозяйственных условий. 
Далбинская волость. -121-б.
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Аққозы, 3-әйелінен Жанқозы және Малқозы. Айдабол ұрпақтары 
тұрған бұрынғы Айдабол болыстығы Әкімшілік Ережелерден соң 
Ақпетау және Далбы болыстарына бөлініп, Ақпетау болысына 
Жанқозы атасының негізгі бөлігі және Малқозы атасының бір 
бөлігі, ал Далбы болысына  қалған алты ұлдың ұрпақтары мен 
Жанқозының бір бөлігі қарады. 

ХҮІІІ ғасырдың бірінші жартысында Айдаболдың шөбересі 
Еламан (арғын-айдабол-жанқозы-төлебай-еламан) ауылына Кіші 
жүз Жетірудың Телеу руының бір қауымы келіп қосылған. Олар 
Қарқара уезінен Тройцк мен Петропавл уезінің аралығында көшіп 
жүрген туыстарына бара жатып, арғын-еламан арасында қалып 
қойған621. 

Уездегі арғындардың бір бөлігі таралатын Еламан Олжабай-
мен замандас болып, ХҮІІІ ғасырдың бірінші жартысында өмір 
сүрген622. 

Павлодар уезінде Арғын рулары арасында кезінде жер 
дауына байланысты ұрыс-керістер де болғандығы тарихқа аян. 
ХҮІІІ ғасырдың соңғы кезеңінде Ереймен тауының етегіндегі 
жайылым үшін Құлболды мен Қанжығалы рулары арасында 
жанжал болып, қақтығыста қанжығалыдан 4 адам қаза табады. 
Айдабол руынан шыққан Шоң би Ереймен тауының етегіндегі 
жайылымды 4 адамның құны есебінде қанжығалы үлесіне 
шешкен екен. Сол кезден бастап қанжығалылар Ереймен 
тауының етегіне өз қыстауларын сала бастаған. ХІХ ғасырдың 
60-жылдарындағы әкімшілік өзгерістер Павлодарды мекен еткен 
арғындар арасында миграциялық қозғалыс тудырды. Баянауыл 
етегін қоныс еткен Олжабай ұрпақтары жайылымдық жерлерінің 
тарылуына байланысты Далбы тауының етегіне қоныс аударды. 
Айдабол ұрпақтары да кезінде Баянауыл мен Далбы тауының 
етегінде көшіп жүрсе, 1840 жылдары Ақпетау болысының 3-5-
әкімшіліктеріндегі  жерлерге қоныс аударған623.

Павлодар уезіндегі болыстар тұрғындары негізінен бір 
рудың өкілдерінен құралды. Мысалы, Ақкелең және Баянауыл 

621 Телеу. ҮІ том. -Алматы. «Алаш тарихи зерттеу орталығы». -5-б.
622 МКЗ. Семипалатинская обл. Павлодарский уезд. Т. ІҮ. Общий очерк 

Павлодарского уезда. -Воронеж, 1903.
623 МКЗ. Семипалатинская обл. Павлодарский уезд. Т. ІҮ. Общий очерк 

Павлодарского уезда. -5-б.
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болыстарының арғындары Қаржас ұрпақтары, Далбы, Ақпетау, 
Қызылтау, Қарамола болыстарының арғындары Сүйіндік пен 
Құлболды ұрпақтары болды. Мұса Шормановтың әкесі Сатый 
Түркістан жерінен қоныс  аударғанда Қызылтау тауының етегінен 
қыстау салады, сол жер кейін Сатый-тас аталып кеткен. Сатый 
ауылы Қаржас, Құлболды, Жамболды, Орманшы ауылдарымен 
бірге жайлауға қатар көшіп, Ақмола уезінің солтүстігіндегі жайлау-
ларды жайлаған.  Ақмола уезінің солтүстігіндегі Мамай және 
Итемген көлдерінің атаулары Тортуылдан шыққан билер атымен 
байланысты. Олар жайлауда қайтыс болып, сол маңда жерленген. 

Ақкелең болысы жеріне Қаржас руынан шыққан  арғындар 
ХҮІІІ ғасырдың аяқ кезінде келіп қоныстанған. 

Құлболдының 5-ұрпағы болып келетін Телімбет, Наурыз, 
Ақыл, Сексен және Данияр да Түркістан өңірінен қоныс аударған, 
Қызылтау етегін иемденген. 

Айдабол және құлболды  арғындар жайлауға алысқа көшіп, 
көш Көкшетау уезінің шеткі аймақтарына дейін жетті. Көкшетау 
жеріндегі Торайғыр көлі Айдабол руының биінің атымен аталған. 
Құлболдының ұлы Қабылан ағасы Ақбурадан бөлініп, өз еншісіне 
Әнет, Аяқтал, Өрнек деген жерлерді алған. Сол жерде Қабыланнан 
өрбіген әулет қыстаған624.

Ал, Қарамола болысының 1-6 және 10-әкімшіліктерін 
құраған Бегендік руының арғындары өздері отырған қыстауларды  
айдабол, қаржас, құлболдыдармен қатар ХҮІІІ ғасырдың бірінші 
жартысында иемденген. 

Атағозы болысының арғындары толығымен дерлік Орманшы 
руынан өрбіген. Орманшылар Атағозы болысы жеріне Шу өзені 
бойынан  қоныс аударған. Орманшылардың қыстаулары уездің 
оңтүстік бөлігінде Сүйіндік руының қыстауларымен көршілес 
орналасқан.  

Павлодар  уезінің оңтүстік бөлігінің негізін алып жатқан 
Сүйіндік руы қыстауларын ХҮІІІ ғасырдың орта кезінен сала 
бастаған. Олар  уездің оңтүстігіне Баянауыл, Далбы, Қызылтау 
тауларынан қалмақтардың ығыстыруымен келген. 

Қанжығалы руы Ақкөл және Шақшан болыстарын  алып 

624 МКЗ. Семипалатинская обл. Павлодарский уезд. Т. ІҮ. Общий очерк 
Павлодарского уезда. -6-б.
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жатты.  Ақкөл қазақтары ХҮІІІ ғасырдың бас кезіне дейін Ертіс 
өзені бойында көшіп жүрген. 

Ал, Шақшан болысының қазақтары қыстауларын ХҮІІІ 
ғасырды салған. Ата-бабаларынан жеткен дерек бойынша, 
қанжығалылыр тортуылдармен қатар келіп, уездің оңтүстік-шығыс 
қиырына қоныс тепкен. 

Ақкөл болысының 1-әкімшілік ауылындағы қанжығалылар 
1840 жылдары Қарқаралы уезінен қоныс аударған. 

Қызылағаш болысының 3-және 4-әкімшілік ауылдарындағы 
қанжығалылыр ХҮІІІ ғасырдың аяқ кезінде Ертіс бойы, Ереймен 
тауларының етегінен көшіп келген.

Маралды болысының негізін құраған бәсентиіндер Түркістан 
өңірінен қоныс аударып, жоңғарларды Алтайға қарай ығыстырып, 
Ертісті жағалай қоныстанған. 1800 жылдан Ертіс өзені бойына 
бәсентиінен өрбіген Самек, Байымбет, Күшік рулары келіп қосылған. 
Бәсентиіндердің Ертісті бойлай қоныстануына 1802 жылдардан 
бастап, Ямышевский және Подстеп казак кенті арасындағы 
жерлердің орыс шаруалары үлесіне берілуімен де байланысты 
болды. ХІХ ғасырдың бас кезіне дейін Обь өзені бойын жайлау 
етіп, Алтай таулы округінде емін-еркін көшіп жүрген арғындардың 
жайылымдық жерлері тарыла бастады. 

Алтыбай және Алқакөл болыстарының негізін құраған 
бәсентиіннің Апай руы Павлодар уезіне ХҮІІ ғасырдың соңғы 
кезінде қоныс аударып, Павлодар қаласына қарсы жерге қоныс 
тепкен.

Алтыбай болысының 2-әкімшілік ауылын құраған Келден 
және Сатыбалды руларын ХІХ ғасырдың бас кезінде Баянауыл 
тауларының шығыс қыраттарынан тортуылдарды ығыстырған. 
Жергілікті арғындардың жеткізуінше, бәсентиіндер Түркістан 
өңірінен Павлодар жеріне Сүйіндік руынан бұрын келген, 
бірақ сүйіндіктер бәсентиіндерді шығыс пен солтүстікке қарай 
ығыстырған.

Павлодар уезіне арғындардың қоныстануы оңтүстіктен және 
солтүстіктен, яғни екі бағытта жүзеге асты. Түркістан өңірінен 
қоныс аударған бәсентиіндер Ертісті бойлай қоныстанып, 
Алтыбай, Ақсу, Алқакөл, Маралды болыстарын құрса, Сүйіндік 
және Бегендік рулары Павлодар уезінің оңтүстігінде қоныстанып, 
олардың негізінде Ақкелең, Ақпетау, Баянауыл, Қызылтау, 
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Атағозы, Қарамола болыстары құрылды. Бегендік, сүйіндікпен 
қатар қанжығалылыр қоныс аударып, Ақкөл және Шақшан 
болыстарының негізін құраған.  Олар Ертіс өзені тау аңғарының 
аралығында, яғни бәсентиіндер мен Бегендік-Сүйіндік рулары 
қоныстарының аралығындағы жерлерді иемденді625.

Павлодар уезінің арғындары жазда жайлауға Ертіс пен Шідерті 
өзендерінің аралығындағы жерлерге, Өлеңті өзенінің бойына 
көшті.  Павлодарлық арғындар алысқа көшпесе де, жылдың төрт 
мезгілін мерзімдік жайылымдарда өткізді. Маралды болысындағы 
сәмек руының арғындары көрсетілген қыстауларда қыстап, 
көктем мен күзді Бейқұмақұдықта, жайлауды Қабантақырда 
өткізді. Қыстауға қара күзде қарашаның соңында, желтоқсанның 
ортасында оралған. 

Павлодар уезі қазақтары арасында көшудің екі бағыты 
меридиональды және  ішінара «тасымал» түрі қолданылды626. ХІХ 
ғасырдың бас кезінен егін егумен қосалқы шұғылданғанымен627, 
дәстүрлі шаруашылықтарында көшпелі мал шаруашылығы 
басым болған628. Шілденің аяғы мен тамыз айында шөп шауып, 
шабындықтар шаңырақ басына бөлініп алынды629. 

Н.А.Логутов кестесі бойынша, 1926 жылы Павлодар уезінде 
барлығы 27297 арғын, 30 тарақты шаруашылығы тіркелген. 
Болыстырға бөліп қарастырар болсақ, Ұрық болысында 4153 
арғын, 30 тарақты; Тереңкөлде   830; Сейтенде  594, Қызылағашта  
2404; Павлодарда 7346; Баянауылда  12 564 арғын шаруашылығы 
тіркелген630.

625 МКЗ. Семипалатинская обл. Павлодарский уезд. Т. ІҮ. Общий очерк 
Павлодарского уезда. -9-б.

626 Сонда. – 88-б.
627 Сонда. – 92-б.
628 Коншин Н. Очерки зкономического быта киргиз Семипалатинской 

области.  // В кн: Памятная книжка Семипалатинской области на 1901 год. – 
Семипалатинск. 1901. – 40-б.

629 Коншин Н. От Павлодара до Каркаралаинска. Путевые наброски. // В 
кн: Памятная книжка Семипалатинской области на 1901 год. – Семипалатинск. 
1901. – 29-б. 

630 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 
казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии. // Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. – Семей. 1929.  – 45-
46-б.
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 Павлодар уезіндегі Арғын рулары631 

Арғын 

Қарақожа  

Бәсентиін         Мейрам  

Ақмайдан   Бегендік Сүйіндік Шегендік
Апай 
Тоқмайдан          Тоқшора   Оразкелді Қаржас
Ақтілес
Күшік                                      Тортуыл      Мамық
Бөрі
Сырым                                     Орманшы  Құлболды
       Жанболды 

Атағозы болысының тұрғындарын толығымен дерлік 
орманшы-арғынның қайдауыл, өтек, тілес аталарынан өрбіген 
әулеттер құрады. Атақозы болыстығы жеріндегі орманшылар 
қоныстары Атақозы қарасу, Түндік, Үштоған қарасу, Теспесу, 
Дүразбай қарасу, Қаратал қарасу, Ащы қарасу өзендері, Қосқұдық, 
Аралтөбе, Кішкенешат көлдері бойларында, Қарабұлақ, 
Басбұлақ, Босағабұлақ, Жартасбұлақ, Ағасубұлақ, Ортабұлақ, 
Шал, Ұнсұрбұлақ, Меңлібайбұлақ, Тікенекбұлақ, Қайнарбұлақ, 
Бөжібұлақ бастарында орналасты. Атағозылық орманшылар 
Баянауыл тауы етегіне солтүстік бағыттағы жол арқылы, ХІХ 
ғасырдың аяқ кезінен бастап Шалқар ауылы тұсы арқылы 
көшетін болған. Ал қожамберлілер Ақөрен, Шиелі, Тұзды қарасу 
жайлауларына көшкен. 

1-әкімшілік ауылдарының арғындары есеналы, мат, аққұлы 
аталарынан өрбіген. Арғын ауылдары Жылтөбе, Сандықтас, 
Қызылшоқы, Сарыөзен, Ұрыбас, Үңгірлеөребас, Қарашоқы, 
Алқамерген, Тастыөзек, Бестөбе, Ақсары, Шотана, Құржар, 
Қаратұмсықтағы қыстауларды иемденген. 

2-әкімшіліктегі арғындар  өтек, жақсылық, кеспелік, қайдауыл, 
аққұлы аталарынан өрбіген. Олар Иманқұдық, Сарышоқы, 

631 МКЗ. Семипалатинская обл. Павлодарский уезд. Т. ІҮ. - Воронеж, 1903.
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Сарытау, Қарашошақ, Ақши, Қарашат, Ағасубұлақ, Тасбұлақ, 
Қарашоқы, Кеңқуыс, Қаракүнгей, Ақмола, Бестөбе, Қызылсор, 
Сөрелі, Қатансор, Сарышоқы, Сарыадыр, Үңгірлі сарыоба 
қыстауларында қыстаған.

Атақозы болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Қарақожа  

Мейрам 

Сүйіндік 

Оразкелді 

Тортуыл 

Орманшы 

Қайдауыл    Өтек       Тілес

Кеспелік                 Жақсылық   Қарабай    Шалабай    Боғай    Арықпан
Есенқұл 
Мат      Сұңқар   Шоқалан
     Байкөл   Қосай
Бекқұлы       Тоққұлы      Аққұлы Алакөз   Қойбазар
     Әлімбет  Қошаған
Нарторы   Тайкелді
Ақсары  Ес   Ақбике 
Нарбота   Дос   Балға
Шотана     Есенәлі 
      Дербісәлі 
      Бармақ 
      Қыдырәлі 

3-әкімшілікте өтек және қарабай аталардан тараған рулар 
құраған. Олар Базарқұл, Қосқарақшы, Қаратоқа, Сымтас, 
Ұзынжал, Қызытұмсық, Шал, Борамбайшоқы, Беріктас, Табынбай, 
Сарышоқы, Бабай, Сарыөзек, Қызылшелек, Қарашат, Ақтас, 
Қарашоқы, Жартас, Қарақшы, Терісқыстау, Сарыоба, Қарақшы, 
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Талдышат, Ақбиік, Дуани, Терісқыстау, Сарыжал қыстауларында 
қыстаған.

4-әкімшілік ауылды арғыннан тараған еспелік, есенқұл, 
қайдауыл аталарынан өрбіген әулеттер құрады.  Олар Екішоқы, 
Қарашат, Кішібабалы, Ащыөзек, Қаратас, Қарашат, Сарыоба  
қыстауларын қыстаған.

5-әкімшілікте ішінара арықпан-арғындардан өрбіген төрт 
ауыл Ақтөбе, Шеңгелді, Сарытұмсық, Шатырлы қыстауларында 
қоныстанған. 

6-әкімшілікте өтек-арғындар үлкен бір қауымды құрады. 
Ауылдар Сарыжал, Сарыоба, Көрпе, Кәріқыстау, Жолқытсау, 
Қарсы, Сардонды, Сарышоқы, Қарашоқы, Қайыңдышоқы, 
Сарыбет, Бөлекқыр, Серекқыр, Ақбиік, Қаратоқа, Шақшақ, Сөрелі, 
Қызылқұм, Қарадөң, Құдықшоқы қыстауларында орналасқан.

7-әкімшілікті қарабай, өтек,  (ақсары) қайдауыл, мат, аққұлы 
(қайдауыл) арғындар құраған. Олар Қаракүнгей, Үңгісай, 
Қарабиік, Жалғыз, Қыржал, Әжуантөбе, Күйсеушоқы, Қызылсор, 
Қасеншоқы, Қаратөбе, Қансары, Ұстағозы, Қаратас, Қарабиік, 
Қарашоқы, Қызыладыр, Оршоқы, Ұржал, Маладыр, Қаратұмсық, 
Қарашат қыстауларында қыстаған. 1897 жылғы санақ бойынша 
болыстың барлық 747 арғын шаңырағында 4357 тұрғын болған632.

Ақпетау болысы тұрғындарының негізі арғындардан құралды. 
Ақпетау болысы жоғарыда атап өткеніміздей Айдабол болысынан 
бөлініп шыққан.

1-әкімшілікте арғын ауылдарын Мамыт, Қойсары руларынан 
тараған әулеттер құрады. Ауыл қыстаулары  Өлеңті өзенінің 
аңғарындағы Тоқтықыстау, Сарышоқы, Балабейіт, Жырықөткел, 
Қараөткел, Қаратұмсық, Қоянды, Тәңірберген, Тиес, Құлбек, Балпан 
деген жерлерде қоныс тепті.  Ондағы 53 арғын шаңырағында 317 
адам болған. 

2-әкімшілік құрамында арғынның баян атасынан тарайтын 
Ахмет Тай ақсақалдың 2 шаңырағы Қарашоқы қыстауында 
қоныстанған. 

3-әкімшілік тұрғындары толығымен арғынның  баян, 
малгелді, жолан, сары аталарынан өрбіген. Ауыл шаруашылығы 

632 МКЗ. Павлодарский уезд. – 94-111-б.
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санақ кітабында ауылдардың Әулиелі, Аршалы және Ұзынбұлақ 
бастарындағы Аққозы, Тасқора, Қарабас, Дүмбір, Жананшоқы, 
Қарашоқы, Обалышошақ, Сарыжал, Қарашат, Қаратас, Сарықияқ, 
Қызылшелек, Көктас, Қаратұмсық, Қыңыртас, Обалы, Қарақұдық, 
Келден, Балакелден, Ақөзек, Ұзынбұлақ, Ұзынбұлақаяғы, Аспантай, 
Сарыжал, Байсымақ, Балықбай, Ақмола, Шаңғымаң, Жаманбай, 
Қызылтұмсық, Қаражал, Қаратұмсық, Қызылшелек, Сандықтас, 
Байменде, Қаршоқы, Амантау, Матағай,  Баймырза  қыстауларында 
орналасқаны көрсетілген. 1897 жылы 190 шаңырақта 1143 адам 
тіркелген. 

4-әкімшілігінде арғындар болса едіге, сары, қақсал аталарынан 
өсіп-өнген. Ауыл Торайғыр көлі, Мойылды, Таймас, Ұзынбұлақ 
бұлақтары аңғарларындағы Жаман Адыр, Соба, Қиратұмсық, 
Ақсорантүйетас, Қиятас, Ақпанадыр, Сарыөлең, Айқынсаржал, 
Кішіайдарлы, Үлкенайдарлы, Торыайғыр, Қараағаш, Жартас, 
Кішіөре шоқпартас, Ұзынбұлақ, Қараөткел, Сарыөзек, Қаратас, 
Сарыжал, Қыңыртас, Үйрекматай, Шоробай, Қарақұс, Ақши, 
Сарыжал, Обалы, Жүзекей Қарасу, Кешубайшат, Сарышоқы, 
Байғожашоқы, Қараадыр, Қарашоқы, Әлікөл, Балакелден, Ащысу, 
Сынтас, Кеңарал, Ақтөбе (Кеңақан) қыстауларында отырған. 165 
шаңырақта 989 адам болған. 

5-әкімшілік ауылын арғынның еламан атасынан өрбіген 
әулеттер құрап, олар 45 шаруашылық ауылды құрады. Қауым 
құрамына ішінара  8 ауыл Кіші жүз Телеу тайпасы кірген633. 
Қыстаулары Қызылтас, Құрман доғалақ, Қазыбай, Обалы, Таскүй, 
Дөдө, Берекетсары, Теректіқойтас, Базылқойтас, Найзатас, 
Басөлең, Қарашоқы, Бөлдей, Манау, Көлдібас, Шоробай, Обалы, 
Тасшоқы қойтас, Қарасай, Ақпетау, Тасбұлақ, Жанбақықарақуыс, 
Қызылшелек, Ақши, Сарықамыс, Қара адыр, Қызылтас, 
Сарықияқ, Тасайқойтас, Әулие қара ағаш, Қызылшоқы, Бақай, 
Ақшоқы, Тастықұрман, Ортаберекетсары, Серектас, Тесіктас, 
Әулиежылыбұлақ, Қызылқойтас, Кішкенекөз, Шекті берекетсар, 
Ақтасты, Құрсай, Ботанбарақ, Қосшоқы сайлары мен төбелерінде 
салынды. Қауымдағы арғындардың 194 шаңырағында 1239 адам 
болған. 

633 Қараңыз: Телеу. ҮІ том. -А.: «Алаш тарихи-зерттеулер орталығы», 2006.
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6-әкімшілік ауылда арғынның қозған, мамыт, қозыбақ аталары 
21 ауылды құрап отырды. Ауылдар Шідерті және Өлеңті өзендері 
аңғарларындағы Сарыадыр, Деріпсалы, Берді, Айыртас, Аяқадыр, 
Орташылық, Аяқшылық, Жиренше, Байшора, Үйтіккен, Жыланды, 
Ербай, Тасшоқы, Еке, Сереп, Қаратұмсық, Талдыалқап, Қаратомар, 
Семізбұғы  қыстауларында орын тепкен.  127 шаруашылықта 784 
адам болған. 

1897 жылы болыстың  1075 щаңырағында, 6388 адам болса, 
соның 731 шаңырағындағы 4480 адам арғындар тұғын634.

Ақпетау болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Бәсентиін      Мейрам

Ақмайдан   Бегендік Сүйіндік  Шегендік

Көкшегөз   Қозған   Оразкелді    Көксал 
   Шуманақ 
Бәйімбет      Мамық 
     Сырық 
Қойсары     Жанболды
   Қалмақшы  Құлболды  Тұлпар

   Қайдауыл  Айдабол Сарша
       Болат 
   Қожакелді  Жанғозы

     Төлебай   Тайкелтір
     Баян 
     Сары 
     Мамыт 

 Едіге       Еламан      Жолан       Малкелді      Қосқұлақ

Қарамола болысы 10 әкімшілік ауылға бөлініп, болыс 

634 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -34-51-б.
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тұрғындарын толығымен арғынның Бегендік және Сүйіндік 
руларынан өсіп-өнген әулеттер құрап, олар Еспе, Өлеңті, Шідерті 
өзендері аңғарларындағы қыстауларды қоныс еткен.   

1-әкімшілікте арғынның жайлаубай (ораз), темірбек, жиембет 
(қожамберді), сары (малқар), күлеке (кенжебай) аталарынан 
өрбіген әулеттер қоныстанған. Олар Қызылшоқы, Ащи, Ақшоқы, 
Жақсылықтөбе, Өтегентөбе, Сесек, Зықыршоқы, Сексембай 
қаратас, Жыра, Сыдықащы, Теттібайтөбе, Ақбидайық, Қожатөбе, 
Керегетас, Сарыжота, Сарышоқы, Дыңтөбе, Бәтентөбе, 
Иітас, Шатөзек, Ақши, Маңтөбет, Жартас, Көбек (Шідерті), 
Күнгейқарсытөбе, Обалы (Шідерті), Кеңсуат, Қызылжар, Қаратас, 
Найзабек, Кішкембай қыстауларында тұрған.

2-әкімшілікте қожамбердіден өрбіген ағайынды жиембет, 
қарабай, қарабатыр арғын ауылдары қоныстанған. Олар Бестөбе, 
Итарқатау, Кішіитарқа, Қаратөбе, Шошақтөбе қыстауларында 
қыстаған. 

3-әкімшілікте арғынның ораз атасынан өрбіген шөрен және 
бопан әулеттері қоныстанған. Қыс мерзімінде Ботақора, Қоса, 
Сарышоқы, Қосмұрын, Сарыжол, Захар, Қосмола, Сарыоба және 
Обалыда  отырған.  

4-әкімшілікте арғынның Қайдауыл руының қожагелді, 
жылгелді, қасқа, құттықсейіт, андағұл аталарынан өрбіген ауылдар 
қоныстанып, олар Шайтанды, Жабайбұлақ, Борлысор, Қаражал, 
Ащықұдық, Тұщықұдық, Жаңакөл, Бақтыбай, Татыртөбе, Қаратас, 
Жартас, Бөлекқара, Өтептөбе, Қояндытөбе, Обалы (Қоянды), 
Сарытөбе, Мойнақтөбе, Еспеақшай, Айтқантөбе, Қарашошақ, 
Қарасу, Қарамұрын, Үлкентөбе, Обалы, Қондыадыр, Қияқ 
қыстауларында қоныстанған.

5-әкімшілікте арғындар Тоқтас руының тұрқыбай, насықбай, 
бекежан, назықбай аталарынан өрбіген. Олар Қосқойғантас, 
Толыбайтас, Жақсыбайтас, Жуантөбе, Сарышоқы, Қаратөбе, 
Маймақтөбе, Үлкентөбе, Тақпантөбе, Сарыжал, Үлкенқоянды, 
Бозтөбе қыстауларында қыстаған. 6-әкімшілік құрамында 
Ырыс руының текебай, дүйсембай, Тоқтас руының назықбай, 
тұрқыбай, Қожамберді руының жиембет аталарынан өрбіген 
арғын әулеттері қоныстанған. Ауылдар Аққозықойтас, Қаратөбе, 
Жарманшоқы, Сарыадыр, Сарышоқы, Қожағұл, Қаратас, 
Сарыжал, Қарашошақ, Сарыдоңғалсор, Салпансор, Обалысары, 
Обалықара, Керегетас, Тұзсор, Бекқұлытамы, Атжол, Зумра, 



293

Қаратас, Садықащы, Итқума, Қарабиік, штөбе, Аналықмола 
қыстауларында орналасқан. 

 
Қарамола болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Қарақожа  

Мейрам 

 Бегендік     Сүйіндік

            Шуманақ     Оразкелді

           Тәңірберді       Мамық
 
Малқар    Ораз             Құлболды

Сары         Күлік     Қабылан     Ақбура    Тұлпар

Кенжебай    Жиенәлі   Құрманәлі   Аю  Аққошқар  Сарша
       Кенже        Болат
Күлеке  Ширен  Жайлаубай Тілеуле 
      Бапан       Сарымолда Жетібай Есен
                Қоқан

  
Сарық 

            
  Қожамберді        Тоқтас  Қалмақшы  
 
  Байназар        Ырыс Андауыл    Қайдауыл

Қарабатыр   Жиенбет   Қарабай     Текебай       Мәлек       Қожакелді
               Дүйсембай        Қасқа
Мәмбетәлі             Жылкелді

7-әкімшілікте арғынның құлболды атасының тұлпар 
тармағынан, ақбура атасының жетібай тармағынан өрбіген 
әулеттер өрбіген. Ауылдар Айыртас, Желтимес, Қызылтиек, 
Амантас, Шоқбойата, Жалғызқарағай, Көтенирек, Ақжал, 
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Қырықбай, Қызылқия, Әнет, Аяқтал, Үрпек, Тесіктас қыстауларын 
иемденген.

8-әкімшіліктегі арғындар толығымен құлболды атасының 
тұлпар тармағынан өрбіген. Ауылдар Қаражайыққойған, Жамантас, 
Шоқтас, Тілектас, Лақжеген, Сарыбетті, Зансартас, Сарыасу, 
Тесіктас, Алшағыр, Жартас, Қарасеңгір қыстауларында жайғасқан. 

9-әкімшілікте арғындардың негізінен ақбура атасының 
аққошқар, кенже, тілеулі, көкен, жетібай тармағынан өрбіген 
әулеттері қоныстанған. Ауыл ақсақалдары Құдырбай Жаныс, 
Сыпан Телеміс, Сағындық Қоржақай, Балақбай Асберген, 
Жантелес Құнанбай, Уақбай Бекшан, Бөрше Қайнайдар, Елекбай 
Жангел, Қадырбай Құлжан, Мұсабай Аймасай, Намазалы Тілембек, 
Нұрмағамбет Баубек, Әлімбет Сыпан, Тұржан Ноқтыбай, Байнияз 
Құрмамбай, Айкен Тоқтар, Жалдызбай Айнақора, Ахмет Қайып, 
Есір Қожақ, Рахым Тілеу, Қайқы Елубай, Айнағұл Анапия, Ыбырай 
Сәрсен болған. 

10-әкімшіліктегі арғындар Ораз руының досай, сарымолда, 
бекбаулы, шақаман, тоқтауыл атасынан өрбіген. Олар Қисықадыр, 
Қараоба, Қайыңшат, Қызылтас, Нұрмағамбет төбе, Төлекетас, 
Қарамұрын, Ақжар, Қостөбе, Құшақжар, Тасмола, Нақбайжар, 
Қаражар, Қызылжар қыстауларында қоныстанған. 1897 жылы 
болыстағы 1471 арғын шаңырағында 8042 тұрғын тіркелген635.

Ақсу болысында арғындар қыпшақ, уақ тайпалары арасында 
ішінара қоныстанған. 

1-әкімшілігіндегі мұрат-арғындар Обалы, Ащықұдық, Қарашат, 
Сарыадыр қыстауларында қыстаған. Қауымдағы  35 шаңырақта 
201 адам болған.

9-әкімшілік құрамындағы арғынның Баймырза және  Мұрат  
руынан тараған әулеттер Түндік, Тұщықұдық, Қарашеңгел, 
Сарыадыр, Тұз, Қарнақ, Шоқбартас, Тасшоқы, Қараадыр, 
Сарыадыр, Үйқоныс, Айтқансары, Қоңыртас, Үшқұдық 
қыстауларында қоныстанған. Қауымдағы 79 шаңырақты 448 адам 
құраған. Болыстық құрамындағы барлық 114 арғын шаңырағында 
649 адам болған636.

635 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -142-159-б. 
636 Сонда, -54-55, 64-65-б.
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Ақсу болысындағы Арғын рулары

Арғын 

 Қарақожа       Қанжығалы

Бәсентиін  Сырым  Мейрам  Әжібай

Ақмайдан  Жабық  Сүйіндік  Қарабұжыр

Көкшегөз  Самай  Тоқшора  Қойбағар

Бәйімбет  Досай  Әлімбет  Жарылқасын

Жаманай    Алтай                  Мұрат Шегір
Қоянбай
Рыспек    Төртсары Аралбай   
Күшек      Байсейіт
   Танаш    Жауғашқар    
Қойсары   Рысқұл   Жаубасар 
 
   Шыңдауыл 
        Тоқпан    
   Қошқар   Ақпан  Барақ
   Мойнақ     Жабағы
       Сырымбет 
       Баймырза   Тілеуберді
        Қуат 
        Саржан 

Маралды болысы да арғындардың қонысының бірі 
болды. Арғын-бәсентиіннің самек атасынан тараған әулеттер 
Маралдының 1, 5, 6, 10, 15-әкімшіліктерінде орналасып, бірнеше 
ауылды құраған. Қыстауларын Шуаққұм, Ақбас, Масақтоғай, 
Қарабай, Бура, Жайлаукөл, Қостақыр, Құсқамыс, Ақжігіт, 
Құйғанқайың, Жаманқара, Жылыбұлақ, Ащытақыр, Ащыкөл, 
Үлкентақыр, Үшқамыс, Тереңқұдық, Шоқша, Жылыбұлақ,  
Досанарал, Танейтқұм, Айтбайтотым, Қарабура, Айтуартөбек, 
Жамантөбек, Божырайқұм, Тақыр, Қамырау, Серкебайқұм, 
Жиеншырпы, Жарбасы, Кемрау, Тақыр, Тереккөл   деген жерлерге 
салған. Ал бәсентиіннің көшек атасынан өрбіген ауылдарының 
қыстаулары Айрық, Ертіс, Қызылшарпы өзендерінің аңғарында 
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шашырай орналасты. 1-әкімшілікте 178 шаңырақ, 1154 адам, 
5-6-әкімшіліктерде 182 шаңырақ, 939 адам, 10-әкімшілікте 115 
шаңырақ, 690 адам, 15-әкімшілікте 118 шаңырақ, 716 адам, 
барлығы 593 шаңырақ, 3494 адам арғындар болған. 

8- және 14-әкімшіліктерді құраған бөрі-арғын ауылдары 
Сүгіртөре, Өлеңді, Теңгіл-Даңғыл, Аралқарағай, Тайсойған, 
Бауырталсырты, Бауырталдың бауыры, Қайранкөл, Мәмбеткөл, 
Қайыңды, Төртуыл, Бөрте,  Сүгіралаң, Саға, Қайыңды, Ұзынтерек, 
Егінді, Жекепар қыстауларын қыстаған. 1897 жылы бөрі 
ауылдарындағы 266 шаңырақтан 1468 адам тіркелген.

Болыста 1897 жылы барлық 859 арғын шаңырағында 4962 адам 
болған637.

Маралды болысындағы Арғын рулары

Арғын 

Қарақожа  

Бәсентиін 

Ақмайдан 

  Көкшегөз      Қатыс

Жолымбет          Бәйімбет     Бөрі

Маңдай        Көшен   Шүрек   Таңатар   Бұқақұбыр

Сәмек               Көшек

Шақшан болысында арғындар ішінара (53 шаңырақ, 330 
адам),  шағын қауымды құраған. 4-әкімшілігінде бәсентиіннің абыз 
және танаш аталарынан өрбіген ауылдар қоныстанған. Ауыл Өзек, 
Сарапан, Байсал, Обалы, Құрық, Маржан, Сарыадыр, Қарақұдық 
қыстауларында орын тепкен. 7-әкімшілігінде қанжығалының 
қара атасынан өрбіген ұрпақтар тұрып (53 шаңырақ, 324 адам), 9 
ауылды құраған.  Болыстың барлық 106 шаңырағында 654 адам 
болған638.

