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Кіші жүздегі Жетіру тайпалар одағына мүше Керейт тайпасы 
өзіндік тарихы, мәдениеті, орналасқан аймағы бар тайпалардың 
бірі болып табылады. Ел аузындағы шежіреде керейттер Жетіру 
тайпаларының арасында төртінші, кейде бесінші орынды иелен-
ген. Мұның өзі керейттердің санының аздығына     байланысты 
болса керек.

Керейттер тарихын жазуда бірқатар қиындықтар кездескендігін 
де жасырмаймыз. Зерттеуімізге қолбайлау болған мына төмендегі 
жайттарды айтпақшымыз. Олар: біріншіден, жалпы керейттер та-
рихына қатысты деректер, соның ішінде жазба деректер өте аз. 
Екіншіден, ғалымдар мен зерттеушілер керейттер мен керейлерді 
бір-бірімен шатастырып, нақты тұжырым айта алмайды. 
Үшіншіден, зерттеушілер керейттердің орналасқан аумағы туралы 
ортақ пікірге келе алмай отыр. ХІІІ-ХІV ғасырларда керейттер Іле, 
Талас өзендерінің аңғарларына Моңғол үстіртінен ығысып келген 
болса, ХV-ХVІІ ғасырлардағы қоныстанулары туралы мәліметтер 
жоқ десе де болады. Олардың Ұлы жүз аумағына келу себептерінің 
сыры ашылмаған. Дегенмен ХVІ-ХVІІ ғасырларда керейттердің 
өзбектердің жеріне өтіп, одан бері қарай Сырдария өзенінің бойы-
на орналасқандары туралы орыс деректері мағлұмат береді. Осы-
лайша керейттер ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Сыр бойына біршама 
тұрақтап, қоныс тебе бастаған.

Керейт тайпасының ішінде өз кезегінде халыққа танымал, 
ұлттық тарихымыздың мақтанышы болар тарихи тұлғалардың 
да болғандығына көз жеткіздік. Тәуке ханның замандасы, сырла-
сы Бидас би, жеті адамға жан бітірген Мүсірәлі абыз қазақ халқы 
үшін бір төбе болса, елінің азаттығы үшін арпалысқан Тайлақ 
батыр, Кенесары, Наурызбай төрелерді жырлаған Нысанбай жы-
рау бір төбе. Аталған тұлғалардың елінің ертеңі үшін қосқан 
үлестерін, мәдениетін марқайтудағы шығармашылықтарының 
маңызын айқындау, оларға қатысты тың деректерді тарихи 
айналымға қосу қазақтың ру-тайпалар тарихына байланысты зерт-
теу жүмысымыздың өзектілігін арттырып, дәйектей түседі.

Керейт тайпасының тарихы сонау Қазақстан аумағында алғашқы 
тайпалар бірлестігінен басталады. Көне қытай деректерінде 

КІРІСПЕ
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қаңлылар   мен   керейттердің түбі бір   бауырлас тайпалар болған-
дығы жайлы мағлұматтар кездеседі. Түркі дәуірінде керейттердің та-
рихы  Еуразия кеңістігіндегі  түркілер  империяларының дамуымен 
тағдырлас болған. Өзге де түркі тайпалары тәрізді керейттер ежелгі 
орта ғасырлардағы дүбірлі тарихи оқиғаларға белсене араласып, 
өздерінің әлеуметтік, саяси мәртебесін көтеру үшін барлық күш-
жігерлерін жұмсады. ІХ-ХІ ғасырларда керейттер өз алдына дер-
бес  хандық құрды.   Шыңғыс ханның билікке келіп, саяси жағынан 
күшеюіне бірден-бір ықпал еткен де керейттер еді. Алайда, олардың 
бір бөлігі Шыңғыс ханға наразылық білдіріп, оған қарсы шыққан 
еді. Нәтижесінде Шыңғыс әскерлерінің қысымымен Моңғолия 
жерлерінен ығысып, Қазақстан аумағына келуге мәжбүр болды. 
Ал екінші бір бөлігі Шыңғыс ханның жаулап алу жорықтарында 
оның әскері қүрамында соғысып, Орта Азия жерлеріне дейін жетті.

Алтын Орда мемлекеті құрылған кезде керейттер екіге бөлініп, 
бір бөлігі Оңтүстік Қазақстан, екінші бөлігі Қазақстанның Шығыс, 
Орталық аймақтарын мекендеді. Алтын Орда ыдыраған тұста 
керейттердің басым бөлігі Моғолстан хандығының қүрамында 
өмір сүрді. Қазақ хандығы құрылған кезде Іле, Талас өзендері 
бойындағы керейттер Ұлы жүз қүрамына еніп, керейттер деген 
бастапқы этникалық атауын сақтап қалды. Шығыс және Орталық 
Қазақстанды мекендеген керейттер керейлер деп атанып, Орта 
жүздің белді тайпаларының біріне айналды. Ұлы жүз құрамындағы 
керейттер ХVІ-ХVІІ ғасырлардағы тарихи оқиғаларға байланысты 
Кіші жүздегі Жетіру бірлестігіне қосылған.

Еліміздің тәуелсіздігі тарихтағы ақтаңдақтарды ашып қана 
қоймай, оның олқылықтары мен кемшіліктерін айқындап, олар-
дан арылудың қажеттілігін, мүмкіндіктерін көрсетіп берді. Сон-
дай мүмкіндіктердің бірі - Қазақстан аумағында ғана емес, түркі 
тілдес мемлекеттердің аймағына шашырай орналасқан керейт-
тер тайпасының тарихын дербес зерттеу. Өйткені, керейттердің 
өткенін зерделеу тек Кіші жүз тайпаларының, қазақ  халқының ғана 
емес, түркі тілдес елдердің де тарихын тың көзқарастармен, соны 
пікірлермен, салмақты ғылыми деректермен толықтыруға жағдай 
жасайды. Осындай бағыттағы зерттеу жүргізуімізге қолда бар та-
рихи деректер, ғылыми зерттеулер, мұрағат құжаттары, шежіре 
мұрындық болды.
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Фольклорлық деректердің ішінде Керейт тайпасының шежіресінің 
өзіндік ерекшеліктері бар. Алайда, олардың шежіресі негізінен 
кеңестік кезеңде зерттелген. Дегенмен, күні бүгінге дейін керейт-
тер шежіресінің толық әрі нақты нұсқасы жазылмай келеді. Бұл да 
біздің зерттеуімізде айтарлықтай қиындықтар тудырды. Әйтсе де, 
оны нақтылауға біз өз үлесімізді қосуға ұмтылдық.

Жоғарыда айтқанымыздай, ұзақ уақыттар бойы назардан 
тыс, Отан тарихының көлеңкесінде қалып келген керейттердің 
өткенін, олардың өркениеттік дамудағы үлестерін, қазақтың ру-
тайпаларының арасындағы орнын аныктау тәуелсіз елдің ке-
мел болашағы үшін аса қажет. Себебі, ұлттық тарихымыз жеке-
леген рулар мен тайпалардың кешегісіне зер салып, зерттеумен 
толықтырылады, оның мазмүны байып, маңызы арта түседі.

Оқырманға ұсынылып отырған қазақтың Жетіру тайпа 
бірлестігінің белді мүшесі Керейт тайпасының тарихы ықшам 
түрде, көптеген тың деректер мен мәліметтердің негізінде жазыл-
ды. Керейт тайпасының тарихын жазу оларды басқалардан жоғары 
қойып, дәріптеу емес, қазақтың ру-тайпаларының көптомдық та-
рихын қалыптастырудағы алғашқы қадамдарымыздың бірі деп 
қабылдаңыз, оқырман қауым. Осы еңбегімізді ескеріп, қадамымызға 
баға беру өздеріңіздің құзырлықтарыңызда ағайын!
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Жетi атасын бiлмеген ер жетiм,
Жетi ғасыр тарихын бiлмеген ел жетiм.

Халық мақалы 

“...Қырғыз (қазақ-ред.) халқының әрбiр жеке 
руының шығу тегiн, алдын ала зерттемей, 

сондай-ақ оның кiммен және қандай уақыт- 
тарда бас қосқанын анықтамай қырғыз 

(қазақ - ред.) халқының тарихи тағдырының
жалпы көрiнiсiн көзге елестету мүмкiн

емес”.
М. Тынышбаев 

БІРІншІ ТАРАу

ҚАзАҚ Ру-ТАйПАлАРының ТАРиХын зЕРТТЕудІң 
ТЕоРиялыҚ-МЕТодологиялыҚ МӘСЕлЕлЕРІ

§ 1. Мәселенің өзектілігі

Қазақ халқының тарихы рулық-тайпалық құрылымдармен тығыз 
байланысты екендiгiн ешкiм де жоққа шығара алмайды. Қаласақ 
та, қаламасақ та бұл бiздiң ұлтымыздың тарихына тән сипат болып 
табылады. Тайпалық-рулық қауымдастық ерекшелiктерi бiздiң 
заманымызға дейiнгi мыңжылдықтардан бастау алып, кешегi 
ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы кеңестiк дәуiрдiң берiк орнығу 
кезеңiне дейiн бiздiң ата-бабаларымыздың әлеуметтiк, саяси-
шаруашылықтық өмiрiмен тығыз, бiте қайнасып, өрбiп, өрiстеп 
келдi. Бұл ғылымда дәлелдеудi қажет етпейтiн аксиома!

Кеңестiк тоталитарлық жүйе рулық қауымдастықты ғана емес, 
осы негiзде өркендеген қазақ халқының өзiндiк рухани болмысын, 
дәстүрлi шаруашылыққа негiзделген күллi өмiрiн күйретiп 
жiбердi. 

Бүгiнде шүкiршiлiк, бiз адамзат қоғамының жаңа даму сатысы 
- өркениеттi демократиялық қоғамға ұмтылудамыз. Бұл ғаламшар-
дың басым көпшiлiгi ұстанған, басты мақсатқа бағытталған, үрдiстi 
дамудың шұғылалы да, сәулеттi ұстанымы екендiгi күмәнсiз. 
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Тәуелсiздiк алған елiмiздiң осындай айқын жолдағы аршынды 
қадамдары халқымызды рухани рухтандырып, саяси сергiтiп 
қана қоймай, өзiмiздiң өткенiмiздi танып бiлуге деген ғаламат 
құштарлықты, екпiндi, ынтаны жоғары деңгейге көтерiп жiбердi. 

Бұл оң қол, сол қолын танып, еңсесiн көтерiп тәуелсiз ойлай 
бастаған кезкелген халыққа тән жаңа қасиеттер мен сипаттар. 
Сондықтан да болар бiздiң зиялы қауым төл тарихымызды жазуға, 
жариялауға белсендi бет бұрыстар жасап үлгердi. Мұның өзi ең 
жоғарғы мемлекеттiк деңгейде қолдау да тапты. Арнайы “тарих 
жылы” да жарияланды. 

Солай бола тұрса да, Қазақстан тарихы бұрынғы бес томдықтың 
көлемiнен аспай қойды. Елiмiздiң тарихына байланысты баспалардан 
қаптап шығып жатқан “Қазақстан тарихы” оқулықтары да негiзiнен 
басты мәселелерде бiрiн-бiрi қайталаудан ұзай қоймады. 

Мұндағы тағы бiр басты кемшiлiк, бiздiң ойымызша, 
ежелгi дәуiрлерден ХХ ғасырдың 30-жылдарына дейiнгi үлкен 
тарихымызды жазуда жекелеген тайпалық одақтар мен алғашқы 
мемлекеттiк құрылымдар тарихын зерттеуден әрiге бара қойған 
жоқпыз. Бұлардың қатарында сақтар, түрiктер, ғұндар, әртүрлi 
қағанаттар, қыпшақ, үйсiн, қаңлы, жужан, түргеш, қырғыз, 
қарлық, ұйғыр, қарахан, қарақытай, керейт, найман, сармат, огуз 
мемлекеттерi бар. Тайпалық-этникалық негiзде құрылған бұл 
одақтардың рулық құрылымдары тарихымызда әлi толық ашыла 
қойған жоқ. 

Тарихымызда моңғол басқыншылығынан кейiнгi пайда болған 
мемлекеттiк бiрлестiктер негiзiнен әлi де біржақты жазылуда. 
Олардың рулық-тайпалық құрылымы және осы құрылымның 
ордалық мемлекеттер мен хандық бiрлестiктердiң саяси, әлеуметтiк 
және әскери өмiрiндегi, дәстүрлi шаруашылық пен болмыстағы 
маңызды да шешушi рөлдерi және алатын орны туралы арнайы да 
ауқымды еңбектер тарихнамамызда жоқтың қасы. Алғашқы қазақ 
хандары тұсында мемлекетiмiздiң шаңырағын көтерiскен тайпалар 
тарихы да әлi күнге дейiн тарихымызда үстiрт те жалпылама 
баяндалып келе жатқаны құпия емес. Мұның төңiрегiнде ойланатын 
мәселелер де жеткiлiктi. Шын мәнiнде, кейiнiрек “қазақ” деген 
халықты құраған осы ежелгi тайпалар тарихы көптеген рулар 
тарихынан тұратынын да ескере бермеймiз. Бұл маңызды мәселенi 
этнографтар ғана төңiректегендiктен, бiзде тарихшылар, археологтар, 
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тарихнамашылар, деректанушылар және т.б. тарапынан қазақ 
руларының сан-салалы және қилы тарихы әлi де салиқалы түрде және 
толыққанды зерттеле қойған жоқ. Мұнда ескеретiн тағы бiр мәселе, 
рулар тарихын шежiремен ғана шектегiсi келетiндер қатты қателеседi. 
Шежiре - тарих емес, ол ата-баба жылнамасын бiршама анықтап 
беретiн тарихи дерек. Ал тарихи дерек тарихқа қызмет етуi үшiн, 
әрбiр қазақ руының халқымыз бастан кешкен тарихи процестердегi 
өзiндiк, соны және ерекше тарихын айқындап алуымыз керек. Мiне, 
сонда ғана бiздiң ұлттық тарихымыз ауқымды сипат алып, кең 
құлашпен көсiлiп жазылады. Ал ендi бұрынғыша бәрiмiзге белгiлi 
тарихи дәуiрлердi, кезеңдердi және сатыларды, сондай-ақ қазақты 
құраған негiзгi тайпалар тарихын ғана жалпылама түрде қамтып жазу 
керiсiнше, тарихымызды жазудың методологиясын таптаурын болған 
ескi соқпаққа түсiредi. Бүгiнде “Қазақстан тарихы” оқулықтарына 
байланысты мұндай ахуалдың айқын көрiнiс берiп отырғаны құпия 
емес. Мұның өзi қызықты да тартымды және күрделi тарихымыздан 
басқаларды, әсiресе,  өзiмiздiң жас ұрпақты бездiредi. Оны оқып-
үйренушiлер қатарын сирете түседi. Осыған байланысты көбiмiз 
тарихтың тартымды жазылуы тиiстiгiн түсiне бастадық. Мұның 
өзi кейбiр авторларды тарихымызды жазудың балама жолдарын 
iздестiруге де итермеледi. Алайда, мұндай ұстанымдар да күрделi 
тарихымыздың “ақтаңдақтарын” жоюға, жоғалтқандарымызды 
табуға, ең бастысы, тарихи шындықты қалпына келтiруге құлшына 
қызмет ете қойған жоқ. Себебi, тарихымызды балама жолмен 
жазуды ұсынған жекелеген авторлар жоқ жерден сенсация iздеп, 
тарихи сананы ақиқаттан ауытқытатын бөтен бағыттарға жетелеп 
кеттi. Бұдан тарихымыз ұтты деп айта алмаймыз. Керiсiнше, тарихи 
шындық кей тұста оқырманға бұрмаланған түрде жететiн бағыт 
алды. 

Мұндай тарихымызды жазудағы сәтсiздiктердiң орын алуының 
басты себебi бiздiң ойымызша мынада - қазақ халқының өзiнiң 
дәстүрлi тайпалық-рулық тарихи даму жолын, осы маңызды да 
күрделi мәселенi бүгiнгi қоғамымызда кеңестiк кезеңнен бастау алып 
қалыптасқан “рушылдық” пиғылдардан сақтану психологиясының 
жолына “құрбандық” еттiк. Рушылдық тәрiздi өркениеттi қоғамға 
жараса бермейтiн ұнамсыз құбылыстан құтылудың айқын жолы, 
бiздiңше, өзiңнiң руыңды, шыққан тегiңдi, ата-баба шежiресiн 
ұмыту емес (бiз бұл жолмен кеңестiк коммунистiк құрылыс  
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жылдарында жүрiп көргенбiз). Керiсiнше қазақты ұзақ тарихи 
дамуымызда ұлт етiп құраған осы рулар мен тайпалардың нақты 
тарихын терең және жан-жақты бiлу ғана ортақ ұлттық мүдденi ту 
етiп көтеретiн иманды қазақ азаматын қалыптастыра алады. Яғни 
ұлтымыздың әлеуметтiк рулық құрылымы туралы терең бiлiм ғана 
ұлтты жаңа сапалы деңгейге көтередi. 

Рулар тарихын арнайы және тереңдетiп жазу әрбiр қазақ 
азаматының ата-бабаның ерлiк iстерiн, салт-дәстүрiн, рухани-
дiни наным-сенiмiн құрметтеуiне жол ашады, оның ұлтын, елiн, 
туып-өскен жерiн жан жүрегiмен сүйетiн нағыз патриот болып 
қалыптасуына зор мүмкiндiктер бередi.

Бүгiнде Батыстың және Еуропаның бүгiнгi мәдениетiнде ұлттық 
дәстүрлi құндылықтардың екiншi қатарға ысырылуы, азғындаған 
ұрпақтың үстемдiгiне жол ашып берді. Мұның ұлтымыз үшiн қаупi 
аса зор. Бұған бiз өзiмiздiң дәстүрлi рухани құндылықтарымыз бен 
ұлттық тарихымызды қарсы қойғанда ғана қорғана аламыз. Егер 
осы айтылғандарды мойындар болсақ, қазақ қоғамын құраған 
рулар мен тайпалар тарихын тереңдете зерттеу қажеттiгi өзiнен-
өзi туындайды. 

Бұл тақырыптың тарихымыз үшiн өзектi де маңызды болатын 
тағы бiр жағы - қазақ халқын құраған әрбiр тайпаның немесе рудың 
өмiр жолында ортақ этникалық, саяси-әлеуметтiк заңдылықтармен 
қатар өзiндiк ерекшелiктері де аз емес. Оларды зерттеп-бiлудiң 
ұлт тарихының толыққанды болып жазылуына, тарихымыздағы 
“ақтаңдақтарды” жоюға және жалпы қазақ халқының күрделi 
тарихи жолындағы оған тән құбылыстар мен процестердi айқын-
дауға үлкен ықпал жасары сөзсiз. 

Мұндайда мынаны да айтпасқа болмас: қазақтың әрбiр 
тайпасының немесе руының тарихында қайталанбас тарихи 
оқиғалар орын алды. Тiптен, жалпы ұлтымызға ортақ процестерде 
де, шиеленiстi тарихи құбылыстарда да әрбiр қазақ тайпасының 
немесе руының өзiне ғана тән үлесi бар. Жағдайдың мұндай 
болуына рулар кiнәлi емес, керiсiнше, бұл ұзақ мерзiмдi қамтитын 
тарихи-географиялық, әлеуметтiк-саяси, этникалық-мәдени 
процестердің нәтижесi. 

Тарихтың осынау ащы шындығын айналып кете алмаймыз. 
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Осы тұрғыдан алғанда ұлтымыздың тарихындағы әрбiр рудың 
орнын және рөлiн айқындау - тарихымызды түгендеу ғана емес, 
халқымыздың ұлттық тарихи ерекшелiктерiн ескеру де болып 
шығады. Бүгiнде әркiм өзiнiң руын ғана дәрiптейтiн көзқарастың 
заманы әлдеқашан өткен, керiсiнше, әрбiр азамат өзiнiң рулас ата-
бабасының ұлтымыздың өркендеуiне қосқан үлесiн айқындап, 
дұрыс пайымдайтын уақыт басталды. 

Оның үстiне кеңестiк жүйеге дейiн қазақтың әрбiр руының 
өзiндiк атақонысы, шаруашылықтық көшу жолдары, ел басқарған 
ру басылары, от ауызды, орақ тiлдi шешен-билерi, қол бастаған 
ерен батырлары, ұлтымыздың рухани, дiни және мәдени өмiрiнде 
iз қалдырған айтулы сал-серiлерi, дарынды әншi-күйшiлерi, 
адуынды жыраулары және т.б. болғанын да ешкiмнiң жоққа 
шығара алмайтыны айдан анық. Қазақ руларының тарихын бiлу 
деген сөз осындай тарихи тұлғалардың тарихын мақтаныш тұту 
және болашаққа үлгi ету болып шығады. 

Рас, бiз iрi тұлғаларды рулық емес, ұлттық деңгейде насихаттауға 
дағдыландық. Әрине, бұл өте құптарлық нәрсе. Солай бола тұрса да 
олар белгiлi бiр тарихи кезеңдерде өздерiнiң руымен бiрге, рулық-
тайпалық әлеуметтiк қоғамда әрекет жасағанын неге ұмытуымыз 
тиіс. Мұндай тарихи бейнелер тарихы өзiнiң туған руының ортақ 
тарихынан жеке дара және дербес қаралмауы керек. Руды ұмытып, 
ұлт жасаймыз деу тарихи қателiк. Бiз рулық-тайпалық ерекшелiктi 
есте ұстағанда ғана зерттеу барысында тарихи тұлғаның шынайы 
да айқын және толыққанды бейнесiн жасай аламыз. Бұл мәселе 
кеңестiк тоталитарлық жүйеге дейiн әрқашан ескерiлiп келдi.

Орыс отарлауы орныққанға дейiн қазақтардың өздерiнiң 
есiмдерiне ру-тайпа аттарын тiркеп айтқаны, әкелерiнiң есiмдерiнiң 
орнына дәл осы рулар мен тайпалар аттары жазылғаны (қоңырат 
Алатау, шақшақ Бөгенбай, шапырашты Қарасай, тарақты Байқозы, 
албан Райымбек, шекті Жанқожа және т.б.) қазақ тарихынан 
хабары бар кiсiлерге белгiлi. Бұл туралы “Оренбургский листок” 
басылымының 1880 жылғы 10 тамыздағы 33-нөмірiнде этнограф 
Р.Егнатьев арнайы жазған едi1. 

1 Қараңыз: Егнатьев Р. Киргизы Оренбургского ведомства в XVІІІ столетии. // 
Оренбургский листок,
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Тарихи шындық дәл осылай бола тұрса да бүгiнгi тәуелсiздiк алған 
тарихымызда бұрынғы кеңестiк кезеңдегi тарихи бұрмалаулардан 
толық бас тарта алмай, қазақтың көшпелi рулық қауымында өмiр 
сүрген, белгiлi бiр ру-тайпа өзiнiң ортасынан шығарған тарихи iрi 
тұлғалардан жалпыұлттық, рулық емес жалпы қазақтық бейнелер 
жасауға құлшына кiрiстiк. Ниетiмiз әрине жақсы-ақ! Алайда, осы 
жерде: жақсы ниетке неге тарихи шындықты ескермей баруымыз 
керек? ұлттық деңгейлердегi алыптарды ортасынан шығарған 
рулар мен тайпалар жаңа жағдайда неге “ұмыт” қалулары тиіс? 
Халықтың тарихи санасында Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей 
Қабанбай деген есiмдермен қалған ұлттық тұлғаларды жаңа 
жағдайда неге басқаша атауға тиiспiз.

Батырларға өз орталарынан алғашқы жасақтарды жинап берген 
“қанжығалы” немесе “қаракерей” рулары тарихымызда неге ұмыт 
қалулары керек? - деген тәрiздi қисынды сауалдар туындайды. 
Осылардың мазмұнына тереңдеп үңiлсек, бұлар сауалдардан гөрi 
бүгiнгi жаңадан жазылуы тиiс этникалық, ұлттық тарихымызға 
қойылатын талаптарға көбiрек ұқсайды. Бұдан шығатын 
қорытынды да бiр ғана - бүгiнгi тарихта да бұрынғы рулық 
қауымдағы тарихи тұлғаларды жаңаша әсiрелетпей, бұрынғыша 
рулармен, тайпалармен тұтас қарастыруға мiндеттiмiз. 

Қазақ қашанда “жетi атасын бiлмеген жетесiздердi” құрметтей 
қоймаған. Мұның астарында ата-бабаға деген шынайы 
бауырмалдық, туыстық және қандастыққа негiзделген абзал 
сезiмдер жатыр. Мұндай зерделiлiкке шақырудың басқа тұрғыдан 
алғанда да көптеген артықшылықтары баршылық. 

Ұлтымызға тән тағы бiр ерекшелiк - ағайынды, туысты, құда-
жекжатты, дос-жаранды, жиен-нағашыны әрқайсысын өз орнымен 
қастерлейтiн қасиеттердiң басымдығы дер едiк. Бүгiнгi жаһандану 
заманында ғасырлар бойы қанымызға сiңiп, берiк дәстүрiмiзге 
айналған осынау асылдарымыздан ажырап қалмаудың жолын 
тынбай iздестiргеніміз абзал. Қазақтың рулық-тайпалық тарихын 
терең бiлген азамат бөтен жұрттың алдында өзiнiң ұлтының 
жоғарыдағыдай өзiндiк, қайталанбас қасиеттерiн мақтаныш етуге 
және оларды көздiң қарашығындай қорғап қалуға белсендi жұмыс 
жасайтын болады. 
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Осы айтылғандар бiздi қазақ тарихын жазудың этникалық және 
тың методологиялық бағыты ретiнде - ру-тайпалар тарихын кеңiнен 
және арнайы зерттеуге ұмтылдырып отырғанын атап көрсетемiз. 
Қазақ ұлты аман болса, алда оның тайпалық-рулық тарихының 
көп томдығы да жазылатынына бiз күмәнданбаймыз.

Жалпы қазақ халқының рулық-тайпалық қауымдастық арнасында 
өрбiген тарихын жазудың негiзi бұрынғы ғасырлардан бастау 
алатынын да ұмытпауымыз керек. Қазақ руларының тарихын жазудан 
қашқақтайтын зерттеушiлерге П.И. Рычковтың2, В.В. Вельяминов-
Зерновтың3, А.И.Левшиннiң4, Шәкәрiм Құдайбердiұлының5, А.И. 
Аристовтың6, Г.Е. Грумм-Гржимайлоның7, В.В. Бартольдтың8, 
ақырында өзiмiздiң М. Тынышбаевтың9 еңбектерiне назар 
аударыңыз дер едiк. Халқымыздың рулық-тайпалық тарихын 
белсендi, тиянақты, әрi терең зерттеген осындай ғалымдар болмаса 
бүгiнгi Қазақстан тарихы толыққанды бола алар ма едi? Әрине, 
жоқ. 

Алайда, осындай салиқалы да байсалды зерттеушiлер салған 
айқын жол кеңестiк-тоталитарлық жүйе тұсында үзiлiп қалды. 

Қазақ рулары мен тайпалары тарихын зерттеушілер қуғында-
латын болды. Енді бұл бағытты жалғастыру және болашаққа апару 
тарихымызды жан-жақты толықтыра және байыта түспек. 

Бұл мiндеттi бүгiнде тәуелсiздiктiң еркiн тыныстай бастаған 
тұсында тарихшылар белсендi қолға алмаса мұнымен кiм 
айналысады. Бiздiңше, осыны мықтап ойластыратын кез келдi. 

2 Рычков П.И.  История Оренбургская (1730-1750). -   СПб. 1896.
3 Вельяминов-Зернов В.В.  Исследование о Касимовских царях и царевичах. -  СПб., 

1864.1880, 10 августа, №33.
4 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей. 

2-басылуы.  - Алматы, 1996.
5 Құдайбердіұлы Шәкәрім.  Түрік қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. - Алматы, 

1991.
6 Аристов А.И.  Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 

сведения об их      численности. -  СПб., 1897.
7 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. - Т.2. Л., 1926.
8 Бартольд В.В.  Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. 

-  М., 2002.
9 Тынышпаев М. История казахского народа.  - Алматы, 1993.
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Кеңестiк тоталитарлық жүйенiң орнығуына дейiнгi қазақ 
халқының тарихын жазумен әуестенушiлер рулық-тайпалық 
бiрлестiктердiң түбегейлi орнығуының арқасында қазақ деген 
ұлттың этникалық тұрғыда жүйелi түрде ұйысып, қалыптасқанына, 
әрбiр ру мен тайпаның өздерiнiң туған өлкелерiн, көшу жолдарын, 
жайылымдарын және қыстауларын сыртқы жаулардан белсендi 
қорғап, оларды үздiксiз ұлғайта берулерiнiң нәтижесiнде, сандары 
көптеген халықтардан әлдеқайда аз болған қазақтардың бүгiнде 
Қазақстан деп аталатын аса ауқымды территорияны басқаларға 
бермей ұстап қалғанына баса мән бере қараулары керек деп 
ойлаймыз. Қазақ ұлтының басын құрап, осындай ұлы да мәрт, 
ержүрек те дарқан және жомарт мiнездi ерекше халықты тарихтың 
көрнектi сахнасына алып шыққан бүгiнде бәрiмiзге белгiлi 
қазақтың 40-тан астам руының ежелгi заманнан бастау алатын 
шынайы тарихы әлi күнге дейiн жүйелi де тұтас жазылған жоқ. 
Сондықтан да қазiргi кезеңде кiтап түрiнде оқырман қауымына 
ұсынылған тарихымыздың жүдеу-жадау, өзге тұрмақ өзiмiздi де 
қанағаттандырмайтындай деңгейде қалып отырғаны ешкiмге 
құпия емес. 

Бұдан әрине әркiм өзiнiң қандас руының ғана  тарихын  жазулары  тиіс 
деген бiржақты тұжырым туындамауы керек. Қазақ тарихшылары 
үшiн қазақтың кез келген ру-тайпасының тарихы ұлт тарихының 
құрамдас және ажырамас бөлiгi болып табылады. Ғылыми 
зерттеуде өзiңнiң руыңның тарихын ғана меншiктенiп алатын 
өзiмшiлдiкке, “менiң руымның тарихын басқалар жазбауы керек” 
деген қызғаншақтыққа, көреалмаушылыққа жол берiлмегені абзал. 
Қазақтың әрбiр ру-тайпасының тарихының күллi қазаққа ортақ 
екендiгiн естен шығармауға тиiспiз. Зерттеушi үшiн рудың үлкен-
кiшiсi жоқ. Әрбiр, тiптен, сандары аз рулардың да ұлтымыздың 
өмiрiнде өзiндiк орны, үлесi және рөлi бар. Рулар тарихын ғылыми 
тұрғыда зерттеу арқылы бiздер ұлт тарихын толық зерттеуге 
барамыз. 

Қазақ руларының тарихи тағдырларын тереңдете, жан-жақты 
зерттеу тарих тауқыметiмен шашырай қоныстанған кейбiр 
қазақ руларының өткенiне тән тарихи құбылыстардың тылсым 
астарларын айқындап алуымызға көп көмек көрсетсе керек. 
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Шежiрелiк тұрғыдан қарағанда да қазақ ру-тайпалары тағдырында 
анықталмаған мәселелер  баршылық. Шежiренiң  әртүрлi 
нұсқалары рулар тарихынан құнды мәлiметтер берумен қатар, 
мәселе мазмұнын шатастыра да түседi. Оның үстiне  шежiрелер 
әртүрлi баламалар түрiнде де кездеседi. Мұндайда шынайы 
да салмақты тарихи талдау ғана  көмекке  келе алады.  Жалпы 
алғанда, көптеген рулардың әртүрлi шежiрелiк нұсқаларының 
өздерiнiң зерттеушiлерiн күтiп жатқандары өмiрiмiздiң шындығы. 
Бұл мiндеттi рулар тарихын жан-жақты зерттеген ғалымдар ғана 
жүзеге асыра алатыны да жасырын емес. 

Қазақ руларының ежелгi тарихына тереңдеп барғанда түркi 
тайпаларының ортақ шығу тегiн де ұмытпауымыз керек. Қазiр 
ғылымда қабылданған түсiнiк бойынша, түркi тектес халықтардың 
ру-тайпаларының қалыптасуы Алтай дәуiрiнен бастау алады. 
Бұл әсiресе, тiлдiк ерекшелiктерден айқын байқалады. Мұны 
белгiлi түркiтанушы Н.А. Баскаков жасаған сызбадан айқынырақ 
аңғарамыз (Сызбаны қараңыз). 

Мұнда, әсiресе, түркi тiлдес халықтардың тарихи Отаны Саян-
Алтай өңiрi екендiгi дәлелдiрек көрсетiлген. Яғни алғашқы түркi 
тайпаларының рулық-тайпалық бiрлестiктерi және мемлекеттiк 
одақтары негiзiнен осында дүниеге келген және қазiргi қазақ жерi 
арқылы батысқа қанат жайған. Бұдан шығатын қорытынды кейiнгi 
қазақ руларының ата-бабаларының терең тамырлары сонау түркi 
дәуiрлерiне таралып кеткен. 