637 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -194-207-б. 
638 Сонда, -258-263-б.
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Шақшан болысындағы Арғын рулары

Арғын 

 Қарақожа       Қанжығалы

 Бәсентиін      Әжібай

 Ақмайдан      Қойбағар

 Көкшегөз      Жарылқасын 

  Бәйімбет      Шегір

  Қоянбай   Сырым

  Танаш     Абыз       Жабық

                          Бұлый          Самай

                         Тілеу          Сексенбай
       Тоқсан 
    Өтебай         
       Қара

 
Баянауыл болысындағы арғындар Қаржас руынан тараған 

дорбеуіл, танат, мырзағұл, құдайқұл, әлімбет (ақша және 
байболат), тоқсан, нияз, жаулыбай, мәмбет, қоныс, жанғара 
аталарынан өсіп-өнген. Қожаберді мен Дорбеуілдер Желтау және 
Салқынтау тауларының етегіне қоныстанған. Баянауылдықтар 
жазда Өткелсыз, Қорғанкөл, Семізбұғы жайлауларында 
көшіп-қонып, Далбы және Ақкелең арғындарымен көршілес 
отырған. 

1-әкімшілікті құраған ақша-арғындар (122 шаңырақ, 785 
адам) Қарашоқы, Ақжігіт, Сарытау, Ақтас, Сарыадыр, Құйған, 
Ұрышоқы, Жадыадыр, Сарықыстау, Қарақоға, Баз қыстауларында 
қыстаған. 

2-әкімшілік ауылда арғындардың байболат атасынан өрбіген 
әулет қоныстанған (165 шаңырақ, 949 адам). Ауыл тұрақтары 
Майра, Тасшоқы, Қостан, Сарыағаш, Бетағаш, Қараадыр, Ащысу 
Ақши, Керегетас, Қаражал, Сарышоқы, Дағара, Қаракөз, Қорғантас, 
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Ақшоқы, Қарашоқы, Төретүскен, Шаншарақкемер, Қарашат, 
Тасшаңырақ, Сарыадыр   қыстауларын алып жатқан.

3-әкімшілік ауыл қауымында жарқын, әйтімбет, танат, 
әйтімбет, дөребұл, қожамберді аталардан өрбіген әулет 
қоныстанып (155 шаңырақ, 1017 адам), ауылдары Қызылшелек, 
Керегетас, Орташылық, Қарқаратас, Жыладыр, Қарашылық, 
Шоманкөл, Шұбаршылық, Көлденеңшелек, Маса, Қаражал, 
Күркөле, Қандадыр, Ырғайлы, Кішіырғайлы, Қаратұмсық, Өребас 
қарабұлақ, Аршалы, Қарабұлақ, Үрпек, Қарашат, Сарыжал, 
Қандадыр, Салқынтау, Қаратас, Сарышоқы, Қосшоқы, Қаратал 
қыстауларында отырды. 4-әкімшілікте қоныстанған апай-
бәсентиін ауылдарының шаруашылықтарының (170 шаңырақ, 929 
адам) қыстаулары Жаңғызқара, Үйсімбай, Жекетөбе, Керегетас, 
Қызылжал, Қызылшелек, Қарқаратас, Қарақұс, Ақшоқы, Қарағайлы 
Қойтас, Сарбет, Күркіле, Қаратас, Қарадің, Ақтөбе, Сарыдоңғал, 
Ақбет Қаракөз, Сарышоқы, Төртқара, Қаражал, Ескіжұрт, Ақсаба, 
Қосшоқы, Тасшоқы, Аққолтық, Кемершошақ деген жерлерде 
орналасты. 

Баянауыл  болысындағы Арғын рулары

Арғын

Қарақожа

Мейрам

Сүйіндік

Қаржас

Күлеке

 Әлімбет     Сатылған

 Байболат     Жарқын
 Ақша      Айтымбет
       Танаш 
    Атамбек  Мәмбет
    Қожамберлі  Жансары 
    Батырбек
    Өтеу
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5-әкімшілік ауылында арғынның апай  және  жаулыбай атасынан 
өрбіген ауылдар қоныстанып (126 шаңырақ, 815 адам), ауыл 
қыстаулары Жартас, Жаманқыстау, Қарадің, Қаратас, Сарышоқы, 
Кергетас, Алпыссала, Ақшоқы, Кішісарытау, Шоқытас, Қарашат, 
Маяжон, Ақмырза, Майшоқы, Аққуыс, Ақжігіт, Қаратас, Итшоқы, 
Сарыжол, Сарытұмсық, Тоқтықыстау, Қараөзек, Қызылжол, Ақши, 
Есенбай, Қараоба жерлерінде орналасты.

6-әкімшілік құрамында жансары-арғындар Қарашоқы, 
Сарышоқы, Соқыр, Кершоқы, Шыбық, Жапалақ, Қаратас, Жамбал, 
Байырқонған, Шіліктібұлақ, Маңтөбе Бессаз, Аюлықараша 
қыстауларында қоныстанған (108 шаңырақ, 608 адам).

7-және 8-әкімшіліктерін сатылғаннан өрбіген қожамберлі, 
мәмбет, өтеу әулеттері құрап, Еспе, Қараеспе өзендері 
аңғарларындағы қыстауларда қыстаған. Қауымдағы арғындар 34 
ауылға бөлінген. Ондағы 224 шаңырақта 1266 адам болған. 

1897 жылы Баянауыл болысындағы барлық 1070 арғын 
шаңырағынан 6369 адам өрбіген639.

Ақкелең болысында арғындар бірнеше қауымды құраған.
1-әкімшіліктегі арғын ауылдары апай, қаржас, айдабол, 

бегендік, бабас руларынан тұрған. Ауылдар Көшекпай, 
Ақкелін, Сарықамыс, Айрық, Қарғалы, Үлкен-ағалы, Ескіжұрт, 
Бүркіт, Шақаман, Алабас, Жарық, Бөлек-жарық, Ақтөбе, Қожа, 
Қызыладыр, Қаратас, Шоқтас, Қарашат, Қайыңшат, Аралтөбе, 
Қарамұрын қыстауларын иемденген. Ауыл қыстаулары Ащысу, 
Тұщықарасу, Асушілік, Шідерті, Қарғалы, Айбулы өзендері, 
Есжанкөл көлі бойында, Қызылшілік, Талдыбұлақ бастарында 
салынған. Қауымда 1897 жылы 256 арғын шаңырағының 1671 
тұрғыны болған. 

2-әкімшілігіндегі апай-арғындардың екі ауылы Тұщықарасу 
бойындағы Ақкелін қыстауын мекен еткен. 1897 жылы 17 
шаңырақтан 114 тұрғын тіркелген. 

3-әкімшіліктегі апай-арғындар бірнеше ауылға бөлініп, 
ХІХ ғасыр аяғында ауыл  қыстаулары Ащысу өзені бойындағы 
Көкдомбақ, Ортақарауылтөбе, Өлеңқұдық, Мыңқауға, Итшоқы, 
Үштаған, Сарышоқы, Қарабасқан, Тойлық, Шақпақ, Сазағаш, 

639 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -110-127-б.
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Бетағаш, Құбытайнияз, Өліарнияз деген жерлерде салынды. 1897 
жылы апайлардың 76 шаңырағынан 446 адам тіркелген. 

5-әкімшілігін ақмырза және апай арғындар құраған. Ауылдары 
Сарышоқы және Шідерті өзендері бойындағы Атабай, Қызылшилық, 
Тасшоқы, Тоқан, Қарабұлақ, Ұқлы, Қараек, Шолаққайың, 
Жылқыбай қыстауларында орын тепкен. 63 шаңырақта 378 адам 
болған.

6-ші әкімшілікті толығымен Бабас руынан тараған арғын 
әулеттері бірнеше ауылды құраған. Олар Обалы, Қантас, 
Шалтыимес, Теректі, Топай, Сарышоқы, Қойтас, Үрпек, 
Қарабұлақ, Төлек, Керней, Қойтас, Қызылағаш, Шымылдықсал, 
Қарабұдыр, Қызылаяқ, Қандадыр, Айдаршат, Қожакерегетас, 
Үшсала, Қаражар, Қапайтіскен, Сарыадыр, Көктасты, Егіндібұлақ, 
Жусанды, Құдашүлкен, Ақбейік, Тоқтысалған, Маяжен, Шат, 
Жартас, Сұлтанкелді, Құсмұрын, Қаратас, Қарақыстау, Үшқара, 
Сарыжал, Қаратоқаб қыстауларында тұрған. Қауымда 1897 жылы 
282 шаңырақ, 1588 тұрғын болған. 

Ақкелең болысындағы Арғын рулары

Арғын
      

Қарақожа

 Мейрам

Сүйіндік

Қаржас

Бабас  Алтынторы  Күлеке  Дүрбелең

    Апай  Сатылған

    Ақмырза
    Құлбай
    Жаулыбай

7-әкімшілігінде апай арғындардың үш ауылы  Керегетас, Сораң, 
Қараағаш қыстауларында орын тепкен. Бурабұлақ, Бұлақағаш 

23-585
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бастарында отырған апайлар 1897 жылы 13 шаңырақ, 74 адам 
болған.

Барлығы 1897 Ақкелең болысындағы  1712 шаңырақта 10244 
адам  болса, соның 707 шаңырақтағы, 4271 адамы арғындарға 
тиесілі болған640.

Ақкөл болысының арғындарды да әкімшілік-аймақтық 
қонысына қарай бөлер болсақ, 1-әкімшіліктегі ауыл қыстаулары 
Кішіқосмамық көлі мен Жалаулы қарасу аңғарындағы 
Аралқамыс, Шеренқарасу, Киікқырған, Шоқтерекқарасу, 
Шұқыркемер, Доскеқаракемер, Жаманкісі, Саралқан, Қаражар, 
Қарасу қосқамыс, Кіші қосқамыс, Найзақамыс, Шұбарайғыр, 
Үйсор, Тоқта, Қоянқамыс  қыстауларында қыстаған. Бұл 
әкімшіліктегі арғын ауылдары Мұрат және Қарабұжыр 
руларынан тараған әулеттер. 161 шаңырақта 1049 тұрғын 
болған. 

2-әкімшілік ауылдарын қарабұжырдан өрбіген үшінші ұрпақ 
байболат және қаратілес руының әулеттері құраған. Ауылдар 
Жалаулы аңғарындағы  Қараоба, Сасықсор, Қойсалған, Үлемес 
Қойсалған, Тырнақтұз, Үрпеккөл, Балтуған, Кәріқыстау, 
Қарасубауыры, Жаңғызқұдық, Ащыкөл,  Шілік, Қосорын, Үлкен 
ащықұдық, Қарасу, Шөрегей, Төбелкөл қыстауларында қыстаған. 
260 шаңырақта 1552 адам тұрған. 

3-әкімшілік құрамындағы күшпен және әжіке арғындардан 
тараған алты ауыл бірігіп, ауылдар Қарақоға, Мұздықопа, 
Жанболатқопа, Қорыққоға, Көгіроба, Жыңғылды, Қароба 
қыстауларында қыстаған.  1897 жылы 79 шаңырақта 438 адам 
тұрған. 

4-әкімшілікті Әжіке, Дәнен, Көксал руларынан өрбіген әулеттер 
құрап, ауылдар қыстаулары Орман Күзеуқопа, Аша, Үлкен Шаға, 
Күйген қопа, Есенгелді сайларында орналасты. 115 шаңырақта 665 
адам тіркелген. 

5-әкімшілігін құраған қауымның негізгі бөлігін қойлыбай, 
қорлыбай арғындар құрап, арғын ауылдарына ХІХ ғасырдың 
аяғында қыстаулары Ортақамыс, Жайық, Кішкенеқопа, Айналма, 

640 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -2-25-б. 
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Тойлық, Көк, Басқамыс, Жайылма, Дөңгелекқоға, Қарақоға, 
Кішкенеқамыс, Жайық, Айдарқамыс, Қылдыкөл, Күншалған, 
Келте, Төбек, Жалтар, Қылдыкөлде орналасты. 160 шаңырақта 950 
адам тіркелген. 

7-әкімшілікті құраған қауымдағы арғын ауылдары  Жантай, 
Алмашы руынан өрбіген әулет. Ауыл Аяққамыс, Бауырқамыс, 
Қылдыкөл, Келте, Өмірзақкөл, Құбатоғай, Талдықамыс, Аяқ 
талды қамыс, Шоқтал, Қыпшақ, Қарөткел, Қароба, Әулиекөл, 
Бозайғыр, Дөңгелекқопа, Босайғыр, Елуөлеңті қыстауларында 
салынған. 1897 жылы 163 шаңырақта 1068 адам тіркелген.

Сонымен, барлығы болыста 1897 жылы 938 арғын шаңырағында 
5722 адам тіркелген641.

Ақкөл болысындағы Арғын рулары

Арғын

 Қарақожа    Қанжығалы

 Мейрам    Әжібай

 Шегендік             Қаратілек      Қарабұжыр     Тентек-қанжығалы
       
 Көксал    Байболат  Айтуар
     Мұрат   Күшпен
        Әжіке 
        Дөнен 
        Майыр

Дөкен  Сасық  Алтыбай  Тоғызбай  Теңізбай  Бестібай Сегізбай  Құнан

Тереңкөл болысының 9-әкімшілігінде арғынның 
бегендігінен  өрбіген ораз, қожамберді, сарықыз аталарынан 
тараған ұрпақтар қоныстанып, ауылдар Оразбайшелек, 
Шалаегін, Құймалы, Сүтбайшелек, Бердікағаш, Күреңбиеалашы, 
Күркелағаш, Шошқалыағаш, Шұңқыркөлағаш, Жетіжабағы, 
Үлпілдек, Саумалағаш қыстауларында қоныстанған. 12-және  
13-әкімшілікте ішінара қанжығалы-арғын Шаш Өтеғұл, Жүсіп 
Томпан, Сәтбай Жуаныш, Әділбай Шоқа, Иса Дербіс ақсақал 

641 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -22-35-б.
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ауылдары Жармалай, Ержансор, Төрешік, Байқадам қыстауында 
отырған. 

Тереңкөл болысындағы Арғын рулары

Арғын

Қарақожа

Мейрам

Бегендік

Қозған

 Сарықыз  Ораз     Қожамберді 

Барлығы Тереңкөл болысында арғындардан 214 шаңырақта 
1442 адам болған642.  

Далбы болысындағы арғындар Ақпетау болысы тұрғындары 
сияқты Айдаболдан тараған. Далбылықтар көрсетілген қыстауларда 
қыстап, жазда Ереймен тауының етегіндегі жайлауларда көшіп-
қонған. 

1-әкімшілігінде арғынның тайкелтір, қошетер атасынан 
тараған әулеттер 10 ауылды құрап, 68 шаңырақта 379 адам, 
ал, 2-әкімшілігінде сары және аққозы арғындар 8 ауылдың 89 
шаңырағында 453 адам болған. Ауыл қыстаулары Ақшоқы, 
Қарашоқы, Тәттіқара, Қаратас, Желтау, Ырғайлы, Сарыбиік,  
Үйтас, Қаратас, Тастөбе сияқты қыстауларда қыстаған. 

3-әкімшілікте мәмет, қосқұлақ, төлебай арғындар 30 ауылға 
бөлініп қоныстанған. Қауымдағы 189 шаңырақта 1045 тұрғын 
тіркелген.  Ауыл қыстаулары Жылыбұлақ, Қаратұмсық, Ақшоқы, 
Байтемір, Қызыладыр, Сарыөлең, Қарақуыс, Жүрекадыр, Қаратал, 
Қарағайлыбұлақ, Ақтөбе, Қаратаста салынса, жанқозы арғынның 
бір ауылы Берікқара сайында қоныс еткен. 

5-әкімшілікте Малқозы және Қожакелді руларынан өрбіген 
арғындар қоныстанып, 25 ауылды құрады (165 шаңырақ, 923 адам). 

642 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -223-227-б.
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Ауылдар Керегетас, Қаратөбе, Қарашоқы, Семізбұғы, Қарашошақ, 
Аққарлы, Қарасе, Жуантөбе, Сүтей, Қарашілік, Қосшілік, Сарапан, 
Кішісемізбұғы, Обалы, Сарықуыс, Босаға, Қарабұлақ, Қарақуыс, 
Сарыжал, Ақшоқы, Қарашат, Ақшоқы, Қопалыкөл   қыстауларында 
қоныстанған.  

Далбы болысындағы Арғын рулары

Арғын

Қарақожа

Мейрам

Сүйіндік

Оразкелді

Мамық

Құлболды

Айдабол

Жанқозы

Қарақозы
Тайкелтір
Малқозы
Аққозы
Қошетер
Жанқозы

  Төлебай Сары  Мәмет

    Еламан        Қосқұлақ

6-әкімшілік құрамындағы қарақозы және аққозы арғындар 
(8 ауыл, 88 шаңырақ, 436 адам) Қаракемер, Қарық, Қызылшілік, 
Ақшоқы, Сарыадыр, Бергімаңдай, Сарықуыс қыстауларында 
қыстаған. 

7-әкімшілік құрамында арғынның  қошетер, тайкелтір, қожакелді 
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аталарынан тараған әулеттер қоныстанған (117 шаңырақ, 566 
адам). Ауыл қыстаулары Қаратас, Жалпақсары, Қонтөбе, Айтбай 
Түгелбай, Қалқа, Жуантөбе, Обалысары, Қосқоңыр, Қаратұмсық, 
Сарышоқы, Толқы, Жуансары, Қараөзекте орналасты. 1897 жылғы 
санақ бойынша, болыста барлығы 1097 шаңырақта 6081 адам болса, 
сондағы 718 шаңырақтың 3833 адамы арғындарға тиесілі болған643.

Ұрық болысында арғындар 1-5 және 9-шы ауылдарында 
қоныстанған. 

1-әкімшілікте  орманшы және  қаракесек арғындар үш ауылды 
құраған (12 шаңырақ, 75 адам). 

2-әкімшіліктегі бәсентиін арғындар бес шаруашылықты құрап 
(20 шаңырақ, 120 адам), олар Құм, Бетік, Сапақарал, Естемес 
қыстауларын иемденген. 

Ұрық болысындағы Арғын рулары

Арғын

 Қарақожа     Қанжығалы

Бәсентиін   Мейрам   Әжібай

Ақмайдан    Сырым Бегендік   Қарабұжыр

Көкшекөз    Жабық Шуманақ       Қолбағар

Бәйімбет  Сырық    Жарлықасым

Күшік   Тоқтас    Шегір

Байымбет          Сарықозған        

Қанкелді    Байбол  Жетібай

3-әкімшілікті құраған қожанберлі, қаракесек, шегір, жабық, 
сүйіндік арғындар (34 шаңырақ, 236 адам) Майтомар, Кішісарыата, 
Маңғыттөбек, Аққұм, Ақтоғай, Ұрық қыстауларында қыстады. 

4-әкімшіліктегі  бәсентиін және  қанжығалы арғындар 

643 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -126-139-б. 
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(113 шаңырақ, 758 адам) Сарыүзік, Табын, Атаба, Маңқан, 
Алтыоба, Жарыққопа, Еркеқұдық, Шонтыкөл, Қарақоға, Шелек, 
Қопа, Жаманұрық, Батпақкөл, Қыймақонған, Ұрық, Көктерек, 
Қасқырілген, Күземалған, Шілдібайағаш, Баубекзайымқа 
қыстауларында қыстаған. 

5-әкімшілікте ішінара қаракесек-арғындардың (12 шаңырақ, 74 
адам) екі ауылы қоныстанып, олар Ұлтақай, Найза қыстауларында 
отырды. 

9-әкімшіліктегі бәсентиін-арғындар (41 шаңырақ, 253 адам) 
ауылдар Қаныбайағаш, Шикібұтқыстау, Балнықағаш, Тоқнайағаш 
қыстауларын қоныстанған. 

Болыстағы 232 шаңырақтың 1516 адамы арғындар 
болған644.

Алтыбай болысының да басым бөлігін арғындар құраған. 
Алтыбайлық арғындар қыстауларда қыстап, жайлауға ерте көктемде 
көтерілген. Наурыздың бас кезінен Ертісті бойлай көшіп отырып, 
көктеуді өткізген. 10 сәуірден бастап жайлауға қарай бет алған. 
Ақкөл болысы жеріндегі Жайылма жайлауына барып тоқтаған. 
Малы аз арғындар жазда екі-үш жайлау ауыстырған. Ал малы көп 
ауқатты бай арғындар одан әрі жүріп отырып, Қарасора жайлауына 
қоныстанған. 

1-әкімшілігінде қоныстан апай және нарбота арғындар Мұқыр, 
Бапақарал, Ешкітал, Құлақкөл, Шабақла, Томар, Қаршығалы, 
Қотанбұлақ, Шарықты, Шиелі қыстауларында қыстап, 74 
шаңырақта 479 адам болған. 

2-әкімшілік құрамындағы бәсентиіннен тараған жәнібек 
және бөре арғындар Байболат, Малайбақпай, Малай, Сарықамыс, 
Ұзынбұлақ қыстауларында қыстаған. Қауымдағы 89 шаңырақта 
570 адам болған. 

3-әкімшілік құрамында бәсентиіннің күшік, қанжығалы 
арғынның сырым атасынан үш ауыл Қанжығалы, Тілейкөл, Қаратақ 
қыстауларында қыстаған.  48 шаңырақта 291 адам болған. 

4-әкімшілігін бәсентиіннің құттымбай, қаржау аталары құрап, 
ауыл Ақсу және Еміл өзендері бойындағы қыстауларда орналасқан. 
97 шаңырақта 561 адам болған. 

5-әкімшілік құрамында бөре және таз аталарынан тараған 

644 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -23-251-б.
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арғындар Тікенек, Шолақжыра, Мұрат, Жаулы, Ақтоғай 
қыстауларында қыстаған. 79 шаңырақта 474 адам болған. 

6-әкімшіліктегі қанжығалыдан тараған сырым, бәсентиіннен 
тараған бөрі, қаржау, қойбақ ауылдарының (124 шаңырақ, 774 
адам) қыстаулары Қызылшырпы, Жалғанқора, Ауыз, Балай, 
Тікенек, Бетепте орналасты.  

7-әкімшілік құрамындағы қойсары және орманшыдан 
тараған арғын ауылдарының (79 шаңырақ, 559 адам) қыстаулары 
Құдайменді сайы және Щербинин, А.П.Красноперов, Распопин 
учаскелерінде салынды.

8-әкімшілікті қойсары-арғыннан тараған қауым құрап (109 
шаңырақ, 660 адам), олар Қарамойыл, Тентек, Ақсужар, Бозтоғай, 
Жіліс, Қызылүйеңкі, Шеңбер, Ақмола, Кеңбер қыстауларында 
қыстаған.

10-әкімшіліктегі арғындар қақа, қыстау, сатыбалды, нарбота, 
жәнібек, бөре аталарынан (148 шаңырақ, 868 адам) тараған. 
Ауылдар Сарықамыс, Жыландыарал, Қызғамақ, Шұқырсу, 
Қаратерек, Бегейқосқобар көбет, Бозертіс, Құлтай, Шома, Көкөзек 
қыстауларында қоныстанған.

11-әкімшілікте өтеп бәсентиіндер 9 ауылды құраған. Жанқожа 
Кенжебай, Ыбыдай Қойлыбай, Таянышбай Сәрке, Дүйсембай 
Еділбай, Нұрмақи Құржықбай, Байпақбай Дүйсен, Дүйсеке 
Мыңжасар, Байымбет Бекпаулы, Сәрсембай Күдері ауылдары 
Ақсу, Қарасу бойларында қыстаған. 1897 жылы 80 шаңырақта 493 
адам тіркелген.

12-әкімшілігіндегі бөке бәсентиіндердің қыстаулары Айдаркөл, 
Қарғалы, Үйбай, Қарасу, Итікейкөл, Қарасу, Құлтайда орналасты. 
94 шаңырақта 595 адам болған.

13-әкімшілік қауымын күшік және қанжығалы арғындар 
(193 шаңырақта 1214 адам) құрады. Ауыл Жәнібекқопа, 
Бекбайтөбек, Қаратал, Байқұлжыра, Тікенек, Балтыққарасу, 
Бакөлжыра, Үкісары, Телекшырпы, Сардастобар қыстауларын 
қыстаған.

14-әкімшілікті таз және қаржау бәсентиіндер құрап (89 
шаңырақ, 553 адам), олар Қарақоға, Ақтоғай, Өркөл, Көктас, 
Сынтас, Тоғанас жерлерінде және  Некрасов, Безсонова, Альхов, 
Халдеев, Кондратов, Усвина, Постников учаскелерінде қыстаған.

Болыста барлығы 1564 шаңырақ, 9614 адам болса, оның 1303 
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шаңырағы, яғни 8091 адамы арғындарға жатқан645.

Алтыбай болысындағы Арғын рулары

Арғын

  Қарақожа    Қанжығалы

  Бәсентиін    Әжібай

Ақмайдан Сырым  Апай   Қарабұжыр

Көкшекөз Қатыс           Нарбота   Қойбағар

Бәйімбет Бөрі     Жарлықасым

Беген  Келден  Қыстау  Қақа Сатыбалды  Жамбыршы  Шегір 
Жамапай  
Таңатар             Жәнібек Мұрат
Күшік   
   Дөкен Сегізбай Сасық Бостыбай Теңізбай Алтыбай
Таз   Бөке   Өтеп  Матай            
          
     Өмір   Қойбақ  Құттымбай  Қаржау

Алқакөл болысында арғынның Бәсентиін руының сатый, 
алакөз, бабақ, биған, бессары, шелек, жайлау, саба, жайман, 
ерубай, шерубай, апай, таңатар аталарынан тараған әулеттер үлкен 
бір қауымды құрады. 

1-әкімшілік құрамында сатый-бәсентиіндер бес ауылды құрап,  
Ақтүйе, Жоламанқыстау, Торғай қыстауларына қоныс еткен. 141 
шаңырақта 935 арғын тіркелген.

2-әкімшілік ауыл құрамындағы алакөз-бәсентиіндер Құлтөбек, 
Мейірмантөбек, Медеуқыстау, Жаманауылтөбек, Нәндетөбек 
қыстауларында қоныстанған. Ауыл құрамындағы 82 шаңырақта 
616 адам болған.

3-әкімшілік құрамындағы бәсентиіннің бабақ және биған 
атасының ауылдары Тобылжаңқа, Шектебай, Қызылсуат, Қосарал, 
Жаманқұт Тоғай, Кемер Тоғай, Құстұмсық, Қожаберген Қыстау, 

645 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -78-95-б.
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Шоқпар Боштабай, Түлкісу, Үлкенкөл қыстауларында қыстаған. 
168 шаңырақта 988 адам тіркелген.

4-әкімшілікте бәсентиіннің бессары, саба, шелек аталарынан 
өрбіген ауылдар  Шортанқол, Қазақбай, Қырыққазық, Алқакөл, 
Шошқалыағаш, Сарықамыс, Шектібай, Қаратерек, Шараптоғай, 
Кемертоғай, Мұқыр, Шошқалыағаш, Үшсай қыстауларында 
қыстаған. 176 шаңырақта 1188 адам болған. 

5-әкімшілігін бәсентиіннің жайлау, ерубай, шерубай, жайман 
аталарының әулеттері Құлынкеткен, Песчаная ляга, Қаратал, 
Соқыркөл, Кислыйалаш, Тунгусла, Мұқыр, Қарақоға, Қарамбай, 
Жамантентекбие, Қайыңдыағаш қыстауларына қоныс еткен. 187 
шаңырақта 1368 адам тіркелген.  

6-әкімшілікке топтастырылған бәсентиіннің апай, байымбет 
аталарынан өрбіген ауылдар Носов (Назаров) учаскесі, Сарықамыс, 
Жолбарыс, Носонов учаскесі, Ауылбек, Қантай Ақтонбек, 
Бұзаутөбек, Жалтыркөл, Күткеншік, Жараткөл, Корнилов учаскесі, 
Қараоба, Қарғалы, Большой Стог, Сағыр, Үшсай, Шелектікөл 
жерлеріндегі қыстауларда қоныстанған. 271 шаңырақта 1884 адам 
тіркелген. 

9-және 10-әкімшілігінде бәсентиіннің апай аталары Ертіс 
бойындағы Шеңбер, Мадияр, Төрешеңбер, Қаршығалы, Қуатқан, 
Бозарал, Томар, Алтын,  Балықсоқпа, Тепкаша, Кенжекей 
қыстауларында қыстаған. 107 шаңырақта 671 адам болған. 

11-әкімшілікте бәсентиіннің апай, түнғатар аталарының 
әулеттері  Малай, Үлкен Қортоғай, Ақмайдан, Шеңбер, Бекбай, 
Назаров уч., Шома, Ескітал, Шома, Шортан, Мадияр, Құдабай, 
Талдықұдық қыстауларында қыстаған. 170 шаңырақта 1049 адам 
болған. 

Алқакөл болысындағы барлық 1961 шаңырақтың 1302 
шаңырағы, яғни 8699 адамы арғындар болған646.

Қызылтау болысы жеріне арғындардардың қоныстану тарихы 
әрқилы. Сүйіндіктен тараған Құлболдының ұлы Күлік кезінде Сыр 
өңірінде өмір сүрген. Күлік өлгеннен кейін ұрпақтары Қызылтау 
тауының етегіне қоныс аударған.Ал, Қызылтауда тұратын Көксал 
руы Атбасар және Ақмола болыстарында тұратын туыстары 

646 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -62-79-б.
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арасынан бөлініп келген. Жайлауға көшер кезде бірнеше ауыл 
бірігіп көшкен. Қызылтаудағы қаракесектер Өлеңті мен Шідерті 
өзендерін бойлай отырып, Ақмола және Көкшетау уезі жеріне 
дейін барған. Күлік руын малының көп болуына байланысты 
алысқа көшкен. Олардың негізгі бөлігі Өлеңтіні, Қараөнгір, 
Ақши, Шідертіні бойлай отырып, Шақшан, Қолыбайшат 
жайлауларында жазды өткерсе, күзде Талдықұдықта тоқтаған. Ал 
қалған бөлігі Қарамола, Ботақара, Шарманқарасу жайлауларында 
көшіп қонған.

1-әкімшілік құрамында арғынның ақай атасынан өрбіген 
сармырза, бекмырза, есбол тармағының ұрпақтары тұрған. Ауыл 
қыстаулары  Кебежетас, Қаратас, Ақбеттаған, Таған, Ботпапай, 
Желадыр, Обалы, Домазақ, Кетпен, Көлденең, Мыңшұқыр, Шетек, 
Қабай-жабай, Қамба, Ақтабе, Ақши, Тиес ақмола, Балакейкі, Ақши, 
Тұз деген жерлерде орналасқан. Онда арғындардан 121 шаңырақта 
589 адам тіркелген. 

2-әкімшілікте бейбіттен өрбіген астанакөл,  жапалақтан өрбіген 
қожа, бодан, танышбай, қошқар, бұнтай, аталықтары тұрған. Ауыл 
қыстаулары Сарышоқы, Үлкентау, Көктас, Жанбуар, Үлкентау, 
Қарашоқы, Қойбағар, Кіндікті, Жуантөбе, Қарақұдық, Жырақұдық, 
Қоянды, Қарақұдық, Керегетас, Жанқоры, Қақпақтас, Молалытөбе, 
Сарыоба, Ақшибөріталда орналасқан. Қауымдағы 164 шаңырақта 
762 адам болған. 

4-әкімшілік құрамында өміртай, қанкелді, жаңабатыр, 
қасқабай, наурыз арғындар қоныстанған. Ауыл қыстаулары 
Қанымшоқу, Бүлікші, Жаңғызтау, Жартас, Арықпан, Жосалы, 
Захар, Бабатас, Найзатас, Еспенеп Ақши, Сарышоқу, Сарытұмсық, 
Бесқаратас, Бекбастас, Түйетас, Даратөбе, Сандықтас, Қызытөбе, 
Суаттыңбасы, Торсықбайтұзы, Қаражал, Қызылшоқу, Сарыадыр, 
Үйтас, Тоқтықыстау, Үлкенсарыжал, Сарыадыр, Сарыжал, Қаржал, 
Қараыңғыр, Үшқара, Қарашоқы, Абпетті, Айыртас, Жылабет, 
Сулысор, Кеңарал, Қызылжар, Сарықияқ, Байсалбай, Ақши 
жерлерін алып жатқан. 211 шаңырақта 1106 адам болған. 

5-әкімшілікте деріпсал, базар, данияр аталарынан өрбіген 
ақмырза, қаржау, байбура, рай, алқора, айбас, қараша, тоқбура, 
көшпес, қараша, марал тармағынан өрбіген әулеттер қоныстанған 
(184 шаңырақ, 886 адам). Ауыл Обалы, Құрмалдықтас, Сарыбұдыр, 
Кенжетас, Қайыңды, Жәпек, Сарыжал, Жалғызағаш, Үштөбе, 
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Айыртас, Үшқара, Жаңғызтал, Байшуақ, Қостөбе, Керегетас, 
Үлкентөбе Найзатас, Сандықтас, Күлшоқы, Бұқарбайшоқы, 
Бөлектау, Шідертішат, Шолақжота, Мырзашоқы, Қарамұрын, 
Қарабодыр, Шыңдаубай, Бестерек, Қарашоқы, Қызылшелек, 
Сарыжал, Найзатас, Тұрғатыр қыстауларында қыстаған. 

6-әкімшілік құрамындағы ауылдар бейбіт, деріпсал, қасқабай, 
сәліман атасынан тараған әулеттер өрбіген (87 шаңырақ, 430 
адам). Олар Керегетас, Шақпақ, Қараныңадыр, Қанжығалытас, 
Сандықтас, Шеректас, Тереңсай, Кенжетас, Ақпетсарыжал, 
Құнантас, Обалышыңтас, Қоянды, Текежайылған, Ұзынсор, 
Дөңгелексор, Сарыдоңғал, Сарыадыр, Қарақұдық, Айыртас, 
Қоянды қыстауларында қыстаған. 

8-әкімшілік   марал және айбас атасынан өрбіген әулеттер 
Жуантөбе, Шоқтас, Дүкентас, Жанеке, Обалы, Дулығатас 
қыстауларында қоныстанған (28 шаңырақ, 147 адам). 1897 жылы 
болыста  арғындар  795 шаңырақ, яғни 3920 адам болған647.

§ 12. Торғай уезіндегі арғындар

Торғай облысында арғындар Торғай және Қостанай уездерінде 
қыпшақтармен көршілес отырған. 1889 жылы Торғай облысында 
барлығы 323 110 қазақ тұрған. Торғай облысын қоныс еткен 
арғындар негізінен отырықшы және жартылай отырықшы мал 
шаруашылығын кәсіп еткен648.

Торғай облысы қазақтары жайында Б.Юзефович: «қазақтар 
арасында туыстық қатыныс ерекше құрметтеледі, олардың саны, 
сол жердегі олардың күшін білдіреді», - дейді649.

Торғай уезінің қазақтарының негізгі дәстүрлі шаруашылығы 
көшпелі мал шаруашылығы болды. Торғай уезінің жері егіншілікті 
дамытуға қолайсыз болып келгендіктен, жергілікті тайпалар жыл 
бойына көшіп-қонған. Торғай қазақтары малдарының жаздық 
жайылымы үшін  солтүстікте орналасқан уездер жеріндегі 
жайлауларға, ал бір бөлігі Торғай уезінің солтүстік шекарасына 

647 МКЗ. Павлодарский уезд. Поаульные таблицы. -174-191-б. 
648 Алекторов А.Е. Материалы для изучения страны, истории и быта 

киргизов. Вып.2. -Оренбург, 1892. -16-б.
649 Юзефович Б. О быте киргизов Тургайской области //Русский вестник. 

1880. Апрель. -Т. 146. -803-б.
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дейінгі аймақтағы жайлауларға 
қоныс тепкен650. Қыс кезінде  
малы көп бай шаруашылықтағы 
арғындар керісінше оңтүстікке 
қарай бағыт алып, малдарын 
Сырдария аңғары бойына, Қызыл-
құм жайылымына қарай айдаған, 
сондай-ақ Борсық, Шұбаржала 
сияқты жайылымдарға барып 
тоқтаған651.

Торғай уезінің қазақтары алыс 
жолға көшетін болғандықтан ірі 
қара малын өсірмеген. Себебі ірі 
қара малы ұзақ жолға шыдамаған. 
Торғайлық арғындар негізінен 
жылқы, қой, түйе өсірген652.

Торғай уезі тайпаларының 
басым бөлігі арғындар екені 
белгілі. Торғайлық арғындар 
жоғарғы және төменгі шекті 
руларына бөлініп, олардың 
торайғыр, қаз, кедел, өтей, таз, 
қырықмылтық, айдерке, ақташы, 

тағашы, бақай аталары қыпшақтың қарабалық, торы, құланқыпшақ, 
ұзын руларымен көршілес қоныстанды. 

Қыстауда қалған арғындар қыстық баспаналарда тұрған. 
Торғайлық арғындар қыстық үйдің қалыңдығын 5-6 вершок етіп 
салып, терезелеріне әйнек салынды653.

Торғайлық арғындар Қопа, Мерген көлдерінің жағалауын, 
Сары Торғай өзені жағалауын, Жыланшық өзенінің төменгі 
ағысы бойын және уездің орталық және батыс бөлігін жайлады. 
Торғай облысының шығыс жақ бетін алып жатқан Торғай өзені 

Торғай уезінде ру-тайпалардың 
қоныстануы

650 Юзефович Б. О быте киргизов Тургайской области //Русский вестник. 
1880. Апрель. -Т. 146. -800, 807-б. 

651 Юзефович Б. О быте киргизов Тургайской области //Русский вестник. 
1880. Апрель. -Т. 146. -807-б. 

652 Сонда, -815-б. 
653 Сонда, -830-б.
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бассейніндегі Қарақоға, Доғал сайлары да арғындардың ата 
қонысына айналған. Арғындар қоныстанған қыстаулар Орынбор 
бекінісінен 50, 80, 100 шақырым қашықтықтарда орналасты. Торғай 
арғындарының қоныстануы жайында Л.Мейер құрастырған орыс 
офицерлерінің жазбасында: «жазда Орынбор өлкесінің шығыс жақ 
бетіндегі орманды алқаптарда және Торғай өзені бойын жайлап, 
қыста Сыр бойына қарай көшіп-қонған» - дей отырып, олардың 
қыпшақ және наймандармен бірге жүргендерін айтады654.

Торғай бассейніндегі Наурызым өлкесіндегі арғындар 
жартылай көшпелі және отырықшы мал шаруашылығымен 
айналысты. Олардың жартылай отырықшылыққа көшуіне 
жұттың әсерінен болған кедейшілік әсер еткен. Малының  саны 
азайған арғындар жергілікті қыпшақтармен қатар егін егумен 
шұғылданған655.  

Арғындар қоныстанған Орынбор өлкесінің шығыс бөлігіндегі 
Обаған және Шиелі өзендерінің жоғарғы ағысы, Торғай өзені 
аңғарындағы Арыстамбай, Қырғыбелшеғарай, Қарақоға, Доғал 
сайларының жері қолайсыздау болғанымен, осы жерді қоныстанған 
арғындар егіншілікті дамытқан656. Бұл өңірдегі егінші арғындар 
Сыр бойының Түркістан өңірінде қыстап, жазда жайлауға 
көшіп жүріп біржола қалып кеткен, осылайша олар көшпелі 
мал шаруашылығынан отырықшы мал шаруашылығына ауыса 
бастаған657. 

1800-1830 жылдар аралығында Қарақоға сайында отырықшы 
мал шаруашылығын кәсіп еткен 80 шаңырақ болған. Бұл 
жердегі қазақтар ХІХ ғасырдағы әкімшілік өзгерістер, орыс 
қоныстанушыларға жер бөліп беру, жұттың зардабынан  бірте-
бірте отырықшылыққа ден бұрып, олардың саны ұлғайған. 

654  Мейер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами генерального штаба. Ч.1. Киргизская степ. Оренбургского ведомства. 
– СПб. 1865. - 92-б.

655 О развитии хлебопашества по бассейну реки Тургая // Записки 
Оренбургскаго отдела императорского Русского Географичекаго общества. 
Вып..3. Оренбург. 1875. - 334-б. 

656 Султан Сейдалин 2-й. Новое административное деление Тургайской 
области, пространство ея, народонаселение и населенность //Записки 
Оренбургскаго отдела императорского Русского Географическаго общества. 
Вып.3. -Оренбург, 1875. -235-б. 

657 Сонда, -235-б.
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1846 жылдары Сарықопа, Наурызым, 
Санқыбай және Жақсыбай көлдерінің 
аңғарында ғана егіншілік алқаптар 
болса, 1870 жылдары Торғай, Жалдам, 
Үлқаяқ, Қабырға өзендерінің жоғарғы 
ағысынан егістік алқаптар бой түзеген. 
Атап айтқанда, Торғай аңғарында жатқан 
Құмкешу, Доғал, Жалдам бойында жатқан 
жатқан Батпаққара, Сұнтай, Сүлікті, 
Үлқаяқ бойында жатқан Сарыөзек, 
Шотбас, Кұмкөл, Қабырға бойында жатқан 
Жайылма, Сарықопа көлі бойындағы 
Наурызымда; Ұлжакөл-Тәтімек, Қосқопа, 
Қайғы көлдері аңғарында; Торғай 
аңғарындағы Шұнтыкөл Көбей көлі 

бойында егіншілік дами бастаған.  1866 жылы Торғай өзенінің 
бойында 500 отырықшы шаңырақ болса, Торғай аңғарында 
олардың саны  900 шаңыраққа жеткен658. Торғай аңғарында жалпы 
көлемі 891 десятин жерге егін егіп, егістік алқабын суаруға 318 
шығыр қондырғысы пайдаланылған659.

Торғайлық арғындардың жайлауға көшу қашықтары әртүрлі, 
егін егуді қосалқы кәсіп қылған ауылдар жақын жайлауларға, малы 
көптері алысқа көшкен. Мысалы, Тосын болысындағы Нұрхан 
Шектібай ақсақалдың ауылы Тосын қыстауында  қыстап, жайлауға 
қашықтығы 450 шақырым жерге дейін барған. Жыланшық өзені 
бойында қыстаған Нысамбай Былшық ақсақалдың ауылы 100 
шақырым қашықтыққа дейін жүріп, Аласар, Ізбасты, Қызылкемер 
жайлауларында көшіп-қонған660.

§ 13. Қостанай уезіндегі арғындар

Торғай облысында арғындардың Шақшақ, Сарыжетім 
руларының негізгі бөлігі және ішінара  Бәсентиін, Қаракесек 
руларының бір бөлігі Қостанай уезінің Обаған және Аманқарағай 

Бірімжанұлы. Торғай 
облысы. Арғын

658   Султан Сейдалин 2-й. Новое административное деление Тургайской 
области, пространство ея, народонаселение и населенность //Записки 
Оренбургскаго отдела императорского Русского Географическаго общества. 
Вып.3. -Оренбург, 1875. -242-б.

659 Сонда, -250-б.
660 МКЗ. Тургайский уезд. -Оренбург, 1911. -68-69-б.
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болыстарында  қоныстанған. 1898 жылы Қостанай уезінде жүрген 
санақшыларға жергілікті арғындардың айтуы бойынша, олар 100 
деген жылдар бұрын келіп қоныстанған. Сондай-ақ жергілікті 
арғындар статистерге өздерінің ата-баларының қоныстану тарихы 
жайында: «...алғаш бұл жерге Ермен, Әлімбет, Қырықмылтық руы 
келген, олардың негізгі бөлігі Аманқарағай орманы мен Сырдария 
аралығында көшіп жүрген. Көпшілігінің тұрақты қыстауы 
болмаған, ал көпшілігі Сырдария өлкесіндегі Телекөлтата көлі 
бойы, Торғай өзені бойы, Шошқакөл аңғарында қыстау иеленген. 
Сырдария бойынан арғындардың қоныс аударуына сол жердегі 
Кіші жүз тайпаларының қысымы себеп болған..», -дейді661. 

М.Тынышбаев арғындардың бір тобы 1726 жылы Сәмеке 
ханмен бірге Ресей шекарасына жақындап барған дейді662. Оның 
жазбасын негізге ала отырып, арғындардың Қазақстанның батыс 
бөлігіне түпкілікті қоныстануы 1726-2730 жылдарға саяды деп 
айтуға болады. 

Санақ парақтарын оқып отырып, арғындардың Қостанай уезіне 
қоныс аударуы ХІХ ғасырдың аяғында әлі жалғасып жатқандығын 
байқаймыз663. М.Тынышбаев пен санақ материалдарының 
деректерін біріктіре отырып қарасақ, Қостанай жеріне арғындар 
Торғай өңірі арқылы қоныс аударған деуге  болады.

М.Галкин берген мәлімет бойынша, арғындар Орынбор 
өлкесінің шығыс бөлігінде Кете, Қыпшақ, руларымен көршілес 
қоныстанған. Галкин жазбасында: «арғындар жазда Торғай 
өзенінің екі жақ бетінде, Торғай мен Тобыл өзенінің аралығында 
ағып жатқан өзендер мен көлдер жағасында, Обаған өзенінің сол 
жақ сағаларының бойында жайлап, ал қыста олар  Торғай мен 
Обаған өзендерінің бойында, Сарықопа, Қарсақбас, Қарақұл, 
Сыпсын, Ебелей, Қазанбас, Суарған, Алқау, Қарақұл көлдері 
бойында, Қазанбас сайындағы Жақсыбас қыстауында, сондай-ақ 

661 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по изследованию степных областей. Тургайская 
область. Кустанайский уезд. Т. 5. Очерк хозяйственнаго быта киргизов по 
данным Кустанайского и др. уездов.  - Воронеж. 1903. -40-41-б.

662 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 
Ташкент. 1925. -  69-б.

663 МКЗ. Кустанайский уезд. Очерк хозяйственнао быта киргизов по данным 
Кустанайского и др. уездов. –Воронеж, 1903. -41-б.

24-585
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Аманқарағайдағы Тосын құмдарында қыстаған»664.
И.Добросмысловтың көрсетуінше Торғай облысын мекен еткен 

жоғарғы-шекті арғындардың таңбасы  көз таңбасы немесе 
дөңгелек, екінші дөңгелекте жоғары қаратылған сызық орнатылған, 
бұл жоғарғы шекті дегенді білдіреді; ал төменгі шектілер таңбасы 
да  көз таңба, бұл рудың таңбасының ерекшелігі, екінші 
дөңгелекке сап төмен қаратып орнатылған; тортуыл-арғындардың 
таңбасы болса арғындардың ортақ таңбасы .... көз таңба. Торғай 
облысын қоныстанған арғындар малдарына ен ретінде де осы 
таңбаларды басқан665.

И.Добросмыслов Торғай облысында арғындардың Айдерке, 
Апай, Жолдыбай, Қараман, Қырықмылтық, Сүйіндік, Түлек, 
Шақшақ ру тармақтарының қоныстанғандығын атап көрсеткен666.

Қостанай уезінің Обаған болысын толығымен дерлік 
арғындар  қоныстанып, қыстауларын Обаған, Қарасу өзендерінің 
бойына салды. Бұл жерде арғындардың Қырықмылтық, Жиембет, 
Сомжүрек, Тамай, Қожамжар, Бекімбет, Таз (Алдияр) руларынан 
тараған әулеттер қоныстанып, толық бір болысты алып жатты. 
Мұндағы арғындар 5 әкімшілік ауылды құрап, әр әкімшілік 13-17 
шаруашылық ауылға бөлінді. 1898 жылы Қостанай уезі жерінде 
жүрген ауыл шаруашылығы санағы кезіндегі зерттеу парақтарының 
мәліметіне жүгінер болсақ, бұл жерге арғындар ХҮІІІ ғасырдың 
екінші жартысында келіп қоныстанған. 

Адырбай Баубек ақсақал басқарған арғындар қыпшақтармен 
аралас қоныстанып, Тілеубай қыстауында қыстаған. Руы балпан-
барақ және балпан-меңіз арғындар Жиек қыстауында; руы жиенбет-
арғындар Шалы қыстауында; руы тамай-арғындар Алакөл, Тамақ 
қыстауларында; руы  таз-балбандар  Самамбет, Қарамырза, Төлеке, 
Шуатқопа, Байқошқар, Айғара, Дөңгелек қыстауларында; руы таз-
өмірзақтар Обаған қыстауында қыстаған.

Қожамжар-марал аталығынан өрбіген арғын ауылдары Қарын-

664 Галкин М. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии 
и Оренбургском краю. -СПб., 1869. Сведения о местах расположения киргизских 
родов Оренбургского края. -335-б.

665 Добросмыслов И. Скотоводство в Тургайской области. -Оренбург, 1895. 
Таблица ІІ. -102-б.

666 Добросмыслов И. Скотоводство в Тургайской области. -Оренбург, 1895. 
-324-б.
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қамыс, Атанақ-қопа, Жотақопа, Құлаққарасу, Қарасу, Өтембайқопа, 
Бұғылықарасу, Жалғызқарағай қыстауларында; қожамжар-
тоқтамыс арғындар Қараүй; Кішкене-қопа, Ұлыкөл, Кішкене-қопа, 
Жарман, Балдай қыстауында қыстаған. 

Шақа аталығынан өрбіген арғындар Құрсай, Жарқайың, Мондай, 
Алакөл қыстауында; өтеғұл-арғындар Төлебай, Байғонқопа, Қызыл 
қыстауларында; құлбай-арғындар Сарыөлең; сатай-арғындар 
Тілеубайқопа, Медетқопа қыстауларында қыстаған.

Қырықмылтық аталығынан өрбіген арғындар Атыз, Босшеку,  
Шымықдықтыкөл, Қызылағаш, Қарашалақ, Бескүнағаш, 
Бесқызыл; айдерке-арғындар Қайыңсай, Қара шілік, Қара ауыл, 
Босшоқу; жиембай-арғындар Әділбайқопа, Жамбай қыстауларында 
отырған. 

Қолыбай арғынның қоғылбай, асанбай, тілеуке, қалыбек, өске, 
қабыл, үйсінбай атылқтарынан тараған әулеттерде осы болыстыққа 
қараған. Қолыбайдан өрбіген ауылдар Пышақ, Қойлыбайсай, 
Барақ, Шонқа, Қанды,  Жалпақ Шырпы, Соғым сойған, Сиырқопа, 
Өскеқарағай, Жалтырқопа,  Қарашолақ қыстауларын иемденген. 

Обағандық арғындар да басқа қостанайлық тайпалар сияқты 
жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Боқтыбай, 
Қарақұдық, Шуақ, Жарық, Шіліктікөл, Қызылағаш, Жаманшоқ, 
Үмешек алқаптарында егін салса, Қаратал, Оразбай, Атығай, 
Босқұн, Шағалыкөл сияқты батпақты жерлерді шабындық ретінде 
пайдаланған668.

Обаған болысында арғындар 1898 жылы 810 шаңырақты, яғни 
4765 тұрғынды құраған669.

Қостанай уезінде арғындардың келесі қауымы Аманқарағай 
болысына шоғырланды. Бұл болыстық құрамында арғын 
аталықтарымен қатар, қыпшақтар, ішінара, табын, керей, рамадан, 
төре, қожа, төлеңгіттер қоныстанған. Аманқарағай болысы 2-ге 
бөлінді. 1-Аманқарағай болысы Ибегіл, Шиелі, Теректі өзендері 

668 МКЗ. Кустанайский уезд. Т. 5. Примечание к пообщинным таблицам 
статистических сведении по Кустанайскому уезду. -Воронеж, 1903. -120-121-б.

669 Сонда, Поаульные таблицы. -Воронеж, 1903. -34-43-б.
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және 21 майда көлдер аңғарын алып жатты. Болыс үстінен Тобылдан 
бастап Меңдіқара болысын жалғастырып жатқан жол өткен. 
2-Аманқарағай болысы Абұған өзені, Мұқыры, Шұбаркөл, Тал, 
Құрғақ, Ебелей, Ұрқаш көлдері аңғарын алып жатты. Болыс үстінен 
Торғайға қарай баратын жол түскен. Аманқарағай болысындағы 
қырықмылтық, қылықай, өтей арғындар бұрын Меңдіқара болысы 
жерінде тұрған. Аманқарағайға ХІХ ғасырдың орта кезінен қоныс 
аудара бастаған. Ал, кейбір Арғын рулары бұл жерге Торғай уезінен 
жайлауға көшіп-қонып, жүріп, туыс-ағайындары жанында қалып 
қойған.

 Бұл болыстықта арғынның бәсентиін, байімбет, қырықмылтық, 
өтей, ермен, әлімбет, тоңмойын аталарынан тараған ұрпақтар тұрды. 
Атап айтқанда руы құлықай-арғындар Қызылшаң, Марқан қарасу,  
Қарамойылтоғай, Қондыбай тоғай, Борақтоғай, Есжан тоғай, 
Жанұзақтоғай, Баймағанбеттоғай, Қазығұлтоғай, Бекбаутоғай, 
Салықбай тоғай, Игібайтоғай, Берқантоғай, Жазықбайтоғай, 
Сарбастоғай, Жарық,  Көкпектітөбек, Алакөл, Атанақ, Қарақоға, 
Ащынықұйған, Шоққарағай, Мейірманқарағай, Сақтағұлқарағай, 
Күлекеқарағай, Бадраққарағай, Сасыққарағай, Итбайқарағай, 
Босығарақарағай, Есқожақарағай, Аткелтірқарағай, Обалыкөл, 
Шегебайкөл, Қоржынкөл, Қоржынкөл, Сиыркөл қыстауларын 
қыстаған. Құлықай арғындар арғын-ермен-шағыр-апай-баубек-
құлықай болып өрбіген.

Қауымдағы шағыр-арғындар – Көктал; руы өтеміс-арғындар 
ауылы – Қоға, Қоғатомар, Байтұмакөл; татан-арғындар 
Есмақаттомар, Ақсуат,  Дінқаққан, Қарауқопа, Баққайыңқарасу, 
Қаратөбек, Шилініңшағанақ, Қараөткелкөктал, Қайсанкөл, 
Сарықамыскөл; бектемір-арғындар Қостомар, Қайнарсор, 
Сарықамыскөл, Есемкөл, Жалқарағай, Дөңгелексор, Ақтөбе,  
Доңызкөл, Қояндыағаш, Бексор, Әулиекөл, Ұялыағаш, Қарасыз, 
Сарыөзек қыстауларында; ал жанту арғындар  Құлақкөл, 
Шералжың, Кенжарық, Ортаноғайкөл, Ноғайкөл, Шоққарағай, 
Орындық-қарағай, Қайыңдысор, Наржығылған, Қатонқарағай, 
Доңызқарағай,  Төреқарағай, Бөгенбайсор, Саздысор 
қыстауларында; ал байтемір-арғындар Келдеуіт қыстауында 
қыстаған. Бектемір, байтемір, жанту ағайынды, олар әлімбет-
арғыннан өрбіген (арғын-әлімбет-бектемір, байтемір, жанту).

Әлімбетпен бірге туған байымбет-арғындардан Ағыбай 
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Төртбай Жалпаққамыс; Бисен Алдияр  Ащыөзен; Жайсан 
Алдияр - Әбдікерімкөл; Ержан Қоғай  Қызылағаш қыстауларында 
қоныстанған.

Жүзей-арғындарда бірнеше шаңырақ құраған. Олар: арғын-
ермен-шағыр-аманжол-шақшақ-дүзей болып өрбиді. Жүзей-
арғындардан Егізбай Жанкелді, Сәулебай Танқый ауылдары 
- Балықтыкөл; Әділбай Биқожа ауылы - Қатонқарағай; Елеусіз 
Көшербай ауылы - Ақөзек; Тоқсан Мағамбет ауылы - Қаратал; 
Жалғызбай Нұрым ауылы - Дуанаағаш; Бояу Бөрі ауылы - Қаратал; 
Қалжан Сауытбай ауылы - Жарық-бидайық; Қарқымбай Ашетер 
ауылы - Аталған қыстауында отырған. 

Аманқарағай арғындары Аққұдық, Айсарысай, Кұрқұз, 
Қояндыағаш сайларында, Ащы өзенің бойында егістік алқаптар, ал 
Келдеәулет, Жалпаққамыс, Сарықамыс, Жалғыз, Сұлукөл, Кендікті, 
Әулиекөл, Атқұлан майда көлдері бойыннан шабындықтар 
иеленген.

Аманқарағай болысында 1898 жылы барлығы 1991 шаңырақта 
12035 тұрғын болған, біздің есептеуіміз бойынша, сондағы 1736 
шаңырақтың 10 499 адамы арғындар болған671.

Қостанай арғындарынан бір ауыл Сарой болысының 
5-әкімшілігінде орналасып, олар Көтекпайкөл қыстауында 
жаппастармен көршілес отырған. Бұл қыстауда арғындар 1828 
жылдары иемденген. 1898 жылы бұл қыстаудағы 13 шаңырақтан 
67 арғын тіркелген672. 

Қырықмылтық руынан бір ауыл Тайатқан ағаш қыстауын 
иемденіп, олар Шұбар болысының 1-әкімшілік ауылына 
қараған. 1898 жылы санақ кезінде қыстаудан 7 шаңырақ, 45 адам 
тіркелген673. 

Қостанай уезін қоныс еткен арғындар жергілікті басқа рулар 
сияқты бұрын көшпелі мал шаруашылығын кәсіп етсе, ХІХ 
ғасырдың орта кезінен жартылай көшпелі және отырықшы мал 
шаруашылығына ауысып, егіншілікпен айналысуды кәсіп ете 
бастаған. Қостанай уезінің  табиғаты егіншілікті дамытуға қолайлы 

671 МКЗ. Кустанайский уезд. Т. 5. Поаульные таблицы. -Воронеж, 1903. – 78-
103-б.

672 МКЗ. Кустанайский уезд. Т. Ү. - Поаульныетаблицы. -174-б.
673 Сонда. Поаульные таблицы. -178-б.
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болса да, отырықшылану процесі қостанайлықтар арасында 
тез қарқын ала қойған жоқ. 1830 жылдарға дейін Қостанай уезі 
қазақтарының шаруашылығының сипаты көшпелі болған. 1853 
жылдардан бастап, алдымен кедейлер, кейін бай шаруашылықтар 
да егін сала бастаған. 1870 жылға дейін Қостанайдағы Дамбар және 
Шұбар болыстарында 100-ге жуық қана қыстық баспана болса, 
ХІХ ғасырдың аяғына қарай қыстық баспана тұрғызу қазақтар 
арасында кеңінен қанат жая бастады. Осылайша қыс мезгілін киіз 
үйде өткізетін қазақтар саны азая түсті674. Арғындар қоныстанған 
Аманқарағай болысы жерінің үштен бір бөлігін егістік алқаптар 
алып жатты675. Ал, Жетіғара болысы тұрғындарының тең жартысы, 
Сүйіндік болысының 2,5,6-ауылдары, Шұбар болысының бір бөлігі 
егіншілікпен айналысты676.

Қостанай уезі қазақтары негізінен бай шаруашылықты құрады. 
Мал отарында төрт түлік малдың барлық түрі кездесті. Қостанай 
уезінде жалпы саны 20 000-дай шаңырақ болған. Аманқарағай 
болысы жері орманды болып келгендіктен жергілікті қазақтар 
тұрмыстық баспана тұрғызуға ағашты көбірек пайдаланған. 
Аманқарағай болысында 1880 жылдары 80-ге жуық ағаш үй 
болған677.

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде халық 
және мал санының санағы үш жылда бір рет жүргізіліп отырды. 
Бұл кезеңдерде жүргізілген санақ кезінде мал санын қазақтардың 
азайтып жаздыртқанын орыс статистары жасырмайды678.

674 Дауылбаев Б. Рассказ о жизни киргиз Николаевского уезда Тургайской области, 
с 1830 по 1880 год //Записки Оренбургского отдела ИРГО. Вып. ІҮ. –Оренбург, 1881. 
-114-115-б.; Юзефович В. О быте киргизов Тургайской области //Русский вестник. Т. 
146, апрель. 1880. -813-б.  

675 Юзефович Б. О быте киргизов Тургайской области //Русский вестник. 1880. 
Апрель. Т. 146. -809-б. 

676 Сонда, -803-б.
677 Сонда, -813- 814-б. 
678 «Перепись скота и народа производилась через три года, для чего 

командировались русские заседатели, толмачи и киргизская власти. Хозяева конечно, 
старались показать количество скота гораздо менее действительного, а власти за 
известное вознаграждение помогали им в этом. Веселье и пиры сопровождали 
перепись; безжалостно резались бараны, ведрами лился кумыс в жадныя глотки. Все 
оставались довольны; начальство радовалось наживе, обильной и легкой, киргизы 
– что ублаготворили начальство; теряла много лишь казна, так как ясачная подать 
бралась незначительная. При всем том, однако, киргизы платили менее того, что с них 
взимают теперь.» Киргизская степь в хозяйственном отношении // Экономический 
журнал. Изд. Под ред. А.П.Субботина. Кн. 8. -СПб., 1888. -102-103-б.



324

1870 жылдары Қостанай уезінде 8 болыс, 51 қазақ ауылы, 
ондағы 17 495 шаңырақта 104 970 тұрғын болған679.

1872 жылы Торғай облысының әскери губернаторлығы 
жанындағы айрықша тапсырма бөлімінің аға шенеунігі А.Тилло 
Қостанай уезінде іс сапарда болып, уездің жер шаруашылығымен 
танысады. А.Тиллоның іс сапары тек қана жер көлемін ғана қамтып 
қана қоймай, сол уезді мекен еткен тайпалардың санын анықтаумен 
да байланысты жүрді. А.Тилло мәліметі бойынша, 1872 жылы 
1-Аманқарағай болысында 1526 шаңырақта 3777 ер, 3386 әйел, 
барлығы 7163 адам; 2- Аманқарағай болысында 904 шаңырақта 
2184 ер, 2064 әйел, барлығы 4248 адам болған680. А.Тилло Қостанай 
уезінде жалпы саны 17 510 шаңырақты тіркеуге алып, Торғай 
облысы халқының үштен бір бөлігі Қостанай уезінде орналасқан 
дейді681. Қостанай уезі қазақтарының үштен бірінің немесе көшпелі 
мал шаруашылығын дамытып отырған тайпаларының арасында 
тұрақты қыстауы болмаған682. Қостанай жеріндегі жайлауларға 
1000 шақырымдық жерден Сыр бойынан көшпелілер келіп қоныс 
тепсе, керісінше жергілікті тайпалар алысқа көшпеген. Олардың 
көшу қашықтығы 20-60 шақырымды құраған683.

Аманқарағай болысындағы арғындардың рулық құрамы 
мен қоныстануы жайында маңызды мәліметті тағы да А.Тилло 
жазбалары береді. А.Тиллоның көрсетуі бойынша, ХІХ ғасырдың 
ортасында 1-Аманқарағай болысында Арғын тайпасының 
жоғарғы-шекті және төменгі-шекті бөлімдерін құраған томай, 
түпмойын, бақай, жүзей, өтеміс, бөдене, әлімбет, байбет, татан, 
құлықай-өтей ру-тармақтарынан өрбіген әулеттер қоныстанған. 
Болыс құрамында арғындармен қатар ішінара Қыпшақ, Керей 
рулары және 20 шаңырақ Хұдайменде сұлтанның әулеттері 

679 Султан Сейдалин 2-й. Новое административное деление Тургайской 
области, пространство ея, народонаселение и национальность //Записки 
Оренбургскаго отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
Вып. 3. –Оренбург, 1875. -232-б.

680 Сонда, -421-б. 
681 Первая народная перепись в Киргизской степи, произведенная в 

Николаевском уезде Оренбургскаго края действительном членом Оренбургскаго 
Отдела А.А.Тилло //Известия Императорскаго Русскаго географическаго 
общества. Т. ІХ. №1. -СПб., 1873. -79-б.

682 Сонда, - 78-б.
683 Сонда, – 81-б.
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қоныстанған. 2-Аманқарағай болысында төмен-шекті, жоғарғы-
шектіні құраған қырықмылтық, тоңмойын, бөдене, ожан, таз, өтей, 
құлықай және ішінара қыпшақ керейлер отырған684.

А.Тиллоның есептеуінше, 1870 жылы арғындар қоныстанған 
1-Аманқарағай болысындағы 1319 шаңырақта 4187 адам, ал 
2-Аманқарағай болысындағы 865 шаңырақта 3785 адам болды. 
Жалпы уезде 1870 жылы  барлығы 17 510 шаңырақта 89 385 адам 
болса, Торғай облысында барлығы 56 797 шаңырақта 289 930 адам 
болған685.

§ 14. Әулиеата уезіндегі арғындар

Әулиеата, Шу өңіріне арғындардың нақты қай уақыттан бастап 
қоныстанғандығы белгісіз. М.Тынышбаевтың «...арғындар ХVІ 
ғасырда Қаратау тауларының етегін жайлап, Тәуке хан мен Есім 
ханның әскері құрамында болып, Ферғана, Самарқан және Бұхара 
жорығына қатысқан»686, - деген сөзін негізге алатын болсақ, 
арғындар Қаратау, Шу өңіріне ХVІІ ғасырда Жетісу арқылы 
келген. Себебі, М.Тынышбаев ХІІІ-ХІV ғасырда арғындардың 
Алакөл мен Қаратал аралығында қоныстанғандығын айтқан687. 
Н.А.Логутовтың 1926 жылғы жазбасында «арғындар ХV ғасырдан 
бастап Жетісудан қоныс аудара бастаған,  бірде олар Жәнібек 
ханмен бірге Астараханның негізін қаласа, бірде Тәуекел ханмен 
бірге Қаратау тауларының етегінде болып, одан әрі Ферғана, 
Самарқан, Бұхараға жорық жасаған», - дейді688. 

1913 жылғы статистикалық зерттеу нәтижесінде Әулиеата 
уезінде Орта жүзден 626, Черняев уезінде 201, барлығы 827 

684 Первая народная перепись в Киргизской степи, произведенная в 
Николаевском уезде Оренбургскаго края действительным членом Оренбургскаго 
Отдела А.А.Тилло. // Известия императорскаго Русскаго географическаго 
общества. Том. ІХ. №1. – СПб. 1873.– 82-83-б.

685 Сонда, -83-84-б.
686 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. 

–Ташкент, 1925. -10-б.
687 Сонда, -8-б.
688 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных 

казакских родов на территории бывшей Семипалатинской губернии //Записки 
Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. -Семей, 1929.  - 44-б.
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шаңырақ болған. Статистардың анықтауы бойынша, оның 700 
шаңырағы арғындар болған689.  

Әулиеата уезінде арғындар қоныстанған болыс өз тайпала-
рының атымен Арғын болысы атанды. Арғын болысы 1908 жылы 
Қарқара уезінің Мойынты және Сарыбұлақ болыстарынан 419 
шаңырақты бөліп, соның  негізінде құрылған.690 Мұнда арғынның  
баймұрат, құлназар, асан, қалыбай, қозбақ, шұбыртпалы, құдайқұл; 
сағамансары, қуаныштоғай аталықтарынан және Тарақты руынан 
өрбіген қауымның бір бөлігі қоныстанған691.

Әулиеата уезінің Ағашақ болысының 1-әкімшілігінде 
тарақты–арғындар ішінара дулаттармен аралас қоныстанған. Олар 
Шу өзенінің бойындағы Молдабек, Жанқораш қыстауларында 
қыстаған. Арғын ауылынан 1907 жылы 54 шаңырақ тіркелген692.

Арғын болысының 1-әкімшілігінде арғынның  баймұрат, 
құлназар аталарынан тараған қауым қоныстанып, олар Тарытөбе, 
Қарақұл, Қызылтал, Баймұрат қыстауларын иемденді. 1907 жылы 
бұл жердегі арғындар 76 шаңырақ болған. 

2-әкімшілікте арғынның асан, қалыбай аталарынан тараған 
қауым тіршілік етіп, Қызылтал, Көкжиде, Қостөбе, Аққұл, 
Шағырлы қыстауларын иемденген. 1907 жылы 138 шаңырақ 
тіркелген. 

3-әкімшілікте қозбақ-арғындар бірігіп, олардан 1907 жылы 62 
шаңырақ тіркелген.

4-әкімшіліктегі шұбыртпалы-арғындар Шу өзені бойындағы 
Молалы, Қыйлыбай арал, Шағырлы сайларында қыстап, 1907 
жылы бұл әкімшелікте 132 арғын шаңырағы тіркелген. 

5-әкімшілікте арғынның құдайқұл, сағамансары, 
қуаныштоғай аталарынан тараған қауым Шу өзені және 
Қаракөл  көлі бойларындағы Қыйлыбайарал, Талдыарал, 
Қарақұл, Сарышаған, Көктал қыстауларында қыстаған. Бұл 

689 Материалы по киргизскому землепользованию района реки Чу и низовьев 
реки Таласа Черняевскаго и Аулиеатинскаго уездов Сырдарьинской области. 
-Ташкент, 1915. -13-14-б.

690 Сонда, -19-б.
691 Бұл да сонда,  Приложения.
692 Бұл да сонда, Поаульные таблицы. -2-3-б.
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жерде арғындар үш ауылды құрап, 1907 жылы  олардың  саны 611 
шаңыраққа жеткен693.  

Арғын болысындағы арғындардың 544 шаңырағы, яғни 90 %-ы 
көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. 

Тарақты-арғындардан тараған келесі бір қауым Черняев 
уезінің Күрші болысында қоныстанған. 5-әкімшілік жеріндегі 
Ақтөбе, Өстемір қыстауларын иемденген арғындар 1907 жылы 
45 шаңырақ болған. Ал 6-әкімшілік жеріндегі Текей, Ақтөбе, 
Үшкөкшеқұм қыстауларын иемденген арғын ауылдар 1907 
жылы 29 шаңырақты құрады. Барлығы Күрші болысындағы 
арғындардың саны -  74 шаңырақ болған694.

Әулиеата уезінің Шу болысы алғашында Қарқара уезі 
құрамына кірген.  Шу болысындағы арғындардан Сарышыған 
тоғанының басында арғын Ұрбала Тыныбек пен Байтұр 
Игіліктің, ал Сарықұм тоғанының басында Омар Шалбының 
мұрап қызметін атқарғандығы жөнінде мәлімет кездеседі. 1898 
жылы арғындар қоныстанған Шу болысының 3-әкімшілігіндегі 
54 арғын шаңырағында 557 тұрғын өмір сүрген695.   