Оғыз-қарлық-қыпшақ бiрлестiктерiнен бастау алған қазақтың 
ру-тайпалары көптеген қилы тарихи кезеңдердi бастан өткiзiп, 
өзiнiң мемлекеттiгiн - Қазақ хандығын құра алды. Көшпелi ру-
тайпалардың бiр орталыққа бiрiккен мемлекетiн ұйыстырудың өзi 
сол заманда адамзат тарихындағы ұлы ерлiк еді. Бұл мемлекеттiң 
этно-әлеуметтiк тiрегi, ынтымағы жарасқан, “ел басына күн туып, 
ат ауыздығымен су iшкен” заманда “бiр жағадан бас, бiр жеңнен 
қол” шығара бiлген қазақ рулары мен тайпалары болды. Алайда, 
орыс отарлауы және кеңестiк-тоталитарлық билiк қазақтың 
дәстүрлi қоғамын күйретiп жiберуге әрекет жасады. Әсiресе, ХХ 
ғасырдың 20-жылдарынан бастап, қазақ рулары мен тайпаларына 
ашықтан-ашық жаулық көзқарас көрiнiс бердi. Қазақтың ру-
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тайпаларын түгендемек түгiл, адамдардың өздерiнiң туған ата-
бабаларының есiмiн естен шығаратын, яғни дәстүрлi тарихи сананы 
аяқ асты ететiн рухсыздану, русыздану және ұлтсыздану заманы 
басталды. Иншалла, бүгiнде елiмiз еңсесiн тiктеп, өткен тарихына 
байсалды көз жүгiрткен заманда жоғарыда әңгiмеленген ұзын-
сонар тарихымыз неге назардан тыс қалуы керек?! Рушылдықтан 
қорқамыз деп, өзiндiк ерекшелiгi бар, шын мәнiнде, өткенi ру-
тайпалардың iс-әрекетiнен құралған ұлтымыздың тарихын көпе-
көрнеу байқамай, қазақ тарихын, тайпалар мен рулар тарихын 
екшелеп алмай-ақ, “ұлттық”, “халықтық” деген жалпылама ұрандар 
тасасында “жауырды жаба тоқып” жаза беремiз бе? Рулар тарихын 
ұлт тарихына қарсы қойғанымыз қалай болады?! 

Сонда бiз қазақты этникалық тұрғыдан құраған әрбiр рулардың 
алғаш өзiндiк рулық тулары болғанын (Мұхаммед Хайдар Дулатидiң 
“Тарихи-Рашидиiн” қараңыз), олардың жеке рулық таңбалары-
белгiлерi болғанын, кейiнiрек рулық ұрандардың үстемдiк алғанын 
және т.б. айтудан неге жалтарамыз? Нелiктен осындай көптеген 
ру-тайпалар мәселесiне қатысты тарихымыздың құнды да бағалы 
жақтарынан қасақана, саналы түрде бас тартуымыз керек? Қазiргi 
таңда мұндай сауалдарға жауаптар батыл және нақты болулары 
тиiс.

§ 2. Қазақ жүздерiне көзқарас 

XV-XVIII ғасырлардағы Қазақстан тарихы туралы сөз еткенде 
әрбiр тарихшының зерттеу жұмысында әлi күнге дейiн толық 
шешiмiн таппаған бiрнеше күрделi мәселелер туындап отырады. 
Солардың бiрi - қазақ жүздерiне қатысты. Бұл мәселенi зерттеу 
тұрғысынан кем дегенде екi-үш мынадай сұрақтарға жауап беру 
керек: бiрiншi - “жүз” деген сөз қандай мағына бередi? екiншi - 
“жүз” сөзi қазақ тарихына қатысты қай кезден бастап қолданыла 
бастаған? үшiншi - “жүз” терминiнiң мәнi ненi бiлдiредi? Осындай 
маңызды сауалдарға жауап iздеу арқылы ғана бiз, қазақ жүздерiнiң 
тарихи тамырларын, мән-мағыналарын айқындай аламыз. 

Мәселенiң зерттелу тарихына көз жiберсек, “жүз” этнонимi 
төңiрегiнде ХIХ ғасырдан берi орыс тарихшылары өз пiкiрлерiн 
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бiлдiргендiгiн байқаймыз. Алайда олар әртүрлi болжамдар 
жасаудан арыға бара алған жоқ. Қазiргi кезеңдегi зерттеулерде 
де авторлар “жүз” мәселесiнiң толық әлi шешiле қоймағандығын 
мойындай келе, өзiндiк қорытындылар жасады. Бiз бұл жерде 
әрбiр автордың тұжырымдары мен дәлелдеулерiн тарихнамалық 
тұрғыдан талдауға бармай, оқырманға түсiнiктi болуы үшiн “жүзге” 
қатысты пiкiрлердi топтастыра баяндап, соларға қатысты өзiмiздiң 
пiкiрлерiмiздi бiлдiрсек деймiз. 

Н.А.Аристов, Г.Н. Потанин және Н.И.Гродеков секiлдi 
зерттеушiлер жүздердiң шығуын халық арасында кең тараған аңыз-
әңгiмелердегi мәлiметтер негiзiнде түсiндiредi10. Бұл авторлардың 
айтуынша, қазақтың үш жүзi бiр адамның үш баласынан тараған. 
Н.И.Гродеков “Алаштың Байшора, Жаншора атты ұлдарынан Ұлы, 
Орта және Кiшi жүздердi” таратады11, ал Г.Н.Потанин “Қотан 
деген кiсiнiң - Юсун, Болат және Алшын атты үш ұлын жүздердiң 
негiзi ретiнде көрсетсе12, Н.А.Аристов “Қазақтарда жүздер 
XVIII ғасырдың басында пайда болды” деп жазады13. Мұндай 
аңыз-әңгiмелер ел арасында қазiр де көп кездеседi. Ақарыс, 
Жанарыс, Бекарыс атты қазақтың үш ұлынан үш жүз тараған 
деген әңгiмелер қазiр де көптеген шежiрелерде ұшырасады14. 
Алайда, мұндай тұжырымдар жүздердiң шығуы жөнiндегi бүгiнгi 
ғылыми сұранысты қанағаттандыра алмайды. Сол себептi де бiз 
жүз мәселесiне байланысты осындай ой-пiкiрлердiң бар екенiн 
айта келе, қазақ жүздерi бiр адамның үш баласынан тараған 
деген тұжырымдарды аңыз-әңгiмелерге негiзделген топшылаулар 
қатарына жатқызамыз. 

10 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей 
и сведения об их численности. - 97-98-б.; Потанин Г.Н. Казак-киргизские и алтайские 
предания, легенды и сказки. Живая старина. - СПб., 1917. 54-65-б.; Гродеков Н.И. 
Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Том первый. Юридический бытъ. -  
Ташкент, 1889. 2-б.  

11  Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы... -  2-б.
12 Потанин Г.Н. Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки. -  53-

56-б.
13 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 

сведения об их численности. - 76-б.
14 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. -  Алматы, 1994. 12-13-б.;
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Жүз мәселесiне байланысты келесi болжамдар тобын С.А. 
Аманжолов пен Х.М.Әдiлгереевтердiң пiкiрлерi құрайды15. 
Олардың ойларынша қазақтың үш жүзiнiң қалыптасуы ерте түрiк 
дәуiрiнен бастау алады да, шамамен, Х-ХII ғасырларда аяқталады. 
Шартты түрде бұл пiкiрлердi жинақтап, түркiлiк тарихи кезеңдегi 
немесе моңғолдар үстемдiгiне дейiнгi тұжырымдар деуге болады. 

Келесi пiкiрлер тобына В.В.Вельяминов-Зернов, М.Красов-
скийлердiң айтқандарын жатқызуға болады16. Олар қазақ жүздерi 
XV-ХVI ғасырлар шегiнде Қазақ хандығының негiзiн қалаған үш 
ұлыстың негiзiнде пайда болды деген тұжырымды алға тартады. 
Ш.Уәлиханов жүздердiң шығуын Алтын Ордадағы “аласапыран” 
кезеңiмен байланыстырса17, В.В. Бартольд бұл құрылымды 
географиялық ерекшелiктерге сай көшпелi мал шаруашылығының 
жағдайынан туындаған деп түсiндiредi18. М.Вяткин болса, 
жүздердiң пайда болуына экономикалық ерекшелiктер мен саяси 
жағдайлар әсер еткен деп жазады19. Т.И.Сұлтанов қазақ жүздерiнiң 
пайда болғандығы жөнiнде нақты жазба деректердiң жоқтығын 
мойындай келе, дегенмен де жүздер шамамен XVI ғасырдың 
екiншi жартысында ұлыстық жүйенiң орнына келген деген болжам 
айтады20. Байқап отырғанымыздай, осы мәселе турасында қанша 
зерттеушi болса, соншама пiкiрлер мен тұжырымдар өрбiген екен. 
Бiз мүмкiндiгiнше тарихнамалық таластарға тереңдей бермей, 
негiзiнен көпшiлiк мойындаған тұжырымдарға баса көңiл бөлiп, 
өзiндiк пiкiрлерiмiздi ортаға салып, көзқарасымызбен оқырманды 
таныстырсақ деймiз.

15 Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. - Алма-Ата, 
1959. 112-113-б.; Адильгереев Х.М. К истории образования казахского народа. - Қаз ССР 
¤А Хабаршысы, 1951. №1 (70). 85-86-б.

16 Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о Касимовских царях и царевичах. - 
Ч.2.382-383-б.; Красовский М. Материалы для географии и статистики России. Область 
Сибирских киргизов. -  СПб., 1868. ч.2. 

17 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. -  Алма-Ата, 1961. т.1. 205-б.
18 Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. -  Л., 1925. 217-б.
19 Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. -  М., 1941. 97-102-б.
20 Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVІІ вв. -  М., 1982. 84-85-б.
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Алдымен “жүз” сөзiнiң анықтамасына тоқталсақ. Бұл жөнiнде 
ғалымдар арасында талас жоқ, керiсiнше, ортақ пiкiр бар. Ол 
мынандай: “жүз” деп - “XV-XVI ғасырларда Қазақ хандығының 
аймақтық әкiмшiлiк бөлiгi ретiнде қалыптасқан тайпалық-рулық 
бiрлестiктер”, “тайпалар одағы” немесе “этникалық-территориялық 
бiрлестiктер” аталған21. Бұл анықтаманы қарапайым тұрғыда 
қазақтың жалпақ тiлiмен түсiндiрсек былай боп шығады: қазақ 
ру-тайпаларының шаруашылық-географиялық ерекшелiктерiне, 
саяси дамуына байланысты қалыптасқан әкiмшiлiк құрылымы. Ал 
“жүз” деген сөздiң өзi қайдан шыққан, қандай мағына бередi деген 
сұрақ жөнiнде зерттеушiлерде тағы да ортақ пiкiр жоқ. Дегенмен 
де, “жүз” сөзiнiң анықтамасының өзi оның мағынасын түсiнуге 
жол ашып, бағыт сiлтеп тұр емес пе?! Жүз - тайпалар одағы, не 
ру-тайпалар бiрлестiгi болса, олар бiрiккен тұтастықты көрсетпей 
ме? Егер осылайша қазақ халқының бiр бөлiгi бiр территориядағы 
тайпалар одағы болса, онда, “жүз” сөзi - “бөлiк”, “бұтақ”, “бөлшек” 
деген мағынаны көрсетедi. Мұндайда “жүз” - араб сөзi екен деп 
одан бас тартудың қажетi жоқ. Қазақ тiлiне араб тiлiнен енiп, төл 
сөзiмiзге айналған ұғымдар қаншама! Ол сөздердiң қазақ тiлiн 
байытқаннан басқа ешқандай зиянын көрмедiк. Бiздiңше, “жүз” 
сөзi де солардың қатарына жатады. 

Ендi “жүз” сөзiнiң осындай анықтамасы мен мағынасын 
мойындар болсақ, оның қазақ тарихындағы бастауларына көңiл 
аудара аламыз. 

XV ғасырдың ортасында дүниеге келген Қазақ хандығы XVI 
ғасырдың бiрiншi ширегiнде атақты Қасым хан тұсында күшейiп 
алды, осыған сәйкес қазақ халқының этникалық территориясы 
толығымен айқындала түстi, халықтың саны 1 миллионға 
дейiн өстi. Ал батыс пен шығыстағы шекаралар Едiл мен Ертiс 
өзендерi арқылы өтетiн болды. өкiнiшке орай, “Қасым ханның 
қасқа жолы” деген атқа ие болған сол кезеңдегi заңдар топтамасы 
бiзге дейiн жетпесе де, сол заңдарда елдiң әкiмшiлiк-басқару 
құрылымына қатысты, мәселелер көтерiлген деп қисынды 

21 Арғынбаев Х.Л., Мұқанов М.С., Востров В.В. Қазақ шежіресі хақында. -  Алматы, 
2000. 15-б.; Қазақстан. Ұлттық Энциклопедия. -  Т.4. Алматы, 2002. 86-б.
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болжам айта аламыз. өйткенi, Қазақ хандығы алғаш рет қазақ 
халқының территориясын бiрiктiрiп, қазақ ру-тайпаларының 
басын қосқандықтан, оны тиiмдi түрдi басқару үшiн әкiмшiлiк 
жүйенiң қажет екендiгi өзiнен-өзi түсiнiктi едi. Қазақ 
хандығына дейiнгi мемлекеттiк құрылымдар: Алтын Ордада, 
Ақ Ордада, Әбiлқайыр хандығында әкiмшiлiк басқарудың 
ұлыстық жүйесi үстем болғаны белгiлi. Бұл мемлекеттер таза 
ұлттық мемлекет болмағандықтан, моңғолдар билiгi тұсында 
қалыптасқан әкiмшiлiк құрылым бұларда сақталып қалды. Ал 
Қазақ хандығы ұлттық мемлекет болып, ХII-ХV ғасырлардағы 
көптеген тәртiптер өзгерiске ұшырады. Мысалы, хан тағын 
мұралану дәстүрi өзгерiп, Қазақ хандығы құрылғанынан бастап 
ол әкеден iнiге не немере бауырға өте бастады. Ал оған дейiн 
монғолдық дәстүр бойынша тақ әкеден балаға ғана қалатын. 
Осындай өзгерiске түскен дәстүрдiң бiрiне - әкiмшiлiк басқару 
жүйесiн, оның жаңаша атауын жатқызамыз. ХIII ғасырдан 
берi Жошы ұлысында оң қанат, сол қанат және орта деген 
атаулармен әкiмшiлiк жүйесiнiң таралғаны белгiлi. Кейiннен 
бұның “ұлыс” деп аталғандығын және бiлемiз. Ал Қазақ 
хандығы кезiнде тақ мұралану тәртiбiнiң өзгергендiгi секiлдi, 
әкiмшiлiк жүйенiң атауы да өзгередi. Қасым ханның тұсында 
қазақ жерi үш үлкен әкiмшiлiк бөлiкке бөлiнiп, XVI ғасырдың 
20-30-жылдарындағы хандықтың “уақытша әлсiреу” кезеңiнде 
орталық билiктiң әлсiреуiне байланысты, шамамен, 1533-1538 
жылдары Қазақ жерiнде үш хан пайда болады. Ендi хандықтың 
батыс бөлiгiнде Ахмет хан (Қожа Ахмет хан), орталық бөлiгiнде 
Тоғым хан және оңтүстiк-шығыста Бұйдаш хан билiк етедi. 
Аталған үш бөлiктiң әрқайсысының аумағы бiз қарастырып 
отырған Ұлы, Орта және Кiшi жүздердiң аумақтарына сәйкес 
келетiнi назар аудартады. 1537-1538 жылдары үш бөлiктегi 
хандар бiр жыл iшiнде қайтыс болады да, көп ұзамай Қасым 
ханның кiшi ұлы Хақназар таққа отырады. Бiздiң ойымызша, 
Қазақ хандығының XVI ғасырдың 20-30-жылдарындағы 
хандықтың “уақытша әлсiреуi” кезеңiнде пайда болған бөлiктер 
Жүздер деп аталған. Осылайша, жүздер - Қазақ хандығындағы 
тарихи-географиялық аймақ пен сол аймақтағы ру-тайпалар 
бiрлестiгi деген мағынаны бiлдiрген. Жазба деректерде Қазақ 
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хандығындағы “жүз” атауы 1616 жылдан бастап алғаш рет 
кездеседi22. 

Тарихи тұрғыдан алғанда үш жүздiң территориясы мен тайпалары 
төмендегiдей: Ұлы жүз - Оңтүстiк-Шығыс Қазақстандағы Жетiсу 
өңiрi; тайпалары: албан, суан, дулат, жалайыр, қаңлы, сарыүйсiн, 
шапырашты, ысты, сiргелi, ошақты, шанышқылы. Орта жүз - 
Солтүстiк, Шығыс, Орталық және Оңтүстiк Қазақстанның бiр бөлiгi; 
тайпалары: арғын, найман, қыпшақ, қоңырат, керей және уақ. Ал Кiшi 
жүзге Батыс Қазақстан аумағы жатады да, тайпалары - Жетiру деп 
аталатын: тама, табын, телеу, жағалбайлы, рамадан, кердерi, керейт 
бiрлестiгiн; он екi ата Байұлына жататын: адай, берiш, байбақты, 
тана, таздар, шеркеш, масқар, ысық, қызылқұрт, есентемiр, алаша, 
жаппас және алты ата Әлiмге жататын шектi, қаракесек, қарасақал, 
төртқара, кете, шөмекей тайпаларын қамтиды. 

Мұнда назар аударар мәселе, тарихи әдебиетте ру аталып 
жүрген жоғарыдағы қазақ тайпалары жүздiк құрылым құрамында 
көптеген рулар мен ру тармақтарына бөлiнген тайпалар ретiнде 
маңыз алды. Солай бола тұрса да оларға бұрынғы “ру” атауы 
өзгерiссiз орнығып қалды. Сондықтанда бүгiнгi тарихи әдебиеттегi 
қосарланған “ру-тайпа” ұғымының рудан өсiп, тайпаға айналған 
этникалық құрылымды сипаттайтынын мойындайтын уақыт жеттi 
деп ойлаймыз.

§ 3. Рулар таңбалары туралы
 
Қазақ рулары мен тайпаларының қалыптасу тарихын зерттеуде 

өзiндiк ерекшелiктер баршылық. Олар зерттеушiден тiл маманы, 
түркiтанушы, археолог, географ, әрине, ең бастысы, тарихшы 
болуды қажет етедi. Көп зерттеушiлерде осындай сан-салалы 
бiлiмдердiң бiрi жетiссе де, қалғандары жетiспей жатады. өздерiнiң 
күрделi этникалық тарихи даму жолдарында нақты деректердi тым 
аз қалдырған қазақ рулары мен тайпалары өзiндiк таңбалармен және 
ұрандармен ерекшеленедi. Рулық немесе тайпалық таңбаларды және 
ұрандарды зерттемей, қазақ халқының қалыптасуының этникалық 

22 Материалы по истории русско-монгольских отношений 1607-1636 гг. Сборник 
документов. -  М., 1959. 53-б.



25

жолын айқындау мүмкiн емес екендiгiн байқаймыз. Мұны жекелеген 
зерттеушiлер, атап айтар болсақ, А.Левшин, Ш.Уәлиханов, Л.Мейер, 
А.Харузин, Н.Аристов, Н.Гродеков, М.Тынышбаев, С.Аманжолов 
және т.б. жақсы түсiндi. Алайда, олар өмiр сүрген кезеңдегi саяси-
әлеуметтiк ахуал және тарихи бiлiмнiң жеткiлiксiз деңгейi, бұл 
мәселеде iргелi де салмақты қорытындылар жасауға мүмкiндiктер 
бере қойған жоқ. Сондықтан да рулық, тайпалық таңбалардың 
шығуы туралы әртүрлi алыпқашпа көзқарастар орын алды. Оларға 
кезiнде талдаулар жасалған едi. Қысқартып айтар болсақ, бұл 
тұжырымдар төмендегiдей: 

1. Руларға таңбаны Оғыз ханның баласы және мұрагерi Күнхан 
таратып берген (В.Радловтың ел аузынан жазып алғаны бойынша); 

2. Қырғыздар (қазақтар) таңбалар мен белгiлердi моңғолдардан 
алып, Орта Азияға ғана емес, Үндiстанға дейiн таратса керек 
(А.Левшиннiң айтуынша);

3. Таңбалар мен ұрандарды қырғыздарға (қазақтарға) Шыңғысхан 
таратқан (И.Казанцевтiң айтуы);

4. Таңбаларда Шыңғысхан тұқымынан тараған хандар 
әскерлерiндегi қырғыз (қазақ) тайпаларының пайдаланған 
қаруларының түрлерi бейнеленген (М.Иванин мен А.Харузиннiң 
пiкiрлерi); 

5. Таңбаларды малға белгi салу үшiн қазақ руларына Тәуке хан 
таратып берген (Л.Мейердiң түсiндiруi)23. 

Осыншама сандаған, бiрiне-бiрi хронологиялық және логикалық 
тұрғыдан мүлде жақындамайтын пiкiрлер мен тұжырымдардың 
орын алуының және осы мәселеге көптеген зерттеушiлердiң назар 
аударуының өзi рулық және тайпалық таңбалардың халқымыздың 
қалыптасу тарихындағы маңызды орнын тағы да дәлелдей түседi. 

Алайда, жоғарыда айтылған зерттеушiлер пiкiрлерiнiң ғылыми 
тұрғыдан қисынсыздығын Н.Аристов Күлтегiн жазуында (732 
ж.) түркi тайпалары хандарының таңбаларының бейнеленгенiн, 
мұндай таңбалардың одан да ертеректегi Орхон бойынан табылған 
тас плиталардан кездесетiнiн дәлелдi түрде айту арқылы көрсетiп 
бердi24. Ол аталмыш Орхон-Енисей жазуларындағы 38 әрiптiң 29-

23 Қараңыз: Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -  408-410-б.

24  Қараңыз: Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -  410-б.
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ның қазақ рулары пайдаланатын рулық-тайпалық таңбаларға 
ұқсас екендiгiн айта келе: “қырғыз-қазақ таңбаларын руларға қандай 
да бiр болмасын билеушi берген жоқ және қандай да бiр жеке тұлға 
немесе жиналыс ойлап тапқан жоқ. Ол мал баққан елдiң халықтық 
өмiрiнiң тарихи-органикалық жемiсi болып табылады ... “, - деп 
ескерткен едi25. Ғалымның ойынша, рулық таңба - рулық меншiк 
белгiсi. Егер осы қорытындыны мақұлдар болсақ түркiлердiң 
ру-тайпалық таңбаларының тарихи бастаулары Орхон-Енисей 
жазуларымен замандас болып шығады. Н.Аристовтың пiкiрiнше, 
рулық таңбалар адамзат қоғамында жеке және жанұялық меншiк 
шыға қоймаған, мал тек белгiлi бiр рудың меншiгi болған рулық 
қауымдастықта пайда болған26. Зерттеушiнiң бұл пiкiрiн әлi ешкiм 
байсалды түрде терiске шығара алмағанын ескерер болсақ, қазақ 
руларының тарихы тереңнен басталғанын мойындауға тура келедi. 

Алайда, бұл айтылғандар жоғарыда әңгiмеленген рулық-
тайпалық таңбалардың генезисi туралы әртүрлi пiкiрлердi мүлде 
терiске шығарады деуден аулақпыз. Мысалы, Оғұзханның алты 
баласынан тараған 24 ұлына үлестiрген рулық таңбалар Рашид ад-
Диннiң “Жылнамалар жинағында” шынында да көрсетiлген27. Бұл 
нақты тарихи дерек. Десек те осы деректiң өзi де қазақ руларының 
таңбалары Оғызханның балаларынан бастау алады деп айтуға 
негiз бола алмайды. Бұл жерде Оғызхан ұрпағы бұрыннан түркi 
тайпаларында бар таңбаны үлестiру салтына мемлекеттi нығайту 
құралы ретiнде мән берiп отыр дегенiмiз дұрыстау болар. 

Ал ендi қазақ ру-тайпалары рулық таңбаларды моңғолдардан 
немесе Шыңғысханнан алды деген пiкiрге тоқталсақ, бұған 
негiз болған шағатай тiлiндегi ежелгi дерек екенiн байқаймыз28. 
Онда Шыңғысхан өзiне бағынған көптеген билерiне “таңбалар, 
ерекше құстар, ерекше ағаштар” үлестiрдi. Шыңғысханнан 
осындай белгiлер алған билер арасында кейiннен қазақты құраған 

25 Сонда. - 413-б.
26 Сонда. - 410-б.
27 Рашид ад-Дин. Сборник летописей.  - Т.І. кн.1. М.-Л., 1952. 86-90-б.   
28 Қараңыз: Автобиография Тимура. Богатырские сказания о Чингиз-хане и Аксак 

Темире. Перевод В.А.Панова. - Академия, М., 1934. 268-270-б.
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тайпалардан Сепкiл Қоңырат би, Майқы би, Тама би, Керейт би 
тәрiздi кiсiлер бар. Алайда олар Шыңғысханнан алған таңбалар 
кейiнгi қазақ тайпаларының таңбаларына сәйкес келмейдi. Мұнда 
бiз тарихи деректi мүлде терiске шығарудан аулақпыз. Аталған 
билердiң Шыңғысханнан белгiлер алуы мүмкiн. Алайда, осылай 
болғанның өзiнде қазақ тайпаларының рулық таңбалары Шыңғыс 
ханнан бастау алады деп айтуға дәлелдер жеткiлiксiз. 

Бiздiң ойымызша, осы тұжырымдардың өзi рулық таңбаларды 
ерте орта ғасырлардағы түркiлердiң өмiрiнiң саяси-шаруашылықтық 
қажеттiлiктерi туғызған дегенге ақиқат жақын тұр. Десек те қазақ 
ру-тайпаларының iшiне бүккен жұмбақтары аз емес. 

Қазақ руларының кейбiрiнде қосынды түрiндегi рулық таңбалар-
дың кездесулерi де қазақ руларының шығу тегiн тәңiрiге табыну 
дәуiрiнен iздестiруге итермелейдi. Мұндай таңбалар қазақтың 
төртқара, телеу, сiргелi, керей, адай тәрiздi руларында кездесетiнi 
белгiлi29. Алтай түркiлерiнiң ежелгi тарихына белсендi қалам тартып 
жүрген Мұрат Әджи қосынды (крест) белгiсiнiң тәңiрiге табыну 
кезеңiнен бастау алатынын, яғни б.з.д. IV-III ғасырлардан б.з. VII 
ғасырына дейiн алтайлық түркiлер арасында таралғанын, оны 
Еуропаға ғұндар апарғанын тәптiштеп баяндайды30. Мұндай белгiлер 
көк түрiктердiң руна жазуларында да бар. 

Әрине ерте  түркi дәуiрiндегi тайпалар аттары кейiнiректе 
таралған қазақ ру-тайпаларының аттарынан өзгешелеу болып келедi. 
ХI ғасырдағы М.Қашғаридiң “Диуани лұғат-ат-түрк” атты еңбегiнде 
бешенек, қыпшақ, оғыз, имек, башғырт, басмыл, қай, иабақу, татар, 
шiгiл, тохсы, иағма, ұғрақ, жарұқ, жомыл, ұйғыр, таңғұт, хытай, 
табғаш (машын) тайпалары картада сызып көрсетiлген31. Бұлардың 
арасында қыпшақ, башғырт, татар, ұйғыр тәрiздiлер ғана кейiнгi 
ғасырларда атауларын өзгертпей сақтап қалды. Алайда, кейiнiрек 
қазақ халқын құраған рулар тек бұлармен ғана емес, жоғарыдағы 
аталған түрiк тайпаларының көбiсiмен тығыз саяси және этникалық 
байланыстарда болғанына күдiктенуге негiз жоқ. М.Қашғари өкiнiшке 

29 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. -  ч.І. 12-14-б. ; 
Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области. - Т.І. 4-8-б.

30 Аджи М. Европа, тюрки, Великая степь. -  М., 2004.  
31 Махмұд Қашғари. Түркі тілінің сөздігі (Диуани лұғат ат-түрк). -  Бірінші томы. 

Алма-Ата, 1978. 54-55-б.
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орай, бұл тайпалардың iшiндегi руларды атап көрсете қоймайды. 
Ол өзi жақсы бiлетiн оғұз тайпасындағы 22 ұрықтарды (руларды) 
ғана рулық таңбалармен қоса нақты көрсеттi. Бұлардың аттары да 
кейiнгi қазақ руларымен сәйкес келе қоймайды. Оғыздардың негiзгi 
мекен-тұрағы қазiргi Орта Азия республикаларының жерi екендiгiн, 
олардың Батыс және Оңтүстiк-Батыс Қазақстан аймағына ғана 
таралғандығын ескерер болсақ, олардың құрамында кейiнгi қазақ 
руларының неге аталмайтынын түсiнгендей боламыз. 

Дей тұрсақ та Махмұд Қашғари келтiрген оғыз руларының 
таңбалары мен қазақ рулары таңбаларындағы ұқсастықты аңғарар 
едiк. Мысалы, оғыздардың қынық-қынықтарының рулық таңбасы-
нан қазақтың садыр, матай руларының таңбаларына ұқсастықты 
байқасақ, осылайша қынықтардан - қаңлыларға, ыстыларға, 
тiлiктерге; байұндүрден - қоңыраттарға, сарыүйсiндерге, керейлерге, 
балталыларға; ибалардан - сұнақтарға; салғұрлардан - адайларға, 
алшындарға; афшарлардан - есентемiрлерге; бектiлiлерден 
- шөмекейлерге; иазғырлардан - алтындарға, төртқараларға; 
iгдiрлерден - таздарға, жаппастарға; тұтыртқыдан - шөмекейге, 
берiшке, найманға рулық таңба жақындығын көргендей боламыз32. 

Егер қазақты құраған рулар мен тайпалардың генезисiне 
байланысты нақты деректер мен материалдардың жеткiлiксiздiгiн, 
тым аз кездесетiнiн ескерер болсақ, бiз әңгiмелеп отырған түркi 
рулары мен тайпаларының қазақ ру-тайпаларымен таңбалар 
тұрғысынан жақындығы тарихи мәселенiң жаңа қырларын анық-
тауға меңзейтiнiн байқар едiк. 

Осыны айқын аңғарған, VII-VIII ғасырлардағы Қытай сарайының 
жылқыларға таңбалар салу тәртiбiн зерттеген қазақстандық 
шығыстанушы Ю.А.Зуев: Махмұд Қашғаридiң және Рашид ад-
Диннiң кезiндегi рулық таңбаларды “кейiнiрек кезеңдегi түрiк және 
моңғол тайпаларының таңбаларымен салыстыра қарау Орталық 
және Орта Азия халықтары этногенезiн зерттеп-бiлуге қажеттi аса 
құнды материалдар бере алар едi”, - деп жазған едi33. 

Бұдан шығар қорытынды: қазақ рулары мен тайпаларының арғы 

32 Сонда: рулық таңбаларға қараңыз. 85-87-б.
33 Зуев Ю.А. “Тамги лошадей из вассальных княжеств” (Перевод из китайского 

сочинения VІІІ-X вв.- Танхуйяо, т.ІІІ, цзюань 72,  1305-1308-б.). // Новые материалы по 
древней и средневековой истории Казахстана. Изд. АН КазССР. - Алма-Ата, 1960.  97-б. 
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тарихын зерттеу дегенiмiз, ең алдымен, олардың таңбалық белгiлерiн 
зерттеу болып шығады. Мұны алғаш, айқын аңғарған Н.Аристов 
болды. Ал оның пiкiрлерiн тереңдете зерттеген С.Аманжолов дер 
едiк (кiтаптың қосымшалар бөлiмiн қараңыз). Бұл кiсiлер белгiлi 
бiр атадан рудың, одан тайпаның, одан тайпалық одақтың қалыптасу 
жолдарын рулық таңбаларды зерттеу арқылы анықтауға болатынына 
сендi. Олар осы мақсатпен негiзгi тайпаларды анықтауға тырысты. 
С.Аманжоловтың ойынша, қазақ көптеген негiзгi тайпалардан 
құралған. Бұлар – атап көрсетер болсақ: қаңлы, қыпшақ, қоңырат, 
алшын, найман, ошақты, шеркеш, есентемiр, жүй, жағалбайлы, 
мансыз, бағаналы, бекболат, шапырашты, сiргелi, шөмекей, 
жалайыр, тарақты, сарыжомарт, шанышқылы, дулат, арғын, балталы, 
қаракерей, уақ, сарыүйсiн, адай, матай, қаракесек, керей34. 

Егер де С.Аманжоловтың рулық таңбалар негiзiнде жасалған 
бұл талдауын қазақтың “қазақ” аталған кезеңiндегi ортағасырлық 
деректерде көрсетiлген, халқымызды құраған тайпалармен (кестенi 
қараңыз) қазақ халқын құраған негiзгi тайпалар аттары айқындала 
түседi. Мұндағы айтпағымыз, тарихымызда бiр тайпаларды 
көтермелеп, екiншiсiн басып тастау емес. Керiсiнше, рулық таңбалар 
негiзiнде айқындалған тайпаларды ортағасырлық деректерде 
кездесетiн түркi (қазақ) тайпаларының атауларымен салыстыра 
қарастыру негiзiнде халқымызды этникалық тұрғыдан құраған iргелi 
тайпаларды анықтап алу болып табылады.