Шу өзені бойындағы тайпалардың қонысын В.В.Радлов 
жазбалары да негіздей түседі696.  

Ертеректе Талас және Шу өзендерінің аңғарларын, Ертіс 
бойын керуен жолы жалғастырған. В.Бартольд өзінің зерттеуінде 
«ертеде ислам даласын солтүстік-шығыспен жалғастырып 
жататын екі жол болды, бірі Сырдарияның төменгі ағысы 
бойынан, бірі Талас өңірінен бастау алады», -дейді697. Шу және 
Талас өңірін Ертіс, Батыс Сібір өңірімен жалғастыратын жол 
шығыстағы көне жолдардың бірі болып саналады698. ХҮІІІ 

693 МКЗ. Района реки Чу и низовьев реки Таласа Черняевскаго и 
Аулиеатинскаго уездов Сырдарьинской области. Поаульные таблицы. -14 -15; 
-20-21 бб. 

694 Сонда, -50-51 бб.
695 Материалы по киргизскому землепользованию. Семипалатинская 

область. Каркаралинский уезд. Т. ҮІ. СПб. 1905. - 822-823 бб.
696 Радлов В.В. Средняя Зеравшанская долина. // Записки Императорскаго 

Русскаго Географическаго общества по отделению этнографии. Том. 6.- СПб. 
1880. – 66 б.

697 Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. – Фрунзе. 1927. – 20 б.
698 Катанаев Г. Еще об Ермаке. // Записки-Сибирского отделения 

Географического Общества. Кн. ХҮ. Вып. 2. 34-35 бб. 
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ғасырдың орта кезінен бұл жол «Абылай жолы», «Хан жолы» 
деп аталып кеткен699. Хан жолы тарихи дәуірлерде  Шу бойымен 
Орталық Қазақстанды байланыстырған, бұл жерлерде өмір 
сүрген тайпалар арасында мәдени-сауда қарым-қатынастарын 
орнатуда маңызы зор болған700.

Әулиеата және Черняев уезі қазақтарының басты кәсібі көшпелі 
мал шаруашылығы болған. 1913 жылғы зерттеуде бұл өңірдегі 9664 
шаңырақта 34205 бас жылқы, 21417 бас ірі қара, 43011 түйе, 540517 
қой, 135055 ешкі бары көрсетілген,  бұл әрине әдеттегіден әлдеқайда 
төмен мәлімет екені даусыз. Әулиеата көшпелілері көш жолына 
ерте көктемде көтерілген.  Қыстауға жақын маңдағы  көктеулік 
жайылымға тоқтап, онда жаз түскенше отырған. Шу болысында 
қоныстанған тайпалардың кейбірі жаз кезінде аздаған уақытқа 
Ферғана облысының Наманган уезі жеріндегі жайлауға барса, 
кейбірі Семей облысының Қарқара уезі жеріндегі жайлауларға, ал 
кейбірі Ақмола облысы Атбасар уезіндегі Жетіқоңыр жайлауына 
көшкен.  Отырықшы деген шаруашылықтың өзі қыстау маңындағы 
жерлерлерге көшіп, киіз тігіп отырған.  

Атбасар уезіндегі Жетіқоңыр жайлауының шөбі шүйгін 
құнарлылығына байланысты болуы керек, бұл жайлауға Шу 
болысындағы тайпалармен қатар, Черняев уезінің Күрші 
болысындағы тамалар, Жаңасу, Жилібұлақ, Сарыөзек, Қаратау 
болыстарындағы және Перовск уезі кейбір болысындағы  
тайпалардың бір бөлігі келіп қоныстанған. Бұл көш легі арғындарға 
да тиесілі. Жетіқоңырдың жергілікті халқы бағаналылардың Шу 
бойы көшпелілерінің жаз уақытында келуіне қарсы болып, бұл 
мәселе екі облыстың да  съездерінде қаралған.   Шу және Сарысу 
сьездері 1883, 1891, 1895, 1897 жылдары өткен. Шу  бойындағы 
тайпалардың Жетіқоңыр жайлауына қоныстануы жайлы маңызды 
мәлімет Атбасар уезінде 1898 жылдары жүргізілген санақ 
парақтарында кездеседі. Онда : «ХІХ ғасырға дейін Атбасар 

699 Четмар А. Оседлые киргизы  - земледельцы на р. Чу. // Записки Западно-
Сибирского отд. Кн. ХХҮІІ. 1900. -2, 5-б.

700 Маргулан А.Х. Древние караванные пути через пустыню Бетпак дала.  // 
Вестник Академии  Наук Казахской ССР. №1 Алматы. 1949.
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уезінің аймағы Шу өзенінің оң жақ жағасындағы қазақтардың 
жайлауы болған», делінген.701  

Шу қазақтары Жетіқоңыр жайлауына жету үшін Бетпақдала 
шөлін кесіп өткен.  Шу бойынан бастау алған көш жол бойындағы 
құдық бастарына тоқтап, үдере жүру бағыты арқылы жылжып 
отырған. Бетпақдаланың шөлді аймағы ыстық болғандықтан 
таң ата жолға шығып, шаңқай түсте суатқа тоқтап дем алып, 
кеш түсе қайта жолға шыққан. Бетпақдаладағы Текеқосқұдық, 
Дабұсынтұзкөл құдықтарының  аралығындағы жер халық арасында 
«Онбес құлаш» атанып кеткен. “Онбес құлаш” бастарындағы 
суатқа тоқтап дем алғаннан кейін  Қабақ елді мекенінен өткен.  
“Онбес құлаштан” Қабаққа дейінгі жолда 28 құдық болған. 
Текеөткел өткелінен өтіп,  осылайша Бетпақдала арқылы Сарсу 
өзені бойындағы Жетіқоңыр жайлауына барып тоқтаған. Бұл 
жайлаудың Жетіқоңыр атануы  Дабұсын, Кент, Қотан, Талды, 
Барша, Жиделі, Табылғылы сияқты жеті елді мекеннен тұратын 
жеті жайлаудың жалғасып жатуынан туған. Жетіқоңыр аймағында  
Сәменқұм, Қатынқұм, Қанқарабас сияқты құмды алқаптар да 
бар. Солтүстігіндегі Ұлытаудан соққан самал жел де  Жетіқоңыр 
табиғатының жаздық жайылымға қолайлы етті. 

Шу бойынан Жетіқоңыр жайлауына:
Шу өзені-Құрманның құмы- Хан жолы-  Шағанақ көлі- 

Бұралқанынтұз көлі-Қазанғап таулары-Шекпен қалған құдығы-
Тесбұлақ құдығы- Тоқымтыққан құдығы- Уанас құдығы- Қосқұдық 
құдығы- Біртескен құдығы -  Сорбұлақ құдығы- - Дабұсынтұз 
құдығы- Жаман қорған – Мойынқұм құмы- Сәменқұм құмы- 
Жетіқоңыр құмы - Тасөткел өткелі -  Сары су өзені – Жетіқоңыр 
жайлауы бағыты арқылы жеткен.702

Шу бойындағы тайпалардың малды шаруашылықтарының 
кейбірі  қыс кезінде малдарын Қызылқұмға қарай, кейбірі  
Бетпақдаланың оңтүстік аңғарына және Үшкөкшеқұм 
құмына қарай  айдаған.  Көшудің «меридиональды» бағытын 
ұстанған.

Махмұд Қашғаридің “ХІ ғасырда арғындар Сарысу мен Шу 

701 Материалы по киргизскому землепользованию. Атбасарский уезд 
Акмолинской области. –Воронеж, 1902. - - 1-7-бб.

702 Россия полное географическое описание нешего отечества. Т. ХҮІІІ. По. 
Ред. В.П.Семенова. СПб. 1903. Приложения. Карта Киргизского края.
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өзенінің аралығында өмір сүрген” деген дерегін негізге алатын 
болсақ, бұл өңірді арғындардың ежелден келе жатқан “Атақонысы” 
деп санауға болады703.

§ 15. Шымкент уезіндегі арғындар

Н.И.Гродеков өзінің белгілі «Киргизы и каракиргизы Сыр-
дарьинской области» атты еңбегінде 1887 жылдары Шымкент 
уезінің Ақсу болысында – 9, Қарамұрт болысында – 20, Сарыкөл 
болысында – 19, Шілік болысында – 249 шаңырақ арғын 
болғандығын көрсетеді.704 Гродковтың санауы бойынша, 1887 
жылы бұл уезде 297 арғын шаңырағы тұрған. 

Шымкент уезіндегі арғындардың қоныстануы мен таралуы 
жөнінде маңызды бір деректі Э.А.Шмидт белгілі шығыстанушы 
В.В.Бартольдқа арналған жинағында енгізген. Э.А.Шмидт 
Шымкент уезінің оңтүстік батысында болып, онда қоныстанған 
басқа рулармен қатар  арғындарды да қамтыған.705 Шмидттің 
айтуынша, жергілікті Керей, Уақ тайпалары өздерін арғынның 
екінші әйелінен таратады (саны аз болғандықтан жергілікті 
арғындарға кірме болуы керек-АТ.-ЗО.), бұл әрине қате пікір. 
Мұндай жансақ пікір Әулиеата және Черняев уездерінен жазып 
алған шежірелік таратуда да беріледі.706 Бұл авторлардың керей 
мен уақты арғыннан таратуына байланысты жансақ пікірі, бұл 
тайпалардың ұранының арғындағы «ақжол», «қарақожа» руларына 
байланысты туындауы мүмкін. 

  Шмидттің бұл мақаласынан біз Шымкент уезінде арғындардың 
рулық құрамы мен қонысын нақтылауға негіз іздейміз.  Шмидт 
бойынша,  арғынның Қуандық руынан тараған алтай тармағы - 
Ақсай, Қарабастау өзендері; борша, темеш  тармақтары -  Бадам 
өзені; Сүйіндік руы - Қаратөбе өзені, Қаракесек руы – Тастақ өзені; 

703 Қараңыз: Аманжолов С.Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. -Алма-Ата. 1959. -114-б.

704 Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-дарьинской области. Т.1. 
Юридический быт. Ташкент. 1889. – 18-19-б. 

705 Шмидт Э.А. Материалы по родовому составу казахского населения юго-
западной части Чимкентского уезда. // В кн: В.В. Бартольду Туркестанские 
друзья, ученики и почитатели. Ташкент. 1927.  – 301-312-б.

706 Материалы по киргизскому землепользованию района р.Чу и низовьев 
р.Таласа. Приложения. Родословная киргиз-казах. – Ташкент. 1915.
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тобықты руы – Қарабөрішар өзені бойларында Сіргелі тайпасымен 
аралас қоныстанған.707 Аталған Алтай, Борышы, Темеш, Сүйіндік, 
Қаракесек, Тобықты руларының өз арасында қыз алыспайтындығы 
да көрсетілген.708

Шағатай болысының 1-әкімшілігін толығымен арғындар 
қоныстанған Нұржан Байгөл ақсақалға қараған ауыл Қарасай 
қыстауында отырған. Осы болыстық құрамындағы арғындардың 
ең тығыз қоныстанған жері – Құмкөл көлінің маңайы. Құмкөл 
қыстауында отырған арғын ауылдарында 1907 жылы  107 шаңырақ, 
773 адам болған.709

Шілік болысының 5-әкімшілігінде арғындар керейлермен 
аралас қоныстанған. 1907 жылы бұл жерде барлығы 59 шаңырақта 
457 адам болған.710  

Хантақ болысында  7-әкімшілікте толығымен тарақты-
арғындар қоныстанған. Олар Шағатай болысындағы арғындармен 
қатар Құмкөл көлі бойында қыстаған. Барлығы бұл әкімшілікте 
1907 жылы 116 шаңырақ тарақты-арғындар тұрған, онда 754 адам 
тіркелген. 56 шаңырақ тарақты Күрші болысының Шу текей, 
Қошқар ата қыстауларында қоныс тепкен.711  

Арғындардың келесі қонысы Бүржар болысының 4-әкімшілік 
ауылын Бадам өзені бастау алатын Көкарық бойында,  Қарабастау 
бұлағы басында орналасты. Ауыл Албасты хана, Қарабастау, 
Айыртау, Көкарық, Сақсай, Қаратөбе, Бадам, Айтанақ 
қыстауларында орналасқан. Барлығы бұл әкімшілікте 1907 жылы 
97 шаңырақ, 1728 адам тіркелген.712 Шымкент уезінде 1907 жылы 
орта есеппен 435 шаңырақ арғын болған.

§ 16. Перовск уезіндегі арғындар
 
Сыр бойында Орта жүзден Арғын, Қоңырат, Найман рулары 

707 Шмидт  Э.А. Материалы по родовому составу казахского населения юго-
западной части Чимкентского уезда. Таблица 1. –  307-б.

708 Сонда Таблица 3.  - 312-б.
709  Материалы по киргизскому землепользованию собранные и разработан-

ные чинами Сыр-дарьинскаго переселенческаго района. Сырдарьинская область. 
Чимкентский уезд. Том ІІ. Поаульные таблицы.  Ташкент. 1910. – 212-б.

710 Сонда – 230-б.
711 Сонда – 248-б. 
712 Сонда – 290-291-б.
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қоныстанған. Ондағы Орта жүз руларының қоныстары  негізінен 
Перовск уезінің шығыс жақ бөлігін алып жатқан. 

Перовск уезінде арғындар Сырдарияның оң жақ бетіндегі 
қыстауларда орналасты.  Л.Мейер құрастырған орыс офицерлерінің 
жазбасында Сыр бойындағы арғындардың қонысы Перовск 
фортының маңындағы Қан елді мекені және Қараөзекті бойлай 
2-фортқа дейін кездесетіндігін айта отырып, олардың наймандармен 
аралас қоныстанғандықтарын атап көрсетеді.713 Бұл деректегі Қан 
деген жерді нақтылай алмағанымызбен, арғындардың Перовск 
өңірі мен Қараөзекте қоныстанғандығын алдағы мәліметтер 
дәлелдей түседі. 

Головачев болысындағы арғындар 3-әкімшілік құрамындағы 
ауылда қыпшақтармен көршілес отырды. 1910 жылғы дерек 
бойынша, олар  Шұқырқұдық, Бозшакөл, Мешіткөл қыстауларында 
(48 шаңырақ), Ақшарал және  Жамбас арықтары бойындағы,   
қыстауларда  (80 шаңырақ) тұрған.  128 арғын шаңырағында 
барлығы 789 адам болған. 

Осы болыстық құрамындағы арғындардың келесі ауылы 
4-әкімшілікке бірігіп ( 62 шаңырақ), Жанға арығы бойындағы 
Қойжасар, Ақкөл, Тайтыққұм, Жалғызқұм, Шұқырқұдық 
қыстауларында714, сондай-ақ (33 шаңырақ) Еске арығы бойындағы 
Мешітқұм, Құмтоған, Есексоққан қыстауларында отырды715. 
Әкімшілік құрамындағы 95 шаңырақ арғын отбасында  барлығы 
584 адам болған716.

Қараөзек болысында арғындар кездеседі. 2-әкімшілік 
әкімшілікті толығымен арғындар құраған. Бұл өңірдегі арғын 
ауылдары  Талыкөл, Ақайкөл көлдері мен Қараөзек өзені бойындағы 
қыстауларда және  Ақайкөл мен Қараөзек аралығындағы жерлерді, 
Сексенбайөзек бойын қыстаған. Әкімшіліктің 122 арғын отбасында 
барлығы 788 адам болған717. 

713 Мейер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами генерального штаба. Ч.1. Киргизская степь. Оренбургского 
ведомства. – СПб. 1865. - 93-б.

714 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. 
Перовский уезд. Ташкент. – 1912. – 14-15-б.

715 Сонда – 20- 21-б.
716 Сонда. – 20-21-б.
717 Сонда. – 44-46-б.
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Приречная болысына қарасты 2-әкімшілікте Қарғалы-Жетікөл 
көлі бойындағы қыстауларда  тарақты-арғындардың үлкен бір 
қауымы отырған. Бұл жердегі тарақты-арғындар 151 шаңырақты 
құрап, онда 1040 адам болған718. Осы болыс құрамындағы тарақты-
арғындар 9-әкімшілік ауылына бірігіп, Жетікөл  бойындағы  
Киікқырған, Қарғалы қыстауларында қыстаған. 1910 жылы 105 
шаңырақта олар 732 адам болған719. 

Перовск уезіндегі арғындардың келесі қауымы Скобелев 
болысының 3-әкімшілік ауылына бірігіп, Ызыкөл көлі бойындағы 
қыстауларда және Қараобада қоныстанған. Осы қауымында 
1910 жылы 113 шаңырақ, 739 адам болды. Арғындардың  тағы 
бір ауылы Шиелі арығы бойындағы қыстауларда отырған. 1910 
жылы ауылдағы 85 шаңырақта 567 адам болған. Барлығы бұл 
әкімшіліктегі 198 арғын шаңырағында 1306 адам тіркелген720.

Сырдария өзенінің оң жағынан бастау алатын арықтардың 
бірі Арғын арығы атанған. Бұл арықтың Скобелев болысының 
ортасынан кесіп өтер жерінің ұзындығы 11 шақырымды,721 ал осы 
арықтың Перовск уезі тұсынан өтер жері екі шақырымды құраған.  

Перовск уезі Қазақстанның оңтүстік өңірінде жатқанымен, 
бұл өңірде егін шаруашылығы қосалқы түрде дамыды. Мысалы, 
Головачев болысындағы 161 арғын шаңырағының 53-і, Қараөзек 
болысындағы 122 арғын шаңырағының 7-і, Приречная болысындағы 
256 арғын шаңырағының 141-і, Скобелев болысындағы 198 арғын 
шаңырағының 120-ы көшпелі мал шаруашылығын кәсіп еткен.

Көшпелілердің жайлауға қарай көшу қашықтығы отардағы мал 
санының көлеміне байланысты қалыптасты. Арғындар қоныстанған 
уездің оңтүстік бөлігіндегі көшпелілердің бір бөлігі жазда Қаратау 
тауларының солтүстік батыс қыраттарына қарай, бір бөлігі Атбасар 
уезінің Сарысу аймағына қарай көшкен. Қыс кезінде малдарын 
Қызылқұмға қарай айдаған. Малы көп арғындар алысқа көшіп 
Көкшетау жеріне дейін барған. Перовск арғындарының мерзімдік 
қоныстары мен көшу бағыттары жайында маңызды мәлімет беретін 

718 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. 
Перовский уезд. Ташкент. – 1912. – 80-81-б.

719 Сонда. – 86-87-б.
720 Сонда. – 98-99-б.
721 Сонда.  Список арыков Перовского уезда, обследованных гидротехниками 

Сырдарьинскаго Переселенческаго района в 1910 году. – 20-б.
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құжаттың бірі – 1870 жылғы Түркістан статистикалық комитетінің 
жазбалары. 

Жаңақорған болысында қоныстанған (сунақ, арғын, 
найман, қоңырат, қыпшақ, бақтияр, сұлтан) тайпалар Құмсаба 
бұлақты, Бозғұт, Киікарал, Қаналы, Жалпақтал, Майызда, Шиіл, 
Бұқарарал Тартоғай, Қарғалы, Алакөл Бозғұл, Қарауылоймақты, 
Бесқазақ, Ақшығанақ, Киікқырған, Төлепарық, Ерікөлқыдыр, 
Бабасейіт, Дижанама, Шебілді, Қыржынтөбек, Бестамақжидала, 
Ақсүмбе, Бисара, Бесқұлақ, Шижала, Ақжайнал, Қылталдысидыл, 
Қырықзиян, Зиалма, Дұсабүгіл, Кіржайың, Ақсүмбек, Арысландық 
жама, Орал қыстауларында қыстаған. Жайлауға Жетітөбе, 
Ақсүмбек, Ақмылтық, Бесқуан, Айнакөл, Тамғалы, Бұйдық, 
Қутан шымсен, Қатынқұм, Бақтықарын, Төс, Бұлақ арқылы көшіп 
Құбыла, Сарыкенгір, Қаракенгір, Құрғалжың жайлауларына барып, 
Сібір ведомоствалығы жеріне дейін жеткен.722  

Жөлек болысындағы қыпшақ, арғын көшпелілері 
Қырмақсаба, Қауырсуат, Мерше қарақұс, Ауанбаян, Қандарал, 
Кеңтоғай, Мерліқұл, Жалғызағаш, Құмсуат, Бекберген, Қарасуат, 
Ақкөл, Ақшығанақ, Қарабатыр, Қалғансыр, Ақарық, Кісебіткен, 
Наршоқа, Қарабатыр, Қауыс қанылшиқан, Қандарал, Кеңғайыр, 
Тысырарық, Орман Қалмырза, Қылтаз, Сарышығанақ, Тышынарық, 
Томалақ, Қылдемеркөл, Ақлұл, Тасқатыкөл, Кеңғайырсаға, 
Ақбөгет қыстауларында қыстап, жайлауға Сарысу, Түйемойнақ 
арқылы өтіп, Қаракенгір, Ұлытау және Сібір ведомостволығының 
Көкшетау жеріне дейін көшкен.723  

Сондай-ақ, арғындардың бір бөлігі Қазалы уезіне қарасты 
Жамансыр, Қармақшы болыстарында ішінара кезікті.

Шежіреші Т.Дайрабаев Шиелі арғындарының таралауын 
келесідегідей көрсеткен: арғын - мейрам - қуандық - алтай -момын 
- әліке - өмірқұл - жаманке - есімбек - жанұзақ, одан жолдыбай, 
сеңгірбай, боққара, сасық. Жергілікті арғындардың айтуы 
бойынша, Боққара ағайыны Сеңгірбаймен әмеңгерлік  дауына 
байланысты туған шиеленістен, Шиеліге қоныс аударған.  Алғаш 
Шиелі арғығы бойына ірге теуіп, одан кейін «Қызыл қайың», 

722 Ежегодник. Материалы для статистики Туркестанского края. По ред. 
Н.А.Маева. Вып. 1. СПб. 1872. Волости Перовского уезда (По сведениям 
организационной коммисий) -110-б.  

723 Сонда. -  111-б.
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«Ақтікен», «Мақпалкөл», «Ақарық» деген жерлерге қоныстана 
бастаған. Сыр бойы арғындары арасынан 1768-1867 жылдары өмір 
сүрген Таңатардың ауыл арасындағы дау-дамайларды шешуде 
өткірлігімен, мәмілегерлігімен аты шыққан екен.724

 ХХ ғасырдың бас кезінде, дәлірек айтқанда, 1910 жылы 
барлығы Перовск уезінде 799 арғын шаңырағы тіркеліп, онда 
4199 тұрғын болған. Ал, 1870 жылғы Түркістан статистикалық 
комитетінің жинақтаған мәліметінде, Жаңақорған болысындағы 
арғындар – 350 725, Жөлек болысында  арғындар – 259 шаңырақ726, 
барлығы 609 шаңырақ болған. Сонда 40 жыл ішінде Перовск 
уезіндегі арғындар 190 шаңыраққа көбейген. 

Н.И.Гродековке Перовск уезі бастығы берген мәліметінде, 1884 
жылдары Перовск уезінде 150 арғын шаңырағы болып, олардың 
Қыпшақ және Найман руларымен аралас қоныстанғандығы 
айтылған727. Мұнда Перовск уезі бастығы тек Перовск қаласы 
маңындағы арғындарды ғана қамтыған болуы керек. Себебі, бұл 
мәліметте Перовск арғындарының саны әлдеқайда аз көрсетілген.

§ 17. Жетісудағы арғындар

Арғындардың Жетісу өңірін қоныстануы жайындағы жазба 
деректердің қатары сирек. М.Тынышбаев Вильгельм де Рубруктың 
1253 жылы қарашада жазған жазбаларына сүйене отырып, Қапал 
және Лепсі уездерінің жерлері ертеректе Органум деп аталғанын 
айта отырып,  ХІҮ ғасырда арғындардың Жетісу өңірінде Алакөл 
көлі мен Қаратал өзендерінің аралығында көшіп жүргендігін 
жазған.728 М.Тынышбаев берген мәліметті Н.А.Логутов жазбалары 
нақтылай түседі, ол арғындардың Жетісуды қоныстануы  ортаорта 
ғасырлардан, нақты айтқанда ХІІІ-ХІҮ ғасырлардан бастап 
белгілі деген. Н.А. Логутовтың негіздеуінше, арғындар Жетісуға 

724 Дайрабай Т. Сырдың сырлы сыры. – Алматы. 2005. – 137-140-б. 
725 Ежегодник. Материалы для статистики Туркестанского края. По ред. 

Н.А.Маева. Вып. 1. СПб. 1872. Волости Перовского уезда (По сведениям 
организационной коммисий) -110-б.  .

726 Сонда. - 111-б.
727 Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области. Т.1. 

Юридический быт. – Ташкент. 1889. – 20-б.
728 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 

Ташкент. 1925. -  8-б.
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Алтайдағы Аргут өзенінің бойынан қоныс аударған.729  
«Россия польное географическое  описание нашего отечества» 

атты ұжымдық еңбекте Орта жүз тайпалары, соның ішінде 
арғындардың орта ғасырлардан Жетісу өңірінде болғандығы 
жайында мәлімет кездеседі. Осы еңбектің ХҮІІІ томында арғындар 
ХІҮ ғасырда Шағатай улысы құрамында болып, қоныстары Емілден 
Қаратал өзенінің оңтүстік-батысына дейінгі аралықта кездесті 
десе730, ал, ХІХ томында Қапал, Лепсі уездері мен Сырдария 
облысы аумағындағы қоныстары көрсетілген731.

Қапал уезінде арғындардың бір қауымы Алтынемел 
болысының 10-әкімшілік ауылының құрамында шоғырланды. 
Бұл қауымдағы арғындар 6 шаруашылық ауылды құрап, 
қыстауларын Көгала, Көкбастау, Қалшанпексу, Қотырқай, 
Доланалы шатқалдарында салған. 1910 жылғы санақта бұл 
қауымнан 24 шаңырақ қана тіркеуге алынған732. Олар отырықшы 
мал шаруашылығын кәсіп еткен733.

Лепсі уезінде тарақты-арғындар Барлық болысының 
5-әкімшілік ауылын құрап,  Тоқты тауының етегіндегі сайлар 
мен шатқалдарда және Сасықбұлақ басында Найман тайпасының 
Қабанбай, Байғана, Дәулен, Мәмбет, Қожағұл, Шымыт т.б. 
руларымен көршілес  қоныстанған. 1867 жылғы әкімшілік 
ережелерден Лепсідегі тарақтылар  Барлық болысының 
6-әкімшілігіне біріктіріліп. 40 шаруашылық ауылға бөлінген. 
1901 жылы Лепсі уезінде жүргізілген ауыл шаруашылығы санағы 
кезінде тарақтылар ауылдарынан ақсақалдардың тізімі жасалды 

729 «Аргын – монгольское племя. Первые упоминания о нем в истории 
относятся к 5 веку. Искаженные названия по имени племени р. Аргун, 
впадающей в Амур и р. Аргут на Алтае, свидетельствуеют о его первоначальном 
местоположении. В 13 И 14 веках Аргыны уже переселились в Семиречье и 
занимали примерно Лепсинский и Копальский уезды бывшей Джетысуйской 
губернии. С 15 века начинаются странствования Аргынов вместе с Казакским 
Союзом, в который они вошли... » Логутов Н.А. Очерк родового быта 
казаков и распределение основных казакских родов на территории бывшей 
Семипалатинской губернии. // Записки Семипалатинского отдела общества 
изучения Казахстана. – Семей. 1929.  - 44-б.

730 Россия полное географическое  описание нашего отечества. Том. ХҮІІІ. 
– СПб. 1903. – 122-б.

731 Сонда, – 368-б. 
732 МКЗ. Копальский уезд. –СПб. 1913. – Поаульные таблицы. – 246-247-б. 
733 Сонда. – Заметка об отдельных общинах. -  66-б.
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(Қосымшада). Тарақтылардың бұл қауымында 1901 жылы 118 
шаңырақта 518 адам өмір сүрген734.  

Тоқты  тауының етегінде қыстау үйлер «там» деп аталған, 
«шошала» деп аталған ас дайындайтын бөлме қыстау-тамға 
жалғасып немесе қасынан салынды. Тоқы тауының етегіндегі 
көшпелілер жайлауға қарай ерте көктемде-ақ бет алған. Жайлауға 
жеткенше Шоғантоғай, Арасан, Болдай, Қаракелдібейіт, 
Бисарыбейіт, Қарағаш, Долаты, Қаратоған шатқалдарында тоқтап 
дем алған. Ал Тоқты тауының етегін қоныс еткен тарақтылар 
көктеуді Қоңырбай, Шоғантоғай, Сасық, Отырау, Сарой, Шоршыт, 
Қарағаш, Қарабұлақ шатқалдарында өткізген. Мамыр айының 
соңында Емел өзенін кешіп өтіп, одан әрі бет алған. Жайлауға 
барар жолдың қауіптісі Емел өзені болып саналған, мал отарын 
әруақтарға сиына отырып, өткізген. Наймандар Емелден өтерде 
«Қабанбай, Қабанбай» деп ұрандатқан. Тарақтылар жайлауға 
жергілікті наймандармен бірге көшкен. Емелден өткен тарақтылар 
қауымы Суықбұлақ арқылы Арқарлы тауының батыс жақ етегіндегі 
жайлауларға қоныс тепкен. Көшу қашықтығы 250-300 шақырымға 
созылған. 

Тарақтылар қауымы егін егуді қосалқы кәсіп етіп, Тасқынтоған, 
Кесіктоған бастарында, Тоқты бұлағының басында, Қаратұма, 
Шыңдалы, Керуен сайларында егістіктер иеленген735.

Жоғарыда көрсеткеніміздей, орта ғасырларда саны 
айтарлықтай  арғындар Жетісудың Қаратал мен Алакөл 
аралығында, кейін олардың негізгі бөлігі Қаратау арқылы Арқа 
жеріне қоныс аударған. 

§ 18. Өзбек жеріндегі арғындар

Арғындар өзбек жерінде қоныстануының тарихы тереңге 
саяды. Б.Х. Кармышеваның негіздеуінше арғындар ХІҮ-ХҮ 
ғасырларда Әмударияның жоғарғы ағысы тұсын мекендеген 
тайпалар арасында маңызды рөл атқарған.736 Қарқара жерін мекен 

734   МКЗ. Лепсинский уезд. Т.1. – СПб. 1911. Поаульные таблицы. – 170-175-б. 
735 Сонда. Примечание пообщинным таблицам. -246-247-б.
736 Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов 

Таджикистана и Узбекистана. – Москва. 1975. - 171-б.
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еткен арғындар өздерінің ХІХ ғасырда жаздырған деректерінде 
олардың ата-бабаларының орта ғасырларда Ташкент, Бұхар 
өңірінде мекен еткендігін айтқан. Арғын тайпалары «құрама» 
тайпасының да ішінде кездесті. Құрама  тайпаларының қоныстары 
Шыршық өзенінің оң жақ бетінде Ходжентке дейін шығысында 
Кендір-диванға, батысында Әмударияға дейінгі жерді алып жатты. 
Құрама-қазақтарының тарихы көшпелі қазақтар тарихымен 
тамырлас, -дейді осы өңірдің ХІХ ғасырдың екінші жартысында 
зерттелуіне елеулі еңбек сіңірген зерттеуші А.П.Хорошхин737.  

Қызылқұм құмдарындағы арғындар шөлді алқапта өмір сүрген 
соң қоныстарын өздері қаздырған құдық бастарында салған. 
Көшпелі мал шаруашылығын кәсіп еткен арғындар Қызылқұмда 
қысты өткеріп, көктем түскен соң Қазақстанның батыс аймағындағы 
жайлауларға қоныс аударған.  Күннің қатты ыстық болуына да 
байланысты болар, жаз кезінде Қызылқұмда қалмауға тырысқан. 
Мал отарында түйе, жылқы, қой малын өсірген, түйе малы басым 
болған.  Бір құдық басында 200-300 түйеге дейін суатқа келген.  
Тұрғындар мал шаруашылығымен қатар, қолда бар қойларын 
Бұхара базарына апарып сатып күнелткен738.

Жизақ уезінің Қызылқұм болысындағы тайпалардың басым 
бөлігін  тобықты арғындар құрап, олар Тасқұдық, Шақбар, Тайжар, 
Ақтияр, Қарсақбай, Ысмайыл, Жауласар, Бұқарбай, Шабарлы, 
Сарғарақшы, Досмұрат, Бекмұрат, Әбілқасым, Өтеміс, Ауқат, 
Пірімбет, Қарабас, Жаманбай, Талды, Малдыбай, Балпангүл, 
Қожақұдық, Палымбет, Наурызбай, Мақсұт, Айдар, Оспан қажы, 
Дәндібай, Асан, Қалымбет, Тәтбінбек, Нүркен, Есіркеп, Мүспен, 
Көктас, Мұрат, Қорғанбай, Әлімбай, Ізбанбет, Әжібек, Қуанбек, 
Қожамберлі, Ибрагим, Нұрымбет, Елмұрат, Дайрабай, Сары қалпе, 
Нармамбет, Сүйіндік, Есқожа, Ақмет, Мысабек, Ауқат, Баянбай, 
Есет, Қожабай құдықтары басындағы жерлерде қоныстанған;  ал, 
ішінара тарақты-арғындар  Тарақты, Наурызбай, Тұрсынмұрат 
құдықтары басындағы қыстауларда отырған739. Қызылқұмдағы 

737 Хорошхин А.П. От Ташкента до Кокана //В кн: Сборник статей 
касающихся Туркестанского края. СПб. 1876. -27-28-б. 

738 Пельц В. Очерк Южных Кизыл-кумов.  – Самарканд. 1912. – 11-12-б.
739 Сонда.  Список населенных пунктов южных Кизыл-Кумов. –Самарканд. 

1912. – 42-53-б.
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тобықтылар көкше тармағының томан және топыш аталарынан 
тараған740. 

Жизақ уезінің Қорғантөбе болысының басым бөлігін тарақты-
арғындар құраған. Олар Қызылқұмның оңтүстік аңғарындағы 
Жүсіп, Кенбай, Аңламас, Рысмұрат, Балтаболат, Тайшық, Тәттібай, 
Жұманазар, Сапұлат, Ахмет, Тайсамақ, Фазыл, Дәулет, Қожабек, 
Мырзамұрат, Қадыр, Егінберді, Шұбыртпалы, Нұрмұрат, Маман 
құдықтарының басында қоныстанған741.

Аттақорған болысындағы тарақты-арғындар Жонай, Тасқұдық, 
Қосқұдық, Құдайберген, Хайділда, Сырман, Текебай, Нүсір, 
Төртқұдық құдықтары басындағы қыстауларда отырған742. Әр 
құдықтың басына 20-40 үйден шоғырланған.743

А.П.Хорошхиннің Қызылқұмда 1870 жылдары жүргізген 
зерттеулері бұл жердегі арғын қоныстары жөнінде құнды мәліметтер 
береді. А.П.Хорошхин Қызылқұмдағы Алшын, Керейт, Жаппас, 
Алтын, Таз, Тама, Табын, Жағалбайлы, Кердері, Қаңлы, Жалайыр 
руларын тізбектей отырып, тобықты, арғын деп арғындарды 
екіге бөліп айтқан. Қызылқұмға арғындар  1867 жылғы әкімшілік 
өзгерістерге байланысты келген. 1870 жылы Қызылқұмда шамамен 
3000 шаңырақ, 15 000 тұрғын болған. Қызылқұм арғындарын 
Тобықты руынан шыққан Қуандық би басқарған.744  

Өзбекстан жерін қоныстанған қазақ тайпалары жөнінде 
маңызды мәліметті Д.Н.Лагофет жазбаларынан да табуға 
болады.  Бұхар хандығы қол астында болған қазақ тайпалары 
қатарынан Жағалбайлы, Қыпшақ, Алшын, Адай, Табын, Шекті, 
Төртқара, Ожырай, Қарасақал, Алаша, Ошақты, руларымен қатар 
Арғын тайпасын және қазақта құраған  бірнеше ру-тармақтарды 
атаған.745   

1916 жылғы «Қазақ» газетінде жарияланған Ахмет Ишан 

740 Жанботаұлы М.  Тобықты Шыңғыстау шежіресі. - 2004 - 169-б.
741 Пельц В. Очерк Южных Кизыл-кумов. Список населенных пунктов 

южных Кизыл-Кумов.– Самарканд. 1912.  -53-б.
742 Сонда. – 54-61-б.
743 Хорошхин А.П. По окраинам Букана // Сборник статей касающихся 

Туркестанскаго края. СПб. 1876.  -413-428-б.
744 Хорошхин А.П. Пустыня Кызыл-кум // Сборник статей касающихся 

Туркестанскаго края. СПб. 1876.    – 469-470-б.
745 Лагофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т.1. СПб. 

1911. – 172-б.
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Оразайұғлы жазбасында  «Бұхараның күншығыс жағында Тұзақ 
уезіне қараған бес-алты болыс қазақ  бар. Бұрын бұлар Бұхара қол 
астында болып, жыл сайын малынан зекет беріп тұрады екен... 
Саяхат уақытында жолым Қызылқұм, Қорғантөбе болысына тура 
келді. Осы екі болыс ел Арғын, Найман, Жаппас, Жалайыр, Қаңлы, 
Ошақты деген һәм  түрлі рулардан құралған. ... Осы уақытта 
көзі ашық Есет қажы Ақжол баласы деген арғын жігіт ұлтына 
басшылық етіп орысша һәм жаңа тәртіппен оқытатын бір мектеп 
ашудың жолында жүр» , - деген жолдар бар.746  

А.Харузин болса, құрама тайпаларынын тізбектей отырып, 
арғынның Тарақты, Атығай, Алтай, Темеш, Қарпық, Қанжығалы, 
Бәсентиін руларын атайды.747 

Өзбек жеріндегі кейбір жер-су аттары да сол жерде 
арғындардың болғандығын дәлелдейді. Атап айтқанда, Сағардақ 
өзенінің төменгі ағысы бойында Денеу бектігінде Арғын қышлағы 
деген елді мекен748, Ташкент уезіне қарасты Ноғайқұрған ауылдық 
қауым құрамында (1917 ж. 35 шаңырақ) болған749, Бұраты ауылдық 
қауымында (1917 ж. 56 шаңырақ),750 Дүрмен ауылдық қауымында 
(1917 ж. 131 шаңырақ)751 Арғын ауылдары орналасқан.

Әмудария бөліміне қарасты Кегейлі болысында Тарақты жап 
деген жерде тарақтылар отырған. Ал, Әмудария бөлімінің Наупыр 
болысы жерінде қанжығалы-арғындар мекендеп, 1907 жылы олар 
28 шаңырақты құраған.

746 Ахмет Ишан Оразайұғлы. Қызылқұм елі. // «Қазақ». – 1916. Қазақ. – 
Алматы. -1998. – 284-285-б.  

747 Харузин А. К вопросу о происхождении киргизскаго народа // 
Этнографическое обозрение. Кн. ХХІҮ. 1895. №1. – 91-92-б. 

748 Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов 
Таджикистана и Узбекистана. – Москва. 1975. - 171 б.; - Стеткевич. Бассейн 
Каратагдарьи. Военно-статистический очерк 1889 г. Вып, LVII. 1894. - 273-б. 

749 Материалы Всероссийских переписей 1920 года. Ч.1. Вып. ІІІ.  – Ташкент. 
1923.  - 48-б.

750  Сонда. - 56-б.
751  Сонда. - 56-б.
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Ақмола уезі
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Атбасар уезі
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Қаркаралы  уезі
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Көкшетау уезі

Қостанай уезі
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Петропавл уезі

Павлодар уезі
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Торғай уезі



ҚОСЫМША 
МАТЕРИАЛДАР



350

ХҮІІІ ҒАСЫРДАҒЫ АРҒЫНДАРДЫҢ САЯСИ ӨМІРІНЕ 
ҚАТЫСТЫ ҚҰЖАТТАР

1742 г. сентября 27.— Донесение начальника Оренбургской 
комиссии И. Неплюева Прав. сенату о присвоении   

тарханского звания батыру Джаныбеку.

В бытность мою при Орской крепости знатнейшей между 
всеми кир-рие-кайсацкими старшинами Средней орды Джанбек-
батыр усильно просил, чтоб ево, Джанбека, за службы верность к 
е. и. в. определить тарханом (значит ничто иное, как служилого и от 
податей свободного человека, в которых чинах между башкирцов и 
пахотных много), объявляя, что тем тарханством, будучи он от других 
киргис-кайсацких старшин отменен, по указом е. и. в. свободнее 
и ревностнее исполнять может. О котором и Абулхаир-хан, много 
заступая и выхваляя ево службы, прилежно просил, также и сего 
с немалым прошением требовал же, чтоб еще несколько человек 
из лутших старшин для лутшаго между киргис-кайсаками порядка 
такими ж тарханами определить. И понеже предозначенной Джан-
бек, как выше упомянуто, между всеми старшинами знатнейшим 
и, как я сам усмотреть мог, что в обоих ордах немалую и почти с 
самим ханом равную силу имеет, ибо в приезд ево ко мне старшин 
при нем более ханского было и все лутшие люди, он же до сего 
времяни, как ни обращался однак (о верности) явных противностей 
от него не бывало. Того ради во оном во прошении отказать, 
особливо же при нынешних киргис-кайсацких обращениях, когда 
все они по чинимым от зюнгорского владельца Галдан-Чирина 
известным запросам и угрозам колеблются, и интересом е. и. в. за 
неполезно усмотрел, ибо неисполнением оной ево прозьбы остался 
б он недоволен, а так сильного человека при вышеозначенных 
обстоятельствах в постоянной е. и. в. верности иметь весьма 
нужно. Итако, за вышеписанными резонами по необходимости 
нашолся принужден тем ево, Джанбека, удовольствовать и о 
тарханстве ему и детям ево, кои в верной е. и. в. службе находиться 
будут, дал указ, с коего при сем копия, имя-новав ево, Джанбека, 
самово первым тарханом для того, чтоб ево, яко знатнейшаго, не 
сравнять з другими, кои после ево, по случаю нужды и еще иногда, 
определяемы быть могут, ибо хотя другим представленным от 
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Абулхаир-хана учинить то, не имея указа, и отрекся, а обнадежил, 
что будущаго лета, когда они верность свою засвидетельствуют 
службами и во всем том, что при свидании моем с ними говорено, 
то и они, по примеру Джанбека, тарханство получат. А к тому ж и 
нужно было так себя оказать, чтоб, с одну сторону, их не озлобить, а 
с другую сторону, чтоб то не иначе, как за службы им награждение 
было. Но понеже такое введение, чтоб киргис-кайсацких старшин 
за оказуемыя от них службы и верности тарханами по указом е. 
и в. определять, також-де и сие, дабы сами кир-гис-кайсацкие 
ханы ханство получали не по своей или по одной народной воли, 
но с высочайшаго е. и. в. соизволения и подтверждения весьма 
полезно, зане будет то знаком прямого подданства, и преимущество 
таким будет доставаться, кои для интересов е. и. в. надобны, что 
и покойный генерал-лейтенант князь Урусов от 24 ноября 1740 
г. в бывший кабинет о ханах представлял же. И как я в тот вид 
Абулхаир-хану по разговорам партикулярно от себя упомянул, что 
ежели он хочет просить у е. и. в., дабы при жизни своей ханству 
своему из детей своих наследника учинить, я в том мое старание 
прилагать буду, то он пребезмерно тем был доволен и, увидясь з 
большим своим сыном Нурали-салтаном, хотел о том прошение 
прислать. О чем Прав. сенат обстоятельно изволит усмотреть ис 
приложенного при особливом моем нынешнем же доношении 
протокола. Итако, сие мое слабейшее мнение принести в высокое 
Прав. сената разсмотрение, о том, также и тем киргис-кайсацким 
старшинам, о которых хан представлял и кои впредь особливые 
службы и знаки верности своей окажут, такия тарханствы давать 
ли, нижайше прошу определить меня е. и. в. указом.

У подлинного пишет тако: Иван Неплюев.
    Секретарь Петр Рычков. АВПР, ф. 
122, 1742 г., д. 8, лл. 7—8. Копия.

Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках
 (Сборник документов и материалов)

 – Алма-Ата, 1961. – С. 253-254



352

1763 г. марта 11.— Рапорт и. о. сибирского губернатора 
генерал-майора фон Фрауендорфа Коллегии ин. дел о положении 
в Среднем жузе и взаимоотношениях казахов с соседними 
странами и народами.

От 25 числа минувшаго февраля оной Гос. колл. ин. дел 
покорным моим репортом донесено, что в силу полученного 
мною от его выс-ва г-на тайного советника, ковалера и сибирского 
губернатора Соймонова ордеру велено мне за отбытием его выс-
ва в Москву по здешним пограничным линиям иметь главную 
команду и обо всем по представлениям дистаночных командиров 
революцию давать, и куда принадлежать будет, по команде 
представлять прямо мне от себя, а понеже еще по бытности 
моей в команде «во выс-ва помянутого г-на тайного советника 
и ковалера Соймонова о благополучном состоянии по здешним 
линиям еженедельно я его выс-ву репортами моими уведомлял. 
Вследствие чего за отбытием ныне его выс-ва по препорученной 
мне команде и Гос. колл. ин. дел о том чрез сие в покорности 
моей доносить не преминул, и на здешних сибирских линиях, 
как ис присланных от господ дистаночных командиров репортом 
усматриваетца, обстоит благополучно, и о злом неприятельском 
к нападению на оныя намерени ни отколь никакого известия 
не имеетца, но токмо воблизости здешних сибирских линей 
кочующих в немалом числе улусами киргис-кайсацкой Средней 
орды ведомства Аблай-салтана довольно запримечено, хотя оной 
Аблай-салтан от здешней стороны и почитаетца в той орде за 
главного, но их киргиския старшины у оного Аблай-салтана почти 
никогда в послушании не бывают. Но и сам он, Аблай-салтан, от 
некоторых их же старшин советов и согласностей требует, о чем 
и неоднократно, приезжая ко мне той же Киргис-кайсацкой орды 
ис Кипчацкого улуса, ведомства Салтанмамет-салтана, старшина 
Размамет-Дархан (кой всегда в самой близости реки Иртыша 
около Железенской крепости с своими кибитками кочюет) между 
других разговоров объявлял (ибо он, Дархан, довольно российской 
разговор и несколько по-российски читал и писать знает): хотя-
де их киргиския старшины Аблай и Салтанмамет салтаны, также 
Кулсара и Куляки батыри в своих улусах почитаютца и в здешней 
российской стороне принимаютца за знатных старшин, а особливо 
Аблай-салтая бутто по всех Средней орде называетца и владельцом, 

28-585
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но только-де оной пред протчими преимущества в их орде, окроме 
в своем Атагайском роде, совершенно не имеет и никакой власти 
в других родах распространить не может, затем, что та киргис-
кайсацкая Средняя орда состоит в четырех главных родах, яко то 
найманцы, аргинцы, уваккирейцы и кипчаки, но понеже из оных 
четырех родов Аргинской почитаетца пред всеми многолюдней 
и храбрейшей, которой разделяетца на десять аймаков, то есть 
называемых улусов, куда в летнее время ис Туркеетанта приезжает 
и Абулмамет-хан, ибо-де во оном роду имеетца самосильнейшей 
Караки-сецкой улус, над которым ныне большую власть содержит 
старшина их Казвек-бий, коего в Средней орде за главного судью 
почитают и [к] которому как сам Абулмамет-хан, так Аблай и 
протчих улусов салтаны и знатныя старшины для ©сякого совету 
всегда и почти каждогодно приезжают и без ево согласия ничего 
знатного не преемлют, и по таким известиям я,разсуждая, дабы 
запотребно об Аргинском роде и о состоящем в нем знатном 
старшине предписанном Казвек-бие достоверного известия 
получить, то для получения оного в самом ли деле так быть может, 
я помянутого Размамет-Дархаяа с находящимися у Салтанмамет-
салтана за толмача табольсиим служилым татарином Айдаром 
Сафаровым в вышепомянутой Аргинского роду Каракисецкой 
улус к предписанному их знатному старшине Казвек-бию съездить 
под претекстом таким, якобы для отыскания бежавших пред сим 
одного драгуна и яицкого казака (ибо он, Размамет-Дархан, к той 
поеске оказал себя склонным и помянутого толмача Сафарова взял 
на свой страх и на своих лошадях вести обязался). И притом ему, 
Казвек-бию, объявить велел как уже назад тому болея тритцати 
лет вся их киргис-кайсацкая Средняя орда состоит в российском 
подданстве, то потому как их Аргинской род с своими улусами 
ныне от оренбургских линей кочевьем состоит во отдалении, а ныне 
неподалеку от наших верхиртышских крепостей ночует, известны 
ль оне о вступлении на всероссийский императорский престол е. и. 
в. нашей всемилостивейшей государыни Екатерины Алексеевны, 
самодержицы всероссийской, и в подтверждение своей прежней 
верноподданнической должности учинили ль где ни есть присягу 
(ибо кочующия близ здешних линей Средней орды старшины, яко 
то: Аблай и Салтамамет салтаны, Кулсара и Куляка батыри и протчия 
тех улусов старшины и подвластныя киргисцы — тое присягу уже 
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учинили, дабы я, яко командующей при сибирских линиях, во время 
их ближайшаго ко оным линиям и к реке Иртышу прикочевания 
и о их верноподданнической должности и о состоянии уверен 
быть мог). Напро-тиву чего, минувшаго декабря 14 числа 1762 г. 
показанной Размамет-Дархан и с толмачем Сафаровым ко мне в 
Омскую крепость прибыли и з собою привезли от вышеписанного 
старшины Казвек-бия ис Каракисецкого и Аргинского улусов 
отправленных от него сына ево Сырамбет-бия и двоюродного ево, 
Казвек-бия, брата Утарбая с протчими лутчими людьми з десятью 
человеки, которыя по приеме моем объявили о себе, что они от 
показанного своего главного старшины Казвек-бия отправлены 
с тем как он, Казвек-бий, известился чрез прибывшато к нему, а 
посыланного от меня старшину вышереченного Размамет-Дархана 
о возшествии на всероссийский императорский престол е. и. в. 
нашей всемилостивейшей государыни Екатерины Алексеевны, 
самодержицы всероссийской, то как уже вся Киргнс-кайсацкая 
орда сначала в российское подданство еще при жизни блаженыя 
и вечно достойнодостойныя памяти государыни императрицы 
Анны Иоанновны вступили, он, Казвек-бий, с Аргинским родом 
присягу учинил, так и ныне ревностию своею, пожелав быть 
непоколебнаго в верном и в вечном е. и. в. подданстве, и со всеми 
своими улусными киргасца-ми и старшинами е. и. в. присягою себя 
подтвердить желает. Но только-де ныне за великими морозами и 
глубокими снегами со всем своим улусом, а паче за старостию ево 
лет, коих он ныне имеет девяносто шесть, приехать не может, а 
(весною, где тое присягу принять поведено будет, требовал от меня 
обо всем том уведомления и просил, чтоб оному отправленному от 
него сыну ево Сырамбетю и протчим лутчим людям, всего десяти 
человеком, как за ево, Казвек-бия, так и за протчих ево улусных 
киргисцов присягу принять, которыя потому в присудстви моем 
к той присяге и приведены минувшаго декабря 15 и 22 чисел. А 
как при том он же, Казвек-бий просил, ежеля-де повелено будет, 
то бы сына ево, Байназара-бия с Размамет-Дарханом, которой ему 
весьма верен, с поздравлением ко двору е. и. в. отправить. На что 
я ему, Казвек-бию, в ответ писал, что за таковые ево сказуемые к е. 
и. в. нашей всемилостивейшей государыне верности и за охотное 
желание о принятии в подкрепление прежняго о бытии а вечном 
е. и. в. подданстве присяги от е. и. в. всевысочайшею милостию 
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впредь совершенно оставлен не будет. Для бы чего, как он и 
сам с сыном своим объявляет, что ныне за наступившею зимою 
и за ево старостию к принятию присяги к здешним российским 
крепостям прибыть невозможно, то бы оставить до будущей весны, 
а тогда Аргинского роду со всем ево Каракисецким улусом по 
способности ближее к Ямышевской крепости прикочевал, где и с 
подвластными ево к присяге приведен будет, а сына ево Байназара 
ныне в Москву за дальностию, а паче что уже высочайшее е. и. в. 
возшествие на всероссийский императорский престол и коронация 
давно благополучно и торжественно совершилась, откуда и все 
состоящие в российском подданстве разных отдаленных народов 
посланцы, между которыми и Меньшей киргиской орды от 
Нурали-хана и Средней орды от Аблай и от Салтамамет салтанав 
назад возвратились, и затем и сына ево ныне до будущей впредь 
оказии послать неможно. А дабы я о состоянии того Аргинского 
роду и помянутого старшины Казвек-бия, в какой силе он в своих 
улусах состоит, удостоверенным быть мог, то помянутого Казвек-
бия сына Сырамбетя и протчих их лутчих людей, во-первых, 
порознь, а потом и во обществе между посторонних разговоров 
выспрашивал, кои нижеследующее и объявили.

1-е. Оной-де Казвек-бий, коему ныне уже с роду девяносто 
шесть лет, потому знатным и сильным в Средней орде почитаетца, 
что во многолюдном Аргинском роду в Каракисецком улусе отец 
ево и предки всегда были биями или судьями и что в Аргинском 
роду весьма редко кто из султанов в старшины выбираетца, 
яко то и ныне во всем Аргинском роду, кой состоит из десяти- 
улусов, только два султана состоят, а имянно: в Тюртюульском 
улусе Тауко-салтан, бывшаго Шемяки-хана сын, а нынешнему в 
Туркестанте половину владеющему Ишиму-хану брат большей, а в 
Алта-Карпик-Аргинском улусе выбран султаном Абулмамет-хана 
сын Абулфеис-султан, кой без нево, Казвек-бия, совету никаких 
знатных пред-приятиев не начинают-

2-е. На вопрос мой, зачем оной Казвек-бий, как он издавна 
с своими улусными людьми в российском е. и. в. подданстве 
состоит, и с того вре-мяни нигде как в Оренбурхе, так и к здешним 
сибирским крепостям для подкрепления своей подданнической 
должности к принятию присяги не приезжал объявили, как тому 
ныне уже з дватцать лет, Абулмамет-хан и Аблай-салтан с протчими 
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киргисцами старшинами призваны были в Орскую крепость к г-ну 
действительному тайному советнику, сенатору и ковалеру Неплюеву 
для учинания е. и. в. блаженной и вечной славы достой-ныя памяти 
государыне императрице Елисавет Петровне присяги; тогда он 
сам за имевшеюся у них в тогдашнее время з бывшим зенгорским 
владельцом войною и не был, и послал тогда при Абулмамет-хане 
и Аблай-салта-не с своим письмом от Аргинского роду несколько 
старшин, однакож те старшины не от Абулмамет-хана, ни же от 
Аблай-салтана, по их завистному обхождению, к помянутому г-ну, 
действительному тайному   советнику Неплюеву не допущены да 
и ево письма совсем утаены были, дабы тот их Аргинской род и 
он, Казвек-бий, с Каракисецким улугусом в российской стороне в 
знани не был. Почему и с тех пор ни о чем ему, Казвек-бию, как от 
Абулмамет-хана, так и от Аблай-салтана какия к ним в Среднюю 
орду от е. и. в. указныя повелении получаютца не объявляютца и 
ни о каких происходящих в российском государстве переменах 
знать не дают, как то и ныне до присылки от меня вышепомянутого 
Размемет-Дархана и толмача Айдара Сафарова о возшествии е. и. 
в. нашей всемилостивейшей государыни императрицы Екатерины 
Алексеевны на всероссийский императорский престол и что им 
присягу учинить должно, ни отколь уведомления не имел.

3-е. Как здесь не безизвестно, что в 1761 г. в Средней киргис-
кайсац-кой орде состоит немалое несогласие, якобы Абулмамет-
хан от Ишим-салтана выгнан ис Туркестанта с ханства, но хотя 
о сем чрез бывших в их киргиских улусах переводчика Гордеева 
и татарского купца Возмилова о том и удостоверено, однако ж 
от доброжелательных и близ кочующих к здешним сибирским 
линиям киргис-кайсацких старшин, яко то от Аблай, Юлбарис и 
Салтамамет салтанов, также от Кулсары и Куляки батырей о сем 
произшествии надежного и подлинного известия получить не 
мог, ибо они при свиданиях со мною во всем о тех ссорах, якобы 
ничего не бывало, по своему бестыдству отперлись и меня в том 
уверить хотели, то оныя прибывшия от Казвек-бия старшины мне 
нижеследующее и объявили.

Как по смерти бывшаго в Средней киргас-кайсацкой орде 
Шемяки-хана выбран был в той же Средней орде ханом нынешней 
Абулмамет-хан, то после того он же призван был и в Туркестанте 
на ханство, но между тем многия уездныя города Туркестанта 
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городки тайным образом желали иметь в Туркестанте ханом из 
детей бывшаго Шемяки-хана, почему Меньшей ево сын Ишим-
салтан всегда около Туркестанта к полуденной стороне кочевку 
имел, а как Абулмамет-хан з -градских туркестанских жителей 
стал великия взятки брать, то у них и началось быть великое 
несогласие, в которое пользуясь Ишим-салтан, согласясь с своими 
сообщниками, и ево, Абулмамет-хана, выгнали было, так что он 
принужден ис Туркестанта выехать и жить в Аргинском роду, как 
у сына своего в Алтай-Карпик-ском, так и в Каракисецком улусах 
у Казвек-бия.

А когда в прошлом 1762 г. весною Абулмамет-хан и Аблай-
салтан также и протчия киргис-кайсацкой Средней орды старшины 
съехались в Каракисецкой улус к вышереченному Казвек-бию, то 
они все стали Абулмамет-хана с Ишим-салтаном мирить на таком 
основании, чтоб в городе Туркестанте и с уездными ведомства 
оного городками быть им обеим, как Абулмамет-хану, так и Ишим-
салтану, ханами; почему город Туркестант и с уездными городками 
и разделили надвое, чтоб одну половину города Туркестанта с 
одними воротами и с принадлежащими к той половине уездными 
городками владеть первому хану, а другую половину з другими 
воротами и с таковою же частию уездных городков — второму, и 
потому прошлого 1762 г. в осеннее время Абулмамет-хан паки в 
Туркестанте зимовал и своею частию владеть поехал.

4. Как ис присланного в прошлом 1762 г. от бывшаго в 
киргиских улусах оренбургского переводчика Гордеева, кой 
был послан для приведения Аблай-салтана и протчих старшин 
и киргисцов к присяге, известия между протчаго значилось, 
что Аблай-салтан октября с 6 числа имеет из своей ставки во 
многочисленном Меньшей и Средней орд киргиском собрании 
выехать для воевания з живущими между Бухареею трухмевского 
народа Карыкалпацкою ордою, то потому о сем в случае на мой 
вопрос, куда и зачем имянно показанной Аблай-салтан с войском 
итти был намерен и ходил ли, оныя старшины объявили, как пред 
сим показанного Аблая-салтана зять Бурю-салтан,    за которым ево 
была родная дочь,   выбран был в Нижний карыкалпаки ханом и 
вскоре после того по междуусобной у них ссоре от тех карыкалпак 
убит, то Аблай-салтан за то их злодейство в отмщение на лих 
пошел в поход, и хотя он из Аргинекого рода, ис Кара-кисецкого 
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улуса требовал себе войска в помощь, только они людей ему не 
давали, и он сам собою уже в глубокой осене, выпрося войска 
от протчих родов, туда отправился, и какой успех там имеет, за 
невозвращением ево еще неизвестно.

5-е. По вышеупомянутым же переводчика Гордеева, также и 
купца Возмилова известиям показано было, что китайским войском 
требовано было им киргиской Средней орды вспоможение себе 
войска, лошадей, рогатого скота, также и кругу, с каждого двора 
по поду, то и о сем в подтверждение они объявили, что хотя-де 
китайския посланцы за требованием вышаписанного в их Средней 
орде и были, только-де как из их Аргин-ского роду, так и ни откуда 
из их Средней орды того войска для воевания против Бухарей, 
также скота и «руту помянутым китайцам за имеющими от них 
обидами не дано, а впредь того чинить не намерены.

А на вопрос мой, камня имянно и сию от китайцов обиды 
были, объявили, как у них, по-прежнему обыкновению, еще при 
зенгорских владельцах происходило, в бывшей зенгорской землице 
на степях в вершинах реки Сирасу в прошлом году пущены были 
их, киргиские, табуны с несколькими кибитками, то оме, китайцы, 
из ведения ево, Казвек-бия, и брата ево Кабан-бия немалое число 
киргисцов в плен в домами, с кибитками и лошадьми к себе 
захватили и из них до нескольки человек, которыя были при 
пазьбе лошадей, убили, протчих же едва с немалою прозьбою 
назад возвратили, а пленных калмык, которыя у них, киргисцов, 
были, также и многого числа лошадей совсем не отдали, о чем 
сходствуют известии вышеупомянутых переводчика Гордеева и 
купца Возмилова.

6-е. На вопрос же мой о состоянии зенгорской землицы, кто 
ныне по раззорении тех калмык во оной жительствует и какия имян-
но народы состоят, объявили, что в той зенгорской землице по реке 
Иле и урочище Ирен-Хабарте состоит из мунгал китайского войска 
немалое число и построено уже несколько городков, куда некоторая 
часть и зенгорских калмык к поселению по-прежнему отпущены, 
у коих их киргиския близ кочующия к тамошним местам улусы 
китайския разныя товары, также и серебро выменивают.

Да сверх того оного Казвек-бия сын вышеупомянутой Сырембет-
бий именем отца своего мне особливо объявил, что в прошедшую-
де осень, да и пред сим нередко как к Аблай-салтану, так и к отцу 
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ево к помянутому Казвек-бию от китайского богдыхана присыланы 
были посланцы с немалыми подарками, кои всегда в ево, Казвек-
бия, яко в средине и впереди стоящих улусах останавлялись, покуда 
от Аблай-салтана надобное известие получать, а далее к Аблай-
салтану он, Казбек-бий, не пропустил, а надобность их более в том 
состояла, чтоб Аблай-салтан и он, Казвек-бий, старание возымели 
с киргие-кайсацкою Среднею ордою быть у них в китайском 
подданстве, а от российской стороны отдалитца, за что еще сверх 
тех подарков китайской богдыхан обнадеживал отдать ему, Казвек-
бию, в завоеванной зенгорской землице такое для кочевания место, 
где он, Казвек-бий, сам с улусными своими киргисцами выбрать 
желает, токмо-де он, Казвек-бий, ведая довольно российского 
государства силу и помня еще то, как во время Шемякц-хана со 
всею Среднею ордою о бытии в вечном российском подданстве 
е. и. в. присягал, в котором намерении и ныне непоколебимо 
состоять желает, от того отговаривался, а дабы не токмо он своими 
улусами, кои протчия Средней орды киргиския улусы в российском 
подданстве совершенно состояли, то он, Казвек-бий, старатца, 
чтобы х китайской стороне никто  из них Средней орды не передался, 
готовым  и верным себя быть обещает, но только притом просит, 
дабы егда впредь от китайской стороны какия на них нападении и 
обиды причиняемы быть могут, от здешней, российской стороны, 
всегда защищены были, ныне же за старостию ево лет вместо себя 
ведомства ©во в Каракисецком улусе правление препоручил детям 
своим: большему Бикбулату да среднему Серембетю биям; он же, 
Казвек-бий, с Каракисецким улусом состоит кочевьем в камню, в 
называемых урочищах Долбах, в самых вершинах Ишима-реки, 
неподалеку от Иремегаских гор, до которых раз-стояния будет от 
Ямышевской крепости зимнею скорою ездою семь, а летом три 
дни, где и впредь свою кочевку иметь намерены, на что я, выхвалив 
отца ево, Каэвек-бия доброжелательныя к российскому государству 
намерении ему, Сырембет-бию, довольно истолковал, в чем 
настоящая должность верноподданного российского государства 
состоит, и тех вышеписанных китайских пустых похвал довольно 
опровергал, и чтоб они впредь таким самохвальным и лживым 
китайским объявлениям не верили, рекомендовав и по приличном, 
то их обычаю угощении от себя отпустил, а как вышепо-мянутыя, 
прибывшия от Казвек-бия посланцы из своих улусов до Омской 
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крепости для учинения о верности их е. и. в. присягали, более 
восьмисот верст ехали, то для перваго случая за такии оказанныя 
от них верности и впредь для приласкания и получения в надобных 
случаях от них о заграничных обращениях вероятных известием 
при обратном их отправлении мною одарены ис присланных от 
Сибирской губернской канцелярии казенных вещей, яко то: сукнами, 
ювтьми и козлами по цене всего на сорок два рубли на восемь копеек, 
да сверх того вышепомянутому старшине Разма-мет-Дархану за 
старательство ево к приведению к здешнею российскою стороною 
более знакомства частоупоминаемого Казвек-бия, и что он нашева 
толмача Айдара Сафарова во время поески ево ко оному Казвек-бию 
содержал на своем коште и возил туда и обратно на своих лошадях, 
и дабы ево и впредь к таковым посылкам и в протчия улусы по 
оказуемой ево к тому охоте и верности употребить было можно, к 
чему и сам он склонным оказываетца, подарено ж красного сукна 
пять аршин на десять рублез на одиннатцать копеек с половиною 
да на довольствие и угощение всех тех старшин употреблено денег 
один рубль восемьдесят копеек. А всего на подарки и на угощение 
употреблено по цене на пятьдесят на три рубли на девяносто на 
девять копеек с половиною, о чем минувшаго генваря от 11 числа 
от меня и к вышеписанному г-ну тайному советнику, кавалеру и 
сибирскому губернатору Соймонову репортом донесено. А как 
по четвертому пункту значитца об отъезде Аблай-салтана на 
Нижних карыкалпак, о чем в сход-ственность сего и Оренбургская 
губерская канцелярия по заграничной экспедиции, присланною 
ко мне промемориею, уведомляет, для чего о имении по здешним 
линиям от оных киргис-кайсак под протчих заграничных народов 
всегдашной и неоплошной предосторожности от меня к господам 
дистаночным командирам накрепко подтверждено. А между тем 
паки о том же и бывшей у меня с прозьбою об отдаче бежавших 
от них пленных калмык Средней орды Салтамамет-салтана сын 
ево Урус-салтан по протчим разговорам, объявил и о том уверил, 
что заподлинно помянутой Аблай-салтан и Меньшей орды Ерали-
салтан во многочисленном собрании киргиецов в прошедшую 
осень под Нижним карыкалпак войною ушли, а притчина-де сего 
предприятия на оных карыкалпак в том состоит, егда Меньшей 
орды Алшинской волости Бурю-салтан, сын бывшаго Батыр-хана 
Туркестанского выбран был в Нижния карыкалпаки ханом, то и 
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сосватал он, Бурю, в Средней орде у Аблая-салтана дочь ево родную 
в жену себе, котору в прошлом году летом брат оного Бурю-хана 
Кудай-менда от того Аблая-салтана и взял и увес с собою, но при 
том-де Аблай известился, что зять ево  предписанной  Бурю-хан  по  
междуусобию от тех карыкалпак убит, во отмщение чего, согласясь 
с Меньшою ордою, и войну на тех карыкалпак предпринял, только 
какой в том успех происходит — еще неизвестно. Но слух у них 
носитца, бутто бы оныя карыкалпа-ки пред ним, Аблай-салтаном, 
во убивстве своего хана, а ево, Аблаева, зятя Бурю и извинение 
принесли, однако Аблай-салтан оттуда еще не возвратился, о чем 
яко же и о вышеписаниом Гос. колл. ин. дел чрез сие в покорности 
моей доношу, а когда впредь Аблай и Ерали салтаны ис показанного 
походу возвратятца и с каким авантажем, о том по получении 
обстоятельных известием, также и что на здешних сибирских 
линиях происходить будет, Гос. колл ин. дел во свое время донесть 
не премину.

Генерал-майор фон Фрауендорф. АВПР, ф. 
122, 1762—1775 гг., кн. 14, лл. 94—100 об.

Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках
 (Сборник документов и материалов)

 – Алма-Ата, 1961. – Сс. 646-652

1742 г. сентября 22. – Протокольная запись переговоров 
начальника  Оренбургской  комиссии И7 неплюева с ханом 
Абулхаиром и другими казахскими феодалами, а также с 
джунгарскими и каракалпакскими послами во время их приезда в 
Орск.

26 [августа] приезжал Джанбек-батыр, с которым говорено: 
в-первых, тайный советник говорил, чтоб он, Джанбек, яко знатной 
и умной человек по верности своей к е. и. в. объявил ему все те 
способы, чрез которые кир-гис-кайсацкой народ в надлежащем 
покое содержать, и часто чинимые от них воровства пресечь 
удобнее, и утвердить их в подданстве е. и. в. непоколебимо. Ибо 
противные их поступки е. и. в. восчувствовать, и они все гневу е. 
и. в. подпасть могут, представляя им в пример то, коим образом 
зюнгор-ской владелец и немалые притчины военных своих людей 
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на них поднял, и немалое кайсаком разорение причинил, а е. и. 
в. уже толь многие противности кайсацкого народа, как ему, 
Джанбеку, известно, из единого своего великодушия оставляет.

На то он, Джанбек, тайному советнику ответствовал, что,по ево 
мнению, яаилутшей к тому способ есть, чтоб он, тайный советник, 
когда все старшины в собрании будут публиковал и надлежащее к 
тому наставление от себя учинил, а он, Джанбек, с своей стороны, 
елико в том’ возможности ево будет простираться, всегда готов. 
И чтоб им, кайсаком, подвергнуться подданству зюнгорскому 
владельцу, то-де никогда не станется, ибо все кайсаки, как бы 
кто глуп ни был, пользы своей, получаемой от подданства е. и. 
в. не чувствовать не может, понеже-де у кого кафтана не было, у 
того стали два, а у кого один был - у того ныне и более. Так же-
де и всякую свою потребу з довольством получают, чего им нигде 
сыскать невозможно.