Кестеде “92 баулы өзбек” деген атаумен көрсетiлген көптеген 
түркi тайпалары арасынан қазақ халқын қалыптастыруға тiкелей 
атсалысқан және халқымыз бүгiнгi атауымен тарих сахнасына 
шыққан соң оның құрамында мәңгi бақи орнығып, қалып қойған 
iргелi, жеке тайпалар бейнеленген. Мұнда бiр ескерер мәселе, тарихи 
деректерден тайпалар адам сандарының көптiгiне байланысты 
емес, этно-саяси кеңiстiктегi өзiндiк дербес тағдырларына, елеулi 
тарихи орындарына және ерекше саяси-әлеуметтiк маңыздарына 
байланысты орын алған. 

Дербес таңбалық белгiлерiне қарай отырып, С.Аманжолов қазақ 
халқын 9 тайпалар одағынан, 26 негiзгi тайпалардан және көптеген 
рулар мен аталардан таратады. Оның ойынша, 26 тайпаны қазақтың 

34 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка.  - ч.І. 13-14-б.
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Үш жүзiне бөлгенде олардың 9 - Ұлы жүзге, 14 - Орта жүзге, 3 - 
Кiшi жүзге жатады. Сонымен қатар, бұл мәлiметтiң толық еместiгiн 
ғалым өзi де мойындаған едi. Кейбiр тайпалар рулық таңбалары 
белгiсiз болғандықтан назардан тыс қалып келдi. Дей тұрсақта, 
С.Аманжоловтың мына пiкiрiн ескермеуге болмайды: “Қазақстанның 
барлық бұрышында 30-дағы және одан асқан жастағы қазақтар 
өздерiнiң шығу тегiн яғни руының, тайпасының және тайпалық 
одағының (жүзiнiң) шежiрелерiн тамаша бiледi. өкiнiшке орай, 
бiздiң тарихшыларымыз бен этнографтарымыз бұл мәлiметтердi 
жинаған жоқ және зерттемедi де. Олардың аса бағалы мәлiметтер 
беретiнiн айта кеткен жөн...”35. 1959 жылы айтылған ғалым пiкiрiне 
бүгiнгi күнi де айтарлықтай өзгерiс енгiзе алмаймыз. Рас, “рушыл”, 
“жүзшiл” атанамыз деп қауiптенген және интернационалистiк рухта 

35  Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. - ч.І.  26-б.

ХV-ХVІ ғ. дешті Қыпшақтағы қазақ тайпалары
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тәрбиеленген жаңа ұрпақ өзiнiң тайпалық және рулық шежiрелерiн 
ұмыта бастады. Алайда, бұған селт ете қойған тарихшыларымыз бен 
этнографтарымыз көрiнбейдi.

Н.Аристов, М. Тынышбаев, С.Аманжолов тәрiздi зерттеушiлер 
негiзгi тайпалар одағынан немесе тайпадан бөлiнiп шыққан рулардың 
таңбалық белгiлерiне басқа одақтарға кiргенде, бiртiндеп қосымша 
таяқша белгiлер жалғанып отырады деген пiкiрдi айтқан едi. 
Бiздiң байқауымызша негiзгi таңбаға қосымша таяқша белгiлердiң 
жалғануы рулардың тайпалық одақтағы немесе тайпадағы орнын 
және жолын көрсететiндей. Мұны дулат тайпасының таңбалық 
белгiлерiндегi өзгерiстерден аңғарамыз. Ертеректе дулат (дулу) 
тайпасының одағына белгiлi бiр кезеңде енген табын, арғын, рамадан, 
терiстаңбалы табын, албан, суан, кердерi, адай және т.б. дулаттың 
таңбасын қабылдағанын, ал кейiн басқа тайпалар одағына қосылған 
кезде таңбаларын қосымша белгiлермен өзгерткендерiн, тiптен жаңа 
таңбалар қабылдағанын байқаймыз. 

Бұл бағытта едәуiр нақты зерттеулер жүргiзген С.Аманжолов 
осындай салыстырмалы әдiспен ыстының, тiлiктiң, ойықтың қаңлы 
одағына, таманың, керейттiң қыпшақ одағына, ноғайлардың маңғыт 
және саңғыт руларының қоңырат одағына мүше болғандығы туралы 
қорытындылар жасаған едi. Ол жаппас руы мен шапырашты рулары, 
алшын тайпасы мен найман тайпасы, және т.б. таңбаларындағы 
ұқсастықтарға назар аудара келе осы қазақ ру-тайпаларының 
кезiнде белгiлi бiр тайпалық одақтарға мүше болу мүмкiндiгi туралы 
өзiндiк болжамдар айтқан едi. Осы айтылғандар бiзге төмендегiдей 
қорытындылар жасауға мүмкiндiктер бередi: 1. Сандаған ғасырларға 
созылған күрделi тарихи даму барысында көшпелi қазақ рулары 
тайпалық одақтардағы орындарын ауыстырып отыруға мәжбүр 
болған. Нәтижесiнде көптеген рулар мен тайпалар өзара араласып, 
этникалық, тiлдiк, антропологиялық тұрғыдан жақындаса түстi. 
Ал мұның өзi қазақ халқының этникалық тұрғыдан бiртұтас ұлт 
болып қалыптасуын қамтамасыз еттi. Бұл – бiздiң ұлтымыздың 
адамзат тарихындағы ұлы жеңiсi; 2. Қазақ рулары мен тайпаларына 
тән белгiлердi жан-жақты терең зерттеу халқымыздың этникалық 
тарихына байланысты жаңа, тың қорытындылар мен тұжырымдар 
жасауға мүмкiндiктер бередi. Рулық және тайпалық таңбалар әрбiр 
рулар мен тайпалардың өткен жолын ғана емес, олардың өзара қалай 
бiрiккендерiн де анықтай түсуге жол ашады. 
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36 Махмұд Қашғари Түркі тілінің сөздігі : (Диуани лұғат-ат-түрк): 3 томдық шығармалар 
жинағы.1-т.. –Алматы: “Хант”, 1997. –85-87-б.   

Махмұд Қашғари “диуани лұғат ат-түрк” еңбегіндегі оғыз 
тайпаларының таңбалары36

№ Оғыз тайпалары  Тайпалар таңбалары
1 Қынық-қынықтар (малдарының таңбасы)
2 Қайығ-қайық  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Байұндұр-байұндүр
4 Ыва-иба(иыва-йыба)
5 Салғұр-салғұр
6 Афшар-афшар
7 Бектілі-бектілі
8 Бүгдүз-бүкдүз
9 Байат-байат
10 Иазғыр-иазғыр
11 Еймүр 
12 Қара бөлік
13 Алқа бөлік
14 Ігдір 
15 Үрегір (йүрегір)
16 Тұтырқа 
17 Ұлай-ұндлығ
18 Түгер 
19 Бешенек 
20 Жұвалдар 
21 Жерпі-жепні
22 Жарұқлығ (саны аз) таңбалары беймәлім

Қырымдағы Татар (түрік) ру-тайпаларының таңбалары
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 1-сурет* .  

*Сілтемелер үшінші суреттің  соңында. 



34

2-сурет **.

**Ескерту: Махмұд Қашғаридың еңбегіндегі кездесетін 21 таңбаның 14-і Қырымда 
кездеседі.  // Қараңыз: Осман Акчокраклы. Татарские тамги в Крыму. (Материалы 
научно-этнографической экспедиции по изучению татарской культуры в Крыму 1925 г.). 
Симферополь, 1927.  -5-9-б.
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Қырымның тас қабірлеріндегі ру-тайпа таңбалары.
        3-сурет

 1. Абузлар, 2.Хдыр-бали, 3. Алач, 4. Джулчак, 5. Карагурт, 6. Айдаргазы, 7. гор.
Евпатория, 8. Такыл, 9. Кырк-Чолпан, 10.Кадыш, 11. Калач, 12. Каймак, 13. Кирлеут, 
14.Бурун-Эли, 15.Танабай, 16. Кыргиз-Казак, 17.Баккал, 18. Беш-Плав, 19. Огуз-оглу, 20. 
Аип, 21. Буюк-Ас, 22. Джамал, 23. Кучук-Ас, 24. Семен, 25.Бой-Казак, 26. Камаджи, 27. 
Акчора, 28. Карангыт, 29. Кенегез, 30. Шибан, 31. Тохтаба, 32. Байрач. 
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37  Рашид ад-Дин. Сборник летописей. В 3-х томах. Т. 1. кн. 1. -М.-Л.,  -88-90-б.

Рашид ад-дин «шежірелер жинағы» еңбегіндегі оғыз 
тайпаларының таңбалары37

№ Оғыз тайпалары Тайпалар таңбалары
1 Кайи 
2 Баят  
3 Ал-караули  
4 Кара-уйли  
5 Язер  
6 Дукер  
7 Дордирга  
8 Япарлы   
9 Аушар  
10 Кызык  
11 Бек-Дели  
12 Каркын  
13 Баяндур  
14 Бичинэ  
15 Джаулдур  
16 Чибни  
17 Салор (Салыр)  
18 Имур  
19 Алаюнтли  
20 Уркиз  
21 Бекдир  
22 Букдуз  
23 Йива  
24 Кынык 
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38 Ахметзянов М. Ногайская Орда и ее роль в этнической истории татар. //Идел.1991. –34-
35-б.

“шыңғыснама дафтари” дерегіндегі шыңғысханның 
бектер мен билерге үлестірген тайпалық таңбалары38 

№ Бектер мен билер “Шыңғыснама дафтари” 
еңбегіндегі Шыңғысханның 
бектер мен билерге үлестірген 
тайпалық таңбалары

1 Буданджаруглы кыят 
2 Тамьян би  
3 Қыпшақ би  
4 Джурматы би  
5 Гираят би  
6 Конгырат би углы Сенгелай  
7 Уйшан Майки би  
8 Урдадж би  
9 Муйтан би  
10 Берджан би  
11 Боркыт би  
12 Тяминджар углы Катай  
13 Калдар би  
14 Салжут би  
15 Тимеркотлы би  
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§ 4. Қазақ ру-тайпаларының ұрандары жөнiнде

Қазақ ру-тайпаларының тарихы туралы сөз еткенде ешбiр 
зерттеушi ру-тайпаларға қатысты жүз, таңба, ұран мәселелерiн 
айналып өте алмайды дедiк. Бұл рас, солай бола тұрса да өкiнiшке 
орай, әлi күнге дейiн қазақ ру-тайпаларының ұрандары туралы 
мәселемен арнайы түрде ешбiр зерттеушi айналысқан емес. Осы 
орайда жекелеген зерттеушiлер еңбектерi мен олар құрастырған 
материалдар жинақтарында ғана қазақтың ру-тайпаларына қосымша 
ретiнде олардың таңбалары, қай жүзге қарайтындығы, қысқы-жазғы 
қоныстары және ұрандары аталып өтедi. Бiз төменде қолымызда бар 
деректерге сүйене отырып, жалпы ұран жөнiндегi ой-пiкiрлерiмiздi 
бiлдiремiз, сондай-ақ қазақ ру-тайпаларының ұрандарын талдай 
отыра, олардың рулар тарихының кейбiр тұстарын айқындауға 
тигiзер көмегi көп деп ойлаймыз. 

Алдыменен “ұран” сөзiнiң анықтамасына көңiл аударсақ, “ұран - 
халықты, кейде жеке адамдарды да жеңiске, ерлiкке шақыратын атау. 
Оған “...жауға қарсы аттанғанда руластарды жiгерлендiрiп, олардың 
рухын көтеру үшiн ұран шақыру - халықтардың бәрiнде болған 
әдет”, - деген энциклопедиялық анықтама берiлген39. Сондай-ақ ұран 
- “рулық, тайпалық құрылыс жағдайына байланысты пайда болған, 
- делiнiп, халықтың немесе рудың, тайпаның ұраны аса құрмет 
тұтатын ата-бабаның, асыл ананың немесе сол халық табынатын 
табиғи күштiң атынан шығады”, - деген тұжырым қалыптасқан40.
ұранға байланысты кеңестiк дәуiрде ғылыми тұрғыда берiлген 
анықтама осындай. Бiз бұл анықтаманы жоққа шығармаймыз, алайда, 
толық мағыналы деуден де аулақпыз. Бұған қатысты төмендегiдей 
қисындарымыз да баршылық. 

Түркi тiлдес халықтардың, оның iшiнде қазақ халқының 
құрамындағы ру-тайпалар тарихын зерттеуде үлкен еңбек сiңiрiп, 
iргелi еңбек жазған орыс ғалымы Н.А.Аристов, қазақ ру-тайпа-
ларының ұрандарына байланысты да бiрер пiкiрлер айтқан едi. 
Зерттеушiнiң рулық ұрандардың шығуы туралы тұжырымдары бiз 
жоғарыда келтiрген энциклопедиялық басылымдағы анықтамамен 
үндес, сәйкес болғандықтан оны бiз қайталауды жөн көрмедiк. 

39 Қазақ Совет Энциклопедиясы. - ХІ том. Алма-Ата, 1987, 389-б.
40 Сонда. - 389-б.
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Дегенмен де ғалымның ру-тайпалар тарихын зерттеуде ұрандардың 
қаншалықты маңызды екендiгi жөнiнде айтқан пiкiрлерiне құлақ 
қойған жөн сияқты. Н.А.Аристов Ұлы жүздiң Жалайыр, Дулат, 
Қаңлы, Шанышқылы, Шапырашты, Сiргелi, Шымыр, Сиқым, 
Ботбай, Жаныс секiлдi ру-тайпаларындағы ұрандарды салыстыра 
келе, аталған рулар мен тайпаларда, әсiресе, Дулат руларында екi 
ұранның қатар қолданылғанын айтады41. Нақты айтар болсақ, 
мысалы, Шымыр руының ұраны - Шымыр, ал бәйгеде - Қойгелдi, 
Сиқым руыныкi - Сиқым, бәйгеде - Ырысбек, Ботбайларда - Ботбай, 
ал бәйгеде - Сәмен, Жаныстарда - Жаныс, ал бәйгеде - Төле болып 
келедi42. Мәселенi талдай келе зерттеушi: “ұрандарға қарап қай атаның 
қай руға немесе қай бөлiмшеге жататынын анықтауға болады”, - 
деп қорытынды жасайды43. Шынында да кез келген ру-тайпаның 
жекелеген бiр атасы белгiлi бiр тарихи жағдайларға байланысты 
басқа жүзге, басқа бiр тайпа құрамына енiп кетсе, ол жөнiнде аңыз-
әңгiмелер мардымды ештеңе айта алмаса, жазба деректер де жоқ 
болса, онда Н.А.Аристов ұсынған әдiстiң - ұрандарды талдаудың, 
сол атаның түбiн анықтауға жәрдемiн тигiзерi сөзсiз. Осы тұрғыдан 
алғанда қазақ ру-тайпаларының ұрандарын бiлудiң және зерттеудiң 
маңызы зор деп бiлемiз. Басқаша айтқанда, таңбалар секiлдi ұрандар 
да қазақ ру-тайпаларының шығу тарихын зерттеуге айтарлықтай 
жәрдем бере алады. 

Ұрандарға қатысты келесi бiр мәселеге - оның негiзiне, қандай 
тұлғаның есiмi алынатындығын анықтау жатады. 

Бiз алдыңғы беттерде ру ұраны ретiнде әдетте халықтың немесе 
тайпаның аса құрмет тұтатын ата-бабасының, киелi анасының 
немесе дүйiм ру табынатын тұлғаның есiмi алынатындығын 
айтқанбыз. XVIII-ХIХ ғасырлардағы орыс деректерiнде кездесетiн 
көптеген тарихи тұлғалар, батырлар, ру-тайпа басылары, билер 
есiмдерiнiң кейiнгi тарихи кезеңдерде ру-тайпалар ұрандарына 
айналып кеткендiгiн байқаймыз. Соған қарағанда, ұрандар да ескiрiп, 
жаңарып, ауысып отыратын секiлдi. Мысалы, XVI- XVII ғасырларда 
болған ру ұранының өзгеруi туралы айтқанда мынаны ескерген 

41 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 
сведения об их численности.  - 408-б.

42 Сонда, 408-б.
43 Сонда, 408-409-б.
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жөн: бiрiншiден, сол рулардың өсiп-өнiп көбейiп, өзара жiктелуiне 
байланысты, екiншiден, жекеленген рулар көсемiнiң, батырының, 
аруақты-әулиелi тұлғасының ру үшiн жаңа кезеңде маңызды сипат 
алуы жаңа ұранға жол ашады. 

Кезiнде қазақ руларын жан-жақты зерттеген Л.Мейер рулар 
ұрандарының өзгеруiне байланысты: “Эти слова однако не так 
строго сохраняются как тамги и изменяются от времени, вследствие 
разных причин; иногда ураном становится имя известного человека, 
управлявшего долго родом или отделением, иногда он изменяется 
вследствие вражды с родом, имеющим тот же уран. Наконец, по мере 
замирения степи, значение этого отличительного знака само собою 
должно было уменьшиться”44, – деп пiкiрлер айтқан едi. 

Әрине, Л.Мейер айтқандай, ұрандардың өзгеруiне рулар 
арасындағы жауласулардың ықпал еткенi рас болар. Алайда, бұл 
ұрандардың өзгеру себептерiнiң бiрi ғана. Қалай десекте жаугершiлiк 
заманда қазақ руларының ұрансыз өмiр сүрмегендерi де бүгiнде 
анық мәселе. Оның себебi ұрандардың сапалық мазмұнында. 

Ұранды қолдану, пайдалану - жауға шапқанда әскердi рухтандыру, 
жiгерлендiру  үшiн ғана емес, ұранға айналған кiсiнiң аруағына 
сыйыну, одан қосымша қолдау, күш сұрау да ұрандаушыға тән 
қасиеттер. Сол себептi де қазақ ру-тайпаларының ұрандарында 
батырлармен қатар әулиелi-аруақты тұлғалар есiмдерi де кездеседi. 
Кейбiр ру-тайпалардың ұрандары қаншама ғасырлар өтсе де, өзгермей 
келе жатыр. Мысалы, арғындардағы - Ақжол, тамалардағы - Қарабура 
ғасырлар сынынан өткен ұрандар. Ақжол - XIV ғасырдың соңындағы 
- XV ғасырдың бiрiншi жартысындағы Арғын тайпаларының 
атақты, аузы дуалы, аруақты тұлғасы болса, Қарабура - ХII ғасырда 
өмiр сүрген, Қожа Ахмет Иассауидiң шәкiртi, әрi серiгi болған 
киелi тарихи тұлға. Мұндай адамдар есiмдерiнiң қаншама ғасырлар 
өтсе де ұран ретiнде руға қызмет етуi - олардың ең алдымен, әулие 
ретiнде, бағалануында. Арғын мен Тама тайпалары өз орталарынан 
қаншама ру басылар, көсемдер, батырлар шығарса да, олардың биiк 
беделi Ақжол би мен Қарабура әулиенiң қасиеттi рухынан аса алмай 
тұр. Кеңестiк дәуiрдегi әдебиеттерде ұрандарға анықтама бергенде, 

44 Мейер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
генштаба. Ч.1. Киргизская степь. Оренбургского ведомства. СПб., 1865. – 94-б.
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жоғарыда айтқанымыздай осы жағы айтылмай қалған едi. Бiздiң 
ойымызша, тарихи тұлға есiмiнiң ұранға айналуы үшiн ең алдымен, 
оның әулиелiгi, киелiлiгi басым түсiп, халық сенiмiне ие болады. Ал 
оның батырлығы, көсемдiгi мен шешендiгi айтылған қасиеттерден 
соңғы кезекте тұрады. 

Мұндайда мынаны да ескерген жөн: кез келген бiр рудың ұраны 
болған батырдан соң уақыт өте келе әлдеқайда беделдi тағы бiр 
атақты батыр шықса, жаңа батырдың есiмi бiрте-бiрте ұранға 
айналады да, бұрынғы ұран-есiм ұмытыла бастайды. Н.И.Гродеков 
мұны аңғарып, 7-10 буындардағы тұлға есiмi ұран ретiнде қызмет 
етедi де, жаңа кезеңде жаңа тұлға есiмi ұранға айналады деп жазады45. 
Бұл пiкiрде шындық бар. Көптеген деректерде қазақ ру-тайпалары 
ұрандарының бiрнеше болып кездесуiн ескi рулық ұрандардың 
әлi де ұмытылмағандығынмен және де жаңа ұрандардың қатар 
қолданылуымен түсiндiремiз. М.Тынышбаев құрастырған қазақ 
ру-тайпаларының ұрандары мен таңбалары атты кестеде46 Дулат 
тайпасындағы Сиқым, Жаныс, Ботбай, Шымыр руларында, Жалайыр, 
Арғын, Найман тайпаларында бiрнеше ұрандардың көрсетiлуi бiздiң 
осы айтқан ойларымызға дәлел бола алады. 

Айтылғандарды қорыта келе, қазақ ру-тайпаларының ұрандары 
жөнiнде мынадай тұжырымдар жасай аламыз: Бiрiншiден, тарихи 
тұлға есiмi ұранға айналуы үшiн оның әулиелiк, батырлық, көсемдiк, 
шешендiк қасиеттерi жарқырап көрiнуi керек. Екiншiден, кейбiр 
ұрандар 2-3 ғасырға ғана төтеп берiп, онан соң жаңарып, өзгерiп 
отырса, қайсыбiр ұрандар - Қарабура, Ақжол тәрiздi уақыт сынына 
ұзақ шыдаған. Үшiншiден, ру-тайпалардың тарихын зерттеуде дерек 
ретiнде көмекшi қызмет көрсете алады. 

Бiздiң ойымызша, тарихымыздағы рулық-тайпалық мәселелердi 
арнайы және тереңдете зерттемей кең көлемдi, көп томдық қазақ 
тарихы да толық сипатта жазылмақ емес. Осыны өткен ғасырдың 
20-жылдарында жақсы түсiнген М. Тынышбаев А.П. Чулошниковты 
қазақ тарихына арналған еңбегiнде қазақ “руларының iс-әрекетiн 
бiр-бiрiне деген қарым-қатынастарын талдамағаны” үшiн қатты 
айыптап, оның еңбегiн басып шығаруға ұсынбай қойған едi47. 

45 Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Том первый. 
Юридический бытъ. Приложения №1. - 1-2-б.

46 Тынышпаев М. История казахского народа. - 106-108-б.
47 Тынышпаев М. История казахского народа. - 66-б. 
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Мұны бүгiнде қатты ескеруiмiз керек. Ал тарихымыз туралы 
белгiлi ақынымыз Қадыр Мырза Әлидің кезiнде: 

“Бiздiң тарих бұл да бiр үлкен тарих, Оқулығы  жұп-жұқа  
бiрақтағы”,- дегенiндей көзқарасымыз этно-теориялық мәселеде 
бұрынғыша өзгермей қала берсе өндiргенiмiз де шамалы 
болмақ. Сондықтанда бүгiнде тынысымыз кеңейiп, елдiгiмiздi, 
халықтығымызды дүниежүзi мойындап отырған жағдайда өтке-
нiмiздiң ұңғұл-шұңғылын, қалтарыстағы тарихи құбылыстарды 
қалпына келтiретiн рулар мен тайпалар тарихын ғылыми тұрғыда 
талдау және жазу басты мiндеттерiмiздiң бiрi болғаны жөн. 

Мұндай да М. Тынышбаевтың мына сөзiн әрқашан есте 
ұстағанымыз абзал: “қырғыз (қазақ - АТЗО.*) халқының әрбiр жеке 
руының шығу тегiн алдын ала зерттемей, сондай-ақ оның кiммен 
және қандай уақыттарда бас қосқанын анықтамай қырғыз (қазақ 
- АТЗО.) халқының тарихи тағдырының жалпы көрiнiсiн көзге 
елестету мүмкiн емес”48. 

Қазақтың рулық-тайпалық негiздерiн тереңдете зерттеу дегенiмiз 
қазақ халқының өзiнiң қалыптасу тарихын жiлiктеп, тәптiштеп 
зерттеу болып шығады. Осы орайда тағы бiр ескеретiн жайт - 
“Қазақ” этнонимiнiң қашан пайда болғанын қазбалап зерттеу ғана 
қазақ ұлтының халық болып қалыптасуын айқындап бередi десек 
бiржақтылыққа ұрынар едiк. 

“Қазақ” атауымен ұлтымызды құраған рулар мен тайпалар 
арасында этникалық құрылымның кездеспейтiнi тарихымыздан 
белгiлi. Мұндай атаумен аталатын ру немесе тайпа түркі қағанаттары 
құрамында да, қыпшақ-оғыз және қарлұқ бiрлестiктерiнде де, көшпелi 
өзбектер ұлысында да, Ноғай Ордасы құрамында да жоқ. “Қазақ” 
этнонимiн ерте орта ғасырларға апарып жүрген зерттеушiлердiң ең 
басты осалдығы ерте түркі дәуiрiнен берi қарайғы тарихымыздағы 
рулар мен тайпалар тарихын терең бiлмеуімен байланысты. 
Ортағасырлық мемлекеттiк бiрлестiктердiң басым көпшiлiгi белгiлi 
бiр тайпаның мемлекет билiгiн басып алуымен байланысты болғаны 
(Қимақ қағанаты, Керейiт ұлысы, Оғұздар мемлекетi деген тәрiздi) 
белгiлi. Бұл тайпалық бiрлестiктер, тiптен, оларға кiрген рулар 
арасында “қазақ” атауы кездеспедi. Мұның өзi қазақ деген халықтың, 

48 Сонда, - 68-б.
* “Алаш” тарихи зерттеу орталығы
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оны құраған 40-тан астам рудың сандаған ғасырларға созылған 
тарихының негiзiнде ғана бiртiндеп қалыптасқанын дәлелдей 
түседi. 

Мұны ХХ ғасырдың 20-жылдарында-ақ М. Тынышбаев атап 
көрсеткен едi. Ол: “Қырғыздар (қазақтар) туралы авторлар әртүрлi 
деректерден “қазақ” деген сөздi ғана iздестiрдi және мұны әдетте 
әртүрлi кезеңдерде түрлi түрiк-моңғол тайпалары келiп қосылған 
негiзгi тайпа деп ойлады; бiрақ сонымен бiрге қазiргi қырғыз (қазақ) 
руларының қайсысы бұрынғы “қазақтардың” ұрпақтары болып 
табылатыны туралы мәселенi ешкiмде анықтаған жоқ және тiптен 
мұнымен ешкiмде айналысқан жоқ. Н.А.Аристов қырғыздардың 
(қазақтардың) қазiргi тайпалық құрамын талдай келе, тек iшiнара 
ғана жеке рулардың өткенi туралы еске түсiредi53”, – деген едi.

Иә, М. Тынышбаев ақиқатын айтып отыр. Кеңестiк-тоталитарлық 
жүйенiң орнығуы барысында рулар мен тайпалар тарихына мүлде 
назар аудармайтын зерттеулер жазыла бастады. Олардың, яғни 
большевиктiк концепцияның бастауында С. Асфендияров жазған, 
1936 жылы жарық көрген “Қазақстан тарихы” атты кiтап тұрды54. 
Осыдан кейiнгi кезеңде қазақ тарихы руларсыз жазылатын болды.

Тарихымызда рулар мен тайпалар тарихы жеткiлiксiз зерт-
телгендiктен тiптен қазiргi тәуелсiз Қазақстан жағдайында да 
“қазақ” деген тарихымызда шын мәнiнде бұрын болмаған тайпаны 
тарихымыздан iздестiрiп жүргендер баршылық. Мұның ешбiр 
нәтиже бермесi де түсiнiктi. Қазақ халқын құраған нақты рулар 
мен тайпалардың ғасырлар тереңiндегi тарихын шұқшия зерттеудiң 
орнына тарихымызда жоқ тайпаны қолдан жасаудың не қажетi 
бар. Осы орайда, тарихшымыз Мұхаммед Хайдар Дулатидiң 
пiкiрiне сүйенiп, “қазақ” этнонимiнiң XV ғасырда пайда болғанын 
мойындағанымыз жөн. Сонымен қатар ХV ғасырдан берi қарайғы 
кезеңдерде ғана қазақ халқы қалыптасып бiттi десек тағы да 
қателесемiз деп ойлаймыз. Мұндайда қазақты құраған, “қазақ” 
этнонимi аталмастан ондаған ғасырлар бұрын тарих сахнасын 
билеп-төстеген және кейiннен “қазақ” этнонимi пайда болған соң да 
өздерiнiң сандаған ғасырлар бойы өмiр сүрiп келе жатқан рулық және 
тайпалық атауларын, тiлдерiн, дәстүр-салтын еш өзгерiссiз сақтап 
қалған, сондай-ақ, қазақ деген халықтың құрамында күнi бүгiнге 

53 Тынышпаев М. История казахского народа. - 68-б.
54 Асфендияров С. История Казахстана. Екінші басылуы. -  Алматы, 1992.
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дейiн орын теуiп отырған рулар мен тайпалардың ежелгi түрiк 
дәуiрiнен, тiптен, одан да бұрынғы кезеңдерден бастау алатын тарихы 
неге назардан тыс қалуы тиiс? - деген орынды сауал туындайды. 

Қазақтың ру-тайпаларының этникалық терең тарихи тамырлары 
бар екендiгiн өзiмiзден бұрын басқа халықтар өкiлдерi айқынырақ 
және ертерек аңғарып, өздерiнiң осы мәселедегi лебiздерiн ашық 
бiлдiрген едi. Мысалы, үшiн 1929 жылы Н.А. Логутов: “... если 
мы примем средний интервал времени перехода от поколения к 
поколению в 25-30 лет, то получается, что все родоначальники 
основных казакских родов жили примерно в одно время 500-600 
лет тому назад, т.е. как раз в период объединения племен в Союз 
и постепенного образования казакского народа. История же этих 
племен до их слияния говорит, что все они существовали гораздо 
раньше, во всяком случае не меньше тысячи лет тому назад, а 
некоторые из них даже до начала современного летоисчисления и 
существовали именно как отдельные племена под приведенными 
выше названиями.

Такая невязка объясняется тем, что в основу современной 
казакской генеологии легли не названия отдельных физических лиц, 
а названия племен, память о которых в народной массе постепенно 
исчезла, названия же претворились в физических лиц”55, – деп жазған 
едi.

Мұндай тың пiкiрмен әрине, дауласуға да болады. Алайда, ру-
лар мен тайпалар тарихының тылсым құпиясын ашуды көздеген 
зерттеушiнiң дәл осындай пiкiрлерден мысқалдай болса да, тарих 
шындығын iздестiргенi жөн деп ойлаймыз. 

Әрине, қазақ рулары мен тайпаларының тамырлары әртүрлi тарихи 
тереңдiктен бастаулар алады. Бұған күмәнданудың ретi жоқ. 
Егер тарихымызға тән осындай ерекшелiктердi, мәселелердi 
ескермесек, жазба деректерi онсызда аз ұлт тарихы тар арнада 
қалып, жазған сайын қусырыла түспекшi. Қазақты құраған 
рулар мен тайпалардың күрделi де көп қырлы және сан-салалы 
тарихын тереңдете үңгiп зерттемей бiз ұлт тарихын да байыта 
алмайтынымызды түсiнетiн уақыт жеттi деген ойдамыз.Қазақ 
халқы ХV ғасырда “қазақ” этнонимi пайда болмай тұрып-ақ 

55 Логутов Н.А. Очерк родового быта казаков и распределение основных казакских 
родов на территории быв. Семипалатинской губернии. // Записки Семипалатинского отд. 
общ. изуч. Казахстана. - Т.1. Семипалатинск., 1929. 37-б.
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халқымызды құраған 40-тан астам рулар мен тайпалардың қанында, 
жанында, рухында, тiлiнде және дiлiнде өмiр сүрiп келдi десек 
ақиқатын айтамыз. Ерте орта ғасырлардағы қазақ ру-тайпаларының 
арғы бабаларын мойындау дегенiмiз қазақ халқының ежелгi халық 
екенiн мойындау болып шығатынын ескерейiк. 

Қазақ тарихының осындай өзiндiк ерекшелiктерiн әрқашан 
назарда ұстау ғана тарихымыздың ауқымын кеңейте түседi. 

“Рушыл” атанамыз деп тәуелсiздiк пен демократиялық ахуал 
жағдайында да жалтақтасақ, сөйтiп өз тарихымыздан өзiмiз бас 
тартсақ бұған кiмдi кiнәламақшымыз. 

Алда осындай бағыттағы жаңа, дербес зерттеулер көптомдық 
дәстүрлi тарихымыздың балама нұсқаларын өмiрге келтiрудi 
қамтамасыз ете алар едi деп те ойлаймыз. Осының бәрi қазақтың 
рулары мен тайпаларының тарихын жазуға деген жаңа, соны және 
жағымды көзқарасты қалыптастырар болса және бүгiнгi мемлекеттiк 
саясат мұндай бағыттағы зерттеулерге демократиялық пиғыл 
тұрғысынан байыпты да басалқалы қараса, онда бiздiң алдымызға 
қойған мақсатымызға жетер жолдың толық ашылғаны, айқындалғаны 
және еңбегiмiздiң ақталғаны.

Қазақтың ру-тайпаларының тарихына байланысты деректермен 
жұмыс жасауда осы тақырыпқа тән өзiндiк ерекшелiктердi ескермей 
болмайды. Олардың алғашқылары зерттеудiң хронологиялық 
немесе мерзiмдiк кезеңiмен байланысты. Жоғарыда халқымыздың 
рулық-тайпалық құрылымының тарихы тереңде, ежелгi дәуiрде 
жатыр дедiк. Ал оның соңғы кезеңi ХХ ғасырдың 30-жылдарымен, 
атап айтқанымыздай, кеңестiк-сталиндiк тоталитарлық жүйенiң 
өмiрiмiзде орнығуымен аяқталады. Осыншама ауқымды кезеңнiң 
деректерi де сан қилы екенi түсiнiктi. Егер оларды жiктер болсақ, 
негiзiнен төмендегiдей сипаттамалар бере алар едiк:

1. Ру-тайпалар мекендеген өлкелер арқылы жүрiп өткен 
саяхатшылардың, елшiлердiң және т.б. жазып қалдырғандары;

2. Қазақтың рулық-тайпалық шежiрелерi және басқа халықтардың 
осы мәселеге қатысты жылнамалары;

3. Рулар тарихына қатысты қазақ ауыз әдебиетiнiң дәстүрлi 
үлгiлерi;

4. Әртүрлi кезеңдердегi зерттеушiлердiң, тарихшылардың белгiлi 
бiр ру-тайпа туралы еңбектерi;
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5. Мұрағат, мұражай деректерi;
6. Статистикалық санақтар деректерi;
7. Экспедициялық зерттеулер;
8. Баспасөз материалдары;
9. Ресми-заңдық құжаттар;
10. Тарихи ескерткiштер;
11. Рулар мен тайпалардың атамекендерiне, көшу жолдарына 

байланысты топонимикалық атаулар тарихы және т.б.
Осыншама деректiк материалдар арасында, әсiресе, шежiренiң, 

ауыз әдебиетi үлгiлерiнiң, саяхатшылардың, зерттеушiлердiң, 
тарихшылардың еңбектерiнiң, мұрағат құжаттарының маңыздары 
аса зор. Дерексiз тарих жоқ. 

Бұл мәселелерге бiздер сондықтан баса назар аудардық. Үлкен, 
ауқымды жұмыстарда, “тыңға түрен салған” жаңа бастамаларда 
кемшiлiктердiң, кейбiр олқылықтардың орын алуы табиғи нәрсе. 
Көптомдық қазақтың көп санды рулары мен тайпаларының тарихын 
жазып шығудың әртүрлi ауыртпалықтарын былай қойғанда, мұндай 
ғылыми зерттеулерге тәуекел етудiң өзi де батыл шешiмдерге баруды 
қажет етедi. Сондықтан да оқырман қауым бiздiң игi пиғылымызды, 
әруақты ата-баба үмiтiн ақтауға бағытталған ниетiмiздi дұрыс 
түсiнiп, имандылықпен қабылдар деген ойдамыз. Иншалла!
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§ 5. Жетіру тайпалар одағы туралы не білеміз?*

Зерттеуші Б.Е. Көмековтің әл-Идирисидің картасына сүйеніп 
келтірген картасында  қимақтардың  қырғыздармен  де көрші 
болғанын56   және тарихымызда VIII ғасырдың басында құрылды 
деп есептелініп жүрген осы қимақтар конфедерациясына енген 7 
тайпаның немесе 7 рудың құрамында қыпшақтар да бар екендігін 
көреміз. Б.Е. Көмеков бұл деректерді Гаридзидің мәліметі негізінде 
баяндайды57. Бұл әрине, кейінгі Кіші жүздегі  Жетіру емес. 

Гаридизи келтіретін қимақтардың жеті руының құрамында имак, 
ими, татар, байандур, қыпшақ, ланиказ, аджлад тәрізді жеті тайпа 
бар. Б. Көмеков бұлардың аттарының көпе-көрнеу бұрмаланып 
берілгенін атап көрсетеді58.  Бұл пікірді біз де қолдаймыз. Алай-
да, мұнда назар аударуға тұрарлық факті бар екенін тағы да 
қайталап айтамыз. Ол - алғашқы Ертіс бойында құрылған, со-
нау VIII ғасырдағы Жетіру бірлестігіне Тама руымен таңбалас 
және қоныстары көрші қыпшақтардың да енуі болып табылады. 

Көне Түркі жазуларын шұқшия зерттеген С.Е. Малов Енисейдегі 
түркі жазуларынан «иэти бори» - «жеті бöри» - «жеті қасқыр» деген 
этнонимді оқып шыққан еді 59. Л.Р. Кызласов бұл атаудың қазіргі ха-
кастар мен шорлықтар құрамындағы этникалық топтардың «Читі-
Пуур» - «жеті қасқыр» деген түсінікпен толық сәйкес келетініне 
назар аударады60. Мыңдаған жылдар бойына мұндай ұғымның та-
рихта сақталып келуі әрине тегін емес. Оның үстіне зерттеуші Р.Г. 
Кузеев этникалық Жетіру бірлестігінің бірнеше түркі халықтарында 
кездесетініне кесте түрінде көрсеткен еді61.  Бұлардың ішінде 
қазақ және т.б. халықтар бар. Мұның өзі  Жетіру одағының  
едәуір терең тарихи тамырлары бар екендігін дәлелдей түседі.    

*  Ескерту: бұл мәселе «Тама» кітабынан ықшамдап берілді («Тама». І том. Бірінші 
кітап. -79-85-б.).  
  56 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв.по арабским источникам. –69-б.
  57Сонда, 36-б. 
  58Сонда, 36-б.
  59Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков.- М. – Л., 1952.  -33-б.
  60Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века. –137-б.
  61Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история рас-
селения.- -466-467-б.
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Сонымен қатар мынандай фактіге де назар аудармасқа болмай-
ды: XI-XII ғасырлар қиылысында қыпшақ тайпаларының өздерінің 
ішінде де «жеті» деп аталатын тайпа болған. Қазақстандық 
зерттеуші С.М. Ақынжанов Тизенгаузеннің аудармасымен берілген 
Ан-Нувейридің мәліметінде осы ішінде «жеті» (түп нұсқада «йета») 
тайпасы да бар қыпшақтардың 10 тайпаларының аттарын санап 
шығады. Осы тайпалар аттары XIV ғасыр авторы Ибн Халдунда 
да аздаған өзгерістермен қайталанады. Бірақ мұнда тайпалар сан-
дары 11, және «жеті» тайпасы «сета» деген атпен беріледі. Орыс 
жылнамаларын зерттеген С.М. Ақынжанов «йета» немесе «сета» 
атты қыпшақ тайпасының орыс жылнамаларында   «етебичи»   не-
месе   «йета»   деген   атаулармен  берілетініне назар аударады62.

С.М. Ақынжанов осы «етебичи» - «йета» - «жеті оба» атты 
қыпшақ тайпасының Жетіру бірлестігі болып табылатынын атап 
көрсетеді. Оның ойынша, «оба» термині одаққа кірген рулық 
тармақтар атауы болып табылады. Зерттеуші өзінің осы пікірлерін 
башқұрт ауыз әдебиетіндегі мәліметтермен бекіте түседі. 
Мұнда ол «Кунгыр буга» атты башқұрт аңызында жеті қыпшақ 
тайпаларының бірігіп, одақ құрғандары туралы мәліметтер бар 
екендігін башқұрт ғалымы А.Н. Киреевтің «Этногетические пре-
дания и легенды башкирского народа» (АЭБ. 1971, 4-т.-60-б.) 
атты еңбегіне сілтеме жасай отырып атап көрсетеді. Сондай-
ақ С.М. Ақынжанов етебичи - йета - жети оба атауларының 
жетіру деген мағынаны білдіретінін С.Г. Агаджановтың «(Очер-
ки истории огузов и туркмен Средней Азии IX- XIII вв. (Ашха-
бад, 1969. -104-б.)» және Б.Я. Владимировтың (Общественный 
строй монголов...-46-б.) еңбектеріне сүйене отырып дәлелдейді63.

Бұдан шығатын қорытынды: XI-XII ғасырларда, яғни моңғол 
жаулауына дейін-ақ  қыпшақтарда Жетіру бірлестігі болған.
Мұндай құрылымды қыпшақтар кезінде өздері құрамына кірген 
VIII ғасырдағы қимақтардағы жетіру үлгісімен ұйымдастырулары 
әбден мүмкін. Ал енді XI-XII ғасырлардағы қыпшақтардың 
өздеріндегі Жетіру бірлестігіне назар аударар болсақ, тарихи 

  62Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана.-Алматы: Ғылым. 
1995. -266-267-б.
  63 Сонда.
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процестер барысында қыпшақтар құрамындағы жетіру құрамы 
біртіндеп өзгерістерге ұшырады, яғни оның құрамындағы рулар 
атаулары ауысып отырды дей аламыз. 

Жетіру одағының шығу және қалыптасу тарихын Р.Г. Кузеев 
былай баяндайды: «...Жетіру тарихи және этникалық тұрғыдан 
Дешті Қыпшақ тайпаларымен тығыз байланысты. Қыпшақтардың 
өздері бұл топты ұзақ уақыт бойы башқұрттарға емес, қазақтарға 
жатқызады... Оңтүстік Башкирияда ноғай билігі дәуірінде не-
месе одан да ертеректе жеті башқұрт тайпаларының одағы - ете-
ырыу болғандығы туралы аңыз кеңінен таралған. Әртүрлі мәлімет 
берушілер Жетіру бірлестігіне әртүрлі тайпаларды қосады... Ескі 
аңыз туралы П. Небольсин де айтады, бірақ ол Жетіру одағына 
тек қыпшақ руларын ғана кіргізеді (Небольсин П. О башкирах. 
«Вестник РГО», отделение этнографии, 1852 4-к. -3-б). Тарихи 
фольклордың мәліметіне қарағанда  («Бабсяк және Кубсяк» эпо-
сы), бәрінен бұрын бурзян, усерган, тамьян және тангаур тайпа-
ларын біріктірген тайпалық одақ оңтүстік шығыс және оңтүстік 
Башкирияда XIV-XV ғасырларда шындығында болған, алайда 
«Жетіру» деген атты ол кейін ғана алған. Халық қиялы өзінің өткен 
тарихының «ерлікке» толы кезеңдеріне әдеттегі этнонимдерді 
қосып жіберген және оларға мүлде жаңа тарихи баяндауға сәйкес 
мән берген. Шын мәнінде, «Жетіру» этнонимі башқұрттық негізде 
де этникалық мәнге ие болды. Джеты-уруу, еди-уруг және жети-
урук қырғыздың сарыбағыш тайпасы (Абрамзон С.М. Этнический 
состав киргизского населения северной Киргизии. ТКАЭЭ. 1960. 
IV 4. 37-б.), түрікменнің салор тайпасы (Винников Я.Р.) Родо-
племенной и этнический состав населения Чарджоуской обла-
сти Туркменской ССР и его расселение. Труды ИИАЭ АН Туркм. 
ССР, Т.VI, серия этнографии. Ашхабад. -1962. 27-б.), Кіші жүз 
қазақтары (Востров В.В. Родо-племенной состав и расселение ка-
захов на территории Тургайской области (конец XIX начала XX 
в). Труды ИИАЭАН Каз ССР, 1962. 16-т. -81-б.) құрамына кіреді. 

Башқұрттың жетіру руы этникалық тұрғыдан Кіші жүздегі қазақ 
руы жетіруға барып жалғасады»64.

  64Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история рас-
селения. -115-116-б.
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Р.Г. Кузеевтың бұл айтқандарынан айқын аңғаратынымыз, 
қандай халықтың немесе тайпаның құрамында болса да 
Жетірудың этникалық негізі қыпшақтар одағынан бастау 
алатындығы болып табылады. Мұның өзі біз жоғарыда С.М. 
Ақынжановтың дәлелдерінде келтірілген, шығыс деректеріндегі 
XI-XII ғасырларда қыпшақтар құрамында «жеті» деген тайпалық 
одақтың болғаны туралы мәліметтердің қисындылығын көрсетеді. 

Жалпы, ортағасырлық авторлар санап шығатын қыпшақтардың 
рулық бірлестіктерінің аттары мынандай: 1) токсоба, 2) йета, 
3) бурджоглы, 4) бурлы, 5) кангу-оглы, (кангароглы), 6) анджо-
глы, 7) дурут, 8) карборголы, 9) джузмаң, 10) котян, 11) кара-
биркли (бұл Рукнедин Бейбарыстың көрсетуі)65 , немесе 1) ток-
соба, 2) сета, 3) бурджогла, 4) эльбури, 5) канааралы, 6) оглы, 7) 
дурут, 8) калабаалы, 9) джерсань, 10) Кадкабиркли, 11) Кунун66.

Бұл аталғандар ішінде «йета» немесе «сета» - Жетіру 
бірлестігін еске түсіретін болса, ал кангароглы немесе ка-
наралы қаңлы тайпасының, ал карабороглы немесе кадка-
биркли - қарақалпақтардың арғы аталарына келеді. Ал енді 
қыпшақтардың жоғарыда аталған басқа тайпалары туралы болжам 
айту қиындау. XI-XII ғасырлардан бері талай заман өткендіктен 
орта ғасырлардағы авторлар көрсеткен қыпшақ тайпаларының 
біршама өзгерістерге ұшыраулары әбден табиғи нәрсе. 

Сонымен қатар, орта ғасырлардағы қыпшақ тайпаларының 
атауларының тарихшылар мен зерттеушілер арасында күні бүгінге 
дейін өзіндік көзқарас, дау-дамай, айтыс туғызып келе жатқандары 
да белгілі. Мысалы, АҚШ-тың Ратгерс  университетінің  профес-
соры П.Б. Голден жоғарыда біз атап кеткен қыпшақ тайпаларына 
байланысты:

«Қара бөрікли. Әл-Димашкиде, Ибн Халдунда аталады. Түркінің 
«қара бөріктілер» деген сөзінен шыққан. Мұны орыс деректеріндегі 
«қарақалпақтармен» байланыстырмақ әрекет де байқалады. Бірақ 
мұның, қарақалпақтардың Киев князьдерінде қызметте жүріп, 
құмандардың ертеден келе жатқан жаулары болуы себепті қисыны 

  65Тизенгаузен В. СМИЗО, т.I. -540-541-б.
  66Сонда. -541-б.
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келмейді. Семантикалық тұрғыда бұл есім қарақалпақтардың ата-
уы тәрізді, не киім киісіне байланысты, не тәуелділік жағдайына 
қатысты нышаны болуы мүмкін»67, – деген пікірлер айтады. 

Мұнда көріп отырмыз, американдық ғалым өзінің көзқарасын 
білдірсе де «қара бөрікли» деген атаудың қарақалпақтармен 
байланысын анықтай алмаған. Оның «иете-оба» («жеті 
оба») тайпасына байланысты да өзіндік талдаулары бар: 

«Ит-оба. Бұл атау әртүрлі үлгіде Мүбаракшах, әл-Димашки, 
Ну-вейри, Ибн Халдун жазбаларында кездеседі. Ит-оба - түрікше 
ит. Мүмкін, йете-оба деп оқылуын орыс жылнамасындағы Ете-
бичимен салыстыруға болар. Мұндай атаудың түркінің йеты 
(жеті) оба дегенінен де шығуы ғажап емес. Ибн Халдун Итоғлы 
- «иттің баласы» деген сөзді атайды. Бұл Киев князьдігінің 
одақтасы ретінде, орыс жылнамаларында түрлі жағдайларға 
байланысты аталатын, құман князінің (Итоглый) есімі де бо-
лып саналады. Бұл термин осы рудың тотемі, тіпті Ит-оба 
тайпасы көсемінің князьдік дәрежесі де болуы мүмкін»68. 

Бұл пікірлер арасында біздің ойымызша ең сенімдісі  «йете-оба» 
атауының түркінің «жеті оба» деген ұғымына жақындығы туралы 
пікір деп ойлаймыз. Ал мұның өзі жетіру атауымен туыстас ұғым. 

Ал енді Жетіру қыпшақ даласына қайдан келді дегенге жау-
ап іздегенде Р.Г. Кузеев П. Небольсиннің пікірлеріне жүгінеді. 
П.Небольсин өзінің жоғарыда көрсетілген еңбегінде Жетіруға жа-
татын қырғыз-қыпшақ руларының тым ертеректе Сібірден Орал 
арқылы келгендерін атап көрсеткен еді. Бұл пікірлер бұл рулардың 
Алтай-Саян өңірінен батысқа қоныс аударулары туралы біздің 
пікірімізді дәлелдей түседі. 

Рукн ад-Дин Бейбарс Эльмансуридің қыпшақ руларының ішінен 
«иета» деген тайпаны көрсетуі, ал Ибн Халдунның оны «сета» деп 
атауы бізді тарихтың терең қойнауына жетелей түседі. Мұның 
өзі Жетіру құрамында әртүрлі тарихи кезеңдерде Тама руының 
тұрақты мүше болып қалуынан да туындап отырғаны және белгілі. 
Түркі тілінде «жеті» деген мағынаны білдіретін «иета» тайпасының 

 67П.Б. Голденнің еңбегі мына кітапта берілген:  Ермұханов Б.Б. Қазақстан: тарихи-
публицистикалық көзқарас. –118-б.
  68Сонда. –117-б.
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есімі «еда» деген атпен V ғасырдан белгілі. Грумм-Гржимайлоның 
ойынша бұлардың отаны Алтай таулары болған, дәлірек айтқанда 
«едалар» Алтай тауының оңтүстігінен Хотанның батысына дейінгі 
аралықты мекендеген69.  Олар кезінде ақ хунндар деген атауға да ие 
болған.  Қытайлықтар оларды  түркі тілдес  эфталиттерге жатқызып, 
олардың юэчжилермен туыстас болулары мүмкіндігін де айта-
ды. Егер осылай дер болсақ, эфталиттердің Сыр және Әмудария 
бассейндерін 425 жылы басып алғандары белгілі екенін білеміз. 

Егер де кейбір қазақ руларының ата-бабалары осы «иета» не-
месе «еда» тайпаларымен бірге белгілі бір тарихи кезеңде эфта-
лит атанып батысқа жылжыған дер болсақ, бұл онда V ғасырдың 
соңына сәйкес келетінін байқаймыз. Эфталиттер немесе юэч-
жилер құрамында болған «иета» немесе «еда» руының енисей 
қырғыздарын қалыптастырған динлиндермен мидай араласып 
кетулері де әбден мүмкін. Бұл мәселені шұқшия зерттеген Грумм-
Гржимайло олардың Алтайдан келгендері туралы зерттеушілер 
көзқарастарына байланысты: «менің ойымша бұл бірден бір 
қабылдауға болатын болжам. Үйсіндердің қысымымен юэчжидің 
бір бұтағының бөлініп, солтүстікке кетулері, Ертістен өтулері 
және Алтай тауларына енулері мүмкін екендігіне таңданатындай 
ештеңе де жоқ. Онда олар динлиндер рулары арасында бо-
лып, ішінара олармен араласып та кете алатын еді. Олардың 
терілерінің ашық түстілеу болулары да осыдан...»70, – дейді. 

Жоғарыда айтқанымыздай, ата-бабалары динлиндермен және 
тубалармен араласып кеткен енисей қырғыздарының сару (та-тама) 
сүйегінде «жеті сары» деген рудың болуы олардың терілері ашық 
түсті «иета» (жеті) тайпаларымен туыстас, тамырлас екендіктерін 
дәлелдей түсетін тәрізді. Ал В.В. Радловтың 1862 жылы жинаған 
материалдары бойынша «сару» «едигеннен» (жетігеннен) тарай-
ды71 . «Иеталардың жойылып кетпей, кейінірек ХІ ғасырда қыпшақ 
даласынан кездесулері, онан соң жетіру деген атпен башқұрттар 
құрамынан кездесуі және оған тамьян (тама) тайпасының мүше 
  69Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. Том 2. Исторический 
очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. –197-б.
 70Сонда
  71Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и све-
дения об их численности. – 449-б.
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болып қалуы осы пікірлерімізді дәлелдей түседі деп ойлаймыз.    
Р.Г. Кузеев Жетіру тайпасының башқұрт жеріне қоныс аударуын 

XIII-XIV ғасырларға жатқызады72. Бұл тегінде Ноғай ұлысындағы 
тайпалардың шығысқа көшірілуімен сәйкес келетін тәрізді. 

 Қалай десек те жоғарыда айтылғандардан «жеті» немесе «жетіру», 
«жеті оба» бірлестігі қыпшақ жерінде XI ғасырда-ақ белгілі болған 
және оның құрамындағы рулар атаулары өзгеріп отырса да тамалар 
немесе тамьяндар бұл бірлестікте мүше ретінде өзгеріссіз қалған. 

Жетіру бірлестігінің үздіксіз көшіп-қону және күрделі 
оқиғалар, сондай-ақ әртүрлі этностармен мидай араласу бары-
сында қалыптасқанын, осы одаққа кіретін жетірудың бесеуін 
Кіші жүзге кірмелер, яғни туыстық негізде емес, сырттан келіп 
қосылушылар ретінде Г.Н.Потанин жинап бастырған аңыз де-
ректер де көрсетеді. Кірмелер қатарында нақты көрсетсек 
Тама, Табын, Телеу, Рамадан, Жағалбайлы аталады. Яғни бұлар 
Жетірудың басты рулары атанғанымен Кіші жүз одағына кірмелер. 

Мұнда біз тарихымызда қалыптасқан Жетірудың кейінірек Тәукехан 
тұсында  құрылуы туралы  дәстүрлі  көзқарасты  мүлдем теріске 
шығарайын деп отырған жоқпыз. Кезінде А.И. Тевкелев Тәуке ханның 
(1715 жылы қайтыс болған) кезінде белгілі қолбасы, кейіннен Кіші жүздің 
ханы болған Әбілқайырдан естіген Жетірудың құрылуы туралы мәліметін 
Петербургке жеткізген еді. Қазақтарда ауызша сақталған бұл дерек бой-
ынша кезінде Кіші жүздің алшын одағы әртүрлі рулардан тұрған екен, 
Тәуке хан осы одақтағы әлсіз жетіруды біріктіріп, оларға жетіру деген 
атау берген болса керек.  Осыдан соң Кіші жүз екі – Алшын және Жетіру 
одағына бөлінген тәрізді73. Егер бұл деректі шындық деп қабылдар 
болсақ мынандай заңды сауал туындайды: Тәуке хан әлсіз рулардан неге 
алты немесе сегіз руды емес, жетіруды біріктірді?  Бұл сауалға А.И. Тев-
келев те, А.И. Левшин де жауап бермейді. Сондықтан бұған өзіміз жау-
ап іздеуіміз керек. Біздің ойымызша, Батыс Қазақстан аймағында сонау 
қыпшақ даласындағы Жетірудың қалдығы («жеті оба» бірлестігі) Тәуке 
хан заманына дейін жеткен, халықтың жадында сақталған. Тәуке хан 
осы ежелгі бірлестікті жаңа қазақ руларымен жаңартып, толықтырған. 
Яғни ескі рулық одақты енді басқа рулар атаулары толтырды. 
  72Кузеев Р.Г.  Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история рас-
селения. –116 -б.
  73Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей. –513-
514 - б.
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ЕКІншІ ТАРАу

КЕРЕйТТЕРдІң АРҒы ТАРиХы ТуРАлы
 БолЖАМдАР МЕн КӨзҚАРАСТАР

§1. V-ХІV ғасырлардағы керейттер тарихына қатысты
 деректерге шолу

Керейттердің ежелгі замандардағы және орта ғасырлардағы та-
рихын зерттеуде Ш.Ш.Уәлиханов, В.В.Бартольд, А.Н.Бернштам, 
Н.А.Бронников, Н.Я. Бичурин (Иакинф), М.Ақынжанов, 
С.А.Аманжолов, Н.А.Аристов, С.М.Абрамзон, Х.Арғынбаев, 
С.Байдәулетов, Н.Веселовский, В.Востров пен М.Мұқанов, 
А.Вамбери,  Л.Н.Гумилев,  Б.Б.Ермұханов, Т.А.Жданко, Р.Г.Ку-
зеевтің, Н.В.Кюнер, Ш.Құдайбердіұлы, А.И.Левшин, С.Қондыбай, 
т.б. ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынды және олар 
мәселенің қыр-сырына үңілуге көп септігін тигізді.

Солардың арасындағы бірқатар ғалымдар зерттеулеріне ар-
найы тоқталып кеткен жөн. Мысалы, орыстың белгілі тарихшы-
шығыстанушысы, этнографы Н.А.Аристовтың (1847 – өлген 
жылы белгісіз) көптеген еңбектері, негізінен, кейбір Орталық 
Азия халықтарының тарихына, этнографиясына арналған. Ке-
рейттер туралы мәліметтер оның "Заметки об этническом составе 
тюркских племен и народностей и сведения об их численности"74 

деген 1897 ж. Санкт-Петербургтен шыққан кітабында келтірілген. 
Сондай-ақ онда Кіші жүздегі керейттердің этникалық тегі 
жөнінде соны мәліметтер бар. Бірақ ол мағлұматтар ила-
нымды деректермен дәлелденбей, болжам ретінде беріледі.

Келесі бір орыс-кеңес тарихшысы С.М.Абрамзонның "Кир-
гизы и их этногенетические и историко-культурные связи"75 (Л., 
1971) деген еңбегінде орта ғасырлардағы қырғыздар арасына ба-
рып қосылған керейттер туралы біраз деректер көрініс тапқан.

74 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 
сведения об их численности. -СПб, 1897.

75 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурное связи. - Л., 
1971.
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Көне замандағы және орта ғасырлардағы керейттердің 
тегі, ата мекені, көршілерімен қарым-қатынасы швед дип-
ломаты, әрі шығыстанушысы К. д'Оссонның "От Чингис-
хана до Тамерлана"76 деген еңбегінде кеңінен баяндалған. 
Ол Рашид ад-Диннің, Джувейнидің, т.б. ортағасырлық иран 
тарихшыларының шығармаларын пайдаланған. Бұл еңбекте 
Кіші жүздегі керейттер туралы мәлімет жоқ. Сонда да бол-
са, олардың байырғы тарихын өрбітуге мол мүмкіндік береді.

Орта ғасырлардағы керейттер тарихының мәселелері көрнекті 
кеңес шығыстанушысы В.В.Бартольдтың (1869-1930) еңбектерінде 
де қарастырылған. Ғалымның 1898 ж. Санкт-Петербургте жарық 
көрген "Критика на "Заметки об этническом составе тюркских пле-
мен и народностей и сведения об их численности" Н.А.Аристова", 
1922 ж. Ташкентте басылып шыққан "История Туркестана", 1928 
ж. шыққан "История монгольских народов", сондай-ақ 2002 ж. 
Мәскеуде қайта топтастырылған "Работы по истории и фило-
логии тюркских и монгольских народов"77 деген еңбектерінде 
Орта жүздегі керейттер тарихының кейбір беттеріне тоқталады 
және бірқатар тарихи оқиғалар шеңберінде құнды тұжырымдар 
келтіреді.

Керейттердің тілін анықтауда неміс текті орыс шығыстанушысы 
- түркітанушы, этнографы әрі археологы В.В.Радловтың (1837-
1918) еңбегінің маңызы зор. Жалпы саны ғылымда 54 деп саналатын 
түркі тілінің 30-н білген В.Радлов орхон-енисей жазуының кілтін 
табушы (Томсенмен бір мезгілде) да болып табылады. Ғалымның 
"Түркі тілдері сөздігін жасау тәжірибесі"78 деген көптомды еңбегі 
- оның жарты ғасырлық үздіксіз ізденістерінің нәтижесі еді. Сегіз 
кітаптан тұратын төрт томдық бұл еңбек Санкт-Петербургте 1888-
1911 жылдары аралығында басылып шықты. Мұны дүниежүзінің 
ғалымдары түркітануға қосылған мол ғылыми қазына ретінде 
бағалайды. Кез келген халықтың шығу тегін оның рулық 
құрамы арқылы білуге болады деп есептеген В.Радлов әрдайым

76 К.д,Оссон. От Чингисхана до Тамерлана, -А., 2003.
77 Бартольд В.В. Критика на "Заметки об этничиском составе тюркских племен и на-

родностей и сведения об их численности" Н.А.Аристова, - СПб., 1898, Соныкі, Исто-
рия Туркестана, Ташкент, 1928, Соныкі, История монгольских народов. -Ташкент, 1928, 
Соныкі, Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. -М., 2002.

78 Радлов В.В. Словарь тюркских наречий. -СПб., 1899.
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түркі халықтарының ру-тайпалық құрамын анықтауға әрі зерттеу-
ге ерекше мән беріп отырған болатын.

ХІІІ-ХІV ғасырларда Хулагидтер мемлекетіне кірген елдер мен 
халықтардың, олардың ішінде Орта жүздегі керейттердің сая-
си және әлеуметтік-экономикалық тарихының маңызды дерегі 
болып табылатын иран энциклопедист-оқымыстысы, тарихшы 
әрі мемлекет қайраткері Рашид ад-Диннің (1247-1318) "Сборник 
летописей"79  ("Джами ат-тауарих") деген еңбегі. Онда мұсылмандар 
мемлекетгерінің тарихы жан-жақты баяндалған. Бірақ бұл автордың 
еңбегіңде де Кіші жүздің керейттері туралы мәліметтер жоқ.

Көне заман мен орта ғасырлардағы (ХІ-ХІІІ ғ.) керейттер та-
рихын зерттеуде белгілі орыс-кеңес тарихшысы Л.Н.Гумилевтің 
(1912-1992) еңбектері де (Қиял патшалығын іздеу. - А., Балауса, 
1992; Көне түріктер. - М., 1967; Көшпелі мәдениет ырғағының 
қайнар көздері. //Народы Азии и Африки, 1966, №4; Хунну. - 
М., 1960; Туку түріктерінің алтайлық тармағы.- //Советская ар-
хеология, 1959, №1, т.б.)80 кеңінен басшылыққа алынды. Ол өз 
ізденістерінде XIII ғасырдың басына дейінгі керейттердің ата-
мекені, олардың көршілерімен қарым-қатынастары, қоғамдық 
қүрылысы, әлеуметтік-экономикалық жағдайы, діні мен мәдениеті, 
батысқа қоныс аударулары жайлы құнды мәліметтер келтірген.

Түркі халықтарының, оның ішіне кіретін керейттердің та-
рихын зерттеуде орыс шығыстанушысы, тарихшы-этнограф, 
археолог Н.И. Веселовскийдің81 (1848-1918) еңбектерінің де 
мән-маңызы зор. Ол өлкеден керейттер қоныстанған Орталық 
Азияның тарихын, археологиясы мен этнографиясын зерттеді. 
"... Сібір, Моңғолия далаларында көптеп кездесетін балбал 
тастардың түркі тайпалары мәдениетіне жататынын дәлелдеді. 
Оның еңбектерінде Орталық Азия, Алтын Орда тарихы, Қара 
теңіз жағалауында із қалдырған ғұндар, сақтар туралы маңызды 
деректер қамтылды"82. Н.Веселовский "Шығыс халықтарының

79 Рашид-ад-Дин "Сборник летописей" ("Джами ат-таварих")
80 Гумилев Л.Н. Қиял патшалығын іздеу, -А., Балауса, 1992. Көне түріктер, -Алматы: 

Білім, 1994.; Көшпелі мәдениет ырғағының қайнар көздері \\ Азия мен Африка халықтары, 
1966, №4; Хунндар, -А., Қазакстан, 1998. Туку Түріктерінің алтайлық тармағы \\ Совет-
ская археология, 1959, №1.

81 Өскенбай Қ. Веселовский Николай Иванович \\ Қазақстан Ұлттық Энциклопедия, 
т.2. -Алматы, 1999.-569-б.

82 Өскенбай Қ. Веселовский Николай Иванович \\ Қазақстан Ұлттық Энциклопедия, 
т.2. -Алматы, 1999.-569-б.
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тарихы, мәдениеті жоқ деген нәсілдік жалған теорияға қарсы 
шығып, "Шығыс халықтары.. дүниежүзі тарихынан лайықты орын 
алуға әбден хақылы" деген пікір білдірді"83.

Керейттер тарихын зерттеуде тарихшы-шежіреші Әбілғазы 
Баһадүр ханның (1603-1664) "Шежіре-и Түрк" (1665)84 деген еңбегін 
де айрықша атап кеткен жөн. Оның түркітану мен қазақтануда ала-
тын орны ерекше.

Керейттердің арғы тегі, яғни этногенезі, атамекендері, 
шаруашылықтары жайлы мәліметтер ұлты жағынан чуваш бо-
лып келетін көрнекті шығыстанушы Н.Я.Бичуриннің (1777-1853) 
1851 ж. жарық көрген "Собрание сведений о народах, обитав-
ших в Средней Азии в древние времена" деген шығармасында 
да жан-жақты қарастырылып, толымды көрініс тапқан85.

Орта ғасырлардағы керейттер тарихы Ш.Құдайбердіұлы-
ның (1858-1931) "Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі" 
деген ізденісінде едәуір көрініс тапқан86. Онда қазақ халқы 
ата-тегі жайлы ауызша айтылып келген шежірелер бір жүйеге 
келтіріліп, хронологиялық тәртіппен арнайы түрде баяндалған. 
Қазақ халқы құрамына кірген ру-тайпалардың, оның ішінде Кіші 
жүз керейттері шежіре-тарихын айқындауда С.Толыбековтың 
"Қазақ шежіресі" деген еңбегі де өзіндік септігін тигізді87.