Между тем, о способах к доброму порядку рассуждая, дошла 
речь до находящегося у них вора Карасакала, которой, живучи у 
них, ничего, кроме худа и народного беспокойства зделать не может, 
как то уже от него и делается. На что он, Джанбек, ответствовал, 
ежеле-де поведено будет, то они ево отсюда выгонят, а буде можно 
то б у них пока кормился. И как ему, Джанбеку, о помянутом 
Карасакале было толковано, что от сего плута весь их народной 
покой опровержен быть может и пр., то он о поимке ево, хотя 
крепко обнадеживать и не отказывался, однако хотел ево утвердить, 
чтоб он, кончае, ехал и в винах своих у е. и. в. всемилостивейшаго 
прощения просил. А буде того он учинить не похочет, то ево, по 
крайней мере, от себя выгонят.

Потом говорено ему, Джанбеку, чтоб киргис-кайсаки под зюнгор-
ское владение ни для какого воровства не ходили, толкуя им, что сие 
главнейшая притчина есть, отчего между ими и теми зюнгорца-ми 
ссоры происходят, и о блиском к тому владению не кочевали, ибо 
немногие плуты со обоих сторон великие неспокойства поднять 
могут, а кочевали б они к новым оренбургским крепостям по 
реке Илеку и Берде, также и по Яику, токмо б в самую близость х 
крепостям не подходили, представляя, что ныне в тех крепостях 
против прежнего людей великое излишество и могут над чаяние 
между меньшими и их людьми ссоры происходить, чим он, 
Джанбек, был доволен.



363

И хотя, как примечено, клонил он на то, чтоб ему около Яицкого 
городка кочевать но от него отвращен. И притом ему объявлено 
было и сие: ежели им хлеб выменивать будет потребно (как то он 
прежде под Яицким городком будучи требовал), то оного могут 
получать в новых крепостях, чим он был доволен.

После того говорено и толковано о том, чтоб с калмыками 
волскими в покое и согласии пребыли, также б киргие-кайсаки 
за Яик и в Башкирию не входили и, кончае б, все происходившие 
воровства, отгонами из Башкирии лошадей с их стороны 
прекращены были. Причем упомянуто и о тех лошадех, кои с 
сибирской дороги от башкирцев прошедшей весны отогнаны, 
также и об отгоне лошадей от яицкого войска, о чем яицкие казаки 
поданным доношением просили.

На то он, Джанбек, ответствовал, что всякое в том старание 
прилагать будет. А об отогнанных башкирских лошадях объявил, 
что отгоняли Найманской волости и, сказывали башкирцы-де, 
прежде того от кайсаков лошадей отгонили, почему в кайсаки к 
ним ходили, и написано-де на «их много излишняго. Однако-де те 
отогнанные лошади отысканы, и ежели хозяева приедут, то отданы 
будут, а о казачьих лошадях просил, чтоб к нему прислать яицких 
казаков, с которыми он о том говорить будет.

Тайный советник весьма ево, Джанбека, утверждал, чтоб 
впредь киргие-кайсаки таких своевольств не чинили, представляя, 
что з башкирской стороны ныне никакого воровства не делается и 
крепкое имеется смотрение, чтоб бакширцы за Яик не переходили, 
а ежели какие обиды, паче чаяния, произойдут, то б приносили 
жалобу, ибо для того, он, тайной советник, от е. и. в. нарочно с 
полною властию определен.

Впротчем говорено о способах к тому, также о недержании у 
себя беглых башкирцев, о сыску и о высылке российских пленников, 
у киргис-кай-саков находящихся. Против чего напоследок сказал 
он, что имеет намерение, согласившись с ханом, о всем том, также 
и о полонениках, публиковать, а буде не будут слушать и отдовать, 
то их с страхом к тому приводить. Тайный советник похвалил ево 
намерение и обнадежил, что он о всех ево добрых разсуждениях е. 
и. в. засвидетельствует.

После того был разговор об отискании ограбленного корована 
и о купечестве, также б и на гостиной двор для всякого между 



364

кайсаками розбору ясаула определить. На что Джанбек ответствовал, 
что он о ко-роване всевозможное старание прилагать будет, извиня 
себя притом своевольством кайсацкого народа. А о ясауле хотел с 
ханом говорить и по согласию определить добраго человека.

Потом говорено о каракалпаках по содержанию того, как 
накануне с ханом разговор был , и возможно ль к ним нарочного 
отсель человека без опасности отправить. На что он ответствовал 
по тому ж, как и хан объявлял, и что в отправлении к ним нарочного 
никакой опасности нет и никто тронуть не может.

Наконец, Джанбек, встав, просил тайного советника, чтоб ево 
за верность и на память ево потомкам пожаловать тарханством, 
дабы он тако в повелениях командирских свободнее поступать мог, 
и то себе причтет за особливую е. и. в. милость.

На то тайный советник ответствовал, что он о сем с Абулхаир-
ханом поговорит, а он, тайный советник, к тому склонен, токмо 
б хан о том за него прошение учинил и обнадежил, что то ему, 
Джанбеку, за службы и верности ево к е. и. в. исполнится, чим он 
весьма был доволен и благодарил.

Того ж числа пополудни в приезд Абулхаир-хана, Ерали-
салтана и Джанбек-батыря, и протчих кайсацких старшин человек 
с тритцать, приехавшие от каракалпак посланцы Мамор-батыр 
и Кушак-батыр именем своего Губайдуллы-салтана, старшин и 
всего народа е. и. в. присягу верности чинили, о чем обстоятельнее 
значит в особливой церемониальной записке.

Потом тайный советник выходил с ханом за зановес и объявлял 
ему о том, что Джанбек об определении ево в тарханы просил, 
можно ль то ему по заслугам учинить и достоин ли он того звания. 
На что хан с великою охотою согласился и к тому ево, Джанбека, 
удостоил. Итако, вышед он, тайный советник, обще с ханом 
объявил, что е. и. в. Джанбековы службы жалует ево тарханом, на 
что ему и указ дан быть имеет.

За что он, Джанбек, благодарил, а хан и салтаны, и другие, 
бывшие при том, с тем ево, Джанбека, поздравили.

После того как вышепомянутые хан, салтан, Джанбек-тархан, 
так и кайсацкие старшины и оные каракалпацкие посланцы 
трактованы, причем при столе чрез некоторое время тайный 
советник, усмотри удобность, объявил старшинам все то, чтоб к 
наставлению их и ко утверждению кай-сацкого народа в верности 
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е. и. в. служить могло, говорил им следующее.
В-первых, о том, что им уже довольно явно и известно о 

всех оказуемых к ним е. и. в. высочайших милостей и о всем их 
благополучии, которое они руководством Абулхаир-хана получить 
удостоились. И тако б они, как лутшие люди, оное преобретенное 
их благополучие старалися на всегдашнее время себе и потомкам 
своим сохранить, служа е. и. в. по учиненной от них присяге со 
всякой верности. Ибо е. и. в. всемилостивейшая государыня инаго 
ничего не требует от них, как токмо сего одного, чтоб они верность 
свою и присягу сохраняли и особливое свое высокомо-наршеское 
удовольствие в том имеет, чтоб все подданные е. и. в. во всяком 
покое и благополучии пребывали. Причем примером и то наведено, 
коим образом зюнгорской владелец, и никакого права до них не 
имея, требует от них аманатов, дани и чтоб кочевали на том месте, 
где от него приказано будет. Напротив того, е. и. в. природная их 
государыня ничего от них не требует, но ис природного своего 
великодушия всегда о их токмо довольствии и благополучии печется 
и для защищения их своих генералов определить им изволит. И хотя 
от киргис-кайсаков с начала их подданства немалые продерзости 
учинены, а особливо отправленной в Ташкент корован ограблен, 
немалое число противных башкирцев в их улусы убежало, где они с 
киргис-кайсаками, несмотря на то, что противники е. и. в. приняты, а 
некоторые и поныне еще у них находятся, также и разные воровства 
в Башкирии и в их улусах правительства российским купцам 
причинены, но за все то е. и. в., всемилостивейшая государыня, 
по природному своему милосердию и, ведая новости киргис-
кайсацкого народа не токмо отмещения, но и никакого озлобления 
им учинить не изволила. Хотя по своей высокомонаршеской власти 
все то несравненно сильняя, нежели зюнгорской владелец (которой 
за старые и, как чаятельно, малые обиды войною на них наступил и 
великое было раззорение причинил) учинить всегда может, уповая, 
что киргис-кайсацкой народ, восчувствовав высочайшие е. и. в. 
милости и свое благополучие, такие подданству непристойные 
поступки покинуть, о чем от сего времени она, всемилостивейшая 
государыня, на их, кайсацкой народ, особливо уже надеяться 
изволит, яко они по присяжной своей к е. и. в. должности всего 
того не оставят, верностию своею наградит и все прежде бывшие 
киргис-кайсацкие к подданству и верности неприличные поступки 
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они, старшины, тчтатся в лучшее состояние привесть. А ежели 
того исполняемо не будет, то следовательно, сами они уже своего 
неблагополучия будут притчиною.

Оное все старшины весьма внимательно слушали, и как тайный 
советник речь окончал, то Джанбек-тархан, встав, говорил, что 
они высочайшую е. и. в. милость довольно прославить не могут, 
но должны о здравии е. и. в. бога молить, ибо-де и бедные из нас 
ныне все богатыми людьми учинены. Притом хан ко всем тем 
старшинам довольно говорил, утверждая их в верности, и чтоб они 
чувствовали оказуемые к ним е. и. в. милости.

Тайный советник говорил еще бывшим при столе старшинам, 
чтоб они беглецов из Башкирии, кончае, у себя не держали, толкуя 
им то, что оные плуты ничего инаго, живучи у них, учинить не могут, 
как вредить их койсацкие благополучии, ибо, с одной стороны, как 
и сами они жалобы приносят, убегая от них, лошадей крадут, а 
может статься, что и людей убивать будут; з другой же стороны 
- воруя при российских крепостях, на них нарекание наносить, 
отчего они и гневу е. и. в. подпасть могут; третие то, что держание 
их указом е. и. в. противно, и для того б они, кончае, всех их собрав, 
выслали, а он, тайный советник, за их киргис-кайсац-кую верность 
обнадеживает, что все они в винах их прощены будут и от-пустятся 
на прежния их жилища, где жить по-прежнему могут, как то со 
всеми таковыми ныне по указом е. и. в. и поступается. А ежели 
пойманы будут, то уже без всякого милосердия, яко противники 
почтутся. Притом же говорено и о Карасакале, как и к хану выше 
сего писано, чтоб они всех рус[с]ких, также и других российских 
подданных людей, какого б звания они ни были, у себя в полону 
отнюдь не держали и всех бы, собрав, отдали, чим верность 
свою к е. и. в. особливо засвидетельствуют. Также б и жили во 
всякой спокойности, не враждуя с соседетвенными народами, 
ибо в том наибольшее их благополучие состоит, и кочевали б 
ближа к российской границе, где они от всех своих неприятелей 
безопаснее будут, яко то по рекам Илеку, Берде и по Яику, только 
б в близости к крепостям не подходили, для избежания могущим 
из сего происходить между ими и русскими людьми ссор. И 
ежели они в таком состоянии пребудут, то он, тайный советник, 
всегда будет их киргис-кайсаков защищать, как то ему и указом е. 
и. в. поведено. И для того, он, тайный советник, з будущаго года 
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сам на Яике безотлучно уже будет. Что они, старшины, слушав 
весьма внимательно, исполнять все обещались. И как некоторые 
старшины стали было о своих свойственниках, в русских городах 
находящихся, представлять, то сказано, чтоб они подали роспись 
на письме, по которой о сыску старание прилагаемо быть имеет, 
токмо б они российских людей и башкирцов, у них имеющихся, 
отискав, выслали, почему они и согласовались.Как встали из-за 
стола, тайный советник объявил всем бывшим тут старшинам, 
что е. и. в. всемилостивейшая государыня Джанбек-батыря за ево 
верные службы пожаловала тарханом, и обнадеживал их е. и. в. 
милостию, что каждой по своим заслугам и во время свое получить 
имеет, за что все те старшины благодарили.

При отпуске объявленных каракалпацких посланцов объявлено 
им, что тайный советник с ними к их каракалпацкому народу 
особливого человека отправит, которого б они здесь ожидали.

Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках
 (Сборник документов и материалов) 

-Алма-Ата, 1961. - С. 239-242.

ОЛЖАБАЙ БАТЫР

Олжабай батыр – ХVІІ ғасырда жасаған қазақ халқының 
ардақты ері. Ол 1709 жылы туып, 1783 жылы дүниеден өткен (Жаяу 
Мұса дәптері). Туып өскен жері Түркістан, Ташкент қалалары. 
Тәуке ханның тұсында. Әкесі Толыбай би ел басқарушылардың 
бірі болған. 1723 жылы жоңғарлар қазақ елін жойқын шабуылға 
түсіргенде, әкесі Толыбай Түркістан қаласын қорғаймын деп оққа 
ұшады. Қазақ елі аш-жалаңаш әр жерге босып кетеді. «Ақтабан 
шұбырындыда» кіші жүз Жайық бойына барып тоқтайды. Орта 
жүз алдымен Самарқанд, Бұқара төңірегіне барып тыныштық 
таппай, одан ауып Ырғыз, Торғай бойына тоқтайды. Жетпіске 
таянған Қазыбек би ол жерге әзер барып жетеді. Ешқайда кетпей, 
Түркістанда қалған 13 жасар жетім бала Олжабайдың артық 
бүліншілікке түспеген Ұлы жүз қазағының ортасына барып, Төле 
бидің туысқаны нағашысы Қаратайдың қолына барып тұруды үміт 
етеді.

Ел күйзеліп, аш-жалаңаш күйге түсіп, әр жерде зарығып 
жүргенде, жас бала Олжабай үйінде отыра алмай, жоңғарға бағынып 
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отырған Ұлы жүз жеріндегі нағашысы атақты Қаратайдың ауылына 
келеді. Жалғыз бала жапан түзде бір биік қия тастың түбіне келіп, 
түнегенде атының мазасы кетіп тұра алмайды. Қараса, баланы алты 
қасқыр қамап алған, біреуі алпауыт көкжал қасқыр, бөлініп жеке 
тұр. Бірақ олар баланы үрейлендіріп қасына келмейді. Бала таң 
атқанша олардан көзін алмай қарап отырады. Әлден уақытта таң 
атты, бөрілер көз ашып-жұмғанша жоқ болды. Бала атына мініп 
келе жатса бір үлкен бақшаның алдынан бір сәуегей ана кездеседі. 
Ананың сөзі:

- Қарағым, түсің қашып, өзің жүдеп қайдан келесің?
- Үйсіндерде Қаратай деген нағашым бар еді, соны іздеп 

келемін.
Сәуегей ана баланы жібермей үйіне түсіріп, қонақ қылады. 

Әбден шаршап, қажып келген бала көп уақыт ұйқыда болады. 
Сәуегей ананың сөзі: 

Мынау келген бір құтың, 
Ашылар қазақ аяңыз.
Қиямет қашан болғанша,
Ұранды сөз арылмас,
Жатыр ұйықтап өзі мас,
Алты бәрі қолдаушы,
Бойына жақын жоламас.
Көкжал кетті Шығысқа,
Ойы жауды жеңуге,
Қалмақ, қырғыз алмасы,
Бұған табиғат болар ас.
Қазаққа ата болсын деп.
Олжабай аты болған пәш.

(Жаяу Мұса Байжан ұлы. «Ер Олжабай», Библиотека Казанского 
университета, рукоп. № 1238 – т. 18-24-б.).

«Олжабай жырында «Ақтабан шұбырынды» суретін Жаяу 
Мұса тағы былай суреттеген:

Ұғлы Мейрам софы Әнет баба,
Әр қашан сөйлейді екен сөзді бұра.
Сонда еліміз малсыз боп әр тарапқа,
Бүлінген амалсыздан дара-дара».

      (Сол кітап, 14-б.).

29-585
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Олжабай нағашысы Қаратайға он үш жасында келіп, осы 
арада биікке өрлеп өседі. Әкесі Толыбай биді жоңғарлар Түркстан 
қаласын алғанда өлтіреді. (Жаяу Мұса, 14-16 бет). 

Сәуегей ана:
Кеудесі жаухар, басы алтын,
Денесі мырыш сап болат.
Түркістанға ол кірер,
Жау қолынан оны алып,
Бағыты оның ашылар.
   (Жаяу Мұса, 22-23-б.).  

Содан Олжекең үш жүздің сайдауыт қолын ертіп, Түркістанды 
басып отырған жоңғар әскеріне қарсы шабады. Ол уақытта оларды 
қиратып, қалғандарын Сырдариядан, Жетісудан қуып, Қытай 
жеріне асырады. «Ақтабан шұбырындыда» өксіген ел жаңадан 
ес жинап бір тыныш алды. Той үстінде Яссауи мавзолейінде көп 
замана сақтаулы тұрған алтын балдақ бүкір қылышты Әбілмәмбет 
Олжабайға әкеп сыйға тартады. Бұл бүкір қылыш әуелде Әмір-
Темір көрегендікі, ол мешітке сыйға тартқан, содан Олжекеңе мұра 
болады. Ол қылыш қазір Омбы музейінде сақтаулы болуы керек. 
Музейге Жаяу Мұса апарып тапсырған.

Алғаны Олжекеңнің бұл Түркістан
Бүкілді ұстағаны қырық бір жастан. 

     (Жаяу Мұса, 18-б.).
Қынабы алтын бүкірге жұрт таңқалып,
Ел ішінде бұл бүкір болды мақтан.

     (Жаяу Мұса, 33-б.). 
Олжекеңнің халыққа ардақты болуы әсіресе «Ақтабан 

шұбырынды» кезіндегі жойқын істері, екінші, Амурсананы іздеп 
келген қалың қытай әскерін тегісімен қыруы («Шүршіт қырған»). 
Бұл соғыстың ішінде болған бір француз суретшісі қағазға түсірген, 
ол француз тілінде басылып шықты. Онда Жоңғар Алатауы, Алтай 
жақсылап суреттелген. Алыптың ерлік істерін халық ерекше 
бағалап, Олжабайға арнап ұлы той жасайды. Оған Абылай, 
Әбілмәмбет, Қазыбек би, Бұқар жырау қатынасады (Н.С. Миронова, 
«Қазақстаның ерлік жыры», 5 том, 440-449 бет.). «Ақтабан 
шұбырынды» кезінде Әбілхайыр, Сәмеке хан, Әбілмәмбет үшеуі 
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ерді биікке көтеріп, қалмақты Сыр бойынан, Жетісудан қуып 
шыққанына сонша разы болады. Олжекеңе «Он сан қазақ еліне 
ұран болған ер Олжабай» деп атақ береді. (Мәшһүр Жүсіп қол 
жазбасы, Қазақ ССР Ғылым академиясының кітапханасы).

Олжекеңнің тарихи маңызды ісінің тағы бір түрі – Сарыарқа 
жеріне күншығыстан қаптаған жау әскеріне қарсы тұруы. Оның 
дәлелі: Олжекең басқарған «қалмақ қырған» соғысы, Қытайға 
қарсы қырғын соғысы.

1711 жылы Орта жүздің ханы Абылай тұтқын болып 
жоңғарлардың қолына түскенде, жоңғарлар әскерін Ертіс жағынан 
шығарып, Сарыарқаны тегісімен басып алуға ой жасады. Ең 
алдымен Қарқаралы, Баянауыл даласын алуға бет бұрды. Отан 
қорғау жөнінде Олжекеңнің осы кездегі ерлік істері айта қалғандай 
еді. Ол кісіге өзінің апасынан туған жиені ер Жасыбай бірге болады. 
Бұл оқиға орыс ғалымдарының зерттеулерінде, оның ішінде 
Ф.А.Щербинаның, Н.Я. Коншиннің, Д.Приймактың кітаптарында 
кездесіп отырады. Халық ойынан Коншиннің жазып алуында былай 
деген: «Однажды по поручению главного предводителя киргиз, 
батыры Улжабая, Джасыбая должен был с небольшим отрядом 
удержать в горах калмицкого хана с тысячью тысяч калмыков. В 
битве пал Джасыбай храбрым… Киргизы дрогнулы, но в это время 
к месту битвы подоспел Улжабай, и ущелья огласились криками 
калмыков, просивших пощады» (Н.Я. Коншин, «От Павлодара до 
Каркаралинска», память книжка Семипалатинской области, 1901. 
стр. 36.)

Олжекең туралы таңғажайып аңыздарды әдемілеп жазып алған 
Орталық Қазақстанды зерттеуші профессор Ф.А. Щербина, (Ф.А. 
Щербина. Материалы киргизского землепользования, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей, 
т. 4., Семипалатинская обл, Павлодарский уезд. Воронеж, 1903). 
Бұл ғалымдардың жазып алған халық күн сайын айтатын тарихы 
бойынша, Жасыбай оққа ұшқан соң, Олжекең қалмақтарды 
Баянауыл тауының шығысында тұратын бір тауда тегісімен жойған 
ол тау сол күннен бастап осы кезге дейін «Қалмақ қырған» аталады. 
Таудың теріскей бетінде соғыстың ізі осы күнге дейін сақталған. 
Олжекеңнің әскерінен қаймыққан қалмақтар тастан қоршау жасап, 
соның ішінде тығылған. «Ущелья огласились криками калмыков, 
просивших пощады» деп осы араны айтқан (Н. Коншин).
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Олжекеңнің атымен байланысты тарихи әңгіменің бір түрі – 
«Шүршіт қырған» оқиғасы. Бұл жер ескіше Баянауыл жерінде, 
бүгінде Қарағанды облысы, Молодежный ауданына қарайды. 
18-ғасырдың орта кезінде Жоңғардан қашып шыққан атақты 
Амурсананы іздеп, Баянауыл төңірегіне бір топ қытай әскері келді. 
Олар «біріншіден, Амурсананы тауып бер, екіншіден, әскерімізге 
тамақ, ат тауып бер», - дейді. Олжабай оларды алдап бір жерге 
жатқызып, тез әскер келтіреді, «он сан» қол жинайды. Сол арада 
үлкен соғыс болып, азып-тозған қытай әскерін тегісімен қырады. 
Ол жер - «Шүршіт қырған» аталады. Сол арада халық жиналып, 
«Он сан Орта жүзге ұран болған ер Олжабай» деген ат беретін 
(Мәшһүр Жүсіп қолжазбасы).

Олжекеңнің ерекше ардақталуы, әсіресе қытайға қарсы Талқы 
қамалындағы соғысы.

Қолбасшы, ел ағасы ер Олжабай,
Жер-жерден қол жиды ер Бөгенбай.
Қарқабат, Қарауыл мен Найман, Керей,
Келеді Қыпшақтан ол ер Қошқарбай.
Ақылды, батыр кісі Сары Баян,
Бәсентиін Малайсары ол данышпан,
Шақшақ ұлы атақты ер Жәнібек, 
Қаракесек Қадырлы би ол Қазыбек.
Арғынға жаңа шыққан би Едіге,
Мейрамға ұран болған ер Олжабай. 

    (Жаяу Мұса, «Ер Олжабай», 34-б.).
Тағы бір шумағында:
Қол алдында келеді ер Олжабай, 
Есітіп қарсы жүрді хан Абылай,
Төлкөкке мініп алып, бата бер деп,
Сұрайды Абылайдан ер Олжабай.
Күн жарқырап шыққан соң еркін барып,
Тұра шапты қақпасын «Олжабайлап».
Бес күн болды бұзғалы Олжабайдың,
Талқы асуын мықты қорған, Темір қақпа.

    (Жаяу Мұса, «Ер Олжабай» 48, 50-б.).

Барлық соғыстарда Олжекең әскерге жөн беріп, биік тас үстінде 
ту ұстап тұратын болған. Демек, ол кісі ту көтеріп, әскерге айбат 
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беруші болған.
Жабдығы алтын берен ту ұстап тұр.
Жарқ-жұрқ жаухар киген, түсі суық.
Қол алдында туымен тұрды күтіп,
Туын алып Олжабай шығып тасқа.

   (Жаяу Мұса, «Ер Олжабай», 25, 26, 42-б.).

Омбыға жиналған билер кеңесінде (1826 ж.) атақты билер Шоң 
бидің қасында жүретін Баянауылдың қарт ақыны Көтешке билер 
бір сұрақ беріп, елінде өткен заманда қандай жақсы адамдар болды, 
соны айтсаңыз дегенде, Көтеш былай деген:

Олжабай біздің елде ту ұстаған,
Ақсұңқар тұйғын құстай құныстанған,
Қолының қос басынан оқ өтсе де,
Ту ұстаған жерінен, жылыспаған.
(Мәшһүр Жүсіп қолжазбасы).
Көтеш тағы бір жырында былай деген:
Олжекең ұлы дана асып туған,
Жақсы сөз жан тербетер ашып туған,
Еліне ұлы жауда ұран болып,
Сұңқардай биікте ұшқан тасып туған.

Ожекеңнің әскер басқару ісіне жан күйімен серік болған 
атақты ерлер Қанжығалы қарт Бөгембай, Қара-керей Қабанбай, 
Бәсентиін Малайсары, Уақ Баян батыр, Қыпшақ Қошқарбай тағы 
басқа қылыш үшінде ойнаған атақты ерлер. Қалмақтарды жеңіп, 
оның елін күншығысқа бостырғанда Бөгембай мен Олжабай екеуі 
Ғалдан-Шерінің екі аяулы қызына үйленеді. Оның біреуі Лағба, 
оны Олжекең алады, енді бірі Лаба, оған Бөгембай үйленеді. Екеуі 
сол қысылшаң заманан дос болып кетеді. 

Әскер басы болумен қатар, Олжекең ел арасындағы билік, 
шаруашылық, ел басқару ісіне де ерекше қатынасқан. Қазыбек 
бимен бірігіп Абылайдың «кісі өлтіру» заңына қарсы шыққан 
(«Ботақан»).

Кейде Абылайдың елшісі болып Россияға барып жүреді, екі 
елдің арасында сауда ісін күшейтуді тілек етеді. Олжекең жас 
кезінде Түркістан медресесінде оқып, арабша жүйрік білген кісі. 
Сондықтан бар жұмыс оның алдында айқын шешіліп отырады. 
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1742 жылы Әбілхайыр бастаған қазақ сұлтандары, билер, 
батырлар бас қосып, Россия үкіметіне бағынуға ант береді. Сонда 
арғын тайпасынан бұл антқа қол қойған Олжабай батыр. (Русско-
казахские отношения в ХV-ХVІІІ веках).

Олжекеңнің шаруашылық туралы бір жарқын ісі 1761 жылы 
Екатерина патшаға жазған ашық хаты. Ол хатты қалың терідей 
үлкен сары қағазға араб харпімен қазақша жазған. Жазушы екі кісі 
– бірі Олжабай, енді бірі Олжекеңнің немере інісі атақты Едіге би. 
Олардың Екатерина патшаға айтқаны жылқы шаруасы туралы. «Бұл 
біздің орасан бай дүниеміздің бірі. Бірақ бүгінде қыс күні жылқы 
асырап шығу үлкен қиындыққа айналады. Кей жылдары аяусыз 
боран жылқыны қырғынға ұшыратып отырады. Өткен ғасырларда 
жылқымыз қысқа қарсы Ертістен өтіп, Сібірдің қою ормандарының 
ішінде қыстап шығатын еді. Ол жерде боран жоқ, жылқы ығуды 
білмейді, орманның қою шөбін пайдаланып, жаз шыға елге аман-
есен қайтатын еді. Жазғытұрым биелер Құлынды даласында 
құлындап көбейген соң, ол жер «Құлынды» аталады. Сізден өтініп 
сұрайтынымыз қысқа қарсы жылқышымызды Ертістен өткізіп, 
Сібірдің қою ормандарында бағуға рұқсат беріңіз» дейді.

Жаугершілік бітіп, Жоңғар елі құрыған соң, Олжекең елінде 
тыныш жатып, бір ғана Едіге бимен кеңеседі. Ойлағаны – 
шаруашылық, елді қалай тәрбиелеп өсіру, балаларды мектепте 
оқытып, білім беру. Оның аса жақсы көрген адамдары темір соғатын 
ұста, әдемі дүние жасайтын зергерлер, ағаштан түйін түйіп, өрнек 
жасайтын асқан шеберлер, арба, күйме жасайтын ұсталар, ағаштан, 
кірпіштен үй салатын сәулетшілер.

Халық Олжекеңді қадірлеп, ол кісімен ауық-ауық әзілдесіп 
отырған. Халықтың аңызы бойынша Олжекең соғыс үстінде еш 
нәрседен қорықпаған, ұшқан оққа өз еркімен баратын болған. 
Бұған ерекше мән берген, әсіресе, Бұқар бір күні Олжекеңнің 
шаш таразына ой түсіріп, «Олжекең еш нәрседен қорықпайды, сен 
есебін тауып, қорқытып көрсең қызық болар еді» дейді.

Олжекең Қытайға қарсы Талқы соғысынан елге қайтқанда 
шашы, сақалы, мұрты көпіріп өсіп, омырауын басып кеткен 
екен. Еліне келісімен ең алдымен өзінің жақсы көретін, қолы 
жұмсақ, ұстарасы өткір шаштаразыны үйіне келтіріп шашын 
алдыра бастайды. Шаштараз өзімен замандас, әзілдесіп отырып, 
ақырын білдірмей, тілін кескен бір жыланды қалтасынан алып, 
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байқаусызда Олжекеңнің мойнына аса қояды. Шашын, сақалын 
алғанға қызығып отырған Олжекең:

- Мойныма оралған немене, - деп ұстаса, бір метрдей жылан 
екен.

- Осы жыландар да кісіге дамыл бермейді. Бетпақдалада 
мұның талайы мойныма келіп оралды ғой, - депті баяу.

Бетпақтың шөлінде шаршап келіп бір сайда шалқасынан түсіп 
ұйықтай бастағанда бір метрдей жылан кеудесінен жорғалап 
аузына кірмекші болады. Олжекең соны сезіп, жыланға тимейді, 
аузын аша түседі. Жыланның басы аузына кірген кезде, оны тісімен 
қыршып түсіреді. Міне, бұ да ерліктің бір түрі.

Көпке тараған әзілдің бірі – Олжекеңнің жақсы көрген қос 
тұлпары туралы, Айту, Байту деген қаржас руының алтынторы 
елінен шыққан екі сері, Бұқар жыраудың туысқандары, Олжекеңнің 
екі тұлпарын ұстап алып, ешкімге көрсетпей тығып қояды. Олжекең 
аяулы тұлпарын бір ай бойы іздеп таба алмайды. Екі тұлпардан 
бірдей айрылған ер іші құса болып қайғырады. Күндерде бір күні 
Олжекеңнің алдына Айту мен Байту келіп:

- Уа, ардақты ием, Орта жүздің баласы ардақтаған аяулы ерді 
жаяу қалдырып, оның қанаты болған екі тұлпарын алып кетсе не 
болады екен? – деп сұрағанда Олжекеңнің екі көзі оттай жайнап, 
көңілі жарқырай бастайды. Айту мен Байту:

- Сіздің қос тұлпарыңызды әкеткен біз едік. Қылшығына шаң 
тигізбей аман-есен алдыңызға әкеліп тұрмыз. Ұсынған басты 
қылыш кеспейді деген сөз бар. Ендігісін өзіңіз білесіз.

Олжекең Айту, Байтуға еш жаза кеспеген. Екі тұлпарының аман 
келгенін қуаныш етіп, екі серіге сый тартып еліне қайтарады.

Олжекең тарихқа белгілі болған балалары Дулат, Есенаман, 
Бұлан, Жалаңтөс, бұлар Галдан-Шерінің қызы Лағбадан туған, 
одан соңғы баласы Бектен (қазақ қызынан), Өтебай, Өтеп, Көшқұлы 
(қарақалпақ қызы) 1770 жылы Олжекеңнің балаларына айтқаны:

- Мен сендердің аналарыңды жаугершілік үстінде алған едім. 
Қазақ тәртібімен бір қыз алғым келеді. Осыған қалай қарайсыңдар? 
– деген.

Өзінің таңдауынша Тосынай дегеннің қызын алып, одан 
Ноғайбай, Сақау, Жұмабай деген балалары болады. Олар кенже 
тұрғандықтан ХІХ ғасырдың ортасында әлі де шаруа бағып 
жүрген. (ЦГА КазССР, Ф. 345, оп. 2, д. 90, л. 51-52). Олжекеңнің 
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өзі сияқты ер баласы Жалаңтөс, оны Абылай жақсы көрген. Бектен 
жер шенегіш, малдың өрісін жақсы айырып, жаздың құрғақ 
жылдары қай жерде су барын іздеп табатын. Есен-аман атақты 
сері, ат сынағыш, бәйгеге қосатын атты мүлтіксіз айырып отырған. 
Оның үстіне әкесі жақсы көрген шеберлік өнерін де сүйіп, ел 
көшкенде әдемі партал тартып отырған. Шеберлікті ерекше жақсы 
көріп, оны өнер түріне айналдырған Олжекеңнің қадырлы баласы 
Бұлан. Ол ағаштан, тастан, темірден әдемі өрнектер жасап, неше 
алуан қызықты бейнелер жасаған асқан шебер, ұста, қолы алтын 
зергер. Ол неше алуан әдемі күймелер жасап, қыс тұратын үйлерді 
көркейтетін. Бұланның баласы Күңбас – ата дәстүрімен ол да үлкен 
шебер болған, оның баласы Ыбырай ұста Баянауылға аты шыққан 
зергердің бірі, оның баласы Абдрахман ұста, оның баласы Мәшірап 
ұста, Бұланның Тоқжігіт деген баласынан тараған ұрпақтары 
Бекет, Оспан, Сыздық бұлар да үй салып, әдемі күйме жасайтын 
шеберлер еді. Дулат ұрпағынан шеберлікті жақсы көрген Рахмет 
деген кісі, ол да қысқы, жазғы үйлерін шауқайтып, көркем түрде 
ұстайтын.

Олжекеңнің дәстүрін берік ұстап, халық сыйлаған кісі – Дулат 
би. Жас күнінде ол атақты мерген, садақ атқыш, бергі кезде құйылма 
шешен, сөз тапқыш болған. Абылай мен Қазыбек би жас жігітті 
жақсы көрген. Дулаттың балалары Арыстанбай, Марғұлан Дулат – 
ХVІІІ ғасыр соңынан ХІХ ғасырдың қырқыншы жылына дейін ел 
басқару ісіне қатынасып, Уәлиханның көп билерінің бірі болады. 
Сондықтан ол кісінің аты архивте көп жерде кездесіп отырады.