XIII ғасырдағы керейттер туралы мәліметтер Г.Рубруктың, 
П.Карпинидің "Путешествие в восточные страны"88, Марко 
Полоның "Путешествие" деген шығармаларында қамтылған89.

Керейттердің XV ғасырға дейінгі қоныстары тура-
лы құнды мәліметтер орыстың мемлекеттік қайраткері, 
Орыс географиялық қоғамының негізін қалаушылардың бірі 
А.И.Левшиннің "Историческое и статистическое обозре-
ние уральских казаков" және "Описание киргиз-казачьих или

83 Веселовский Николай Иванович \\ Қазақстан Ұлттық Энциклопедия, т.3. -Алматы, 
1973.-23-б.

84 Әбілғазы, Түрк шежіресі, -А., 1992.
85 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена, -А., 1998.
86 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі, -А., 1991.
87 Толыбеков С. Қазақ шежіресі, -А., 1992.
88 Рубрук Г. Карпини П. Путешествие в восточные страны, -М., 1957.
89 Марко Поло. Путешествие, -Л., 1940.
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киргиз-кайсацких орд и степей" деген монографияларында 
жинақталған90.

Орта Азия мен Оңтүстік Сібірде де Керейт тайпасының өкілдері 
тұратындығы жоғарыда аталған тарихшылардың, зерттеушілердің 
еңбектерінде айтылған. Сол керейттердің салт-дәстүрлері, тұрмыс-
жағдайы туралы мәліметтер кеңес этнографы, тарихшы әрі музей-
танушы Л.П.Потаповтың "Очерки по истории алтайцев" және "Эт-
нический состав и происхождение алтайцев" деген еңбектерінде 
біршама келтірілген91.

Керейттер тарихын зерттеуде қазақтың ағартушы-демократы, 
тарихшы-этнографы және фольклорисі Ш.Ш.Уәлихановтың 
еңбектерінің құндылығы жоғары. Ол керей мен керейттің шыққан 
тегін анықтауға, олардың бөлінуі мен қазақтан басқа халықтарға 
қосылуы жөнінде өз пайымдауларын айтып өткен.

Керейттердің ерте замандар мен орта ғасырлардағы тілін 
анықтауға филология саласындағы көрнекті қазақ ғалымы С.А. 
Аманжоловтың (1903-1958) "Вопросы диалектологии и истории 
казахского языка" деген монографиясы да елеулі үлес қосты92. Ал 
керейттердің этногенезін, сондай-ақ тарихын анықтауда қазақтың 
белгілі тарихшысы Х.Арғынбаевтың қазақ шежіресі саласындағы 
зерттеулері ерекше орын алады93.

Керейттердің шыққан тегін зерттеуге тарихшылар 
М.Ақынжановтың "Қазақтың тегі туралы", Н.Мыңжанның 
"Қазақтың қысқаша тарихы", В.Трепавловтың "История Ногай-
ской Орды" деген еңбектері пайдаланылды94.

"Керейт" атауының шығу тарихы туралы болжам француз та-
рихшысы К.д Оссонның "От Чингисхана до Тамерлана" деген 
еңбегінде де жасалған. Ол керейттер салт-сана, мінез-құлық,

90Левшин А.И. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков., Описа-
ние киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. -А., 1996.

91 Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев, -Л., 1948. Этнический состав и проис-
хождение алтайцев, -Л., 1969.

92 Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка, -А., 1959.
93 Арғынбаев X. Қазақ шежіресі хақында. -А., 2005.
94 Ақынжанов. Қазақтың тегі туралы. -А., 1957. Мыңжан Н. Қазақтың Қысқаша тари-

хы. -А., 1994. Трепавлов В. История Ногайской орды. -М., 2002.
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тіл мәдениеті жағынан моңғолдарға өте жақын деп көрсеткен. 
Ал "керейт" атауын ғалым сол тайпаның атауының аты-
нан шықкан деп, Рашид-ад-Диннің пікірін костаған95.

Керейт тайпасының шығу тегі туралы мәселе орыстың 
Орталық Азия мен Сібірді зерттеуші ғалымы Г.Н.Потаниннің 
(1835-1920) үш томдық "Очерки северо-западной Монголии" 
деген еңбегінде де көрініс тапты. Ол Кіші жүздегі емес, Орта 
жүздегі керейттердің шежіресін зерттеп, оны сары үйсіннен, 
сары үйсінді - динлиндердің шығыс тармағынан таратқан96.

Керей тайпасының шығу тегі туралы мәселеге кеңес ғалымдары, 
ағайынды Владимир және Григорий Грумм-Гржимайлолар да көңіл 
бөлген. Олар өздерінің көп томды "Западная Монголия и Урян-
хайский край" деген кітаптарында керейттердің түркілік тегіне 
және олардың қазіргі керейлермен байланысы бар екендігіне 
күмән келтірген. Бұл ғалымдар "керейлер жоңғар үйсіндерінің 
ұрпағы болса керек" деген болжам жасаған97. Керейттердің шығу 
тегін зерттеуге қазақ халқының көрнекті мемлекеттік қайраткері 
М.Тынышбаевтың (1879-1937) "Түрік-моңғол тарихы" және "Ма-
териалы к истории киргиз-казахского народа" атты еңбектері елеулі 
үлес қосты. Ол керей мен керейттердің бөлінуі, олардың біраз 
бөлігінің өзбектер мен қырғыздардың құрамына сіңісіп кеткені ту-
ралы хабарлайды98.

Керейттердің шыққан тегі, атамекендері мен қоныс аударула-
ры туралы біраз мәліметтер қазақтың ғалымы Ш.Уәлихановтың 
(1835-1865) еңбектерінде келтірілген. Ол өзінің "Из истории ка-
захов" және "Путевой журнал поездки на восток Н.И. Любимова 
1845 г." атты шығармалары мен түсініктемелерінде керейлердің 
қайдан келгендігі, қыстаулары қайда, әлеуметтік жағдайлары, 
шыққан тегі, тілі, түрі туралы салихалы қорытындылар жасады99.

95 К.д,Оссон. От Чингисхана до Тамерлана, -А., 2003 г.
96 Потанин Г.Н. Очерки северо-западной Монголии. СПб., 1980. В 3-х томах.
97 Грум-Гржимайло Г. Западная Монголия и Урянхайский край. -Л., 1926.
98 Тынышбаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. -Ташкент, 1925.
99 Валиханов Ш. Из история казахов. -А, Жалын, 1997. Путевой журнал поездки на 

восток. Любимова Н.И. 1845. \\ Сочинение.
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Керейлер мен керейттердің шыққан тегі, тілі, салт-дәстүрі, 
таңбалары мен рулық ұрандары туралы соны мағлұматтар 
Х.Арғынбаев, М.Мұқанов, В.Востровтардың "Қазақ шежіресі 
хақында", М.Ақынжановтың "Қазақтың шыққан тегі туралы", 
В.П.Юдиннің "О родоплеменном составе могулов Могулистана и 
Могулии и их этнических связях" деген іргелі шығармаларында 
жинақталған100.

Орта жүздегі керейлердің ата-мекендері, кейінгі қоныс аудару-
лары және олардың бөлініп кетулері жайындағы елеулі мәліметтер 
шығыстанушы З.Қинаятұлының "Моңғол үстіртін мекендеген 
соңғы түркі тайпалары" атты бірегей монографиясында жан-жақты 
қамтылған101.

Керейлерден бөлініп шыққан керейттердің қазақтан басқа 
халықтардың арасына сіңіп кеткендігі туралы және басқа да ха-
барламалар белгілі тарихшылар Б.Б.Ермұқанов, Р.Г.Кузеев, 
Т.А.Жданко, т.б. зерттеушілер кітаптары мен мақалаларында да 
кездеседі.

Ғылыми ой-пікірлердің дамуы Орталық Азиядағы этноге-
нез бен этникалық үрдістерді тереңдете зерттеуде жекелеген 
проблемалардың көтерілуіне, тың пайымдаулардың жасалуына 
алып келді. Мұндай тұжырымдамалар ортағасырлық тарихтың 
кейбір тұстарын жаңа тұрғыдан қарастыруға жол ашады. Мыса-
лы, Г.А.Федоров-Давыдов Әмір-Темірдің тайпаларды бір жер-
ден екінші жерге шашырата қоныстандырып, басқа халықтар 
мен ұлыстардың құрамына енгізіп отырғаны жөнінде Абд-ар-
Разак Самарканидің, Низам ад-Дин Шамидің еңбектерінен мы-
салдар келтіре отырып, бір орталыққа бағындырылған өкімет 
саясатының этникалық бағыт беруде қуатты фактор болғандығына 
назар аударады. ХІІІ-ХIV ғасырлардағы халықтар мен 
тайпалардың қоныс аударуы мен олардың Орта Азия этногенезі 
процестеріндегі рөлін Жошы, Хулагу, Шағатай хандықтарының 
ұлыстық құрылым ерекшеліктерімен байланыстыра зерттеуді

100 Арғынбаев X., Мұқанов М., Востров В., Қазақ шежіресі хақында, -А., 2000. 
Ақынжанов М. Қазақтың шыққан тегі туралы. -А., 1957. Юдин В.П. О родоплеменном 
составе могулов Могулистане и Могулии и их этнических связах. -А., 1965.

101 Қиянатұлы 3. Моңғол үстіртін мекендеген соңғы түркі тайпалары. -Астана: «Елор-
да», 2001.
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ұсынады102. Автор   ассимиляциялық    процестерге ден қояды. 
Бұндай тұжырымдамаларды ғылыми ізденістерге пайдалану ке-
рейттер тайпасының тарихи мәселелерін қарастыруға ғана емес, 
өзге де рулық бірлестіктердің өткенін қайта сипаттауға мүмкіндік 
береді. Орталық Азиядағы этногенетикалық құбылыстарды тұтас 
процесс ретінде қарастыру жөніндегі көзқарас Өзбекстан, 
Қырғызстан, т.б. республикалардың тарихшылары та-
рапынан қолдау тапты. Түрік халықтарының көне және 
ортағасырлық тарихын бір-бірімен байланыстыра зеттеу басқа 
да ғалымдар еңбектерінде методологиялық басшылыққа алын-
ды. Керейттер тарихын зерттеуде Б.ААхмедов, К.Ш.Шаниязов, 
К.Ш.Керейтов, В.В.Трепавлов зерттеулерінің қосары мол103. 
О.Смағұловтың зерттеулерінің біздің қарастырып отырған 
мәселенің    тарихын айқындауда үлкен маңызы бар104.Себебі, 
қазақтар этногенезінің мәселелерін шешуде антропологиялық

102 Федоров-Давыдов Г.А. Этнические процессы в VIII-ХV вв. Этнос в феодальном 
государстве \\ Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Ка-
захстана, -М., 1990. -Вып. VI.- С.74-84.

103 Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. -М., "Наука" 1965, -С.191. История 
Узбекской ССР. В 4-хтомах. С древнейших времен XIX в. -Ташкент, 1967. Т.1. - С.552.; 
Нурмухамедов М.К. и др. Каракалпаки: краткий очерк истории с древнейших времен до 
наших дней. -Ташкент, Фан, 1970. -С.120. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбек-
ского наода: историко-энографические исследование на материалах кыпчакского компо-
нента. -Ташкент: Фан, 1974. - С.7-36.; Шаниязов К.Ш. К вопросу о тюркоязычных компо-
нентах в сложнии узбекской народности \\ Проблемы этногенеза и этнической истории 
народов Средней Азии и Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-30 
ноября 1988 г.). -М., 1988. - С.124-125.; Шаниязов К.Ш. Некоторые вопросы о процес-
сах формирования узбекского народа \\ Общественные науки Узбекистана. 1998 г. №6. 
- С.79-87. Шониезов К.Ш. Узбек хақининг этногенезига оид баъзи назарий масалалар \\ 
Общественные науки Узбекистана. 1998 г. №6. - С.31-44; Ходжайов Т.К. К этногенезу и 
этнической истории народов средней Азии \\ Общественные науки Узбекистана. 1998. 
№2. - С.26-32.; Керейтов Р.Х. К вопросу о близости родоплеменного состава ногайцев 
и родственных им народов \\ Этнографические обозрение. 1999 г. №6. - С.41-52.; Керей-
тов Р.Х. Этническая история ногайцев (к проблему этногенетических связей ногайцев). 
-Ставрополь, 1999. - С.175.

104 Смағұлүлы О. Қазактардың этникалық тарихындағы методологиялық мәселелер \\ 
ҚР ҮҒА хабаршысы. 1994. №1. -65-72-б.; Исмагулов О., Сихымбаева К.Б., Исмагулова 
А.О. Антропологические аспекты происхождения казахского народа\\ Известия НАН РК. 
Сер. Обществ. Наук. 1993 г. №1. - С. 18-34.
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салыстырмалы зерттеулер жүргізу арқылы осы мәселені 
айқындауға негізделген зеттеу тәсілдерін, керейттер тарихын 
қарастыруда да қолдануға негіз бар деп есептейміз. Себебі, Орта 
жүз керейлері мен Кіші жүз керейттерінің арасындағы байла-
ныс әлі де шешімін толық таппаған мәселе болып есептеледі.

Осы аталған ғалымдар мен олардың ізденістері Кіші 
жүздегі Жетіру қүрамына кіретін керейттердің шыққан тегі, 
қоныстары, әлеуметтік-экономикалық жағдайлары, мәдениеті 
жайлы ой қорытып, тұжырым жасауға жетелеп қана қоймай 
болашақтағы зерттелуі қажет проблемаларды айқындап берді.

Керейттердің шежіресін анықтауда қазіргі кездегі зерттеуші-
лердің еңбектері де (мәтінде қараңыз) көп жәрдемін тигізді. Осы-
лайша негізгі еңбектерді атай отырып, айта кететін мәселе - Кіші 
жүз керейттерінің шыққан тегі, Қазақстан аумағына қоныстануы 
туралы арнаулы зерттеу жұмысы жоқ. Әйтсе де, мұндай кемшіліктің 
келешекте орны әлі-ақ толар деген үміт бар.

§ 2. Керейт руының этникалық шығу тегі
 туралы болжамдар

Керейттердің этникалық шығу тегін айқындау отандық 
тарихнамадағы күрделі мәселелердің бірі болып табылады. 
Себебі, бұл мәселе бойынша біріншіден,  тарихи әдебиеттерде 
мәліметтер өте аз; екіншіден, ғалым тарихшылар арасында бұған 
қатысты бірауызды пікір қалыптаса қойған жоқ. Мұндай сан алуан 
пікірлердің шығу себептері де мол. Біріншіден, керейттердің ғана 
емес XIV-XV ғасырлардан қазақ қауымын құраған барлық тайпалар 
мен рулардың өздері жазған дерек көздері өте тапшы. Екіншіден, 
қазіргі кездегі қазақ халқының қүрамындағы біраз ру-тайпалардың 
қазақ ұлысына XIV-XV ғасырларда ғана қосылды. Үшіншіден, 
Кеңес өкіметінің билігі кезіндегі солақай идеологияның кесірінен 
ру-тайпалар тарихын зерттеуге тиым салынды, сөйтіп азды-
көпті жиған-тергенімізден айырылып қалдық. Сол себепті де 
керейттердің шығу тегін негізінен шетелдік зерттеушілер мен 
өзге тілді дерек көздеріне сүйене отырып жүйелеуге мәжбүрміз.

Ең алдымен, Орта жүздегі керей тайпасы мен Кіші жүздегі 
керейт тайпасының арақатынасы қандай болған? Екеуінің
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шыққан тегі бір ме, жоқ екеуі көне заманнан бері екі бөлек тай-
па болған ба деген мәселені анықтау керек сияқты. Себебі, атал-
мыш мәселе бойынша тарихшы ғалымдар арасында бірауыздылық 
жоқ екендігі байқалды. Олардың бір тобы аталған тайпалардың 
түбі бір десе, екінші тобы бұған қарама-қарсы пікір ұстанады.

Бұл тайпалардың тегі бір деушілер төмендегідей уәж келтіреді.
"Керей" - ру-тайпа атауы да, "Т" тунгус, моңғолша көптік 

жалғауы ... XIII ғасырдың басында меркіттермен бірге Жем, 
Торғай өзендері бойына жетіп, сонда қалған керейлер қазірге дейін 
өзінің ежелгі "керейт" атауын сақтап, Жетіру бірлестігі құрамына 
қосылған.105 "Шыңғыс ханнан ығыса отырып, Ертіс, Обь бойын 
теріскейге қарай жайлаған, кейін орта жүз құрамына енген керейт-
тер уақыт өте келе байырғы атау соңындағы "т" қосымшасын айт-
пайтын болды"106 деген сарында.

Мұндай пікірді белгілі этнолог М.Мұқанов та қостайды. Ол: 
"Х-ХІІІ ғасырларда керейлер болған жоқ, керейттер болған... 
Ертіс бойымен, содан соң Солтүстік Қазақстан даласына кетіп, өз 
атауындағы "т" жалғауын жоғалтып, керей деп атала бастаған да, 
содан соң дербес керей тайпасы ретінде қазақ халқының құрамына 
кірген",107 - дейді.

Н.А.Аристов, В.В.Бартольд, Р.Г.Кузеев, С.А.Аманжолов сияқты 
ғалымдар да бұл пікірге қосылады. Н А.Аристов108 Кіші жүздегі 
керейттердің Орта жүздегі керейлерден бөлініп шыққан тобы 
екендігіне, яғни бұл тайпалардың арғы түбі бір болғандығына 
күмән келтірмейді. Оған дәлел - таңбаларының     ұқсастығы       де-
ген уәж айтады.

С.Аманжолов "Моңғолдар шапқыншылығы кезінде батысқа 
қоныс аударуға мәжбүр болған бөлігі (керейлердің - В.В.) "ке-
рейттер" деп аталды, ал бұрынғы жерінде қалғандарының 
бәрі өз атауларына "-т" жалғауын қабылдамады",109 - дейді.

105 Қинаятұлы 3., Биғожаұлы Қ. Керей. - "Қазақстан Ұлттык Энциклопедиясы". Т.4 - 
А., 2002. - 536-б. 

106Сонда, 537-б.
107 Арғынбаев X., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. -Алматы: 

«Атамұра», 2000. - 381-б.
108 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 

сведения об их численности. - СПб., 1897. - С.110.
109 Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории и казахского языка.. - А., 

1959.- С.51.
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Ғұндар билігі кезіндегі керейттер мекені

М.Тынышбаев110 бұл мәселе бойынша үзілді-кесілді пікір 
айтпай, керейттер Шыңғысханнан қашып, батысқа өтіп кеткен 
керейлердің бір бөлігі болса керек деген болжам ғана білдіреді. 
Сөйтіп, керейттерді керейлердің бір бөлігі деп санайды.

Х.Ховорс, Г.Грумм-Гржимайло сияқты зерттеушілер керей 
мен керейтті бір-біріне қатысы жок, бөлек тайпалар деп санайды. 
Грумм-Гржимайло "Цзинь Ляо Юань сань - ши -юй - цзе" деген 
қытай деректемесіне сүйене отырып, керейлер цюй-линь, ал ке-
рейттер кэле (хэре) деп аталған, яғни екеуі бөлек тайпа111 деген 
тұжырым жасайды.

Керей мен керейттің бір тайпа екендігін З.Қинаятұлы өз 
еңбегінде талдап тұрып, көрсетіп берген. Оқырманға ойымыз-
ды нақты жеткізу үшін ғалымның тұжырымдарын сол қалпында 
беруді жөн көрдік: "Біздің пайымдауымызша "керей" және 
"керейт" атаулық ерекшеліктері болғанымен, заты бір тайпа. 
Олардың атаулық өзгешелігі тек Моңғол әулетінің Орталық

110 Тынышпаев М. Материалы по истории казахского народа народа -С.24.
111 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. -Л., 1926. т.ІІ. - 

С.410-411.
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Азияға трансформациялаған әкімшілік және әскери кұрылымымен 
тікелей байланысты сияқты.

Керейлер ертеде "керейт" атанған қауымның Алтай, Хангай 
аралығында табиғи жолмен көшіп-қонып жүрген бір тобының 
ұрпағы, ал қазірде "керейт" аталатын бөлімі Шыңғыс ханның 
әкімшілік және әскерилерінің құрамында Орта Азияға келіп, 
өз ат атауымен сонда сіңісіп қалып қойған тобының ұрпағы"112.

Ғалымдардың айтылған пікірлерінің негізінде шығаратын 
қорытындымыз керей де, керейт те бір тайпа. Өкініштісі, сол 
кезеңдегі әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты бөлініп 
кеткендігі, ал қуантатыны біреуі - Орта жүздің, екіншісі Кіші 
жүздің құрамына қосылып, қазақты құраған өзге тайпалар 
қатарында қазақ деген ұлттың іргетасын қалап, мәртебесін 
өрлетуде өз үлестерін қосқандығы. Осымен бұл мәселе де 
өзінің ғылыми дәйекті түйінін тапқан секілді. Ендігі мәселе 
-Шыңғыс хан әскерлерінің құрамында Орта Азияға келіп, 
кейін Кіші жүзге енген керейттердің тарихи ізін анықтау. Ол 
үшін керейттердің мекені Моңғол үстіртіне қайта оралады.

XIII ғасырдың басында Шыңғыс ханнан жеңілген керейт елінің 
басым бөлігі оған бағынса, ал моңғолдар құрамына қосылғысы 
келмеген керейттер бірнеше топтарға бөлініп, батысқа қарай 
ығысты. Моңғолдардың билігін қабылдаған керейттер жойылып 
кетпей, керісінше, Шыңғыс ханның және оның ұрпақтарының 
Орта Азияға, Қытайға т.б. жерлерге жасаған жорықтарына 
қатысып, қырғыз, өзбек, әсіресе, қазақ халқының негізін қалауда 
басты рөл атқарды. Моңғол империясын кеңейту мен нығайтуда 
керейттердің белсене араласқандығы жөнінде және моңғол 
мемлекетінің құрамында өз алдына ұлыс құрағандары тура-
лы мәліметтер сақталған. Рашид-ад-диннің хабарлауынша, ке-
рейт Кеюк (Күйік, Кейкі) батыр Шыңғыс ханға жүздеген жауын-
гермен қызмет етуге келді113. Керейттен шыққан Құйду деген 
әмір Шыңғыс ханға көшіп келіп, керейттер мен тункаиттерден 
мың жауынгер жасақтады. Ал оның ұлы Құртаке (Құртке) осы 
мың жасақты басқарса, інісі Абишка (Әбіш) қағанның (Шыңғыс 
ханның) басты және сенімді кеңесшілерінің бірі болды114. Сібір

112 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекен еткен... -46-б.
113 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. кн 1 -М -Л   1952 - С 127
114 Сонда -134-б. 
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аймағында Тайбұға басқарған керейттердің үлкен ұлысы 
болғандығын тарих бетінен алып тастай алмаймыз. Бұл туралы 
Сібір жылнамаларында мынадай деректер бар: "Есіл өзенінде 
Магмет заңындағы (мұсылман діні - АТЗО.) Он атты патша өмір 
сүрді. Тайбұға - оның ұлы. Шыңғыс оны жақсы қарсы алып, 
өзіне бағындырғандардың ішіндегі бірінші кінәзі деп атап, оған 
жеке жер үлесін берді... Шыңғыс патша Тайбұға кінәзға үлкен 
құрметпен қарады және Тайбұға Шыңғыс патшадан өзі тұрғысы 
келетін жер сұрады. Шыңғыс патша "қайда тұрғың келсе, сонда 
тұр" деп жіберді. Тайбұға кінәз бүкіл өзінің руымен (керейт руы 
- АТЗО.) Тұра өзеніне кетіп, сол жерде Шымға қаласын көтерді. 
Түмен қаласы осы жерде"115. Деректерден байқап отырғанымыздай, 
керейттердің Шыңғыс ханға қосылған бөлігі Моңғол мемлекетінде 
үлкен жетістіктерге жеткен.

Енді батысқа қарай ығысқан керейттердің тағдырына 
тоқталайық. Бұл мәселе төңірегінде біршама зерттеушілер өз 
еңбектерінде сөз қозғады. Мәселен, М.Тынышбаев: "1203 ж. керейт-
тер Шыңғыс ханнан жеңіліп, оған мойынсұнды, ал бағынбағандары 
моңғолдардан талқандалған меркіттердің бір бөлігімен батысқа 
қашты. Соңына түскен Шыңғыс хан әскерлері оларды 1216 ж. 
Торғай облысы аймағында соңғы рет, бас көтермейтіндей етіп 
жеңді. Біздіңше, Кіші жүздегі Жетіру құрамына енетін керейт-
тер - осы босқын керейттердің ұрпақтары"116, - десе, бұл пікірді 
З.Қинаятұлы да қолдап, қазіргі Жетірудағы керейттерді солардың 
тікелей ұрпағы деп санайды117. Ал, В.В.Востров пен М.С.Мұқанов 
Ш.Уәлихановқа сүйеніп қазіргі Қазақстанның батысына кеткен 
керейттердің басым бөлігі ХІV ғ. өзбек тайпалық бірлестігіне, 
одан кейін өзбек халқының құрамына енсе, керейттердің 
қазақтарда қалған азғана бөлшегі Кіші жүзге қосылды дейді118. 
Осы жерде бір айта кететін жайт, керейттер қазақтар мен 
өзбектерден басқа, өзге де түркі тілдес халықтардың арасында, 
атап айтқанда, башқұрттарда гэрэ, гэрэй - қыпшақ, түрікмендерде

115 Шәмшиденова Ф.М. Тайбұға ұлысы //Алаш. 2006. №1. - 45-б.
116 Тынышпаев М. Великие бедствия... -А., 1992. - С.19.
117 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі тайпалары: ІХ-ХІІ ғасыр. 

-Астана, 2001. -49-б.
118 Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение
казахов. -А., 1968. - С.92.
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герей, қырғыздарда кереит, қырым татарларында герей, кереид де-
ген аттармен белгілі119.

Көріп отырғанымыздай, зерттеушілер бір ауыздан батысқа 
ығысқан керейттерді барған жерлерінде тұрақтап, кейін Жетіруға 
кірді деп есептейді. Біздің пайымдауымызша, Шыңғыс хан-
нан қашқан керейттер уақыт өте келе Жетіруға емес, көпшілігі 
осы жоғарыда аталған (өзбек пен қырғыздан бөлек) түркі тілдес 
халықтардың құрамына енген сияқты. Өйткені, бір жағынан 
Жетірудың өзі ХVІ ғ. соңы - ХVІІ ғасырда қалыптасты, бір тай-
па мен екінші тайпа орын ауыстырып жатқан жаугершілік заманда 
үш ғасыр  бойы бір аймақта тұрақтап қалу оңай емес, екіншіден, 
бұрынғы ата жауларының (моңғолдардың) Орта Азияға келгенін 
байқаған керейттер одан әрі қарай жылжуы ықтимал. Сондықтан 
да Жетіру құрамындағы керейттер өзге жолмен келген деп санай-
мыз. Бұған төменде толығырақ тоқталатын боламыз. Одан бұрын 
моңғолдардан ығысқан керейттердің Жетіруға емес, ары жыл-
жып түркі тілдес халықтардың (башқұрт, түрікмен т.б.) құрамына 
енгендігін ғылыми зерттеулерді негіздей отырып, өз пайымдауы-
мызды ұсынамыз. XIII ғ. Басында Шыңғыс ханнан қашып, қазақ 
даласына келіп бас сауғалаған керейттер, XI ғасырда оғыздарды 
біріктіріп, осы кезеңде дәуірлеп тұрған қыпшақ бірлестігінің 
құрамына енді120. Міне, осы қыпшақтарға қосылған керейттер 
уақыт өте келе башқұрттар мен түрікмендерге қосылды. Бұл ту-
ралы зерттеуші Р.Г.Кузеев: "гэрэйцы - кыпчакизированные по-
томки тюркского или тюрко-монгольского обвединения кере-
ит. Миграция племени гэрэ в Приуралье по их собственным 
преданиям, произошла одновременно с кыпчаками"121,– дейді.  
Яғни, ХІІІ-ХІV ғасырлар, бұл моңғолдардың Орта Азияға 
келуімен сәйкес келеді. Бұрынғы  қарсыластарымен екпінімен 
қыпшақ бірлестігіндегі керейттердің бір тобы Орал өңіріне 
барып, башқұрттарға сіңген. Сонымен бірге қыпшақтардың 
құрамында оғыздардың болғандығын ескерсек, түрікмендер 
өздерін оғыз тайпасының ұрпақтарымыз деп есептейтіні белгілі, 
демек, керейттердің тағы бір тобы түрікмендерге оғыздардың

119 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. -М., 1974. - С.466-467
120 Қазақ ССР тарихы. II том. -А., 1983. -67-б.
121 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. -М., 1974. - С.360.
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қатарында жүріп қосылуы ықтимал. Осылайша батысқа қашқан 
керейттердің қысқаша тарихының баяны осындай деп қорытынды 
жасауға болатындай.

Ал енді, Шыңғыс хан, одан кейін оның ұрпақтарының 
мемлекеттері құрамында жүріп, Орта Азия мен Қазақстандағы 
саяси оқиғалардың назарынан тыс қалмай, алғашқы Қазақ 
мемлекеттігінің негізін қалауда атсалысып Орта және Кіші 
жүздің қүрамына кірген керейттердің тарихына қайтып оралайық.

Моңғолдармен Орта Азияға келген керейттердің орналасуы   ту-
ралы   мәліметтер тек ХІV ғасырдан бастау алады. Тарихи деректерге 
сүйенсек, ХІV-ХV   ғасырларда керейттер Іленің сол жағасында және 
Ианги (Тараз) ауданында қоныстанып, Моғолстан құрамындағы 
өз алдына дербес аймақ болған122. Пайымдауымызша, Шыңғыс  
ханмен  келген  керейттер  бірден Іле, Талас, Шу өзендерінің 
бойларында дулат, қаңлы тайпаларымен көршілес қоныстанған. 
Моңғолдарға қарасты өз алдына дербес ұлыс (аймақ) болып 
қалыптасуы осы кезең сияқты. Шыңғыс ханның Тайбұғаны жеке 
бір ұлыс етіп шығарғанын еске алсақ, оның Орта Азияны жаулауға 
өзімен бірге келген керейттерге осы аймақтан жер үлесін беруі 
мүмкін дегенді жоққа шығаруға болмайтындай. Уақыт өте келе ке-
рейттер жоғарыда аталған тайпалармен бірге Моғолстанның негізгі 
әскери күштерінің біріне айналып, алғашқы моғол ханы Тоғылық 
Темірдің Мауереннаһрды бағындыру үшін жасаған жорықтарына 
қатысқан123. Ақсақ Темір мен оның ұрпақтарының Моғолстанмен 
саяси бақталастығы кезінде де керейттер аталады. Мәселен, 1371-
1372 жылдары Моғолстанға жасаған алғашқы жорықтарының 
бірінде Ақсақ Темір Алмалықтың шетіне (Моғолстан астана-
сы - АТЗО.) дейін жетіп, керейттерге соққы берген124. Бұл екі 
мемлекеттің қақтығысы Ақсақ Темір өлгеннен кейін де тоқтамай, 
одан әрі үдей түсті. Темір әулетінен шыққан Ұлықбектің 1425 ж. 
Моғолстанға жасаған жорығы кезінде, оған өзге тайпалармен бірге 
керейт аймағы басшыларының бірі Ибраһим де қарсы тұрған125. Екі

122 Қазақ ССРтарихы. II том. -А., 1983. -164 б.; Юдин В.П. Центральная Азия в ХІV-
ХVІІІ веках глазами востоковеда. -А., 2001. - С.73.

123 Қазақ ССР тарихы. II т. -А., 1983. -256 б.; Пищулина К.А. Юго-Восточный Казах-
стан в середине ХІV - начале ХVІ веков. -А., 1977. - С.240.

124Қазақ ССРтарихы. II т. -А, 1983. -175-б.
125 Юдин В.П. Центральная Азия в ХІV-ХVІІІ веках... - С.73.; Қазақстан тарихы. II т. 

-А., 1998. -149-150-б.
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жақ бір-бірімен жауласып жатқан шақта, екеуінің де ыдырауына 
тікелей катысы бар, Орта Азияда жаңа саяси өзгерістер әкелген 
Әбілхайыр хандығы құрылды. Орталық және Солтүстік 
Қазақстандағы көптеген тайпаларды біріктіріп, 1428 ж. Тұра 
өңірінде (Батыс Сібір) хан болып көтерілген Әбілхайыр126, Орта 
Азияның жаңа картасын жасауға кірісіп қетті. Бұл арада көңіл 
аударатын жайт, Әбілхайырдың хан болып сайланған Тұра өңірі. 
Тұра өзені бойында керейттердің Тайбұға ұлысының болғанды-
ғына жоғарыда тоқталғанбыз, демек, Әбілхайыр мен Тайбұға 
ұлысының арасында қандай да бір байланыс (әскери одақ т.б.) 
болуы ықтимал. Моғолстан құрамындағы дулат, қаңлы тайпалары 
сияқты керейттердің де одан арғы тарихы Әбілхайыр хандығынан 
бөлініп ХV ғ. 60-жылдары өз алдына жеке шаңырақ көтерген Қазақ 
хандығымен байланысты болды. Қазақ хандығы құрылғаннан 
кейін өзінің билік институты, әкімшілік-территориялық бөлінісі 
- жүздер қалыптасты. Моғолстан қарамағында болып Жетісуды 
мекен еткен үйсін, дулат, қаңлы тайпалық бірлестіктері Қазақ 
хандығына біріккеннен кейін, олар Ұлы жүздің негізін құрады. 
Керейттердің де Іле, Талас өзендері бойларында аймақтары 
болып, қаңлы, дулат тайпаларымен қоныстары бір болғанын 
негізге алсақ, оларда алғашында Ұлы жүздің құрамында болған 
деу орынды. Ойымыздың дәлелсіз еместігін Ш.Уәлихановтың 
зерттеуінен мынадай үзінді келтіре отырып пайымдаймыз: "род 
Большой орды - керейт -отделился от союза казаков (казахов) и 
соединился с узбекскими родовичами кереитами, а небольшой 
остаток его, впоследствии возвратившийся в степь, пристал по 
соседству к Малой орде к семиродскому поколению и теперь 
составляет его отделение и производит себя от родоначальника 
этого поколения Каракат"127. Бұл үзіндіден біз керейттердің Ұлы 
жүз құрамында болғандығын байқасақ та, өзбектерге кету және 
қайтып келу себептері мен уақыты жөнінде ақпарат жоқтығын 
көріп отырмыз. Тек Ш.Уәлиханов қана емес, басқа да деректер 
осы оқиға төңірегінде үн-түнсіз. Мәселені сол кезеңдегі саяси 
жағдайларды саралай отырып қана түсіндіруге болатын секілді.

126 Қазақ ССР тарихы. II т. -А, 1983. -183-б.
127 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. -А, 1985. -С.154.
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ХVІ ғ. соңы - ХVІІ ғ. бірінші жартысында Қазақ хандығына 
байланысты орын алған ішкі және сыртқы факторлар атал-
мыш мәселеге тікелей болмаса да, жанама әсерін тигізді. Атап 
айтқанда, Қазақ хандығына әсер еткен сыртқы факторларға 
Сырдария, Шу, Талас бойларындағы қалалар үшін өзбектермен 
кақтығыс, Моғолстан мемлекеті, Ноғай Ордасы, жоңғар-
қалмақтардың алакөздігі жатса, ішкі әсерге хаңдықтың ішіндегі 
Есім мен Тұрсын хандардың тақ үшін таласын жатқызамыз.

Керейттердің өзбектерге кетуі мен қайтадан оралып, Жетіруға 
қосылуын Ш.Уәлиханов осы кезеңмен байланыстырса керек 
деп зерделеуге толық негіз бар. Керейттердің Жетіруға Іле, Та-
лас өңірлерінде тұрақтап барып қосылғандығына тарихымыздың 
бір тармағы болып табылатын, қазынасы мол шежіреге на-
зар салу арқылы да байқауға болады. Мәселен, Ұлы жүздегі 
ысты руы мен керейттің таралуын салыстырып көрелік.

   
          

Екеуі де шежіре бойынша Ойық пен Тілік бөлімдерін тара-
тылады. Ал таңбаларына келетін болсақ керейттікі шылбар, 
ыстыныкі көсеу және шылбыр. Таңбаларының белгіленулері 
әртүрлі болғандарымен атаулары бір. Ұлы жүзде тамыры көнеден 
бастау алатын қаңлы руының да таңбасы шылбыр және көсеу. 
Яғни XIII ғасырдың басында Шыңғыс ханмен келген керейттер 
Жетісу өлкесінде қазіргі Ұлы жүздің кейбір руларын біріктірген 
қаңлы бірлестігіне көрші болып, Іле, Талас өзендері аралықтарына 
қоныстанды. Олар бұл жерде Ысты тайпасымен көші-қоны бір 
болып, олардың таңбасын қабылдауы ықтимал және шежіресінің 
таралуы да өте ұқсас. Бұл арада керейттердің қаңлы бірлестігіне 
көрші орналасуы да көңіл аударады. Ол үшін шегініс жасап, 
осыған байланысты зерттеулердегі мәліметтерге көз салайық.
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XI-XII ғасырлардағы керейттердің қонысы

Қытай деректеріне сүйенген А.Ш.Қадырбаев өз еңбегінде:  
"Киреиты были предками канглы. Западные именовались кан-
глы, восточные киреитами"128, – деген үзінді келтіреді: Яғни, 
бұл екі тайпаның туыстығын жоққа шығаруға болмайтындай. 
Бұл пікірді зерттеуші З.Қинаятұлы да айналып өтпей, өзіндік 
тұжырымдамасын: "Қаңлы және керейттер жағрафиялық орналас-
уы, этнотегі, келешек Қазақ мемлекетін құруда атқарған рөліне 
қарағанда етене жақын халықтар болуы мүмкін. Және Жетісу 
қаңлылары өздерін қаңлының бес баласы, қара қаңлының алты ба-
ласынан таратады. Егер "керейт" атауының тегі "кері", "баран"-да 
жатса, керейттің түп тұқиыны неге қара қаңлыда жатпасқа!"129,–
деп ұсынады. Бұдан шығатын қорытынды қаңлы мен керейттердің 
тарихы тағдырлас, көне түркі дәуіріне жетелейтіні анық.

Жалпы жоғарыда келтірілген тұжырымдардың жиынтығын 
жасайтын болсақ, Кіші жүздің Жетіру бірлестігіне ен-
ген керейттер 1203 жылы Шыңғыс ханнан қашқандар емес, 
керісінше, моңғолдармен Жетісуға келіп тұрақтап, Іле, Талас

128 Қадырбаев А.Ш. Очерки истории средневековых уйгуров, джалайров, найманов и 
кирейтов. А.,1993.- С.59.

129 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекен еткен... 13-14-б.
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аңғарларында өз алдына аймақ болған керейттердің бір бөлігі. 
Мұны тарихи деректер мен зерттеулер және шежіремізде 
нақтылайтындығын баса көрсеттік. Яғни, қазіргі Жетіру 
құрамындағы  керейттер   XIII  ғасырда қаңлы   бірлестігіне көрші 
болып қоныстанған керейттердің тікелей ұрпақтары деп айтуға бо-
латындай.

Керейттердің қаңлыға жақындығын негізге алып, біз олар-
ды түркі тілес деп қорытынды жасауымызға болады. Бірақ бұл 
мәселе төңірегінде ертеден келе жатқан дау-дамай әлі де толық 
түйінін таппай келеді. Сондықтан да керейттерді түркі тілдес 
болған деп толық тұжырым жасамас бұрын, осы мәселе аясында 
өрбіген пікірлерге шолу жасап өтейік. Одан бұрын керейттердің 
этникалық проблемасы - олардың нәсілін анықтап алайық.

Осы мәселе бойынша антропологтар арасында бірауыздылық 
көзқарас қалыптасқан. Ол пікір бойынша, керейттер түрі жағынан 
моңғол нәсілділерге жатады. Антропология ғылымының мәліметі 
бойынша моңғолдық нәсілдер б.з.д. кездерде Қиыр Шығыстан 
Саян-Алтай өлкелеріне дейінгі аралықта тараған болатын. Қазіргі 
Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан жерлерінен Алтайға дейінгі 
аралықта еуропалық нәсілдер тұрған. Тек ежелгі заман мен біздің 
жыл санауымыздың аралығында ғана Орта және Орталық Азияда 
моңғолдық нәсілдер пайда бола бастады. Бұл процесс, яғни Орта 
және Орталық Азиядағы халықтардың моңғол нәсіліне ауысуы, 
әсіресе ғүндар қозғалысынан кейін қауырт жүрді.130 Осы кезден 
бұрынғы   иран (парсы) тілдес   халықтардың тілі де түркілене 
бастады.

Нәсілі моңғолдық болған керейттердің б.з.д. кездерде тілі 
қандай болған: түркілік пе, әлде моңғолдық па? Бұл мәселе бойын-
ша тарихшы ғалымдар арасында екі түрлі пікір қалыптасқан. Ол 
ғалымдардың бір тобы керей-керейттерді ерте замандардан бері 
түркіліктер десе, екінші тобы оларды алғашқы қауымдық қоғамнан 
бері моңғолдар болған, олардың түркілену процесі біздің заманы-
мызда өткен деген болжам ұстанады.

130 Ошанин Л.В., Зезенкова В.Я. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете 
данных антропологии. Сб., статей. - Ташкент, АН УзССР, 1953. - С.27-29.
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Керей-керейттер ерте замандарда моңғолдар болған деген 
пікірді Рашид ад-Дин, Әбілғазы, С.М.Абрамзон, В.В.Бартольд, 
ЦІ.Уәлиханов, Г. Грумм-Гржимайло, С.Жүнісұлы, В.Трепавлов, 
В.П.Юдиндер қолдайды. Керісінше, қарама-қарсы пікірді 
Н.Аристов, С.Аманжолов, Н.А. Баскаков, И.А.Батманов, 
Е.П.Лебедева, М.Мұқанов, К.Данияров, Г.Н.Потанин, Х.Ховорс, 
К.К.Юдахин сияқты ғалымдар ұстанды.

Рашид ад-Дин өз шығармасында XIII ғасырда керейттер түркі 
тілдес емес, қайта моңғол тілдес болған деп көрсетеді. Нақ осы 
автор басқа бір жерде керейттердің шыққан тегі туралы мәселеде 
оншама үзілді-кесілді пікір айтпайды. Ол "ертеректе моңғол 
атын алмаған" халықтар арасында керейттер де болды деп жаза-
ды. Ал бұдан әріректе "керейттер өздерін мақтау үшін моңғолдар 
деп атай бастады", ал ерте кезде "бұл атауды мойындамайтын" 
деп көрсетеді. Енді бір жерде Рашид ад-Дин131 керейлерді оғыз 
бұтағынан таратады. Онымен бірге бұл бұтақта наймандар, 
оңғыттар, қырғыздар тұр. Рашид ад-Дин керейттердің жырқын, са-
хыят, тоңқайт, тубаут, албат деген руларға бөлінгенін хабарлайды.

Грумм-Гржимайло керейттердің түркіліктер болғандығына 
күмәнданады. Ол "Юань-чао-ми-ши" деген қытай дерекнамасы 
керейттердің моңғолдармен туыс болып келетіндігін көрсетеді 
дейді. IX ғасырдың басында дун-худың 16 ұрпағының біреуі 
қазіргі Халхаға қоныстанды да, үлкен төрт тармаққа: моңғол, кэ-
раит, тайджут және татар болып бөлініп кетті. Сөйтіп, ерте заман-
дарда керейттер, моңғолдар сияқты дун-хулардан шыққан дейді 
(Грумм-Гржимайло Г.Е. т.ІІ, 410-б.). Рашид ад-Диннің керейттерді 
моңғолданған тайпа деп атайтын (шығ. 94-б. қараңыз) пікірін еске-
ре отырып, өз көзқарасында толқушылық білдіреді. Бұл жерде Ра-
шид ад-Диннің шартты түрде солай деп отырғанын, моңғолдарға 
бағынышты екендігін білдіру ойымен солай деп жазғанын ескерте 
кеткен жөн. Рашид ад-Дин өз шығармасының 8-9-беттерінде бұл 
пікірді бірнеше рет қайталап айтқан. "Түрік шежіресінің" авторы 
Әбілғазы да керейлерді моңғол тайпаларымен араластыра береді.

131 Рашид ад-Дин. Көрсетілген еңбек. - 2-9-б.
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М.Мұқанов пайымдауынша Ш.Уәлиханов пен В.Бартольд та 
керейттерді әбден айқын моңғолдарға жатқызған.132

В.Бартольд "қазақ-қырғыз халқының" негізін қалаушылардың 
біреуі керей тайпасы болған деген Н.Аристовтың пікіріне қарсы 
шығады. Ол: "Біздің пікірімізше, найман, керейлерді (керейттерді) 
моңғолдық элементке жатқызу керек"133, - дейді. Керейлердің 
аттарының түріктік болып келуін көрші ұйғырлардың ықпалы деп 
санайды.

А.П.Чулошников134 болса, керейлерді "кераиттер" деп те атай 
береді және оларды моңғол халықтарының қатарына жатқызады.

Х.Ховорс135 керейттерді көне заманнан түркілер болған дейді. 
Оның болжамынша, Шыңғыс ханға дейінгі Моңғолияны негізінен 
түркілер мекендеген.

В.Бартольдтың ойынша, Ховорстың керейттердің түрік 
тектілігі туралы пікірі олардың аттары мен атақ-дәрежелері 
түріктік екеніне негізделген. Бұл пікірмен толық келісуге бо-
лады. Мысалы, бұған олардағы "батыр", "мерген", "хан" деген 
атақ-дәрежелер, сондай-ақ өзен-көлдер мен жер-су аттарының 
да түркі тілінде болуы (айталық, Амурдың түрікше "Өмір", 
Шилканың - "Шалқыма" деп т.б. аталғандығы) нақты дәлел.

В.Трепавловтың136 пікірінше моңғол-керейттер XIV ғасырдың 
бірінші жартысына қарай түрік-керейттерге айналды.

В.П.Юдин керейттерді "моғолдық элемент немесе моғолдармен 
ортақ қасиеттері бар элементтер"137 деген екі ұшты пікір білдіреді.

132 Арғынбаев X., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. -Алматы: 
«Атамұра», 2000. - 379-б.

133 Бартольд В.В. [Рец. на кн.]: Аристов А. Заметки ... - С. 274-276.
134 Чулошников А.П. Очерки по истории казак-киргизского народа Оренбург, 1924. 

10-б.
135 Howorth, History of the Mongols, pt I, р. 693 sq.; I, рр. 700-703. Такого же взгля-

да Ховорс держался и впоследствии; см. его статью о кераитах (Howorth,  Тһе northern 
frontagers, pt VIII, р. 379): "Тһеsе names will suffice to prove that the Keraits were Turks und 
not Mongols»

136 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М.: Вост Лит РАН 2002. - С.53.
137 Юдин В.П. О родоплеменном составе могулов Могулистана и Могулии и их эт-

нических связях с казахами и другими народами. Изв. АН КазССР, сер.обществ.наук, 
вып.З. - А., 1965. - С.55.
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Моңғолдардың өздері де, М.Мұқановтың айтуынша, керейттерді 
өз руластары деп санаған.138 Оған біздің ойымызша, моңғолдар 
үстемдік еткен кезеңде олардың бодандары, соның ішінде керейт-
тер де, өздері моңғолдар болмағанымен, жаулап алушылардың 
этникалық атауын қабылдауы себеп болған. Кезінде Г.Н.Потанин 
де "керейттер Шыңғыс ханға бағынып, оның даңқы асқан кезде 
сол даңқты шығаруға өздерінің де үлес қосқандығын білдіру үшін 
"біз де моңғолдармыз" деп атала бастады, әйтпесе, олар түркілер 
еді" деп жазған болатын.

Профессор Березин Сегіз-Мұрын өзенінің географиялык аты-
на қарап, "бұл жақта тілдердің қаншалықты араласып кеткеніне" 
көңіл аударады.

Х.Ховорстан139 басқа керейттердің, наймандардың т.б. шығу 
тегі туралы пікірді Н.А.Аристов қолдады. Ол өз көзқарасын осы 
тайпалардың түркі тіліндегі аттары мен титулдарына негіздеп 
құрды. Н.Аристов пен Ховорсқа қарсы пікірді академик В.Бартольд 
ұстанды. Бірақ ол нақтылы дәлел келтіре қоймады. Керейттердің 
аттары мен титулдарының түркіше болуын зерттеуші түркі 
мәдениетінің басқа халықтардан гөрі христиандық керейттер 
мен наймандарға өте әсер еткендігінің нәтижесі деп түсіндіреді.

Шынында да Шығыстың көптеген халықтарының титулда-
ры аттас, ұқсас болып келе береді, бірақ XIII - ғасырға дейін 
моңғолдардың аты түркіше болмаған. Тек Шыңғыс ханның түркі 
тектес келіндерінен туған немерелерінің аттары ғана түркіше, араб-
парсыша болды. Ол кезге қарай отбасыларында моңғолша сөйлеуді 
қойған еді. Бартольд140 керейт ханы Тұғырылдың атасының аты 
Марғұз болатын, ал мұндай ат моңғолдарда кездеседі, оның әйелінің 
Құтықтай деген аты таза моңғолдардың аты деген уәж келтіреді.

Бұл сөздердің моңғолдардікі, әлде түріктердікі екендігін не-
месе кімнен кімнің алғанын дәлелдеу оңай емес. Мысалы, Хо-
ворс керейттер мен наймандардың ол кезде христиан дінінде 
болғандығын ескере отырып, Марғұз деген есім әулие Марктің 
(Маркус) атынан алынған шығар деген болжам жасайды.

138Арғынбаев X., Мұқанов М., Востров В. Қазак шежіресі хақында. -А., «Атамұра», 
2000. - 379-б.

139 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностейи 
сведения об их численности. - СПб., 1897. - С.ПО.

140 В.В.Бартольд. Критика на заметки ... Аристова, 352-б.
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XIII ғасырда шыңғыс хан мемлекеті құрылған тұстағы керейттердің орналасуы

Хұтұхты деген сөз түркінің "құтты" деген сөзінен шыққандығы 
шындыққа жақын. Егер Рашид-ад-Диннің шығармасында 
кездесетін барлық керейттердің атын саралайтын болсақ, 
онда олардың 90 % -ы түркілік141 екендігі күмән туғызбайтын 
шындық. С.А.Аманжолов мысалы Тоғрыл, Бұйрық, Ерке-
қара, Бектүймеш, Тоғыз-бике, Құршақұс, Бұқатемір, Темір-
тайшы, Тағай деген есімдерді моңғол есімдеріне немесе 
солардан өзгертіліп алынған есімдерге жатқызудың реті жоқ 
дейді. Н.Аристов пен Ховорс та осындай пікірді ұсынады.

Шығыстанушы зерттеушілердің (Н.А.Баскаков, ИА.Батманов, 
С.А.Аманжолов, К.К.Юдахин, Б.М.Юнусов т.б.) көзқарастары 

141 Рашид-ад-Дин. ... 106-110-б.
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Керей мен керейттерді:

бойынша ерте замандарда түркі және моңғол тілдері тунгус-
маньчжур тілдерімен бірге шартты түрде алтай тілі деп 
аталған, бір-біріне жақын диалектілер тобын құрған. Кейін 
түрік-моңғол және тунгус-маньчжур топтарына бөлініп кетті. 
Сонан соң түркі және моңғол болып бөлінді. Керейттер түркі 
тілдес, оның ішінде қырғыз-қыпшақ тілінің тобына жатады 
деген қорытынды жасалған. Бірақ моңғол тілінің де ізі қалған.

Моңғолдар туралы ең ескі дерек болып табылатын "Құпия 
шежіреде" де керейттер моңғолдар делінбейді.

Зерттеулерді сараптау М.Мұқановтың142 керейлер түрік тілдес 
болған деген дәлелінің дұрыстығын көрсетеді. Шынында да, 
керейлердің киіз үйлері де, тілі де моңғол, қалмақ үйлерінен, 
тілдерінен бөлек, басқа қазақ руларының тілдері мен үйлерінен еш 
айырмасы жоқ. Сол себепті де керейлер түркі тектес халық болған 
деуге толық негіз бар.

Сөйтіп, XIX ғасырда Н.ААристов, Г.Е.Грумм-Гржимайло, 
В.В.Бартольд, Х.Ховорс және басқалар бастаған керейттердің 
түріктік немесе моңғолдық тегі жөніндегі пікірталас әлі күнге 
дейін жалғасып келеді деуге болады. Дегенмен, керейттердің 
түркі тектестігін жақтаушылар қатары басым болып келе 
жатыр (мысалы, С.Аманжолов (1959 ж.) еңбегін қараңыз).

Сол себепті де керейт-керей тайпасы - қазақ халқы мен 
мемлекетінің қалыптасуында басты орын алатын түркілік 
тайпалардың бірі. Ол ешқандай моңғол тектес болмаған деген 
қорытынды жасауға негіз бар.

142 Муканов М. Этнический состав и рассление казахов Среднего жуза. - А., 1974. - 
С.28-29.
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Алтын Ордаға Моңғолиядан келген көшпенділердің көпшілігі 
алғашқы жүз елу жыл ішінде жергілікті халық пен ассимиляцияға 
ұшырап, кейбіреулері бұрынғы тайпалық бөлінісінен ажы-
рап қалды. Енді олар Моңғолиядан келген қайсы ірі тайпаның 
құрамында болса, сол тайпаның этнонимімен атала бастады. Ке-
рейттер қатарына қосылған-керейт, наймандарға қосылған- найман 
аталып кете барды. Сөйтіп, керейттер тайпасының қатары Алтын 
Орда тұсында ыдырамай, керісінше толыға түсті. Керейттердің, 
тағы басқа халықтардың өсіп-өнуіне XIII ғасырдың 50-жылдарынан 
XIV ғасырдың 50-жылдарына дейінгі аралықтағы Жошы әулетінің 
империясындағы тыныштық пен саяси тұрақтылық игі әсер етті.

"Керей" деген этнонимнің неден шыққаны туралы 
мәселе де толық шешімін тапқан жоқ. Француз тарих-
шысы К.д`Оссон бұл мәселе бойынша ойын: "Керейттер 
ұлысы чиркир, тункайт, тумаут, сакиат, элиат және кера-
ит деген тайпалардан тұратын. Хандар кераит тайпасынан
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болғандықтан бүкіл ұлыс осылай аталды. Олар әдет-ғұрпы, салт-
дәстүрі, тілі жағынан моңғолдарға өте жақын болды"143, – деп ба-
яндайды. 

Ал хан шыққан тайпаның "керейт" аталуы Рашид-ад-Диннің 
еңбегінде: "Ертеде бір ханның сегіз ұлы болыпты, сегізінің оң-
түсі қара торы болған. Сондықтан оларды керейттер деп атай-
тын болған",–деп суреттейді. Бұл аңызды Хиуа ханы Әбілғазы 
Баһадүр да (1603-1664) өзінің "Түрік шежіресінде" қайталайды. 
Ш.Құдайбердіұлы Рашид ад-Дин мен Әбілғазыға сілтеме жасай 
отырып: "Бір ұйғырдың жеті баласы бәрі қара болған соң, оларды 
моғол тілінше керейт 144, яғни "қаралар" десе,  профессор Березин 
керей Манжорияның қари деген халқынан шыққан шығар дейді. 
Аристов Саян тауының Темір қазық тұмсығындағы Уде өзенінің 
бір айрығы "керей" деп аталады. Мүмкін сол айрықтың атымен 
аталған шығар? Мен басқа қаралар деген сөзді дұрыс білемін", - 
деп жазады.

С.Толыбеков145 те осындай болжам айтады. Тек "ұйғырдың" де-
ген сөздің орнына "ханның" деген сөзді келтірген.

Т.Жұртбаев XIX ғасырда Алтай аймағындағы керей тайпасынан 
шыққан шежіреші Мәмидің мәліметтеріне сүйене отырып, 
к е р е й ұлысы шеп, сеп, байлау, қойлау, елдей, көлдей, изен, жу-
сан тайпаларынан түрған146 дейді. Ол тайпалардың аты VII - VIII 
ғасырлардағы қытай жылнамаларында да бар. Бұл тайпалар Шығыс 
Түрік қағанатының құрамында болған, VII ғасырдың басында өз 
хандығын қүрған. Сол хандықтың негізін қалаған Керін-Еркін аты 
жоғарыда айтылған сегіз тайпаға беріліп, ол бірлестік керей деп 
аталған болса керек деген жорамал жасайды.

М.Ақынжановтың мәліметі бойынша, "... керей ... біздің жыл 
санауымыздан арғы VII - I  ғасырлар    арасында      пайда болған 
ұлыс"147 ... олай болса, "керей" деген этноним өмірге сол кездерде 
келген деуге болады.

Н.Аристов "керей" сөзінің шығуын бастауын Ергік-Тарган 
- тайгадан алатын, Уда өзенінің оң жақ салаларының ішіндегі

143 К.д'Оссон. От Чингисхана до Тамерлана. А.: «Санат», 2003. - С.47.
144 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ, һәм хандар шежіресі. - А., «Қазақстан», 

1991. - 36-б.
145 Толыбеков С. Қазақ шежіресі. - А.: «Қазақстан», 2002. - 36-б.
146 Жұртбаев Т. Дулыға, т.2. - А., «Жалын», 1994. - 194-б.
147 Ақынжанов М. Қазақтың шыққан тегі туралы. - А., 1957. - 125-б.
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екі аттас өзендерінің атымен түсіндіреді (Н.Ф.Катанов. Поездка 
к карагасам в 1890 г. - осыған сүйенеді). К.Данияровтың ойын-
ша "кер" деген сөздің түбірі қазақтарда жиі кездеседі. (Кер-
без, Кербұлақ, Кермек, Кертай). Ал "ейт", "айт" деген жұрнақ 
"азайт", "ұлғайт" деген бұйрық түріндегі амалды білдіреді.148

Бұл мәселені жете зерттеушілердің бірі З.Қинаятұлы149 қытай 
тарихшысы Сайшаалға сүйене отырып, ханзулар керейттерді 
"Хэнли" деп, каңлылармен туыстығын көрсету үшін атаған дейді.

Сонымен осы талдаудан керей мен керейттердің шыққан тегі 
бір, олар моңғолдар емес, түркі тектес болған деген қорытынды 
туындайды.

§ 3. Ұлыстар мен ордалар құрамындағы
 керейттер жайында зерттеулер

Кіші жүз құрамындағы керейттердің Жетісуға, онан әрі Сырда-
рия жағасына қоныс аударуынан бұрынғы атамекендері Орталық 
Азияның төрінде еді. Орталық Азия Еуразия құрлығындағы 
ең алып географиялық аймақтардың бірі. Көне заманнан бері 
ол, негізінен, көшпенді халықтардың атамекені болып келді. 
Мұндағы халықтар жалпылама түрде түріктер, татар неме-
се моңғол, тунгус немесе чжурчже деп аталған үш нәсілге 
бөлінді. Бұл бөлініс олардың сырт пішіндерінің ерекшелігінен 
гөрі әсіресе тілдерінің әртүрлілігінен анық көрінетін еді.

"Ағасыз ел, жағасыз тон болмайды" дегендей, тексіз халық та 
тарихта өмір сүрмейді. Сондай халықтың бірі - "қазақ халқының 
іргесін көтеріп, мәйегін ұйытқан, дара дербестігі үшін ұзақ 
күрескен"150 керей-керейт тайпасы да Орталық Азияның көне за-
маннан келе жатқан ұлысының бірінен саналады.

Археологиялық қазбалар [В.В. Витковский (1887), 
С.Овчинников (1897), М.М. Герасимов (1925), С.М.Сергеев (1923), 

148 Данияров К. История отечества. - А., 2000. - С.215 - 216.
149 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекендеген соңғы түркі тайпалары: ІХ-ХІІ ғасыр. - 

Астана: «Елорда», 2001. - 13-б.
150 Жұртбаев Т. Дулыға . т.2. - А., «Жалын», 1994. - 193-б.
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Г.П. Сосновский (1933), А.П.Окладников, Г.Ф.Дебец (1932)] 
моңғол нәсілділердің Байкал көлінің төңірегін б.з.д. V - II мың 
жылдықтарда да мекендегенін көрсетеді (Ошанин Л.В., Зезенко-
ва В.Я.). Сол себепті де керейттердің керейлерден бөлінбей тұрған 
кезіндегі алғашқы атамекені Моңғолия жақта болғандығы күмән 
туғызбайды деуге болады.

Рашид-ад-Дин: "Кераиттердің жайлау-қыстаулары Онон, Кэ-
рулэн, Талан-Балджиус, Бурхан-Халдун, Кукана-нур, Буир-Нур, 
Каркаб, Калайр, Селенга, Баргуджин-Токум деген өзендер мен 
көлдердің маңы болды"151, - деп жазады.

Н.А.Аристов бөлінбей тұрғандағы керей-керейттерді Саян 
жақтан шыққан халық еді деп көрсетеді. Ғалымның пікірінше, 
Уда өзенінің Кирей деген саласын мекендеген тайпаның аты сол 
саланың атынан алынған152.

Ал, 3. Қинаятұлы айтуынша, ХІ-ХІІ ғасырлар аралығында ке-
рейт тайпасы Яг-Ягван (заг-завхан), Тула, Сэлэнгэден Моңғол 
шөлейтіне, батысында - найман, солтүстігінде - Меркіт, оңтүстігінде 
ежелгі Моңғолдар, шығысында Тангуттың Ся мемлекетімен іргелес 
жатты153.

Л.Н.Гумилевтің мәліметі бойынша, қара татарлар, олардың 
ішінде керейттер де бар, мәдени орталықтардан алыс, құба түзде, 
асау Селенганың жағасында тұрған154. А.П.Чулошников түріктер 
мемлекеті құрылған кезде олардың алғашқы отаны Алтай қырлары 
мен Саян тауларының аралығы болды155 дейді. Бұл жақта ке-
рейттер тұрмаған, яғни керейттер сонау VІ-VІІІ ғасырларда 
түркілер мемлекетіне кірмеген. Бұл кезде керейттер "шығыс 
моңғолиялықтар"156, "Төле өзенінің бойында тұрған".157 Ол өзеннің 
бастауын Моңғолиядан алатынын ескерсек, А.П.Чулошников 
пен Л.Н.Гумилевтің пікірлері бір-бірін жоққа шығармайтынын 
көреміз.

151 Рашид-пд-Дин. Сборник летописей в 3-хт. т. 1. - М.-Л., 1952. - С.74.
152 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностейи 

сведения об их численности. - СПб., 1897. - С.80.
153 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекендеген соңғы түркі тайпалары: ІХ-ХІІ ғасыр. - 

Астана: «Елорда», 2001. -12-6.
154 Гумилев Л.Н. Қиял патшалығын іздеу. - А.: «Балауса», 1992. - 109-б.
155 Чулошников А.П. Очерки по истории Казак-киргизского народа. -Оренбург, 1924. 

- С.22.
156 Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. 

- М., 2002. - С.108.
157 Сонда, 210 - 257-б.
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К.д'Оссон158 "керейттер 1195 ж. Орхон мен Толы өзендерінің 
жағаларында, Қарақорым тауына жақын маңда тұрды. Сол жерге 
Темучинге келесі жылы Тоғрыл хан келіп еді", – деп жазған.

Г.Е. Грумм-Гржимайло: "... дун-худың 16 ұрпағының  IX 
ғасырдың басында Халхаға келіп қоныс тепті де, моңғол, ке-
раит, тайджут және татар болып, төртке бөлініп кетті"159, – деп 
көрсетеді.

Бұдан келіп керейттердің ең алғашқы тарихқа белгілі қонысы 
Халха болған деген тұжырым жасауға болады. Екіншіден, 
Шыңғыс хан керейттерді талқандағанымен, олардың біраз бөлігі 
атамекенінен ұзап кете қоймай, Урянхай мен Забайкальеде қала 
берген деп айтуға толық негіз бар.

Г.Е. Грумм-Гржимайлоның160 айтуынша, керейттер кундр татар-
лары мен алтайлықтардың, урянхайлықтардың ішінде де тұрды. 
Буряттардың арасында үбір-керей деген ру бар. Олар Халхадан За-
байкальеге XVIII ғасырдың басында қоныс аударған. Бұл мәліметті 
ол "Материалы комиссии исследования землевладения в Забай-
кальской области" (VI, 8-б.) деген жинақта жарияланған Г.Разумов 
пен И.Сосновскийдің "Население, значение рода у инородцев и 
ламаизм" деген еңбектерінен алғандығын айтады.

Сөйтіп, керейлер де басқа ұлыстар сияқты, VIII -XII ғасырларға 
дейін негізінен сол атамекендерінде тұрып жатты. Тек олардың 
басқа ұлыстармен қақтығыс-соқтығыстарында біразының бөлініп 
қалып, қоныс аударып отырғандығы да күмән туғызбайды.

"Қазақстан" Ұлттық энциклопедиясында "Керейт хандығы 
Онон, Керулен, Арғұн өзендерінің аумағын жайлаған"161 делініп, 
негізінен жоғарыда аталған авторлардың пікірлеріне қолдаушылық 
білдірілген. Онан әрі сол энциклопедияда: "Керей ұлысында 
айшықты шекара болмағанымен орда тігер орны, қыс қыстауы, 
жаз жайлауы белгілі болған. Керейлер әйгілі Қарақорымды бас 
қала етті. Түндік, Цэцейдей, т.б. қала салды"162, - делінген.

158  К'. д'Оссон К. От Чингисхана до Тамерлана. - А.: Санат, 2003. - С 47
159 Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край. Т.ІІ. Л.,1926. — 

С.410.
160 Сонда. - 412-б.
161 Қазақстан Ұлттық Энциклопедия. т.4. - А., 2002 - 537-б.
162 Сонда.
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"Керейт пен найман жұрты бір туыс және қатар отырар еді, соған 
қарамастан бір-бірімен үнемі жауласып, бірде ұрысып, бірде жара-
сар еді". Таян ханның шешесі Күрбесті: "керейдің Уан ханымен 
қанымыз қандас, тіліміз тілдес. Ол ежелгі хандардың тұқымы еді. 
Басын аяулап, әруағына сиынайық!" - деген сөздер де шындыққа 
жанасады.163

Өйткені, Әбілғазы "Найман мен керейт әуелден дұшпан еді",164 

- деп көрсетеді. К.д' Юссонның мәліметі бойынша, керейттердің 
солтүстігінде меркіттер тұрды.165 Оссон 1196 ж. Ван хан Темучин-
ге қонаққа барғанда керейттердің Орхон мен Толы өзендерінің 
жағасына, Қарақорым тауына166 қоныстанғандығын жазады.