Ол кісінің қадырлы ісі – Шоң бимен бірігіп, қазақ халқын орыс 
мәдениетіне жақындату ісіне көп еңбек сіңіруі. Бұл әсіресе Баянауыл 
округін ашып, онда дуан салуға разылық білдіру, оған аға сұлтан 
етіп Шоң биді отырғызуға көңіл білдіру. Архивте бұл туралы былай 
деген: «Төртуыл елінің билері уа һам қадырлы қазақтарды үшбу 
хатты Қарқаралы мәхқамасын билеп тұрушы сотник Қарбышевқа 
бердік. Анық үшін өз елімізді билеп тұрушы би Шоң Едіге ұғлы өз 
мөрін бастырып, жұртымыздың тыныштылығы үшін, сол сотник 
Қарбышевқа берген хатын қабыл көріп, өз ыхтиарымыз билан ол 
ұлығ рахымлы патша императорына қарап, үшбу Баянауыл тауында 
салдыратын дуаң махкамесіне кірмек болдық. Сол махкамані билей 
тұрмаққа сұлтан үшін жоғарыда сызылған би Шоң Едіге ұғлыны 
таңдап қойдық.



376

Үшбуның расылығына өз қолымыз билан тамғаларымызды 
салдық.

Февралінің он бесінші күнінде Айдобал – Тортуыл елінің биі 
Дулат Олжабай ұғлы инанмақ үшін өз қолымыз илан мөрім басым». 
(ЦГА Каз ССР, ф. 338, оп. І, д. 408, л. 18.) «Материалы по истории 
политического строя Казахстана». Том. І, Алма-Ата, 1960, стр. 
164. Баянауыл дуаны құрылып біткен соң Шоң би Дулатты өзге 
депутатпен қатар Петербургқа елші қылып жібермекші болады. 
Архивте жазылу бойынша: «Патшалық ісіміз тақырыпылы, жұрт 
жұмысы үшін, һам жұрт ұнатқан бойынша, ғиззатлу үш билерді 
(Петербургқа) жүргіземіз: Ғиззатулу Шорман би Сәти ұғлыны, 
ғизатлу Науырызбай Жауке ұғлыны, ғизатлу Дулат Олжабай 
ұғлыны». Ресми түрде айтылғаны «Дело по прошению султанов, 
волостных управителей и старшин Баянаульского внешнего округа 
о посылке депутации в Петербург». (ЦГА Каз ССР, ф. 338, оп. І, д. 
881, лл 218, 220).

Жалғыз саясат емес, Дулат шаруашылық жұмыстарына да   
разылық білдіріп, отырған. Аса қауырт жұмыс Баянауылының кен 
орындарын зерттеу. Осы туралы халықты, басқаратын адамдардың 
рұқсаты керек болған. Билердің жазуында айтылған: «»біздер, төменде 
ісімлепміш билер үшбуны әйгілейміз: Шөптікөл мен Талдыкөлді 
С.Поповка кортомға (уақытша) беруге Айдабол елінің билері – би 
Тұрсынбай Елеман ұғлы, Дулат Олжабай ұғлы» (ЦГА КазССр, ф. 374, 
оп. І, л. 5296, л. 83, - 1938 г. Д. 4818, л. 114-115, 1826 г.).

Олжабай Түркістаннан Сары-арқаға келген соң байырғы тұрақ 
етіп Баянауыл тауын мекен етеді. Ол жерде бұрын бәсентиін елі 
отыратын. Олжекең Жасыбай көлінің алдында үлкен қыстақ салып, 
ағаштан қысқы үйлер тұрғызады. Бұл көл Олжабайдан бұрын 
Шойын көл деп аталатын. ХVІІІ ғасырдың отызыншы жылдары 
қалмақтар Олжекеңнің жиені Жасыбайды өлтірген соң, Олжекең 
Шойын көлді Жасыбай көлі деп атап кетеді. Содан бері халық та сол 
атты қолданады. Төкен Оразов Жасыбай көлінің жағасында туған, 
Олжекеңнің ұрпағы. Оның зерттеуінше Олжекеңнің өзі, балалары, 
ұрпақтары салдырған ескі қыстаулардың орны Жасыбай көлінің 
жағасында әлі күнге сақталып келген. Олардың астын таспен 
қалап, үстіне Баянауылдың орманынан ағаш үйлер тұрғызған, 
Олжекеңнің ұрпақтарының есінде сақталғаны – Дулаттың ағаш 
үйі Торайғыр көліне жақын Қарабұлақ сайында, Жалаң-төстің үйі 
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Жасыбайда, Есенаман, Бұланның қыстаулары, Ноғайбай Сақаудың 
үйлері, тағы басқалар.

Олжекеңнің атымен байланысты жерлер Баян тауында өте көп. 
Соның бірі Олжекеңнің қарауыл орны, ол кісінің Баян тауынан 
шығатын асуы (Олжабай асу), Жасыбай көлінің жағасында дем алып 
отырған тасы, соғысқан жері – «Қалмақ қырған», «Шүршіт қырған». 
Ең ғажайып нәрсе, Олжекеңнің «Тайкөк» деген тұлпарының басы. 
Олжекеңнің ұрпақтарының еске түсіруінше «Тайкөктің» басын 
он жылдай әбдіреде сақтап, Дулат қартайған кезінде балаларына 
айтып, бұл басты Сілеті өзенінің бойында тұрған Қоянды-
Қойтас деген атақты сеңгірдің басына апарып қойыңдар. Ол жер 
бабамыздың көп заман Абылай мен Қанжығалы Бөгембаймен 
кездескен тарихи жер. Аттың басы тарихта болған оқиғаларды 
еске түсіріп сол жерде тұрсын,- дейді. Қия тастың биік басында 
әлдеқашан қурап қалған ертедегі тұлпар аттың жарқыраған қу басы 
бергі кезге дейін халықтың әдемі ойларын еске түсіріп тұрады. Бұл 
тарихи әңгімені бергі кезге дейін айтып жеткізуші Бөгембайдың 
шөбересі Саққұлақ би, оның баласы Ералы, Тайкөктың басын 
соңғы рет көрген Павлодардан құрылысқа тас іздеп барған Бәйке 
Аманжолов. Халықтың айтуынша бұл бас Олжекеңнің «Тайкөк» 
деген тұлпарының басы, (Төкен Оразовтың естуінше).

Олжекеңнің өзіне тән нәрселері оның шаңырағына ие болған 
Дулаттың кенже баласы Марғұланда, оның баласы Хақанның 
сақтауында болып келеді. Хақан – менің әкем, бала күнінде 
Мәшһүр Жүсіппен Баянауыл мектебінде бірге оқып арабша 
жүйрік білетін, тарихи қағаздарға ерекше көңіл қойып, Қазанда 
шығатын кітаптарды көп оқитын кісі еді. Қоянды жәрмеңкесіне, 
барғанда жақсы көргендіктен Қазанда басылған қазақ кітаптарын 
әкеліп жүрді. Олар жас бала менің ойымды кеңейтіп, өсуге үлкен 
әсер ететін. Ол кісі революциядан бұрын шыққан қазақ газеттерін 
жинап алып, терезенің алдына үйіп қоятын. Болыс пен ауылнайды, 
парақорды мазақ етіп сынаған жерлерін қайта-қайта оқып қатты 
қуанатын. 

Бұл кісі бабасы Олжекеңнің мұраларын жан-тәнімен сүйетін, 
ешкімге бүлдіртпей әбдіреде таза ұстайтын. Олжекеңнің әскери 
қарауынан көзге ерекше түсетіні – шарайына, белдік бүкір қылыш, 
дулыға. Бұларды Омбының музейіне тапсырған. Сонда сақталып 
тұрған болу керек.
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Үйде сақталып келгендері – жібектен жасалған «сары ала ту» 
ұзындығы бір жарым метр, көлденеңі 60 см, сарғылт жібектің 
арасында көмескелеп түсірген ақ жолдары бар. Ауылда жас 
келіншектер қысылып толғатқанда, тудың шетінен ақырындап 
қайшымен кесіп беріп отырған.

Екінші ғажайып нәрсе Галдан-Шеріннің Олжекеңе тартқан үш 
жарлығы. Олар қойдың терісіндей қалың сары қағазға жазылған 
бұйрықтар. Олардың әрбірінің ұзындығы бір жарым метр, ені отыз 
сантиметр. Үшеуін зерттеп жазса бір үлкен монография болар еді. 
Мен оларды бала күнімде талай рет айналдырып шығара алмайтын 
едім, сөзі не арабша, не орысша жазылмаған, түсініксіз еді. 
Қазір ол аяулы хаттардан айрылдық. 1927 жылы Ленинградтағы 
күншығыс институтына апарып тапсырайын дегенде шешем жылап 
«бабаңның мұрасы деп бермей қойды. Одан кейінгі ғажайып нәрсе 
Олжекеңнің «Қара кітабы» тарихта, соғыста не болғанын кейін 
есіне түсіріп жазғандары. Оның ішінде Абылайдың, Қазыбек 
бидің, Бөгембайдың, Амурсананың аттары кездесіп отыратын еді. 
Тағы бір қызық нәрсе, Олжекеңнің жай шақыратын жұмыр қара 
тасы. Ол тас жердегі тасқа ұқсамайды, бетінде құжыр жоқ, жып-
жылтыр, айна сияқты жылтырап тұрады. Демек, метеорит болу 
керек. Аса өкінішті жері, бұл қадірлі мұралар бүгінде жойылды. 
1930 жылы анам Нұрила қайтыс болғанда, оның Қарағандыда 
істейтін шахтер інісі шешесін қалаға жеткізе алмай жолда көмеді. 
Олжекеңнің барлық мұраларын сол кісінің басына қояды. Ол жер 
бүгінде Молодежный ауданы, ескіше Амангелді Жүсіпбегеннің 
қыстауы, Бала-Шідертінің басы. Інім Адай ол да қайтыс болды. 
Қызын көруге үш рет бардым, бірақ тас обалар сондай көп, анамның 
тасын таба алмадым. Оған қойған нәрселер әлі шіріп бітпеген болу 
керек, ең болмады жай тасты табуға болар еді.

Олжекең Абылайдан, Бұқардан кейін өлген (1783 ж.). Ол кісіні 
қойған жер Ереймен тауының сыртындағы жазық, Сілеті өзенінің 
бас кезі. Ол жерге дейін Едіге мен Сәти ұлы Шорманды да апарып 
қояды.

Олжекеңнің бұл жерде қайтыс болуының үлкен тарихи белгісі 
бар. Ол кісінің ойлауынша «Абылаймен, Нұралы ханмен бірігіп 
Сарыарқаға жақсы тұрақ болатын берік қала сала алмадық. 
Жылқымыз қысты күні босқа өледі, ел кедейленіп жүдеуге айналды. 
Сондықтан ескі ата қонысымыз Сырдарияның бойына барғанымыз 
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шаруашылыққа пайдалы болады» деп үндеу таратқан. Арқаның 
көп халқын соңынан ертіп, жазғытұры жылқыға айғыр, сиырға 
бұқа, түйеге бура қоспай малды тегісімен қысыр қалдырады, күздің 
суық түскен кезінде Ереймен тауының сыртынан Сырдарияға көше 
бастайды.

Осы кезде қарт кісіге суық тиіп, қатты ауырады. Елдің басшы 
адамдары алдына келіп:

- Көкем, бұл қалай? Ілгеріні болжап білмейді. Ойыңызда елге 
айтатын қандай өсиет сөздеріңіз бар? Кейін еске түсіріп айтып 
жүрейік, - дейді.

- Менің бар арманым Әзіретті (Түркістан) көру еді, оны 
айналып жүріп, күмбездің қабырғасын сүйсем бір қуаныш еді. Енді 
хал мынандай болды. Адам басы Алланың добы деген анық қой. 
Не заман қанды соғыс үстінде денеме оқ тимеген жер қалмаған 
еді, онда да өлген жоқ едім. Енді күздің суық айлары ауру денемді 
әлсіретті. Ауырып жатқан арыстан ғаріп қой. Жақ пен көздің арасы 
бір-ақ елі, сонда да айдан жарық қой. Дүниеге келген адамзат бір 
армансыз өтпейді. Алдыңғысын өмір көрсетеді, ғайыпты болжау 
кәдік қой, - депті. Мұны өзінен естігендей мөлдіретіп айтатын 
ұрпақтары (Жанғұлан, Дұрман), оны әдемілеп жазып алған 
«Мейрам шежіресі». Бұл шежірені жас күнінде оқыған Терісаққан 
бойында тұратын 93-ке келген Рахым Тәңірбергенұлы.

Олжекеңнің ХVІІІ ғасырдан бері келе жатқан күйдірген 
кірпіштен салған күмбезі әбден тозып, Ереймен сыртында, 
«Қазақстанның 40 жылдығы» совхозының ішінде тұрады. Ол жерді 
бұрын «Олжабай сөресі» деп атайтын. Сөре, «сөрелеп қою» ерте 
кезде қысты күні болған атақты кісілерді былғарыға тігіп, биік 
ағаштың басына сөрелеп қоюдан шыққан. Жаз шыға сөрелеген 
кісіні керуенге отырғызып Әзірет-сұлтан (Түркістан) күмбезіне 
апарып қоюды тілек еткен. Бірақ Олжекеңнің сөресі әр түрлі қиын 
жағдаймен Түркістан күмбезіне жете алмай, сол сөрелеген жерінде 
сақталған. ХІХ ғасырдың соңында ол сөреге үлкен поселке жасап 
«Благодатный» деген ат береді. Бірақ поселкеде тұрушы орыс 
ағайындар қазақ халқының көп жұмсауына әдеттеніп «Олжабай 
сөресі» кейін «Олжабай поселкесі» деп кетеді.

Олжекең туралы әдебиет өте бай. Орыс тілінде ол туралы қазақ 
аңызын бірінші рет жариялаған. Ғалым бұл аңызды көп зерттеуші 
А.С.Поповтан естіп біледі. Ол кісі Баянауылдағы Қалмақ қырған 
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тауын зерттеп жүріп, Олжабай кезінде қазақ пен қалмақтардың 
қырғын соғыс ашқан хикаясын жазып алады (С.И. Гуляев, «О 
древностях открываемых в Киргизской степи». Вестник РГО 
1853 г. 8 кн. 3-4). Бұл аңызды Баянауыл қарттарынан әдемілеп 
жазып алған Н.Я. Коншин (Жоғарыдан қара). Олжабай қытайдың 
ауыр әскерін қиратып елге аман-есен келгенде үш жүздің баласы 
қосылып, ол кісіге арнап үлкен той жасайды. Оны Баянауыл жерін 
аралап жүріп жазып алған Г.Н. Потанин. Олжабай, ТГУ, № 21, д № 
2327).

ХVІІІ ғасырда еңбекші халық бұқарасына ерекше болысқан 
кемеңгер Олжабайдың өмірбаяны толығынан жазып алынды. 
Орталық Қазақстанды терең зерттеуші, Петербургтегі «Вольно-
экономическое обществоның» профессоры Ф.А.Щербина. Ол 
кісіге Олжекеңді төндіре айтушылар оның ұрпақтары Жанғұлан, 
Дүржан, қауым жұмысына қатынасушы Сәкен, Имантай, Шоң 
бидің немересі Садық. Олжекеңнің көп білетін ұрпақтары 
Жанғұлан, Дүржан, Мұсабек, тағы басқалары жұма күні әрқашан 
күн шықпай біздің үйге жиналып, аяулы бабасының ала туына, 
жай тасына маңдайларын сипап, кемеңгер атасын еске түсіретін. 
Олардың айтқан сөздері сондай терең, құйылып тұрғандықтан, 
төсекте жатқан балалары қызыға таңдайтын еді.

Аңыз тарихи барлаумен қатар Олжекеңе арнап ақындар 
көптеген поэма-жырлар шығарады. Ең ғажайып әдемі жырды ол 
кісі өлгенде бірінші рет шығарған орманшы Сақау ақын. Ол – Бұқар 
жыраудың дәстүрінде болған ойшы кісі. Бұқар жырау ол кезде жоқ. 
Сақау ақын Олжекеңнің Түркстанға көшуді тілек еткенін айтқан 
қалпында жазып қалдырған. Ол жазу бұл күнде Қазақ ССР Ғылым 
академиясының кітапханасында сақтаулы тұр (58 бет).

Олжекеңді екінші рет әдемі жырлаған Баянауыл ақыны Көтеш 
ақын, әр уақыт Шоң бидің қасында болатын жыршы. Омбыда, 
керей, Тұрлыбек Көшеневтің үйінде болғанда «еліңнің тарихта 
болған жақсы адамдарын жырлап берші» дегенде Олжекеңді 
көркем тілмен суреттеген. Ардақты ердің уақиғасын, ол туралы 
сұлу хикаяларын, халық аңыздарын әдемілеп суреттеген Жаяу-
Мұса, «Орман оғлы Олжабай». Ол кісі дәптерін 1880 жылы 
Қазан университетінің ғылыми кітапханасына тапсырған (1283 – 
(түрікше) 18-50 беттері).

Олжекеңнің тарихына ерекше көңіл бөлген Мәшһүр Жүсіп 
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Көпейұлы. Ғалымның ХІХ ғасырда жазған қолжазбасына «Он 
сан орта жүзге ұран болған ер Олжабай» деген жарқын ойы – о 
да Ғылым академиясының кітапханасында сақтаулы тұр. Совет 
дәуірінде Олжекеңді еске түсіріп екі поэма, бірнеше зерттеулер 
шықты. Бір үлкен поэманы тарихи болған түрінде келістіріп жазған 
Шаймардан Торайғыров Сұлтан-Махмұттың інісі, екіншісін жазған 
Төлепберген Тоғайұлы (Олжабай жыры). Бұлардың екеуі де Қазақ 
ССР Ғылым академиясының кітапханасына түсті.

Бұлардың барлығында Олжабай ХVІІІ ғасырда халыққа 
қамқор болып, еңбекші бұқараның жерін, суын, елін аман сақтауға 
бар өмірін жұмсаған, халқын қимайтын мақтанышы. Қаракерей 
Қабанбай, Қазыбек би, Малайсары, Едіге бимен серіктес болып, 
барлық қиындықты солармен бірге өткерген, халықтың басына 
түскен ауыртпалықты тез жоюға бар өмірін жұмсаған, өзі ақылды 
ойшы кісі болған. Ол кісінің халыққа басшы болу тұрғысынан, 
оның ардақты Отан сүйгіш істерінің ішіндегі аса күрделісі 
«Ақтабан-шұбырынды» кезіндегі жарқын істері, ерлік үлгісі болып 
табылады.

Марғұлан Ә. Олжабай батыр. // 
Жұлдыз. 1984. № 2. 170-175-б.

ШОҢ БИ

Қуандықта Қопа, Сапақ, Қорысбай деген байлар болған. Сол 
Қорысбайдың асы бар деп сауын айтты. Ошақ қазған жері Есіл 
бойындағы Амантай, Қарқаралының қақ қасы дейді. Сол асқа Шоң 
биді шақырады. Шоң би ат бәйгесіне қосуға Жананның қараласын 
алып жүрді. Палуан бәйгесіне түсіруге Қаржас, Ақша, Байболаттың 
Байболатынан шыққан Кенжеғараның Жаманғарасын алып жүрді. 
Ақын бәйгесіне жарысқа салуға Орманшыдан шыққан Сақау 
ақынды алып жүрді. Осы жолы бағымды сынайын деп едім. Осы 
астан сынайын деп едім. Осы астан тапқан, алған олжаң менікі 
болсын. Үйге қайтып келіп түскен соң, қыздың қалың малын алсаң 
да ерік өзіңде, қараланың алдына жанды қара түссе, “аттырамын” 
деп Күлік Жәнке батыр бидің баласы қаһарлы Жанақты алып 
жүрді. Бұл Жанақ аттым десе, мал да, жан да мұрттай ұшады екен. 
Шоң бидің сабасы деп айтсын деп Ақбура Қара Алтайдың баласы 
Қарқымбайдың сабасын алып жүрді. Осы сабаның көрінісі төрт сары 



382

айғырдың терісінен жонын сыртына қаратып, жалқұйрығын өзіне 
қойып, бұлқынына бір өгіздің терісін тіктіріп, өзін түйеге теңдегенде 
сегіз қанат үйдің бір үзігі бір жағына тең болады екен. Алты атанға 
қымызды артып барып, асқа барғанда сабаны үйге орнықтырып, 
алты атанға артқан қымызды ішісіне сол жерде қояды екен.

Шоң би асқа бара жатқан бетінде Амантай Қарқаралының 
басында тұрып Қара ала атты алдына алдырып, қара ала атпен 
серттесті дейді. 

Осы Амантайдың басынан қарақшы тіктіріп, пәлен жерден 
айдатпасам маған серт. Алдында келе алмасаң, қара ала ат саған 
серт. Алпыс төртте мен тұрмын. Жиырма төртте сен тұрсың. 
Енді Қуандықтың асы Шоң саған да екіталай, енді бәйгенің алды 
Қара ала ат саған да екіталай. Екеуіміздің ақыр-тақырымыз осы 
депті. Асқа барып түсіпті. Шоң би ақын Сақауға алдымен мына 
Шондыжанға өлең айтып, басындағы тақиясын алып ки! Сонан 
соң бар да ілкі бұрын Саржан төреге өлең айт, онан кейін Өтебай 
жындыға айт, басынан сәукелесін сұра, қанша дүние берсе алма. 
Егерімде сәукелесін бере қалса, етегіңе орап, алды-артыңа қарамай 
мұнда алып кел. Елі білсе, тартып алып қалар деп батасын беріп 
жөнелтіпті.

Саржан төре өлеңшінің өлеңін керек қылмайды екен. Алдына 
өлең айттырмайды екен. Бұл Сақау домбыра алмайды екен. 
Домбырасы жоқ болған соң, мұның кім екенін қайдан білсін. Саржан 
төренің алдына барып, шарт жүгініп отырып өлеңді қоя беріпті. 
Сонда айтқан өлеңі:

Құдай артық жаратқан тілегіңді,
Гауһар тастан жаратқан жүрегіңді.
Бір тартқанда өткізген жеті шоттан,
Айналсам да болмай да білегіңді! -

дегенде Саржан төре: “Тоқта, тоқта, сөзің түгел болды, жетті. 
Аузыңа сөз салып тұратұғын күшті перің бар қу екенсің. Мынаған 
бес көк ала атан, бес дүрия шапан әкеліп беріңдер”, - депті. Оны 
Шоң биге беріп жіберіп, Өтебай жындыға барыпты. Бұл Өтебай 
жынды Алтай-тоқаның Тоқасынан. Көктің көліндегі енем баласынан 
шаққан Сал екен. Әкесі Күшікбайға он екі мың жылқы біткен екен. 
Сол он екі мың жылқы мұны жындандырмай қалай тыныш қояды. 
Осы асқа киіп келуге өзіне арнап сәукеле жасаттырған екен. Тоқа 
Сапақ қызының сәукелесінен де артық болсын. Алтай Алдажұман 
қызының сәукелесінен де артық болсын депті. Жасаған ұсталар жүз 
биенің құнына пұлын жеткіздің деген екен. Осы асқа барғанның 
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бәрінен биік боламын деп сәукелені басына киіп, түйеге мініп келген 
екен. Өзі бір үйде жалғыз жатады екен де, сәукеле басында, үлкен 
құс жастық арқасында, аяқ жағында есіктей айна қойдырып, өз 
түрін өзі айнадан көріп, “бар түрің осы ма, бар болғаның осы ма деп, 
ішіңе ұрайын”, - деп, аузын өсіртіп, айнаға қарап ернін шығарып, 
өзін-өзі келемеждеп жатады екен. Сақау кіріп барып өлеңді қоя 
берді. “Үйден барып қысырақ ал – деді, жүзді ал, мыңды ал” – деді. 
“Басыңдағыны бермесең, тіпті алмаймын” – деп бұ да өлеңмен ерік, 
әліне қоймай бүріп кетті. “Өзіме де сүйкімсіз болып, түрімді бұзып 
жатыр еді... Енеңді ұрайынды әрмен алып кетші, көрмегенім осы 
болсын” – деп, басынан жұлып алып есікке қарай лақтырды дейді. 
Сақау алды да жөнелді. Шоң бидің алдына ап келіп қойды. “Сегіз 
ұлдан соң көрген жалғыз қызы Жанды ұзатқанда басына кигізсін” – 
деп сәукелені Шоңтыға байлады дейді.

Міне, бұрынғының бәрі әулие екендігі осындайдан білінеді. 
Қанша ұста жидырып, жүз биенің құнына жеткізіп жасатқан иесі 
Өтебайға бір тақия есебінде болды. Еңбек қылып алып келген ақын, 
әдейі жіберіп алдырып отырған Шоң бәріне де бір тақиядан артық 
құны болмады.

Сонда Тоқа Сапақ бай: “Қарқынбайдың жылқысы қанша?” – 
деп сұрапты. “Төрт жүз шығар” десіпті. Менің бір қыста соятұғын 
соғымым құрлы жылқысы жоқ неменің сабасы қандай екен? Көрмек 
керек дегенін естіп Шоң би: “құдай рақмет қылсын, тамам ер-
тоқымды бір жерге үйдіріп қойып, сабаны соның үстіне орнатып, 
туырлықты тестіріп, піспектің басын сонан шығартып, далада ат 
үстінде тұрып пісетұғын қылып қойыпты. Үкісін бұлғаңдатып, 
күмісін жарқ-жұрқ еткізіп, атпен пісіп тұрғанын Сапақ анадайдан 
көріп, ұялып қайтып кетіпті”, - деп.

Бұрын бес мейрам ортасында ас берілсе, Шоң биге келіп: 
“Қарақшыны қайдан тігеміз, атты қай жерден жібертеміз?” деп 
ақыл сұрайды екен. Бұл күнде Қоңырқұлжаның аға сұлтан-дуан 
басы күні. Бұл Қоңырдың заманы болып тұрған күні екен. Төрелік 
қылып Шоңға келмей, “Атшабар, атшабарлап” қарақшыны алып 
шығып кетті, - дейді. Шоң би атқа мінбей жатып алды. Бұл аста Қаз 
дауысты Қазыбек ұрпағы болған Тіленші баласы Алшынбай би бар 
екен. “Ат шабар, атшабарлап” қарақшыны ала жөнелген соң, олар да 
шығып кеткен екен. Сонда Шоң би Алшынбайға кісі жіберді дейді. 
Тіленші би өлгенде Шоң би орнына дуа қыла барып бір күн, бір түн 
жатып қайтқан екен сонда. Алшынбай жиырмаға жетпеген уыз жас 
күні екен. Шоң биді шығарып салу үшін еріп шығып Еркезең деген 
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таудың түбінде аттан түсе қалып, ұлықсат сұрап: “кеше бесінде барып 
түскеннен бүгін бесінде аттандыңыз. Сіз түскеннен аттанғаныңызша 
алдыңызда жұлдыздай ағып сөйледім де отырдым. Бір қақпадыңыз, 
сіздей кісі қақпайтұғын менің сөзім сонша мүлтіксіз болып кетті ме, 
болмаса мені де ақымақ танып әуейленіп кетерсің дедіңіз бе?” – депті. 
Сонда Шоң би айтыпты:

- Сенің ана бір сөзіңнің анадай бір сөлкеті бар еді, мына бір сөзіңнің 
мынадай оғашы бар еді деп жұрт көзінше, топ ортасында пәлен-пәсуан 
демегенім қарадан хан болды деген Шоң да бұған бір ауыз бір нәрсе 
деуге жарамады деп елін қатықтай қатып, сүттей ұйып қалтия қарап 
тұрып қалсын дегенім ғой дегенде, Алшынбай жылап жіберген екен. “Ер 
кезегіңді ұмытпасаң, бір қаруын қайрарсың, балам”, - деп жүре берген 
екен. Жіберген кісісіне айтып жіберді: “Алшынбайға бар, би жіберді, ер 
кезегі есінде бар ма десең болады”, - деді. Жіберген кісі барып айтып 
еді: “Би қайда?” – деп. “Би атқа мінген жоқ, жатып алды, төсегін жайлап 
салып алды”, - деді. Би мінбесе, біз не алғалы міндік деп түсіп отырып 
қалған жерінен атына қайта мініп алып, “Қарқабат, қарқабат” деп ұран 
шақырып, айғайды салып келіп түсіп жатып алды. 

Қуандық кісісі үрпейісіп шошып қалып, “Бұл қалай, бұл қалай” 
десті... Бір қу таңдай суырылып сөйледі: “Мұнда әруақтың соңы болған, 
Айдаболдың Шоңы болған Шоң деген кісі бар. Қай жерге қарақшы 
тігеміз, атты қай жерден жібереміз деп, маған сабағат салмады деп 
қияңқылық қылып жатқаны” – деді. Төрелер: “Біз ондайын білмедік: 
“Бара көріңдер, қарақшыны қай жерден тіксін – дейді, атты қай жерден 
жіберсін? – дейді, өзі білсін” – деп кісі жібереді. Сонда олардың жіберген 
кісісіне Шоң би былай сөйлейді: 

- Бұл Қорысбай асы бес мейрамбасын қосып, ақылдасып берілетін 
ас еді. Солай болғанда, қар суынан осылай беттеп көшіп ошақ басына 
қонатұғын едік. Көп қонақ аттандырады, көмек деген жау қашырады 
дегендей оп-оңай тарқайтұғын еді. Ағайын-туғанды ақылға алмай, бір-
екі төренің айтқаны болады. Дегенмен төреге ерген ерін арқалайды” 
демеді ме, түлкі алмайтын жаман құс ат еңбегі, Абылайдан басқа төреде 
де ет еңбегі деген сөз бар емес пе? – деді. Ел жайлауға беттегенде сауын 
айтылмай, елдің жайлаудан қайтарына қарсы айтылып, қайта көшіп 
бара жатқан бетімізден ағайын шақырған асымызға келмеді дер деп 
ұялғаннан зорға келдік. Сілетіден шығып келдік. Атымыздың мойны 
қайтып, азаматымыздың сілесі құрып келдік. Ертең тұрып, бірсүгін ат 
шаппаса күтетін жайымыз жоқ, - депті.

Сонан соң Қуандық қайта саба жиып, қайтадан соғым сойып асты 
екі берді. Міне, Шоңның қара қазақтан бағы асқан жері осы.

Мәшһүр-Жүсіп Көпеев. Ел аузынан жинаған 
әдебиет үлгілері. –Алматы, 1992.  84-88-б.

30-585
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Карта, сурет сызбаларға сілтемелер*

Карталар Түпнұсқа алынған кітап
Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама 
жылдарында тобықтылардың жылжуы

Жанболатұлы М. Тобықты-
Шыңғыстау шежіресі – 2004 
– 31 б.

Қазақ халқының жоңғар 
шапқыншылығына қарсы Отан соғысы.

Қасымбаев Ж. Абылай 
хан. Тарих, тұлға, уақыт. – 
Алматы, 2003. – 78-б.

Қазақстан ХІХ ғасырдың бірінші 
жартысында

Артықбав Ж.О. Қазақстан 
тарихы. Оқулық-
хрестоматия. Астана, 2003. 
- 182-б.

1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстар 
болған жердегі арғындар

«Алаш» тарихи-зерттеулер 
орталығы

Омбы уезінде ру-тайпалардың 
қоныстануы

Материалы по киргизскому 
землепользованию, 
собранные и разработанные 
экспедицией по 
изследованию степных 
областей Акмолинская 
область. Омский уезд. Т. ХІ. 
– Омск, 1902. Приложения. 
Карта родов киргиз Омского 
уезда.

Көкшетау уезінде ру-тайпалардың 
қоныстануы; Петропавл уезінде ру-
тайпалардың қоныстануы; Атбасар 
уезінде ру-тайпалардың қоныстануы;  
Ақмола уезіндегі ру-тайпалар; Семей 
уезінде ру-тайпалардың қоныстануы;  
Павлодар уезінде ру-тайпалардың 
қоныстануы; Торғай уезінде ру-
тайпалардың қоныстануы; Қостанай  
уезінде ру-тайпалардың қоныстануы

Востров В.В., М.Мұқанов 
«Родоплеменной состав и 
расселение казахов (конец 
ХІХ – начало ХХ в.)» -  
Алма-Ата,  1968.

* Кейбір карталарға түпнұсқа негізге алынып, өз тарапымыздан өзгерту 
енгізілді (АТ.-ЗО.).
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Қарқаралы уезіндегі тайпалар

Қазақ ру-тайпаларының XIX ғ. 
басындағы мерзімдік қоныстары 

Ақмола уезі, Атбасар уезі, Петропавл 
уезі, Павлодар уезі, Торғай уезі, 
Қарқара уезі, Көкшетау уезі, Қостанай 
уезі

Материалы по киргизскому 
землепользованию. 
Семипалатинский уезд. 
Т. ҮІ. – СПб. 1905. 
Приложения. Картограмма 
киргизских родов 
Каркаралинского уезда.

Материалы по истории 
Казахской ССР. (1785-1828 
гг.). -IY том. М., 1940. 
Приложение. 

Россия полное 
географическое описание 
нашего отечества. том XVI-
II. - Спб., 1903. Приложение

Суреттер
Қазыбек би Қазақстан. Ұлттық 

Энциклопедия. – Алматы, 
2003. – 458-б.

Ағыбай батыр (1802-1885) Аманжол Әлтай. Шашақты 
Найза – Астана, 2002. – 4-б.

Көпеев М.Ж. Көпеев М.Ж. Таңдамалы. 
Екі томдық. 1-т. – Алматы, 
1990.

Шәкәрім Құдайбердіұлы Тарихи тұлғалар – Алматы, 
2005. – 177-б.