Керейттердің Қазақстан аумағында пайда болуы туралы мәселе 
де әлі күнге дейін толық шешімін тапқан жоқ.

Шығыстанушылардың бір тобы (Н.Веселовский, А.Левшин, 
А.Вамбери, М.Ақынжанов, А.Чулошников, С.М.Абрамзон) б.з.д. II 
ғасырда десе, екінші бір тобы (Рашид ад-Дин, Рубрук, Марко Поло, 
П. Карпини, В.В.Бартольд, К.Петров, М.Тынышбаев, К.д'Оссон) 
XIII ғасырдың басында бөліне бастады дейді. Ал М.Мұқановтың 
болжамы бойынша, керейттер Қазақстан аумағына оларды XIII 
ғасырдың басында Шыңғыс хан талқандаған соң қоныс аударған. 
Зерттеулердің көпшілігі бұл пікірді қолдамайды.

Қазақтың тегін зерттеген ғалым М.Ақынжанов: "Қазақ халқының 
құрамы осы кезде (VІІІ-ІХ ғасырларда) көптеген көне ұлыстар мен 
рулардан: үйсіннен, дулаттан ... қарлықтан, к е р е й мен уақтан 
қарлық одағының негізінде құрыла бастады",167 - дейді. Бұл бол-
жам бойынша керейттердің Жетісуға, онан әрі батысқа қарай енуі 
кем дегенде Түрік қағанаттары дәуірінен бастап орын алған деуге 
болады.

Бірақ осы мәселеге байланысты тарихи әдебиеттерге талдау жа-
сау бұл пікірмен де толық келісуге болмайтындығын көрсетеді.

163 Жұртбаев Т. Дулыға . т.2. - А, Жалын, 1994. - 211-б.
164 Әбілғазы. Түрік шежіресі. - А., 1992. - 58-б.
165 К. д'Оссон К. От Чингисхана до Тамерлана. - А.: Санат, 1994. 
166 Сонда, 47-б. 
167 Акынжанов М. Қазақтың шыққан тегі туралы. - А., 1957. - 125-б.
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Біздің заманымыздың III-IV ғасырларында қуатты ғұндардаң 
ығысып, қазақ даласына келген ру-тайпа өкілдерінің ішінде 
керейлердің де бірлі-жарымды рулары, аталары болғандығы 
анық. Антропологиялық, археологиялық, этнографиялық, 
лингвистикалық мәліметтер бұл тұжырымды дәлелдеп келеді.

VI ғасырда көшпелі түрік империясын құрған түріктік 
тайпалардың көпшілігі Моңғолиядан, яғни моңғолдық нәсілдің 
тарайтын аумақтардан келгендер екендігі В.В.Бартольд 
еңбектерінде айтылады. Олар Жетісудағы бұрын қоныстанған 
моңғол типтес, түрік тілдес тайпаларға келіп қосылды. Сөйтіп, 
керей мен керейттердің арғы ата-бабалары астанасы Шу 
алқабындағы Суяб қаласында болған Батыс Түрік қағанатының 
құрылуына атсалысқандар деп айтуға толық негіз бар.

760 ж. батыстағы Ту-кю мемлекеті ыдырап, өз орнын жаңа түрік 
халқы - қарлұқтарға беруге мәжбүр болды.168 Бұл Екінші ұлы түрік 
империясының        құлауы,      бұрынғы     кездердегідей, түрік халық-
тарының жаппай жылжуын туғызды. Осы кезде керейттердің Ертіс 
өзенінен батысқа қарай өтіп, Жетісуға қоныстанған бөлігі ІХ-Х 
ғасырларда қазақ халқының негізін құрушы рулардың бірі болды 
дей аламыз.

Керейттердің Жетісуға, онан әрі Орта Азияға қоныс аударуының 
тағы бір кезеңі – ХІІ-ХIV ғасырлар. Ол кезең екі ірі тарихи 
оқиғалармен: түркі тілдес халықтардың қоныстарына қидандар 
мен моңғолдардың басып кіруімен сипатталады. Бұл кезде кел-
ген керейттер тек Жетісудағы үйсіндер ғана емес, сондай-ақ Орта 
Азиядағы қырғыздар мен өзбектердің ішіне барып, кейін сол 
ұлттардың негізін қалауға үлес қосты.

М.Тынышбаевтың169 айтуынша, ішінде керейттер бар (Орталық 
және Шығыс Қазақстанда қалып қойған керейлерден бөлініп 
келген - АТЗО.) Жетіру ХІІ-ХIV ғасырларда орыс даласының 
оңтүстік-шығыс жағында да тұрған. Н.Аристов "Керейттер 
Сырдарияда көшіп-қонып жүретін; қыста телеу, рамадандар-
мен бірге қонатын"170 , – дейді. Ал Ш.Уәлихановтың айтуын-
ша, керейттердің басым көпшілігі қыста негізінен Сырдария 
аумағын мекендейтін де, жазға қарай жайлауға, яғни Аралдың

168 Чулошников А.П. Очерки по истории Казак-киргизского народа. -Оренбург, 1924. 
- С.22.

169 Тынышпаев М. Материалы по истории казахского народа.
170 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностейи 

сведения об их численности. - СПб., 1897. - С. 105.
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солтүстігіндегі Қарақұмға көшетін.171 Ш.Уәлихановтың бұл 
пікірін қостай отырып, А.И.Левшин ХV ғасырға дейінгі 
аралықта керейттер "... жазда Ырғызға, Қараша таулары-
на, Троицкіге жақын барып қонатын"172 деп толықтыра түседі.

XIII ғасырдың 40-жылдары Алтын Орда құрылғаннан кейін 
керейттердің Моңғолия жақтан батысқа қарай қоныс аударуы 
тоқтады. Осы уақытқа дейін Қазақстан аумағына қоныс аударған 
керейттер негізінен Арал маңына, Батыс   Қазақстан   аумағына 
қоныстанып қалды.

Ғасырлар тоғысында болған ірі-ірі тарихи оқиғалар нәтижесінде 
керейттер көптеген түрік тілді халықтар құрамына сіңді, олардың 
этникалық тарихынан өздерінің орнын алды. Мұны бірқатар 
кеңестік ғалымдар ізденістерінен анық көруге болады. Мысалы, 
түрік халықтарының тілінің дамуы мен қалыптасуын зерттеуге 
қомақты үлес қосқан Н.А.Баскаковтың173 мәліметі бойынша керейт 
(кереид, кириет, кирийет) этнонимі Қара теңіз далалы аймақтарында 
кездеседі.

Ал, есімі дүниежүзіне мәшһүр Р.Г.Кузеев174 башқұрт халқының 
ішінде гэрей руының тұратынын және ол ең іргелі рулардың бірі 
екендігін айтады. Керейттердің атамекені тек Қазақстан емес, 
сондай-ақ Башқортстан да деуге болады.

КСРо ҒА ши-ның тізімі бойынша175:
“Маджму ат-
таварих”, ИВ 
АН (л. 17а-18а)

“Тухфат-
таварих-и
 хани”, ИВ АН 
УзССР

Рукопись ИВ 
АН УзССР 
(№4330, л. 
132 б.)

Список 
Н.В.Ханыкова
 (203, с. 58-
63)

Список
Ч.Ч.Валиханова 
(57, т.1 с. 553-
554)

I II III IV V
1. минг
2. йуз
56. кирай
72. кердари

1. минг
2. кыргыз
51. кирай
74. керади

1. минг
2. йуз
91. кирай

1. мин
2. юзь
75. кир-дар

1. минг
2. юз
72. кердари

171 Валиханов Ч. Собр. соч. в 5 т. т.2. - А., 1985. - С.369.
172 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких, орд
и степей. -А, 1996. - С.293.
173 Баскаков Н.А. Родо-племенные названия кыпчаков в топонимии
южной Молдавии. - М., 1964. - С.48.
174 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав,
история расселения. -М.,1974. - С.179.
175 Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в ХV-ХVІІ вв. - М.:
Наука, 1982. - С.48-49.



100

Керейттер ноғайлардың арасында да бар. Оған дәлел 
В.В.Трепавловтың мына сөздері: "Им (яғни "ноғай" деп - АТЗО.) 
стали называть всех подчинившихся мангытскому176 бию кочевни-
ков, безотносительно к их племенному происхождению: и мангы-
тов, и найманов, и кереев, и десятки прочих элей".177

Ғалым ойын ары қарай: "Қазіргі кезде әдебиетте он сегіз тайпаға 
бөлінетін М.Г.Сафаргалиевтің "калькуляциясы" кеңінен тараған. 
Ол:канглы, кенегес, керей..." деп дамытады да178, жоғарыдағы 
айтылған біздің пайымдауды нақтылай түседі.

Жалпы, В.Трепавлов керейттердің XIII ғасырдағы моңғол 
шапқыншылығына дейін Батыс Қазақстанға келгендігімен келіседі. 
Ол: "Ең алғашқы "жетірулықтар" деп кыпшақ етебичтердің 
(жетіліктер, жетеилер - АТЗО.) бірлестігін санау керек сияқты"179 

- деп жазған. Бұл біздің "керейттер орта жүздік керейлерден 
біздің заманымыздың II ғасырында бөлініп келе бастаған" деген 
пікірімізді одан ары түйіндейді. Мұны зерттеуші еңбегіндегі ке-
стеден де көреміз.

ногайские родо-племенные отношения180

№
п/п

Эли Ногайской 
Орды и их 
подразделения

Названия
элейв русских 
документах 
ХVІ-ХVII вв. 

Арабское
написание
в оригинальных 
ногайских грамот 

Узбекские эли в 
списках 
“илатийа”ХV-
ХVІІвв.

Племена 
Ногайской 
Орды по 
сводке 
1803 г. 

1 2 3 4 5 6

1 А3

Куланабай аз

Токузбай аз
Тортулы аз
Кулар аз
(кулараш?)

Азское, асское, 
аское р.
Куланебеяс-
ское р.
Токузбаиаскоер.
Тортулуаское р.
Куларацкое р. Куралаш

176 Маңғыттар орта ғасырдағы түркі-моңғол тайпасы. 13 ғ-ң ортасында ол тайпа Жошы 
ханның немересі Ноғайдың иелігіне берілді. Сөйтіп олар Ноғайлар деп атала бастады.

177 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., Восточная литература РАН., 2002. 
- С.П2.

178 Сонда, 489-б.
179 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., Восточная литература РАН., 2002. 

- С.112, 437.
180 Трепавлов В.В.История Ногайской Орды. - М.: Вост. Лит. РАН, 2002. - С.500-501.
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1 2 3 4 5 6
27 КЕРЕЙТ

КЕРЕЙ

Бузлук - 
кереит

Кереити;
Кереитцкое,
Кереицкое р.
Бузлуккере
итское р. 

Кереит Кереит, 
керей

киреиты

28 КИГИТ Кигитское р. Кохат

29 КИПЧАК

Айталы- 
кипчак
Аталыулы-
кипчак
Борган-
кипчак
Егилтай-
кипчак
Кара-кипчак
Карагаш-
кипчак
Кулубай-
кипчак
Куртлу-
кипчак
Сары-кипчак
Туде-кипчак

кибчак,
кипчак,
купчак,
кыпчак,
кыпчяк,
кыпчаской
род;
кыпчатской 
улус;
капчатское, 
кипчатское, 
кипчатцкое р.
Аиталыкип-
чатцкое р.
Аталыулукип-
чатцкое р. 
Бургапъкип-
чатцкое р.
Егилтаикип-
чатцкое р.
Каракибчак;
каракипчатцкое

каракипчатц
кое р.
Карагашкип
чатцкое р.
Кулубаи
кипчатцкое р. 
кулюбаикипчатцкое 
р. Сарыкипчатцкое р. 
Тюдекипчатцкое р. 

Кибчак кибчак кибчак
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1 2 3 4 5 6
30 КИРГИЗ Киргиз, 

Коркыз;
Род кыргыз;
Кыргызское р.

Киргиз

31 КИРГИН Киргитцкое р. Киргин

32 КИРК Кирк, кырк;
Крык улус;
Крыкское,
Крытцкое р.

Кирк кирк Крыкское 
р.

33 КИТАЙ Китаи, Кытаи; китай хитай

 Айта кететін бір жайт, қарақалпақтардың арасында ашамай-
лы деген тайпа бар.181 М.Мұқановтың айтуынша, ол тайпа тегі 
жағынан керейдің ірі руы182. Бұдан шығар қорытынды керейлер 
қарақалпақтардың ішінде де тұрады.

Дешті қыпшақтық көшпелі тайпалардың мемлекеті ыдыраған 
кезде ішінде керейттер де бар көптеген рулар Шейбани ханның 
басшылығымен Мауераннаһрға өтіп кетті. Алтайлық болып кеткен 
«алмашы руы да керейлер тайпасынан тараған».183

Көптеген түркі халықтарының ішіне сіңіп кеткендіктен XV 
ғасырға қарай керейттердің саны азайып қалды. Мұхаммед 
Шайбани ханмен бірге кеткен абақ пен ашамайлы керейлер ке-
негес деген бірлестік құрып, өзбектердің құрамына сіңіп кетті. 
Ашамайлылардың бір тобының қарақалпақтар тобына кіріп 
кеткендігі туралы жоғарыда айтылды. Керейттердің біраз бөлігі 
ноғайлардың, қырым татарларының, башқырлардың құрамына 
сіңіп кетті.

С.Жүнісұлы өз еңбегінде Әмудария өзенінде ерте замандарда 
салынып, қазірге дейін сақталған «Керейт» деген қала бар184 дейді. 
Бұл мәлімет керейттердің түрікмендер арасында да тұрғандығын 
айғақтай түседі.

181 Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса. Труды Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции.т. 1. - М., 1952. - С.487.

182 Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. - А., 1974. 
33-б.

183 Сонда
184 Жунусулы С. (Қыстаубаев) Независимые взгляды на историю тюрков и казахов. - 

А., 2000. 71-б.
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Қазіргі Қазақстанның батысына өтіп кеткен қазақтардың 
басым көпшілігі Ш.Уәлихановтың айтуынша ,  XIV ғасырда өзбек 
тайпалық одақтарының, кейін - өзбек халқының құрамына кірді. 
Оның "Предки узбеков"185 деген жазбаларында X - XV ғасырларда 
Орта Азияда қалыптасқан тайпалардың арасында керейттің де аты 
аталады.

Рашид ад-Диннің "Жылнамалар жинағынан" Н.Веселовский 
XIX ғасырдағы өзбектердің рулары мен тайпаларының аттарын 
келтірген. Оның ішінде керейт аты да аталады.

Керейттердің Бұхар хандығының құрамында тұратындығы 
туралы мәліметтер де жеткілікті.186

С.М.Абрамзонның187 айтуынша, өз тайпаластарынан кезінде 
әртүрлі себептермен бөлініп кетіп, Ыстық көлдегі жергілікті 
халыққа келіп қосылған топтардың ішінде керейттер де бар еді.

Оңтүстік алтайлық Тонгжоан сүйегінің өкілдері ортағасырлық 
керейттердің алтайлық тұқымдары188 болып келеді. Сөйтіп, 
керейттер алтайлықтардың арасында да тұрады. Солтүстік 
Тонг сүйегінің, атап айтқанда, кумандиндық алтайлардың аты 
керейттердің бір бұтағы болып келетін тунқайт этнонимімен 
аталады. Керейттер хакастар арасында да жеткілікті.

Керейттердің алтайлықтар мен телеуіттердің арасында да 
тұратындығы туралы мәліметтерді Н.А.Аристов189 та келтіреді. 
Ол "к е р г и т ы" деп жазғанымен біз керейттер туралы айтқан 
дей аламыз. Себебі аталған автор мен В.Радловтан190 басқа 
ешқайсысында да "к е р г и т" деген ат кездеспейді.

С.М.Абрамзонға сүйене отырып, Л.П.Потапов керейттердің 
үрім-бұтақтары оңтүстік қырғыздар (оштық)- телестер тобының 
да құрамына кірген191 дейді.

185 Валиханов Ч. Собр. соч. в 5 т. т.1. - А., 1985, 553-554-б.
186 Описание Бухарского ханства, составленное Н.Ханыковым. - СПб., 1843, 61-62, 

65-б.
187 Абрамзон С.М. Киргизы, их этнические и историко-культурные связи. - Л., 1971. 

31-б.
188 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. - Л., 1969, 195-б.
189 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 

сведения об их численности. - СПб., 1897, 65-б.
190 Этнографический обзор тюркских племен Южной Сибири и Джунгарии академика 

В.Радлова. - Томск, 1887, 10-б.
191 Потапов Л.П.. 196
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Сөйтіп, зерттеулер мен деректерді саралау Кіші жүздегі керейт 
тайпасының Орта жүздегі керейлермен туыс екендігін, олардың 
атамекендерінің бастапқы кезде бір болғандығын, кейін VI 
ғасырдан кейін (біздің болжамымыз бойынша ІІІ-ІV ғасырлардан 
бастап - АТЗО.) бөліне бастағанын көрсетеді. Батысқа бет алған 
бөлігі "керейт" деген атын сақтап қалып, негізінен өзбек, қырғыз, 
қарақалпақ, башқұрт халықтарының арасына сіңіп кетіп, екінші 
отандарын сол елдерден тапты. Ал қазақ даласын мекендеп қалған 
азғантай тобы Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда облыстарын-
да тұрып жатыр.

Моңғолдардың жаулап алу жорықтарынан кейін Дешті Қыпшақ 
даласында көшпелі түркі тайпаларының миграциялары орын 
алды. Бүл ғасырларда "қыпшақтар" деген ұғымға қыпшақ, қара-
қыпшақ, елан, қаңлы, оғыз және түркіленген керейт, керейлер 
сияқты моңғол даласын кезінде мекендеген тайпалар кірді. Себебі, 
қыпшақ этнонимиясына кірген көптеген тайпалар кейіннен басқа 
да түркі тілді халықтардың құрамында кездесуі осыған дәлел192.

Осы халықтарға тән көптеген этнонимдердің пайда бо-
луы өзінің бастауын Дешті Қыпшақ даласында Алтын Орда 
кезінде және онда орын алған этникалық процестермен тығыз
байланыста қарастырылады. Осы рулар мен тайпалардың 
этникалық тарихын терең зерттеу олардың мыңдаған жылдар 
бойы Алтайдан Қара теңізге дейінгі аумақта орын алған түркі 
халықтарының этникалық қалыптасу үрдісіне қатысқандығын 
көрсетеді. Дешті Қыпшақ тарихында XIII ғасыр осы процестердің 
аяқталу кезеңіне сай келе жатқан еді. Бірақ одан кейінгі кезде орын 
алған әлеуметтік-экономикалық қиындықтар мен саяси оқиғалар 
бұл процестерге белгілі бір дәрежеде өзінің ықпалын тигізді.

Кіші жүз құрамындағы керейттердің тарихына                                                              
байланысты белгілі тарихшы Зардыхан Қинаятұлы төмендегідей 
ойлар білдіреді: "Шыңғысхан сиыр жылы (1205) найманның 
Күшлік ханының соңына түсіп, Бұқтырмаға барған жолында 
найман, меркіттің біріккен күшіне тап болғаны белгілі және бұл 
топтың ішінде Ваңханның інісі Жақамбының адамдары болған. 
Олар бұл жолы да Шыңғыс ханнан жеңіліп, Күшлік Қарлұқтар елі

192 Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. -Алматы: «Нау-
ка», 1989 г.
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Алтын орда құрамындағы керейттер

арқылы Қара қытайдың Гур ханына қарай ат басын бұрып, Меркіт 
тобымен Керейттің үзігі Қаңлы, Қыпшақ жерін басып Торғай, 
Жем өзенінің бойына жетеді. Жошы бастаған Шыңғысхан қолы 
оларды 1216 жылы қуып жетіп соққы берді. Олар енді қайтып 
бас көтеруге мұршасы келмей, жеткен жерлерінде қалып қойды. 
Меніңше, Кіші жүздегі керейттер осы топтың қалған ұрпақтары"193.

Мұндай пікірді М.Тынышбаев та айтқан болатын. Өзінің 
"Қырғыз-қазақ руларының генеалогиясы" деген еңбегінде ол 
былай деп жазған еді: "... 1203 ж. жеңілген Ван хан батысқа 
қашты ... сонан кейін керейлер Шыңғыс ханға бағынды (1203). 
Керейлердің бір бөлігі жеңілген меркіттермен бірге батысқа 
қашты. ... Біз Кіші жүздің Жетіруының құрамындағы ке-
рейт руы сол босқын керейлердің ұрпақтары шығар деп 
топшылаймыз. Шығыста қалған керейлермен байланысы

193 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі тайпалары: ІХ-ХII ғасыр. 
- А.: «Елорда», 2001. 49-б.
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болмай, ғасырлар өткен соң, олар өз туыстарын ұмытып кетті. 
Меніңше, олардың біреуінің "керей", біреуінің "керейт" аталуы 
осымен түсіндіріледі ("т" жұрнағы көптік белгіні білдіреді)"194.

1203 жылғы жеңілістен кейін Моңғол үстіртінде калып қойған 
керейлердің бір тобы Шыңғыс ханның әскерімен Мауераннаһрды 
жаулап алуға қатысып, сонда қалып қойды. Орта Азияны жау-
лап алуға қатысқан керейлер алғаш Жошы ұлысына кейін Алтын 
орда құрамына, ал ол ыдыраған соң Ақ Орда құрамына кірді195.

XIII ғасырдың бірінші жартысында қыпшақ тайпала-
ры моңғол билеушілерінің қол астына қарап, Жошы және 
Шағатай ұлыстарын құраған негізгі халыққа айналды. Оғыздар, 
қарлұқтар, Алтай халықтарының қоныс аударуы болған тұстарда 
да ол мемлекеттердің негізгі өзегі осы жерді көне замандар-
дан мекендеп келе жатқан тайпалық одақтар құрады. Бұл тай-
палар сандық үлесі жергілікті халықтарға қарағанда өте аз 
болғандықтан, олардың арасына сіңісіп кетіп отырды. Осындай 
жағдай моңғол дәуіріне де тән болды. Дешті Қыпшақ даласы 
моңғол тайпаларына тиесілі жұрттарға, жайылымдық жерлер-
ге бөлінді. Ол жерлердің көп бөлігінде моңғолдарға бағынған 
қыпшақ тайпалары өмір сүріп жатты. Олардың қатарына 
Ноғай елінің құрамына кірген тайпаларды да жатқыза аламыз.

Моңғолдардың қанша жанұясы Қазақстан аумағына, оның 
ішінде Еділ даласына қоныс аударғандығы жайында ешқандай де-
рек жоқ. Қалай болғанда да олардың саны өте аз болды. Себебі 
Алтын Орда құрылған алғашқы жүзжылдықтың өзінде моңғолдар 
жергілікті халықпен ассимиляцияға түсіп, араласып кетуі осыған 
дәлел. Бірақ қыпшақтар қалай дегенмен де моңғолдарға дейінгі 
тайпалық бөлініс тәртіптерінен айрылып, моңғолдардың тайпа-
ларына берілген аумақта солардың этнонимімен атала бастады.

Жошы ұлысында орныққан XIII ғасырдың бірінші жар-
тысы мен XIV ғасырда орын алған қалыпты жағдай осы 
мемлекеттің құрамындағы тайпалардағы демографиялық

194 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. -Ташкент, 1925. 13-б.
195 Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т.1, кн. 1. -М., -Л., 1952. -134-135-б.
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үрдіске оң септігін тигізіп, халық санының өсуіне әсерін тигізді. 
Ежелден келе жатқан елдер көбейіп, тармақтарға бөліне баста-
ды. Жергілікті тайпалардан шыққан билеушілер мемлекеттік 
билікті қолдарына ала бастауы орын алды. Моғолстанда, Ноғай 
Ордасында, Әмір Темір мемлекетінде жергілікті тайпалардан 
шыққан билеушілердің билікке ықпалы зор болды. Осындай 
жағдай XIV ғасырдың бірінші жартысында Шағатай ұлысында, 
Алтын Ордада орын алған "ұлы дүрбелең" жылдарында және 
осы мемлекеттің ыдырау кезеңінде де байқалды. Маңғыт тайпа-
сынан шыққан Едігенің билікке келуін осы оқиғалардың нәтижесі 
деп қарастыруға болады. Еділ мен Ембі аралығында Маңғыт 
жұрты құрылды. Олардың құрамында керейттер де болды.

Белгілі этнолог С.М.Абрамзон196 қырғыздардың 
құрамындағы керейттердің барын, барақ, дулат, күшші, монғол, 
монғолдор, нойғыт, т.б. ру-тайпалармен қатар атап көрсетеді. 
Қырғыздар құрамындағы керейттер бәлкім Ақсақ Темір 
шапқыншылықтары нәтижесінде бөлінген болуы да мүмкін.

Ноғай Ордасының тарихымен тікелей айналысқан маман 
В.В.Трепавлов "Этническому составу Ногайской Орды посвящен 
ряд сочинений Р.Х. Керейтова -ногайского историка и этнолога, 
сохранившего в своей фамилии название одного из самых много-
численных элей Орды (кереит). Этот автор пытается определить 
этнические истоки племен и выделяет в составе Ногайской Орды 
племена ас, бай, канглы, катаган, кереит, кипчак, конгурат, кы-
тай, мажар, мангыт, найман, тама, сильджугут, уйсун"197, – дейді.

Сондай-ақ, К.А.Пищулина198 еңбектерінде де Моғолстанды 
керейттердің мекен еткендігі айтылады.

XIV ғасырдың соңғы кезіндегі Батыс Қазақстан өңірінің та-
рихында орын алған маңызды оқиға, осы өңірді Әмір Темір 
әскерлерінің басып алуы болып табылады.

Орыс хан, Тоқтамыс хан және олардың ұрпақтары бөлек 
және кейбір кезеңдерде бірігіп Әмір Темір әскерлеріне қарсы

196 Абрамзон С.М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии. // 
Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т.4. М., 1960, с.3-137.

197 Трепавлов В.В. Аталған еңбек... 489-б.
198 Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан.....
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отыз жылдай шайқасты. 1391 жылы Темір әскері Орталық және 
Батыс Қазақстан территориясы арқылы өтіп, Жайықты кесіп 
Еділге жетті. 1395 жылы Темір әскері Әзірбайжан арқылы 
Солтүстік Кавказға енеді.Терек өзеніндегі шайқаста Тоқтамыс хан 
толығымен жеңіледі. Бұл оқиғадан кейін Темір Еділ-Дон өзендері 
аңғарын және Еділдің төменгі ағысы бойындағы жерлерді көп 
шығынға ұшыратты. Осы екі аралықта тарихи маңызы үлкен 
болған оқиға, тарихшылардың пайымдауынша, Ноғай Ордасының 
құрылуы болды. XIV-XV ғасырларда Қазақ даласында орын 
алған этникалық процестерде ноғайлы факторының орнын жоққа 
шығара алмаймыз. Бұл оқиға тікелей Едігенің есімімен бай-
ланысты. Едігеге қатысты ең алғашқы мәліметтер 1376 жылы 
Тоқтамыстың Алтын Орда тағына отыру мақсатында Әмір 
Темірден көмек сұраған кезінен бастап ұшырасады. Бұл уақытқа 
дейін ол Ақ Орда ханы Орыс ханның қызметінде жүрген бола-
тын199. Екеуінің ортасында түсініспеушіліктің орын алуына бай-
ланысты Едіге Орыс ханның қарсыласы Тоқтамыстың қол астына 
кетіп қалады. Едігенің оған қарсы тұра алмай көмек сұрауы, Орыс 
ханның күшінің үлкен болғандығын дәлелдейді. Қалай болғанда 
да маңғыт ақсүйектерінің Жошы ұлысының оң қанатындағы 
хандықта орын алған оқиғаларға қатысы бар екендігі байқалады.

Негізінен алғанда, XIII ғасырдың екінші жартысы мен XIV 
ғасырдың бірінші жартысындағы Жошы империясындағы бейбіт 
те қауіпсіз өмір Дешті Қыпшақтағы демографиялық ахуалдарға оң 
септігін тигізеді. Бұрынғы елдер үлкейді, бөлінді, тармақталды. 
Әсіресе, Шағатай ұлысында орын алған XIV ғасырдың екінші 
жартысындағы алауыздықтар, XV ғасырда Алтын Орданың ыды-
рауы кезінде ру-тайпалардың, ұлыстардың бөлшектену немесе 
керісінше, бір орталыққа топтасу үрдістері кең қанат жаяды. Осы 
кезде керейттер бұрынғы керейлермен туыстығынан толық ажы-
рап, жаңаша тұрғыдан топтаса бастаса керек. Бұл уақытта тоқсан 
екі "өзбек" тайпалары туралы мағлұматтардың алғашқы нұсқалары 
жазбаша деректемелерде ұшыраса бастайды. Мысалы, "Маджму 
ат-таварих" еңбегіндегі тізімде   керейттер   қырықыншы болып 
аталады.

199 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. - М., 2002.- С. 64.



109

Қазақстандағы моңғолдар билігі кезіндегі керейттер

Мұхамед Хайдар Дулатидың "Тарих-и-Рашиди" шығармасына 
сүйеніп Сәйден Жолдасбайұлы былай деп жазды: "Халқымыздың 
құрамындағы негізгі тайпалардың бірі керейлер екендігі белгілі. 
Керейлер туралы моңғол тарихын жазған Рашид-ад-Диннің 
еңбегін көптеген мағлұматтар табуға болады. М.Д.Хайдардың 
жоғарыдағы келтіруі бойынша керейлердің Қазақстанның 
Оңтүстік Шығыс жерінде болғандығы туралы осы уақытқа 
дейін ешбір зерттеулерде айтылмағандығын көрсету болып 
отыр. Осы уақытқа дейін біз керейлер Шыңғысханның әсерінен 
Қазақстанның Солтүстік шығысы мен батысқа қарай жылжығанын 
білетін едік. Енді Алматы аймағында да белгілі болып отыр".200 
Бұл мағлұматқа алғаш назар аударған (оның өзі айтып тұрғандай) 
әрине С.Жолдасбайұлы емес. Оған дейінгі зерттеушілер тарапы-
нан да керейттер жөнінде біршама проблемалар көтерілген бола-
тын. Яғни, деректегі осы мағлұматқа кезінде бірқатар ғалымдар 
Моғолстандағы ру-тайпаларды зерттегенде-ақ тоқтап өткен еді.

200 Жолдасбайұлы С. М.Х.Дулати және ХV-ХVІ ғасырлардағы Қазақ хандығы. 
А., «Қазақ университеті», 1996.
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Мысалы Қазақстанда шығыстану ғылымының негізін қалаған 
ғалымдардың бірі, белгілі маман В.П.Юдин: "Против кераитов 
в район Алмату посылал войско Эмир Тимур. Во время похо-
да Улугбека в Могулистан (начался 17.11. 1425 г.) в районе Йан-
ги - Тараза был обнаружен Ибрахим, сын Тук-Тимура, одного из 
предводителей аймака кераит. Других сведений об аймаке кераит 
в составе могулов в источниках нет. Из сообщения Махмуда Чо-
роса о том, что в случае движения могульского войска на север 
или запад командование передавалось эмирам правого крыла, а из 
их числа - эмирам племан чотас, дохутай и кераит, не ясно, было 
ли в то время (конец ХVІ начало ХVІІ в.) в составе могулов пле-
мя кераит, или же автор сообщает сведения о когда-то существо-
вашем обычае",-деп айтқан болатын.201 Автордың осы сөздерінен 
біршама жайттарды аңғаруға болатын сияқты. Біріншіден, ХІV 
ғасыр ортасында керейттер Алмату (қазіргі Алматы қаласы) 
маңында өмір сүрген, екіншіден олар Әмір Темір шабуылынан 
солтүстікке, шығысқа қарай ойыса түскен сияқты. Одан кейінгі 
деректерде олардың бұл өңірлерде тіптен аталмауы керейттердің 
айтылған жақтарға қоныс аударуының салдары болуы мүмкін.

Керейттер түрік-моңғол елдерінде кеңінен таралған. 
Моңғолдарда "киней", ноғай, қарақалпақ, қазақтарда "керей", 
"керейли" деген түрлерде кездеседі. (Лебедев Е.П. К вопро-
су о родовом составе монголов // филология и история мон-
гольских народов. -М.: 1959.; Керейтов Р.Х. К историй неко-
торых тогайских фамилий. - Черкасск, 1984.; Бутанаев В.Я. 
Хакасско-русский историко-этнографический словарь. -Абакан, 
1999.; Жанузаков Т.Очерк казахской ономастики. -А., 1982.; Ата-
ниязов С. Словарь туркменских этнонимов. -Ашхабад, 1980.)