Бірімжанұлы. Торғай облысы. Арғын. Добросмыслов И. 
Скотоводство в Тургайской 
области. - Оренбург, 1895. - 
328-б.
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Т

Тайған би 79
Тайлақ батыр 81, 83
Тама Есет 9, 65, 79, 82, 83, 85, 92
Танабайұлы Байжігіт 99
Таңсық қожа 46, 85
Тарақты Байғозы батыр 55
Тарақты Қойсана 55
Тәттімбет Қазанғапұлы 245
Тәтіқара ақын 29, 75
Тәуекел хан 20

Тәуке хан 7-9, 23, 29, 32, 33, 42-44, 57, 
59, 60, 77, 78, 80
Тевкелев М. 11, 94-96, 167
Тилло А. 324, 325
Тобықты Мамай батыр 55
Тоғанбаев Ж 158
Толыбай сыншы 43
Торайғыр би 101-104
Төле би 20, 28, 29, 33, 34, 44, 63, 86
Төлегенов Ж 128
Тұрсын хан 21
Тұрсынбайұлы Боршатай 115
Тұяқбай Д 158
Тынышбаев М. 13, 56, 316, 325, 335

У

Уақ Бармақ батыр 76
Уақбай Бекшан 294
Уалиханов Ш. 9, 11, 31, 41, 75, 92, 
109, 114, 185, 189, 246, 247 
Уәли хан 99, 100, 201
Урусов В.А. 89

Ү

Үмбетей жырау 43, 59, 71, 75

Х

Халид Қ. 41
Харузин А.  340
Хорошхин А.П. 338, 339
Хұдайменде сұлтан 324
Хұдаймендин 176

Ц

Цеван Рабтан 38, 78

Ш

Шабықыл батыр 169
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Шақшақ Бөгембай 55, 56, 72, 94, 96,97
Шақшақ Жәнібек 9, 10, 14, 55, 59, 62, 
63, 65, 67, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 94
Шапырашты Наурызбай 46, 76, 85
Шахмутаров Ғ.168
Шмидт Э.А. 330
Шоң би 102, 106-113, 115
Шорман 107, 111, 114, 115
Шорманов М. 116, 186, 282
Шүкебай 85
Шүкірәліұлы Көбек 168
Шымыр Қойгелді 86
Шыңғыс хан 6
Шыңғысұлы Тұрсын 112, 119

Ы

Ыбырай Сәрсен 294
Ысты Төлек 86

Э

Эверсман Д. 163

Ю

Юзефович Б. 312

Я
Янушкевич А 108

ЭТНИКАЛЫҚ АТАУЛАР КӨРСЕТКІШІ

А

абыз 297
ағатай 203
ағым-көшей 203
ағыс 15, 190, 236
адай 129, 222, 339
айбас 222, 311, 312
айдабол 118, 173, 223, 226, 282, 283, 
291, 299, 304
айдерке 149, 152, 156, 163, 313
айт 269, 272
айтқожа 213, 215, 231, 233, 234
айтымбет 202, 228
айшуақ 200, 201, 215
ақберді 203
ақбура 235, 236, 293, 294
ақкиік 200, 208
ақкісі 271
аққан 202
аққозы 209
аққошқар 203, 231, 234, 293, 294
аққұлы 203, 287, 288, 289
ақмырза 311
ақсары 203, 243, 288

ақташы 149, 313
ақша 223, 227, 240, 297, 298
ақшабай 201
ақылбек 203
алакөз 288, 308
алаша 88, 339
албан 169
алдаберді 201, 232
алдияр 212, 213, 215, 229, 271
алқора 311
алтай 15, 171, 176, 212, 213, 215, 217, 
218, 219, 221, 223, 225, 226, 235, 236, 
243, 244, 277, 295, 331, 334, 340
алтеке 192, 262
алтөбет 173
алтынтөрі 300
алшын 41, 339
алысай 223, 271
алышпақ 272
аман 202
амандық 227
аманқұл 225
андағұл  203, 208, 293
андақұл 228
андауыл 206, 209
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апай 149, 152, 163, 285, 287, 289, 299, 
300, 306, 308, 309, 320
аралбай 226, 273, 295
арғын 7, 12, 15, 29, 38, 40, 52, 54, 72, 
88, 94, 105, 106, 109, 115, 118, 123, 
126-129,  131, 139-142, 148-150, 154, 
155, 156, 160, 162, 163, 169, 170, 171, 
176, 177, 180, 181, 186, 189, 190, 192, 
194, 196, 204, 206-210, 212, 213, 215-
222, 223, 224-228, 230-235, 238, 240, 
242-244, 260, 266, 272, 278, 281, 283, 
284, 286, 287, 306, 308, 311-315, 320, 
323, 327, 330, 332, 334, 337, 338, 339, 
340
арықпан 288, 289
арыстанбай 240, 241
асан 228, 229, 326
асанбай 319
астанғұл 272
аткелтір 204, 210, 211
атығай 15, 45, 203, 204, 209, 210, 221, 
223, 224, 340 
ашқыжуар 212, 213
аю 227, 293
аяпберген 228

Ә

әжібай 295, 297 
әжіболат 200
әжіке  301, 302
әйтей 173
әйтімбет 218, 298
әлдеуін 227
әлеке 212, 219, 334
әли 272
әлмамбет 209
әлібек 204, 211, 225, 238
әлімбет (ақша және байболат) 225, 
227-229, 295, 297, 316, 320, 324

Б

баба 204
бабақ 307
бабас 201, 211, 236, 299, 300 
бабасын 204, 207
бағыс 15, 191, 200
базар 209, 228, 311
байбақты 88
байбек 266, 270
байбет 237
байболат 202, 278, 297, 298, 301, 302
байбөрі 118, 121, 149
байбура 235, 236, 311
байгел228
байдәулет 118, 200, 239, 255, 266, 267
байжа 203
байжігіт 223
байман 200
баймұрат 326
байназар 293
байсал 200, 203
байсары 203
байтемір 320
байтілес 231
байымбет 238, 271, 291, 309, 320
бақай 313
бақтияр334
бақтыораз 270
балпыш 200
балта 191
бапай 230, 231
барақ 200, 210, 211, 295
барғана 207
баубек 211, 266, 270, 320
баулық 191
баутан 207
башқұрт 8, 83, 58, 95
баян 201, 289, 291
бәйтерек 232
бәйімбет 202, 204, 209, 255, 295, 296
бәке 237, 238, 239
бәсентиін 221, 230, 231, 281, 285, 291, 
295-298, 306-308, 320, 340
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бәшек 200
бегайдар 223
бегалы 200
бегендік 15, 123, 149, 150, 168, 222, 
224, 243, 286, 287, 291, 293, 299, 302, 
303, 305
бейбіт 312
бекбаулы 294
бекқұлы 222, 288
бекмырза 223, 311
бексейіт 271
бектас 236
бектауыл 202
бектемір 271, 320
берді 200
бердібай 227
бердібек 203
бертіс 271, 272
бессары 308, 309
бесім 231, 232, 234, 236
бижан 201
бименбет 203
битен 271
боғай 238, 239, 288
бодан 311
бозай 200, 238
боқан 200
боққара 334
болат 209, 219, 293
болпаш 203
бопа 228
борамбай 203
боранбай 200
бораншы 204, 211
борбас 229
борыш 221
борышы 221, 228, 331
ботпапай 272
бошан 271, 274
бөгенбай 227, 230, 231, 240
бөдене 324
бөке 307
бөре 306
бөрі 219, 287, 296, 307

бөрібай 209
бұлбұл 271
бұнтай 311
бүкімұхамед 272

Ғ

ғұн 5

Д

дайрабай 203
далбішкеқара 272
данияр 209, 311
дәнен 301
дәуен 239
дәулетберді 227
дәуір 228
дәуіт 125, 151, 159, 204, 206, 209
дербенттер 9
деріпсал 203, 225, 228, 311, 312
долбы 201
дорбеуіл 297
дос 262, 288
досай 294, 295
досқана 227, 236, 238
досымбек 272
дөнен 302
дулат 27, 232, 326
дүйсембай 322
дүйсен 200, 222, 293
дүрбелен 300

Е

едіге 290, 291
еділ 202, 208, 209
еділ қалмақтары 8, 58,  82, 83
еламан 283, 290, 291
елемес 200
елкелді 234
елтоқ 200
елшібай 211
елшібек 215
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ералы 203
ермен 316, 320, 322
ерназар 234
ерубай 308
есалы 200
есбол 311
есей 202, 273
есеке 203
есен 236, 239, 293
есеналы 287, 288
есенбай 210, 229, 236
есенкелді 200, 202, 203, 209
есенқарт 218, 221, 222, 235, 236
есенқұл 203, 288, 289
ескене 232
есназар 201
еспелік 289
есперді 203
естеке 225
естемес 221, 225
есімбек 216, 218, 334
есімбет 213, 222, 229
есірке 200
есіркеп 238, 239

Ж

жағалбайлы 119, 128, 243, 339
жазайыр 200
жайлау 308
жайлаубай (ораз) 293
жайман 308
жақсығұл267
жақсыкүн 266
жақсылық 200, 239, 287, 288
жалайыр 169, 243, 340
жалбішкеқара 322
жалманбет 203
жалықпас 243
жаманке 219, 334
жаман-ноғай 202
жамансары 200
жаман-тобықты  280
жамболат 203

жамболды 218, 219
жанас 228
жанатай 202
жанбай 228
жанғабыл 203
жанғара 297
жанкел 255
жанкелді 228, 234
жанкісі 208, 209, 271
жанқозы 283, 291, 303, 304
жанмырза 200, 203
жансақал 203
жансары-арғын  298, 299
жансүгір 209
жантай 236
жантоқа 272
жанту 243, 269, 272, 320
жанұзақ 218, 223, 229, 334
жапай 238, 239
жапалақ 311
жапар 223, 240
жаппас 88, 339
жарқын 208, 209, 298
жарты 202
жарым 229
жарымбет 200
жаубасар 216, 217
жауғашар 191, 203, 237, 239, 295
жауқой 202
жаулы 230, 231
жаулыбай 297, 299, 300
жәдігер 228, 229
жәнібек 203, 204, 211, 222, 228, 272, 
306, 307
жәуке 137
жетібай 293, 294
жетіру 81, 22
жиез 209
жиенбет 292, 293
жоламан 228, 272
жолан 289, 291
жолдыбай 163, 213, 216, 334
жолтабар 200
жолымбет 211, 239
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жоңғар 6-9, 41, 60
жүзей 324
жылкелді 292, 293
жылқыбай 203
жымұқ 202
жібек 200

И

игілік 225
итболды 218
итқара 201
итқараболай 221

К

казак 8, 41
кегедауыл 202
кедел 313
келден 285
келдібек 271
кенжебай 201, 215, 236, 292, 293
кенжеғара 200
кенжей 238, 239
керей 7, 38, 123, 167, 177, 180, 204, 
221, 224, 241, 281, 324, 330
керейт 128
кеспелік қайдауыл 287
кете 88, 316
киікбай 237, 239
көбей 203, 204, 231
көбек 222, 230, 266, 271
көбеш 208, 209
көзей 231, 234, 236
көксал 212, 213, 219, 220, 222, 290, 
291, 301, 302
көкшал 15
көлдей 203
көмекей 201, 202
көшей 77, 202, 203
көшек 296
көшен 296
көшпес 311
күлеке (кенжебай)  202, 292, 298, 300

күлік 293
күшпен 301, 302
күшік 173, 271, 287, 294, 306, 307

Қ

қабай 208
қабыл 319
қабылан 293
қадыр 172, 200, 221, 225
қаз 313
қазақ 10, 112, 208
қазыке 278
қазымбет 228
қайдауыл  287, 288, 289, 291-293
қайып-арғын 218, 219
қақа 307
қалдаман 203
қалқаман 15, 23, 213, 215, 218, 219, 
222
қалмақ 17, 72, 229
қалмырза 201, 203
қалыбай 326
қалыбек 319
қамбар 118, 121, 149, 151, 180, 243
қанжығалы 15, 17, 18, 125, 149, 171, 
176, 180, 190, 195, 204, 221, 223, 224, 
226, 227, 281, 340
қанкелді 216, 217, 231, 235, 237, 238, 
240, 241, 242, 284-286, 306, 307, 311
қаңлы 169, 295-297, 302, 340
қара 297
қарабай 211, 229, 288, 292, 293
қарабас 203
қарабатыр 292, 293
қарабұжыр 301, 302
қарағай 228
қаракесек 22, 40, 58, 119, 171, 176, 
192, 203, 212, 213, 215, 217, 243, 244, 
262, 273, 279, 331
қарақас 239
қарақожа 222, 225, 228, 232, 234, 236, 
286-289, 293, 295, 296, 300, 302, 303, 
305
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қарақозған 219, 220
қарақозы 203
қарақырғыз 215, 224
қараман 118, 149, 163, 200
қараменде 210, 211, 221, 225
қарамұрат 225
қарамылтық 313, 316, 320
қарасай 210, 211
қарасақал 339
қараторғай 155
қаратілек 302
қаратілес 301
қарауыл 15, 17, 45, 118, 121, 123, 
128,149, 151, 190, 194, 200, 201, 204, 
205, 209, 210, 212, 215, 220, 221, 242, 
271
қараша 200, 311
қареке 235, 236
қаржас  15, 226, 285, 287
қарлық 128
қарпық 15, 176, 221, 226, 227, 232-
236, 340
қарсақ 202
қартым 229
қасаболат 203
қасқа 292, 293, 302, 345
қасқабай 311
қасымбек 229
қатке 229
қиял 201
қият 225
қобай 203
қожа 221, 233, 235, 311
қожаберген 202, 239
қожаберлі 298, 299
қожагелді 238, 291-293
қожағұл 200
қожакелді 218, 239
қожамберді 303
қожамжар 271, 317, 319
қожан 222
қожеман 203
қожым 203
қозған 15, 177, 178, 226, 291, 303

қозыбақ 200, 228, 324, 326
қойбақ 307
қойгел 228
қойкел 255
қойқұл 271
қойлыбай 214, 301
қойсары 173, 237, 239, 273, 289, 291, 
295, 307
қоқан 209
қолдауыл 155
қолыбай 222
қонай 228
қонайдар 201
қоныс 297
қоңыр 200
қоңырат 7, 331, 334
қорлыбай 301
қосай 201
қосан 229
қоскелді 239
қосқұлақ 291
қошай 200
қошетер 303
қошқар 203, 225, 227, 228, 241, 295, 
311
қуанбай 297
қуандық 15, 118, 123, 149, 150, 180, 
194, 203, 212, 213, 215, 218-236, 242, 
243, 334
құдайберді 204, 208, 209, 237, 238
құдайқұл 219, 239, 297
құдайсүгір 201
құланқыпшақ 313
құлансу 200
құлбай 300
құлбай-арғындар 319
құлболды 284, 287, 291, 293, 304
құлғара 203
құлназар 326
құлтабар 203
құлшан 170
құлшық 229
құлықай 320
құлықай-арғындар 320
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құлымбай 231
құлымбет 212, 213 
құман 203
құнан 222
құнанбай 236
құралы 203
құрама 338
құрмантай 228
құттыбай 200, 214, 215, 233, 234
құттықадам 203, 215
құттымбай 230, 231, 306
құтшығай 203
құтығай 200
құянбай 203
қызайбалдыторғай 171
қызылбөрік 171
қызылқұрт 271
қылжыр 203
қыпшақ 7, 9, 12,17, 38,  67, 94, 123, 
157, 160, 171, 177, 180, 204, 221, 224, 
225, 233, 241, 281, 313, 316, 324, 334, 
335
қырбас 229
қырғыз 68, 130, 211
қыстау 307
қытай 40

М

майқара  155, 163
майқы 141, 192, 243, 262
майлы 230, 231
малай 177, 229, 238, 239
малгелді 208, 222, 291
малқозы 282, 303
малтабар 203
мама кесек 273
маман 200, 202
мамық 287, 291, 293, 304
мамыт 289, 291
манамбай 208
манап 228
марал 312
марқам 203

масқар 88
мат 200, 287-289
матай 191
машай 243
мәжек 229
мәжі 201
мәмбет 222, 225, 233, 235, 236, 297-
299
мәтек 223
мәтен 200
мәшек 200
медет 200, 208
мейрам 212, 218, 220, 222, 227, 272, 
281, 288, 291, 293, 295, 298, 300, 302-
305, 334
мендібай 137
мерген 131, 152, 163
молдағұл 201
момын 221, 223, 227, 234, 238, 240
монтай 200
мөнке 200
мұрат 219, 223, 294, 301, 302
мұрта 203
мұсақұл 202
мырзағұл 297
мырзакелді 229
мырзақұл 209, 262
мырзамбет 231

Н

найзабек 203
найман 7, 9, 18, 39, 72, 86, 177, 203,  
212, 220, 233, 242, 244, 274, 281, 331, 
334, 335
нақ 203
намаз 237, 239
наманай 271
нарбота 204, 210, 211, 288, 306, 307
наурыз 202, 311
наурызым 163
нияз 219, 239, 297
ниязқұл 271
ноғай 212, 213
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нөшербек 203
нұралы 200, 203
нұры 201

О

обаған 319
ожырай 339
ораз 203, 222, 228, 234, 237, 238, 292, 
293, 294, 303
оразай 201
оразай-мәмбет 201
орақ 202
ордабай 203
орманшы 287, 288
орыс 7, 41, 61, 75, 112, 202, 212
орыс-қаржау 280
отаршы 200, 253
отығұл 228
ошақты 169, 339, 340

Ө

өжет 223
өзбек 204, 210, 211
өмірбек 203
өмірзақ 223
өмірқұл 218, 219, 334
өміртай 311
өске 319
өтебай 297
өтеғұл-арғындар 319
өтей 313, 320
өтек 287-289
өтеміс 206, 208, 209, 216, 238, 241, 
320, 324
өтеп 203
өтеу 298, 299

Р

рай 311
райымберді 230, 231
рамадан 241

рүстем 238, 239
рысай-атығай 219
рыскелді 211
рыспай 229, 278

С

саба 308, 309
сабан 223
сағамансары 326
сағындық 200
садыр 8
сақал 229
сақау 204, 210, 211
саламат 202
салпық192, 204, 206
сана 238
саполат 210
сарқаған 202
сармантай 201
сармырза 311
сартқошқар 200
сары 200, 201, 204, 206, 223, 227, 240, 
289-292
сары итқара 221, 223
сары үйсін 169
сары-арғын 208, 210
сарыжетім 15, 17
сарықожа 231, 232
сарықозған 219, 220
сарықұл 200
сарықыз 303
сарымолда 294
сарымұрат 223
сасқақ 202
сасыққара 215, 216
сатай 319
сатыбалды 218, 233, 234, 285, 307
сатый 308
сатылған 298-300
сәдібек 200, 271
сәліман 312
сәмбет 203
сәмек 296



399

сәмен 203
сейтен 202
сейіт 236
сенкебай 297
сеңгірбай 334
серлібай 230, 231
сойырғас 209
сунақ 334
сұлтан 334
сұралы 229
сүгірәлі 237, 239
сүйіндік 18, 109, 114, 125, 126, 150, 
177, 203-205, 210, 212, 213, 219, 221, 
230, 243, 284, 286, 287, 291-293, 295, 
298, 300, 304, 310, 331
сүйіндік қара 200, 224, 228, 229, 244
сыбан 223
сырым 287, 307
сіргелі 169

Т

табын 38, 128, 243, 339
тағашы 313
таз 149, 243, 306, 307
тайкелтір 303
таймас 232
таймасар 240, 241
тайырберді 203
тама 28, 118, 127, 243
танабай 137
танас 118, 121, 149, 150, 243
танат 297, 298
танаш 295, 297, 298
таңатар 202, 215, 296, 308
тарағай 202
тарақты 12, 121, 141, 149, 150, 169, 
177, 180, 212, 213, 221, 226, 233, 235, 
242, 268, 269, 272, 276, 286, 326, 327, 
333, 337, 339, 340
тасболат 202
тастен 232
татан 320
тәңірберді 271, 293

тәтіқадам 230, 231
теле 204
телеу 128, 283, 290
темеш 15, 123, 128, 176, 221, 226, 227, 
231, 244, 340
темір 272
темірбек 292
тобықты 15, 16, 17, 19,  21, 118, 149, 
150, 177, 180, 190, 219, 220, 243, 274, 
276, 277, 279, 280, 331, 339
тоғай 203
тоғызбай 228
тоғынтай 200
тоғыншы 149, 152, 163
тоқай 268
тоқболат 278
тоқбура 235, 236, 311
тоқсан 297
тоқсанбай 201
тоқтамыс 200
тоқтас  212, 213, 292, 293
тоқтауыл 212-215, 217, 237, 239, 294
толыбай 173, 208
тонай 232
тоңмойын 320
торағай 202, 229
торайғыр 313
торғауыттар 9
торы 313
төбет 227, 228
төке 229
төлебай 203, 209, 283, 291
төлеке 238
төлеміс 223
төлес 200
төменбасар 208
төре-төлеңгіт 221, 224, 235
төртқара 339
төртуыл 15, 106, 107, 114,173, 176, 
212, 213, 217, 218, 286-288
тұйғын 200
тұран 230, 231
тұрлыбек 203, 271
тұрсын 237, 239
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тұяқ 203, 223
түйте 262
түке 210, 211
түлек 125, 149, 163
түмен 125
түнғатар 176
түнқатар 232, 239
тыныбек 218
тілеке 203, 236
тілеміс 236
тілеп 200, 203, 204, 209, 210
тілес 287, 288
тілет 200
тілеу 200, 237, 239, 297
тілеуберді 218, 219
тілеуке 200, 223, 227, 237, 238, 319
тілеулі 294, 340
тілеуімбет 203, 222
тіней 209, 233

У

уақ 38, 67, 177, 180, 204, 221, 224, 281, 
330
уанас 203, 209

Ұ

ұзын 313

Ү

үйсін 45, 119, 141, 142, 169
үйсінбай 319
үмбетей 216, 217
үрістем 203
үсен 271

Х

хойоттар 9
хошауыттар 9

Ш

шаға 191
шағалақ 237, 238

шағыр 203, 320, 322
шақа 273, 319
шақаман 203, 294
шақтыбай 236
шақшақ 16, 17, 72, 94, 171, 322
шаншар 271, 272
шанышқылы 169
шапырашты 169
шаржыт 170, 171
шегендік 15, 212, 213, 220, 287, 291, 
302
шекті 339
шелек 308, 309
шерубай 308
шоқа 232
шолақ 318
шолан 203
шотан 203
шотана  288
шөкеш 209
шөмекей 87, 88
шұбайлан 163
шұбыртпалы 123, 127, 131, 141, 177, 
326
шүбек 203
шүлебай 229
шүрек 296
шынбай 137
шындәулет 201
шіпек 223

Ы

ыдықбай 204, 209
ысты 169

І

ізбасар 273

Я

яну 204
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ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ТОПОНИМИКАЛЫҚ АТАУЛАР 
КӨРСЕТКІШІ

А

Абыралы 59, 254, 263, 273
Ағасубұлақ 288
Ағашақ бол. 326
Айғай өз. 200
Айыртас 274, 293, 312
Айыртау б. 202, 331
Аккелең болысы 226, 284, 299, 300
Ақанағаш 202
Ақанбұрлық өз.202
Ақбота б. 254, 269
Ақжар 226
Ақкөл  281, 284-286, 301
Ақмола 49, 111, 120, 122, 125, 127, 
136, 139, 148-152, 164, 176-178, 180
Ақмола б. 180, 183, 191, 197, 227, 240, 
288
Ақмола обл. 204, 221, 244
Ақмола у. 224, 226, 242, 268
Ақпетау 281, 289
Ақсай 226, 233
Ақсай өз. 211
Ақсары бол. 243, 254, 255, 257
Ақсу 201, 203, 222, 281, 285, 294, 329
Ақтам 226
Ақтасты өз. 64, 234
Ақтау 241
Ақтау бек. 120, 125, 136, 137
Ақтөбе 221, 226, 235, 237, 327
Ақтүбек 153
Ақши 233, 288
Ақшоқы 233, 237, 268, 298
Алабота 202
Алабұға өз.172
Алакөл 202, 237, 325
Алатау 94, 183
Алқакөл 285
Алтай 59, 98, 105, 178, 285
Алтыбай 281, 285

Алтын Орда 5
Алтын су 259
Алтынемел болысы 336
Алтынтомар 225
Аманқарағай 180, 315, 319, 320-325
Апар өз. 257
Арал 9, 60, 167
Аралтөбе 233
Арбақалған 208
Арқа 26, 43, 100
Арқалық 243, 249, 257, 287
Аршалы  өз. 221, 290
Атағозы 286, 287
Атасу өз. 128
Атбайлар 133
Атбасар 126, 177, 178, 184, 197, 202, 
212, 213, 214, 219, 220
Ащыкөл 295
Ащылы өз. 202, 226
Ащысу 268, 281
Аягөз 10, 68, 80, 92, 94, 105, 179, 185

Ә

Әмудария 338, 339
Әнет 294
Әулиеата 254, 325-329
Әулиежартас 230, 233

Б

Бабық 202
Базар 274
Байғара өз. 383, 384
Байқоңыркөл 233
Байтұғанқақ 234
Бақанас 249
Балқаш 242, 255
Барлық б. 336
Баянауыл 15, 59, 105, 107, 108, 109, 
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112, 126, 169, 176, 178, 183, 184, 281, 
282, 284, 286, 297, 298
Бектас 205
Белағаш б. 279
Берлі 200
Берікқара б. 254
Бескарағай б. 278
Бестөбе  214, 287, 288, 292
Бетпақдала 328
Богасов б.  274
Бозайғыр 238
Болпыш 196
Борамбай өз. 202
Босаға өз. 233, 278 
Бөген өз. 56
Бөкенші өз. 232
Бөрлі б. 266
Бұғылы 117, 269, 329, 333  
Бұланты өзені 64, 80
Бұралқанынтұз к. 382
Бұрлық өз. 255
Бұрнақ өз. 288
Бұхара 22, 42, 169, 325
Бүржар 331

Д

Дағандел бол. 249
Далба 15, 269, 284
Дегелең 267, 268
Делбегетей б. 279

Е

Ебелей к. 713
Егізбалапан  179
Егіндібұлақ 231, 279, 280
Еділ өз. 180
Едірей б. 249, 254, 257, 271
Елек 10, 81
Елібай 42
Емел өз. 337
Еміл өз. 338
Ереймен болысы 237, 285

Ерейментау 15, 66, 68, 191, 283
Ертіс 9, 15, 16, 52, 98, 175-178,  187, 
180, 183, 192, 285, 286, 287
Есен өз. 233
Еспе 292
Есіл өз. 9, 15, 16, 52, 175-178, 180, 
182, 183, 187, 202,  204, 212, 221
Еуразия 5

Ж

Жайылма 279, 315
Жалағаш 193
Жалаңашқал өз. 222
Жалтыр 193
Жамантомар 208
Жаманши қ. 275
Жанбарақ өз. 202
Жангелдин ауд. 73, 94
Жаңақорған бол. 334, 335
Жартас 233, 235, 280
Жартыкөл 202
Жарық 233, 235
Жем өз. 68, 94
Жетіқоңыр құмы 328
Жетісу 58, 68, 73, 80, 94, 150, 154, 157, 
167, 168, 325, 335
Жиделісу өз. 15, 162
Жоңғария 6, 50-52
Жосалы өз. 267
Жөлек бол. 334, 335
Жыланды бол. 202, 230
Жыланды өз. 291
Жыланшық өз. 313
Жыра 202

З

Зайсан у. 181, 189, 274, 276
Зеренді б. 197, 198
Зорманкөл к. 230
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И

Ибегіл өз. 319
Итқума 293

К

Кендерлік б.274 
Кенеарал өз. 238
Кенжеғара б. 156
Кент бол. 243, 254, 255, 259, 328
Кент т. 189
Кентерлау  202
Кеңтүбек б. 277
Кергетас 233, 237, 238, 312
Кокон бол. 277
Көкпекті 16
Көкпекті 223
Көксала 119
Көктерек 208
Көкшетау 16, 66, 101, 105, 117, 118, 
136, 139,  169, 176, 178, 183, 184, 189, 
190-192, 197, 198, 200, 212
Көкшетау б. 204
Көкшетау у. 202
Күлтөбе 7
Күлшоқы 312
Күнбабық 208
Күрші болысы 327, 328
Кішкенекөл 202
Кішітау 16

Қ

Қазақстан 22, 42, 75, 98, 129, 150
Қазалы 334
Қақбақтас 202
Қалғұтан өз. 221
Қалмаққырған 282
Қара Ертіс 274
Қараағаш 231, 233, 234, 275
Қараадыр 237
Қарабалық 163
Қарабиік 293

Қарабөген б. 274
Қарабұлақ 202
Қарағанды  259, 267
Қарайлысай 202
Қаракөл өз. 89
Қарақұл 316
Қарақұм 16
Қараменде өз. 202
Қарамола 284,  293
Қараөзек 16
Қарасу – танаш өз. 235
Қарасу 202, 222, 247
Қаратал  178, 193, 208
Қаратас 268, 290, 293, 325, 337
Қаратау8, 12, 13, 15, 26, 56, 63, 66, 325
Қаратұмсық 225
Қарқара 178, 180
Қарқаралы 14, 21, 33, 68, 106, 107, 
111, 112, 117-120, 131, 151, 242, 243, 
244, 249
Қармыс өз. 257
Қарсақбас 316
Қашғария 169
Қиял 208
Қобда өз. 9
Қозымаңырақ 59
Қопал уезі  335
Қорған 196
Қоржынкөл б. 240
Қос өз. 179
Қоскөл 202
Қостанай 67, 73, 94, 178, 312, 315-317, 
322-324
Қоянды 259, 267
Қу ауд. 243, 245, 249, 254, 255, 274
Құдайменді өз. 233
Құйылыс 157
Құндызды 178
Құрешкі өз. 202
Құрқопа 160
Құрқопа 169
Құсмұрын 105
Қыздынөзенқарасу 202
Қызылағаш 208, 285
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Қызылжар 136, 138, 151, 221
Қызылкөл 170, 216, 217 
Қызылқұм 193, 333
Қызылмола б. 277
Қызылтаң ауд. 133
Қызылтау бол. 15, 59, 256, 257
Қылшақты өз. 169, 202
Қыршымтоғай өз. 202
Қытай 38, 47, 50, 68, 78, 169
Қыят өз. 174

Л

Лепсі у. 179, 335

М

Майлыбай бол. 277
Майлыкөл 238
Майсор қ. 257
Майтерек б. 274, 275
Манақ өз. 233, 241
Маңғыстау 94, 96
Маралды 285, 295
Мезгіл б. 197, 198, 203, 204
Мешкешоқ 208
Мойынты б. 249
Монғолия 174
Моншақты окр. 241
Моңғол Алтайы 9
Мұғалжар10, 66, 81
Мұқыры 280
Мұхшатау 169

Н

Найзатас 312
Нарбақа өз. 235
Наурызым 314
Николаев б. 196
Нұра 14, 15, 49, 168, 169, 176, 178, 
223, 225, 227-229, 247, 249, 257
Нілді б. 231-233

О

Обаған 169, 314, 317
Ойқызыл 208
Ойыл өзені 68, 94
Омбы 48, 74, 100, 101,103, 106, 108,  
111, 112, 117, 119, 125, 178, 182, 183, 
191-197, 204
Омск 167, 208
Оңтүстік Қазақстан 10, 58, 77
Ор б. 96
Орал 242
Орта  (Средняя) б. 210
Орта Азия 20, 89, 148
Орталық Қазақстан 327
Ортау б. 226
Орынбор 40, 74, 89, 90, 95, 96, 125, 
154, 168, 179, 314
Отырар 63, 85

Ө

Өзбекстан 58
Өзен өз. 200
Өкпекті б. 275
Өлеңді 208, 247
Өлеңті 238, 286, 291, 292
Өскемен 167, 182

П

Павлодар 177, 178, 212, 242, 245, 281, 
285, 286
Пайпек 170
Пайпек 170
Перовск уезі 178, 331, 332, 335
Петропавл 148-151, 167, 169, 177, 178, 
182, 190, 204, 206, 208, 212
Покров 190, 191
Полуден бол. 204, 205, 207
Пресновск б. 210
Пресногорьков 210
Приречная болысы 333
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Р

Ресей 22, 37, 44, 47, 48, 75, 78, 87, 
89,90,  94, 96, 100, 105, 120, 121, 150, 
162, 164, 165, 176, 180, 316

С

Саға өз. 273
Сағдағаш 22
Сағыз өз. 94
Садыр-Қамалбұлақ өзені 63
Сайрам 63
Самарқанд 13, 21, 325
Сандықтас 312
Санкт-Петербург 74
Сарой бол. 322
Сартай б. 254, 273-275
Сары су өз. 8, 14, 15, 16, 56, 168, 221, 
232
Сарыарқа 9, 12, 99, 103, 245
Сарыбадыр 205
Сарыботан 170, 16
Сарыкөл 67
Сарымсақты өз. 202
Сарыөлең 319
Сарысу өз. 12, 178
Сарыүзік 205
Сасықкөл 235
Саумалкөл к. 267
Селенті өз. 221
Семей обл. 21, 48, 152, 169, 171, 177, 
179, 180, 183, 185, 186, 242, 255, 273
Семей у. 242, 273, 276
Скобелев б. 333
Скобелев болысы 333
Сожыр өз. 223
Созақ 49
Соқыр өз. 223, 225
Солпы өз. 274
Спасский болысы 223, 226
Становой 204
Сұңқар өз. 233
Сыпсын к. 316

Сыр 6, 15, 20, 32, 62, 133, 168, 178, 
179
Сырдария 82, 105, 133, 148, 167, 172, 
179, 183, 313, 316
Сібір 82, 105, 133, 148, 167, 172, 183

Т

Тай өз. 179
Тайыншы 204, 207
Тақыр 179
Талас өз. 66, 327
Талды  257
Талдыбұлақ 226
Тараз 78
Тарбағатай 9, 52, 181
Тасбұлақ 111
Тастақ өз. 383
Тастемір к. 329
Тастүзек к. 200, 287
Ташкент 21, 32, 33, 45,58, 86, 121, 122, 
131, 133, 141, 169, 340
Текетар 205
Телекөлтата к. 316
Темірші 249, 262
Теңіз б. 218
Теректі 63, 319
Тереңкөл 202, 203, 286
Терісайрық б. 274
Терісбұтақ 202
Теспе өз. 274
Тобыл 131, 167, 168, 170, 173, 174, 
182, 190, 191, 204, 316
Тоқты  т. 337
Тоқтыжыланды өз. 202
Тоқырау 179, 260
Толмаш 208
Томск 168, 182, 190, 191
Торғай 13, 15, 16, 26, 76, 94, 148, 149, 
150, 153-156, 159,160-162, 164, 166, 
170, 173, 178-180, 185, 197, 204, 242, 
312-316, 324
Тосын  16, 63, 73
Троицк 48, 167, 185, 283
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Түркістан 10, 32, 63, 68, 72, 80, 93, 94, 
133, 134, 141, 145, 165, 167, 180, 183, 
191, 245, 285

У

Уфа 74

Ұ

Ұзынбұлақ 200, 290
Ұлытау 8, 10, 14, 15, 33, 66, 81,  122, 
169, 177
Ұрқаш к. 320
Ұрқашы өз. 226

Ү

Үкілі 200
Үкіліқазлық 169
Үлкенманақ өз. 226
Үлкенмая өзені 16
Үлкіаяқ 170
Үңгірлі 288
Үшбұдрық 169
Үшқара 312

Ф

Ферғана облысы 21, 325

Х

Хиуа 13
Ходжент 11

Ц

Цин - Цзянь 105

Ч

Черняев уезі 325, 326, 329

Ш

Шағамбай өз. 226
Шаған 15, 179, 279
Шағанақ к. 329
Шақаман өз. 221
Шақшан 284, 285
Шалқар б. 203
Шалқар көл 14, 197, 198
Шар 179
Шарық өз. 202
Шерубай Нұра  223, 235
Шет 179, 255
Шиелі 287, 314, 319, 334
Шоқшан б. 296
Шолақарық 228
Шолақжота 312
Шортанды өз. 223
Шошқакөл 316
Шөптікөл 223, 226
Шу 14, 15, 68, 85, 94,134,  177, 185, 
212, 247, 325
Шұбар бол. 322, 323
Шұбаркөл 63
Шұбартау ауд. 249
Шұңқыркөл 228
Шығыс б. 197, 198
Шымкент уезі 68, 178, 330
Шыңғыстау 15, 169, 189, 247
Шідерті  18, 247, 291, 292, 312
Шілікті б. 329, 330, 331

Ы

Ырғыз өзені 26, 161
Ырғыз у. 14, 15, 68, 85, 94, 177, 185
Ыстан б. 208

І

Ішім болысы 221, 222
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