"Молдаваның оңтүстігіндегі Кириет-Лунга, Кириед 
топонимдері орта ғасырлардағы керейттердің қалдырған ізін 
байқатады. Зерттеушілердің көпшілігі ерте орта ғасырлардағы 
керейттер моңғол тілді болғандығын қолдайды. Керейттер X-XI 
ғасырларда моңғол тілді рулардың ішіндегі ең күштісі болған 
(Авляев Г.О. О монголо-тюрских этнических связах и взаи-
модействиях в ХІІІ-ХІV вв. и некоторых аспектах проблемы

201 Юдин В.П. Центральная Азия в ХІV-ХVIII веках глазами востоковеда А., «Даик-
Пресс», 2001, -73-б.
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этногенеза ойратов и калмыков // Фольклор, литература и ястория 
востока. - Ташкент: «Фан», 1984.). Керейттер қырғыздардың Исар 
ұлысында болған және 1703 ж Жоңғария зорлықпен көшірілген 
қырғыздардың бір руы болған" Сөйтіп, ХІІІ-ХІV ғасырлардағы 
тарихи оқиғаларға байланысты керейттердің бір бөлігі қырғыз, 
келесі бір тобы ноғай, басқа біреулері өзбек, ең негізгілері қазақ 
халқының этникалық құрамына ене бастайды. Аталмыш про-
цесс Ақ Орда мемлекеті тұсында шарықтау шыңына жетеді де, 
Қазақ хандығы құрылған кезде аяқталады. Ақ Орда көшпелі 
өзбектер мемлекеті, Моғолстан мен Ноғай Ордасы қазақ, қырғыз, 
өзбек халықтарының кірігу процестерінде жағдайлар әзірледі. 
Қазақ халқының қалыптасуында тайпалар мен руларды мем-
лекет етіп біріктіру этникалық өзара жақын топтардың саяси 
бытыраңқылығын жеңіп шығудың занды қорытындысы болды.

§ 4. орта ғасырлардағы керейттердің шаруашылығы, 
қоғамдық құрылысы

Түркі халықтары, оның ішінде керейттер де, тарих телегейіне 
көшпенді мал шаруашылығымен айналысушылар патриархалды 
туыстық құрылымындағы қауым түрінде аяқ басты және ұзақ уақыт 
бойы сол күйінде қалып қойды. Олардың осындай тұрмыс жағдайы 
туралы мәлімет б.з.д. 100 жылы жазылған "Шы-цзиде", яғни "Та-
рихи жазбаларда" кездеседі. Н.Аристовтың айтуынша, Сыма Цянь: 
"Қытайдың солтүстігін мекендей тұрып, малымен бір жайылым-
нан екінші, үшінші жайылымға көшіп-қонып жүреді. Отырықшы 
өмір сүрмейді, қалалары жоқ, егіншілікпен айналыспайды, бірақ 
әрқайсысының (рудың) жеке учаскелері бар. Басшылырынан бастап 
бәрі үй малдарының етімен қоректенеді, оның терісі мен жүнінен 
киім киеді. Мықтылары семіз әрі жақсы ет жейді"202 , – деп жазған. 

Ғұннулардың қоғамында бірінші орында соғысқа жарамды 
жастар тұрды. Қарттар бағаланбады. Сый-құрметке жауды көп

202 Каратаев О. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. -Бишкек, 2003. -105-б. Аристов Н.А. За-
метки об этническом составе тюрских племен и народностей и сведения об их числен-
ности. -СПб., 1897. -392-б.
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өлтіргендер ие болатын, ал бірде-бір 
дұшпан өлтірмеген адам есепке алынба-
ды.  Н.Аристов Сыма Цяньнның сөзімен 
"Жастар мең мықтыларды құрметтейді, 
қарттар мен   әлсіздерді   көп   ескере 
бермейді. Әкесі өлсе, өгей шешесіне, ба-
уыры өлсе, жеңге-келініне үйлене береді" 
деп жалғастырады да, Қытай тарихшыла-
ры хундардың тікелей ұрпағы деп санай-
тын түркілердің тұрмысы салт-дәстүрі б.з. 
VІ ғасырында да өзгеріссіз, сол күйінде 
қалып қойды-деген тұжырым жасайды.

Мұндай дәстүр олармен бірде алысып, 
бірде шабысып жүретін жақын көршісі 
керейттерде де болды деген тұжырым 
жасауға негіз бар.

Керейт жауынгері, керейттер "табиғи хандарға" бағынды, бірақ 
ол хандар тайпаның тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін толық қамта-
масыз ете алмады. Даладағы үздіксіз соғыстар "қара" татарларды 
топтасып тұруға, түнде арбалармен қоршалған бекініс (күрень) 
құрып, соның ішіне орналасуға мәжбүр ететін. Ол бекіністің 
сыртына қарауыл қойылды."Қара" татарлар "ақ" татарларды жек 
көріп, аяған, себебі олар жат жерліктерге өз еркіндіктерін жібек 
шүберектер үшін сатып жіберген, сөйтіп, өркениеттің жемісін 
олардың ойынша, жиіркенішті, құлдыққа түсу ақысына сатып 
алған203.

Темучиннің жас кезінде моңғолдардың құдіреттілігі жойы-
лып, цзиньдер оларға қарсы христиандық діндегі кераит-
тер ханы Тоғырылды қолдап, күшейтті204. Себебі, моңғол ру-
лары XII ғасырда Цзинь әулеті үшін өте қауіпті күш болып 
көрінді. Сөйтіп, қытайлықтар атам заманнан бері көшпелілер

203 Чулошников А.П. Очерки по истории казак-киргизского народа. -Оренбург, 1924. 
-18-б.

204 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюрских племен и народностей и 
сведения об их численности. -СПб., 1897. -392-б.
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тайпаларын  бір-біріне қарсы айдап салу әдісін шебер қолданып 
келді.

XII ғасырдың аяғында Қытайға шабуыл бастаған татарларға 
қарсы кераит ханы Тоғырылды айдап салды. Оған Темучин 
көмекке келіп, татарлар талқандалды. Осы жеңістен кейін керейт 
ханы Шығыс Моңғолиядағы басты тұлғаға айналды, оған Қытай 
императоры ван, яғни патша атағын берді205.

Бірақ Тоғырыл хан шебер, көреген саясаткер болмады. Сон-
дықтан да Темучин жеңістен-жеңіске жетіп, 1203 жылы керейттерді 
талқандап тынды. Керейттердің бір тобы қашып барып, Ертіс 
өзенінің бойына қоныстанды, ал екінші тобы Темучинге бағынып, 
оның әскерінің құрамына кірді.

Қытай императоры: "... Қойдың құмалағындай бытыраған аз 
ғана моңғол қайда кашады?" - деп Уаң ханды тоқтатады206.

Біз бұдан керейттердің ХІІ ғасырдың аяғы, XIII ғасырдың 
басына қарай моңғолдардан саны жағынан бірнеше есе көп 
болғандығына көз жеткіземіз.

Көне замандар мен ерте орта ғасырларда Моңғолия үстіртінде 
өмір сүрген керейттердің шаруашылық өмірі табиғи-тарихи 
жағдайларына байланысты болды.

Моңғол-татарлармен көршілес орналасқан керейттердің отаны 
шығыста Маньчжур үстірті, батыста Орал-Каспий ойпатымен 
шектелетін, оңтүстікте Сібір тауларынан Тибет қыраттарына
дейінгі аралықты алып жатқан Орталық Азия. Оның климаты 
- шұғыл континенттік. Қысы ұзақ әрі суық, ауасы құрғақ, қары 
аз немесе қарсыз болады. Жері таулы, қыратты болып келеді. 
Моңғолияның оңтүстігі мен оңтүстік шығысын Гоби шөлі алып 
жатыр. Ондағы ауа райы өте тұрақсыз, күшті құмдағы дауыл-
дар жиі болып тұрады. Жылдық жауын-шашын мөлшері төмен. 
Өзендердің (Селенга, Керулен, Қобда) маңы таулы-тасты, орман-
тоғайлы болып келеді.

Мұндай жағдай егіншілікпен айналысу мүмкіндігін 
шектеді. Отырықшылыққа оған байланысты мәдениетті 
дамытуға мүмкіндік болмағанымен жайылымдылық жердің 
кеңдігі, топырақта тұздың жеткіліктігі, ауаның құрғақтығына 
байланысты қыста қардың жұқа түсуі, көшіп-қонып

205 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. - М., 1992. 264-265-б. Бартольд В. 
Аталған шығармасы, 617-б.

206 Бартольд В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. 
-М., 2002. 257-б. Жұртбаев Т. Дулыға. -А., 1994. Т.2. 210-б.
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жүруге ыңғайлылығы Орталық Азияның таулы өлкесін нағыз 
номадтар еліне айналдырды. Сол себепті де ол өлкенің халқы 
мал шаруашылығынан басқа шаруашылықты білмеді, олардың 
малдан басқа табыс, байлық көзі болмады. Тіршілікке қажетті 
нәрсенің бәрін: ет пен сүтті тамақ үшін, тері-терсекті киім 
үшін, жүнді киіз бен арқан-жіп үшін үй малынан ала отырып, 
адамдар тек малы үшін өмір сүрді. Малдан ең алдымен қой 
өсірілді. Ол негізгі өнім көзі болды. Тамақ пен киім-кешек, 
тұрмыс қажетін өтейтін тері-терсек, жүн - осының бәрі қой 
өнімдері болатын. Керейттер қой мен ешкіге бірдей қарады.

Екінші орында сиыр мен жылқы, онан кейін түйе малдары 
тұрды. Шөлдерде дүниежүзінің басқа бөліктерінде кездеспейтін 
Пржевальский жылқысы, жабайы түйе өсірілді. Олар көлік ретінде 
ғана емес, азық-түлік өнімінің көзі ретінде де пайдаланылды. 
Таулардағы жануарлар дүниесін тауешкі, арқар, барыс, т.б. құраса, 
ормандарды терісі бағалы аңдар (тиін, сілеусін, манул мысығы), 
қоңыр аю мен құстардың сан алуан түрлері мекендеді. Сондай-
ақ Моңғолия үстіртінің таулы-далалық аудандары киік, құлан, 
қасқыр, түлкі, қояндар мен кеміргіштер сияқты жануарлар мен 
аңдарға толы болды. Сол себепті де мал шаруашылығымен бірге 
аңшылық та дамыды.

Мал шаруашылығы көшпенділердің қоғамдық ұйымдарына да 
өз ықпалын тигізді. Керейттердің қоғамдық ұйымының негізін па-
триархалды отбасы құрады. Бұл қоғамның бірінші тобы жұрт деп 
аталады.Бірнеше жұрт хошынға бірікті. Өз кезегінде бірнеше хо-
шын аймақты (оток) құрады. Одан кейінгі қоғамдық бірлестіктің 
сатысы ұлыс немесе орда болды. Бірнеше ұлыс (орда) хандықты 
құрады.

Шыңғыс ханның Моңғолияны империяға айналдыруының 
алдындағы керейттердің тайпалық бірлестігі бақташы - ру-
лар топтарынан тұрды. Ол топтарды ақсақалдар басқарды. 
Олардың билігі шексіз болмады: олар бұрыннан қалыптасқан 
салт-дәстүрлерді, тәртіптерді басшылыққа алып отырды.

Шыңғыс хан талқандағаннан кейін қазақ даласы-
на қоныстанған керейттер, ондағы басқа халықтар сияқты, 
негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Себебі 
ол қазақтар үшін сол кездегі өмір сүру, рақат көру жолындағы 
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байлықтың жалғыз ғана қайнар көзі болды. Ал мал дегеніміз 
өзіне керекті жайылымдық оты бар құнарлы жерсіз өмір 
сүре алмайды. Қазақ даласында ондай жерлер жеткілікті еді.

"Алтын Орданы құрған моңғолдар жоне олармен бірге ілескен 
керейттер, барлық түркі тайпалары сияқты, көшпелі өмір салты-
нан шыға қоймағандар еді. Бұрынғы хазарлар мен булгарлардың 
өмір салтына тап болған олар бірте-бірте өзгере бастады. 
Көшпелілік өмірден жаулап алушы Орда көп өтпей жартылай 
көшпелі өмірге бет бұрды. Жаулап алу барысында қиратылған 
қалалар, бірте-бірте болса да, қайта қалпына келтірілді. Енді та-
тарлар (моңғолдар) қалалық өмірге қадам жасады. Бұл бетбұрыста 
Волга булгарларының аман қалған ақсүйектерінің, саудагерлерінің 
ықпалы зор болды. Қалалық өмірдің арбаушылығына, жеңілдігіне, 
саудамен айналысудың қызығына еліктеген хан бастаған 
қоғамның басшыларының болгарлар ықпалына түсіп кетуі 
олардың бұрынғы жауынгерлік рухтан айырылуына әкеліп соқты.

Оның үстіне сарай маңындағы ұлықтардың өзара бақта-
ластықтары моңғол-татарлардың бұрынғы қатаң әскери бірлестігін 
ыдырата бастады"207.

§5. Керейттерден шыққан тарихи тұлғалар
Керейттердің ру болып, одан тайпаға айналуы, мемлекет болып 

құрылуы кездерінде олардың арасында тарихта өшпес із қалдырған 
талай ірі тұлғалар шықты. Солардың бірі Марқұз Бұйырық хан. 
Төменде ол туралы ғана емес, оның атақты немересі Тұғырыл хан 
туралы да үзінділер келтіріп отырмыз.

МАРҚҰз БҰйРыҚХАн

Марқұз (Марқұз Бұйрық) - XI ғасырдың соңы мен XII ғасырдың 
басында тайпалық бірігу арқылы әскери билікке негізделген ке-
рейт ұлысының ханы. Бұйрық - «Үкімші», «Үкім шыгарушы» 
деген түркі сөзінен шыққан, тайпа басқарушысының лауазы-
мы. Керейттер Марқұз Бұйрық тұсынан бастап моңғол тайпа-
ларымен етене жақын достықта болған. Бірақ, Цизнь (Алтын 

207 Фирсов Н.Н. Чтение по истории Сруднего и Нижнего Поволжья. -Казань, 1919. 
53-б.
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патшалығы) мемлекетіне бағынышты болғандықтан және шығыс 
жағындағы көрші татарлармен арадағы бейбіт келісімнің бол-
мауынан еш жарасымы болмады. Сондықтан көршілес екі тайпа 
Марқұзды аңдаусызда қолға түсіріп, Цизнь еліне ұстап береді. 
Ақырында Алтын патшалығы Марқұзды ағаш есекке таңып 
өлтіреді. Сонда керейттер Марқұз Бұйрықтың өшін алуға бел 
байлап, хандарының кегі үшін татарларға екі мәрте соққы береді.

...Сондай ауыр шайқастардың бірінен қайтып келе жатқан 
Марқұз қолы шөл далада адасып кетеді. Қалың әскердің алдын-
да не істерін білмей қиналып келе жатқан Марқұз Бұйрық ханның 
көзіне буалдыр бейне елестеп, қолымен жол сілтейді. Сол бейне 
сілтеген бағытпен жүре берген керейт сарбаздары шөл даланың 
ортасындағы шұрайлы суаттын үстінен түседі. Осы оқиға ел ара-
сына кең тарап, Мервтегі (Қазіргі Түрікменстан) христиан дінін 
уағыздаушыларға да жетеді. Олар Марқұз Бұйрық ханға жаушы 
аттандырып:

– Сіздің көзіңізге елестеген Сергий әулие. Сіз енді онын уағы-
зына мойын ұсыныңыз, - деп үгіттейді. Осы уағызға ден қойған 
Марқұз Бұйрық хан өз хандығындағы халықты христиан дінінің 
несториан сеніміне кіргізеді. Өзі Марк есімін иеленеді. Бұл XI 
ғасырдың алғашқы ширегінде өткен оқиға.

Өз халқының аумақтық, саяси және рухани тәуелсіздігін 
сақтап қалған Марқұз Бұйрық хан мен Цизнь әулеті империя-
сы арасындағы тайталас ондаған жылдарға созылады. Екі мем-
лекет тек 1147 жылы өзара бітім шартын жасасыпты. Бірақ бүл 
уақытша бітім еді. Алдамшы бейбіт қарым-қатынасқа сеніп, аз 
ғана жасақпен аңға шыққан Марқүз Бұйрық ханды шүршіттердің 
одақтасы татарлар қолға түсіреді де, дереу Цизнь императорына 
жібереді. Марқұздың істеген әрекеттеріне кектеніп, әбден қаны 
қарайған император керейт ханын кергі ағашқа шегелеп, азап-
тап өлтіреді. Бұл «христиан дінін қабылдаған екенсің, ендеше 
Иса пайғамбар сынды сен де ағашқа шегеленіп өл» деген нышан 
еді. Кейін парсы тілінде жазылған Рашид-әд-Диннің «Жамих ат-
тауарих» аталатын еңбегіндегі деректерге сенсек, опасыз татар-
лардан Марқұз ханның кегін оның әйелі Құтықты Кұлқыз алады.

... Марқұзды    шүршіттерге       ұстап берген татар ханы Науыр    
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208 "Тарих ата". Алтын Орда: Қазақ хандығы (І-бөлім). -Алматы: «Аруна», 2004. -56-
58-б.

бір салтанатты той жасауға ниет етсе керек. Құтықты Кұлқыз На-
уыр ханға елші жіберіп, өзінің де бұл тойға мол сыйлықпен бара-
тынын хабарлайды.

«Күні кешегі атағы жер жарған керей ханының әйелі мол 
сыйлықпен келіпті» деген атақтан дәмелі Науыр хан бұл хабарды 
қуана қарсы алады. Күлқыз ханым 100 еркек қой, 100 ту бие ай-
датып, қымыз құюға арналған 100 сабаны 100 арбаға тиеп тойға 
аттанады. Әр сабаны екі ту биенің терісінен жасатады да, 100 
қарулы сарбазды солардың ішіне жасырады. Той жасап жатқан 
Науыр ханның ордасына келген соң, 100 қой мен 100 жылқыны 
күтушілерге қалдырып, сабалар тиеген арбаларды бірден хан 
отырған ақбоз үйге алып жүреді. Кұлқыз ханымның тойға әкелген 
тартуына татарлар риза болып, Даурығысып жатқанда, 100 сабадан 
100 қарулы сарбаз атып шығып, дастарқан басында қамсыз отырған 
Науыр хан мен оның нояндарын жайратып салады. Кұлқыз ханым 
Марқұз ханның кегін осылай қайырыпты208.

ТҰҒыРыл ХАн

Тұғырыл (Тогорил)-Куржакуздың ұлы Марқұз Бұйрықтың 
немересі. Туылған және өлген жылдары белгісіз. Ол әкесінің 
сыйға берген Жақ-жапқан (Яг-Ягбан, Заг-Завхан) иелігін бала 
жастан өзі басқарған. X ғасырдан бері Қытайға салығын төлеп, өз 
міндетіне адалдығы үшің қытайлардан «Ван хан» немесе «Ұлыс 
ханы» деген лауазымға ие болған. Оның кіші інісі Ерке Қары 
наймандардан көмек сұрап, ағасы Тұғырыл Ван ханнан билікті 
тартып алады. Биліктен айырылған кезде Тұғырылға моңғолдың 
Өтеке-Құршы бұйрығы көмек береді. Өз билігін қолына алған 
соң, «ара жігіміз үзілмесін» деп бата жасасқан моңғолдармен ке-
рейттер анда болады. Енді Тұғырылға әкесінің інісі Гүрхан қарсы 
шығып, оған да моңғолдар араласуымен билікке қайта келеді.

Бірақ, Харун Қыпшал деген жерде Тұғырыл Гүрханнан 
жеңіліп, жүз адамымен қашып, моңғолдардан бас сауға сұрайды. 
Пана іздеген Тұғырылды Есугей баһадүр жылы қабылдап, 
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Тула орманында ақсарбас атап, «айнымас дос» (анда) болады.
Іле-шала мұздай қаруланған одақтастар достық әскері керейт 

гүрханын тақтан тайдырып, Тұғырыл өз тағына қайта отыр-
ды. Содан бастап, керейт елінің билігі түгелдей Тұғырыл Ван 
ханның қолына өтеді. Тағы бір деректер Тұғырылдың «Ван хан» 
лауазымын алуымен, Еуропадағы христиандар арасында «Азия-
да пірәдар Иоан» бар деген әңгіме кең таралады. Еуропа хри-
стиандарын дүрліктіргені, 1009 жылы керейтердің де нестори-
ан дінін қабылдауына байланысты еді. Осындай әңгімелерден 
соң, мұсылмандардан жәбір көріп, қасиетті Иерусалимнен 
айырылған еуропалықтар үшін, «Католиктерді мұсылмандардан 
пірәдар Иоан деген пері келіп азат етеді екен-мыс» - деген аңызды 
көңілдеріне медеу етеді. Әбден тауы шағылған батыстағы ка-
толиктер арасынан, шығыс еліндегі «Иоан патшалығын» іздеп 
Моңғолияға Вильгелм де Рубрук атты діндары әдейі келеді. Ол 
сондай бір керемет нәрсе көре алмады. Сонда да болса ол Батыс 
еуропадағы естіген жаңсақ әңгімені одан әрі асыра, батыс елдерін 
түгел дүрліктіріп, «Иоан патшалығын» өз көзімен көргендігін 
айтады. Міне, осылайша Тұғырыл хан Батыс Еуропа елдерінін
арасында лақап Иоан атымен жетіп, Еуропа елінің мақтанышына 
айналады209.

Орта ғасырлардағы керейт тайпасынан шыққан тарихи 
тұлғалардың қатарына Жақамбудың қызы Сорқақтын бегімді210 де 
жатқызуға болады. Себебі біріншіден ол моңғолдар державасының 
інжіл-маржаны болған, ол державаның аумағын үлкейтіп қана 
қоймай, әлемдегі ең күшті мемлекетке айналдырған Ұлы хан-
дар Мөңке (1208-1259) мен Құбылайды (1216-1294), елхандар 
мемлекетін басқарған Хулагуды (1217-1265) және Арық-бұқа 
сынды төрт ұлды дүниеге әкеліп, тәрбиелеп, өсірді. Екіншіден, 
күйеуі Төле хан өлгеннен кейін іс жүзіндегі елбасы болып, билікке 
белсенді араласып отырды.

209 "Тарих ата". Алтын Орда: Қазақ хандығы (І-бөлім). -Алматы: «Аруна», 2004. -56-
58-б.

210 Сорқақтын бике мен Жақамбудың аттарын деректер мен зерттеу еңбектерінде 
қалай жазылса, дәл солай келтіріп отырмыз (АТ.-ЗО.).
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§ 6. Керейттердің мәдениеті
 (Түркі халықтары мәдениетіне қосқан керейттер үлесі)

Жоғарыда айтылғандай, керейттер қазіргі Қазақстан аумағына 
ІІІ-IV, VII, XI - XII және XIII ғасырларда қоныс аударған. Сол 
себепті де олардың XV ғасырға дейінгі шаруашылығы, діні мен 
мәдениеті оғыздардың, қаңлы, қарлық, қимақ-қыпшақтардың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайымен, мәдениетімен тығыз бай-
ланыста дамып жетілді (қалыптасты). Бұл мәселелер Қазақстан 
тарихы деген еңбектерде жете қарастырылғандықтан біз оларға 
қысқаша тоқталдық.

Қазақ халқының негізін қалаған ұлыстар үшін, олардың 
ішінде керейттер үшін де көне жазулар өмірге келгенге дейін 
руға бөлінудегі тұрмыс салтының, қандастық қатынастардың 
әрқашанда маңызы зор тұғын. Сол себепті де әдебиеті болмаған 
көшпенділерде руға бөліну, ата аттары, таңбалар мен ұрандар, 
салт-дәстүрлер, аңыздармен бірге олардың өткен замандардан 
қалған естеліктері ретінде  зор мән-маңызға ие болды. 

Қазақстан аумағына ІІІ-IV ғасырлардан бастап қоныс аударған 
керейттер IV ғасырдан VIII ғасырға дейін сириялык әріптерді 
қолданып келді. Оны несториандық сектаның христиандары 
әкелген болатын. Шығыс Сібірде табылған руна жазулары да 
түркілердікі екені анықталды. Соған қарағанда, керейттердің арғы 
ата-бабалары IV ғасырға дейін руналық, IV ғасырдан VIII ғасыр-
дың бірінші ширегіне дейін сириялық жазуды, ал VIII ғасырдан 
кейін араб жазуларын пайдаланды деуге негіз бар. Сириялық жазу 
XX ғасырға дейін Моңғолияда сақталды. Түркілердің бәрі араб 
жазуын пайдаланды.211

XIX ғасырдың аяғында орыс авторлары қазақтардың есте сақ-
тау қабілетінің күшті екенін атап өтеді. Әсіресе, қоршаған табиғат, 
адамдар мен уақиғалар жайлы мәліметтерді есте сақтау қабілеті өте 
жоғары. Есепке де жүйрік. Санау он мыңға дейің (түмен) белгілі. 
Жыл санау наурыздан басталады.
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Қазақтардың жаман қасиеттерінің ішінде жалқаулық, енжарлық, 
өсекқұмарлық және тамаққұмарлық атап өтіледі. Жазда қазақтар 
ішіп-жеумен, ойнап-күлумен, қонақшылықпен өмірін өткізеді. 
Шаруашылық пен отбасына қамқорлық әйелдердің мойнында жа-
тады. Тек қыста ғана қазақ шаруашылықпен айналысады: малдың 
амандығын қамтамасыз етеді. Бұл кезде де қонаққа баруға, қонақ 
қабылдауға уақыт тауып жатады.

Азияда көшіп-қонып жүрген түркілердін ішінде қазақтар ең 
мәдениеттісі. Олардың болашағы жарқын. Олар мәдени құн-
дылықтарға құмар, тез қабылдағыш. Олардың саны тез өсіп 
келеді.212

Ертедегі Қазақстан аумағын мекендеген көшпенді және 
отырықшы халықтарда, олардың ішінде керейттерде де көптеген 
діни сенімдер жүйесі орын алды. Керейттер көбірек қоныстанған 
Орта Азияда, Түркістан жағы мен Арал теңізінің төңірегінде зо-
роастра, кейінірек - будда діні тарады. Б.з. IV ғасырында олар-
ды христиан діні ығыстыра бастады. 334 ж. Мервте, кейініректе 
Самарқанда христиан епископтары діни билік жүргізе бастады. 
420 ж. мервтік епископтық митрополияға айналды.213 Арабтар ба-
сып кірген кезде христиан діні Бұқараға да тарап, Түркістанның 
солтүстігін де қамтып еді. Археологиялық ескерткіштер христи-
ан дінінің Жетісуға да жеткенін, бұл жақта өз орнын исламға XIV 
ғасырда ғана бергенін байқатады.

Моңғолия жақта тұрған түркі тайпаларының көпшілігі тәңірілік 
дін жүйесін ұстанды. Тек XI ғасырда ғана олардың кейбір тайпа-
лары христиан дінінің несториандық бағытын ұстана бастады. 
Қазақстан аумағына XIII ғасырда моңғолдармен бірге келген ке-
рейттер де (Алтын Орданы құруға атсалысқан) XIV ғасырда ислам 
дінін қабылдады.

Қазақстан аумағына қоныстанған керейттер, ондағы басқа 
халықтар сияқты, мал шаруашылығымен, егіншілікпен және сау-
дамен айналысты.

Керейттер Л.Н.Гумилевтің мәліметі бойынша, «... Моңғол тілді 
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халықтардың ішіндегі ең ірі және мәдениеттісі болатын»214. Бұл 
мақтауға ризашылық білдіре отырып, келіспейтін мәселені де 
атап өткен жөн. Ол керейттердің моңғол тілдестерге жатқызылуы. 
Профессор С.Аманжолов керейлердің тілі қазақ халқын құраған 
басқа тайпалардың тілдерімен бірдей, яғни еш айырмашылығы 
жоқ екендігін дәлелдеді215. Сөйтіп, керейттер әуел бастан-ақ түркі 
тілдес болған деген тұжырым жасауға негіз бар. Бірақ бұдан келіп 
моңғолдар мен керейттердің әдет-ғұрып, салт-дәстүр, әлеуметтік-
экономикалық жағдайларының ортақ болғандығын, тілдегі 
ұқсастығын жоққа шығаруға болмайды.

Керейлер ... алдымен, Орхон. Одан кейін ұйғыр жазу-
ын пайдаланған. «Орхон-Енисей» жазуының найман, керей-
лер мекенінен табылуы да мүны дәлелдейді. Жазуы болған ел 
мәдениетте алда болатыны даусыз. Бұл тұста найман, керейлер-
мен көршілес моңғол тайпаларында жазу (және таңба) жоқ еді216. 
Моңғолдар жазба тілді өздерінің батыстағы көршілері керейттер 
мен наймандардан үйренді217.

Шыңғыс ханмен соғысып, жеңілгенге дейінгі «керей-керейт 
хандары алтыннан шатыр (үй орда) тігіп, алтыңдаған ер-тұрман 
сайлап, алтын кесенеден ас-су ішкені жайлы ортағасырлық жазба-
ларда айқын жазылған»218.

XIV ғасырда Жошы ұлысында әдеби түрік тілі қалыптасты, оның 
құрамындағы ежелгі қыпшақ және оғыз тілдерінің элементтері 
едәуір болды. Сондықтан да Алтын Ордамен сауда-саттық жасаған 
венециялық көпестердің пайдалануы үшін Қыпшақ сөздігі «Кодекс 
Куманикустың» шығарылуы да жайдан жай емес.

Италиялық автор Франческо Пеголотти өзінің «Сауда ісі» де-
ген кітабында Алтын Ордаға баратын саудагерлерге өздерімен 
бірге қыпшақ тілін білетін аудармашы алып жүру қажеттігі туралы 
кеңес берген.
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Ертедегі Қазақстан аумағын мекендеген көшпенді және 
отырықшы халықтарда, олардың ішінде керейттерде де көптеген 
діни сенімдер жүйесі орын алды. Керейттер көбірек қоныстанған 
Орта Азияда, Түркістан жағы мен Арал теңізінің төңірегінде зо-
роастра, кейінірек - будда діні тарады. Б.з. IV ғасырында олар-
ды христиан діні ығыстыра бастады. 334 ж. Мервте, кейініректе 
Самарқанда христиан епископтары діни билік жүргізе бастады. 
420 ж. мервтік епископтық митрополияға айналды219. Арабтар ба-
сып кірген кезде христиан діні Бұқараға да тарап, Түркістанның 
солтүстігін де қамтыды. Археологиялық ескерткіштер христиан 
дінінің Жетісуға да жеткенін, бұл жақта өз орнын исламға XIV 
ғасырда ғана бергенін байқатады.

Моңғолия жақта түрған түркі тайпаларының көпшілігі тәңірілік 
дін жүйесін ұстанды. Тек XI ғасырда ғана олардың кейбір тайпала-
ры христиан дінінің несториандық бағытын ұстана бастады.

«... Мұсылман саудагерлері Сібірмен пайдалы сауданы өз 
қолдарына алуға тырысты және қарақидан эмиссары керейттерді 
Шыңғысқа қарсы шығаруға әрекеттеніп жатқанда, мұсылман 
саудагері Асан моңғолдардан тиын мен бұлғын терілерін сатып 
алумен болды»220.

В.Бартольд221 керейт хандары христиан діні туралы мәліметтерді 
христиандық көпестерден алып отырған дейді.

Наймандар мен керейттердің арасындағы күрес кейде діни си-
пат алып отырған; әсіресе, найман ханы Күшлік христиан дінін 
қудалауға салып отырған. Бірақ түсініксіз жері мынада: христи-
ан дінін тек керейттер ғана емес, наймандар да қабылдаған222. 
Олай болса бір діндегілер қалай жауласуы мүмкін? Моңғолдар 
билігі кезінде Забайкалье классикалық шаманизм елі болған223. 
Сондықтан да ислам дініне дейін қазақтың арғы ата-бабалары 
аталық Көк Тәңірі мен аналық Жер Анаға табынған деп ойлаймыз.

Керейттер христиан дінін қабылдағанымен халықтың ескі 
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224 Бартольд В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. 
-М., 2002. - С.263.

225 R.Grousset, L`Empire des steppes, 245-б.
226 Гумилев Л.Н. Қиял патшалығын іздеу. -А., 1992. - 111-б.
227 Чулошников А.П.Очерки по истории Казак-киргизского народа. -Оренбург, 1924, 

54-б.

әдет-ғұрпын сақтап қалған. Оған В. Бартольдтың: «Чингис-хан... 
остался ревностным последователем народных обычаев, которые 
пользовались одинаковым уважением у всех монголов, даже у тех, 
которые называли себя христианами»224, – деген сөздері дәлел.

Қытайдан қуылып, тұрақтанатын жер таппай жүрген көшпелі-
лер монахтар уағызынан идеялық ту мен тайпалық алауыздықты 
игеретін тәсілді табады.

1009 жылы несториандық дінді уағыздаушыларының алдын-
да керейттер шоқынып, сол дінге кіреді. Олар бір кездері ғұндар, 
түріктер мен ұйғырлар өз мемлекеттерін құрып, нығайтқан жердегі, 
Орхон, Толы мен Онгин бойын мекендеген Орта Азияның моңғол 
тілді халықтарының ішіндегі ең ірі және мәдениеттісі болатын. XI 
ғ. бас кезінде, аңыз бойынша, христиан дінін қабылдаған ересек 
керейттердің саны 200 мың болған деседі225. Демек, балалары мен 
қарттарын қосқанда олардың саны екі есе көп болған.

Аңызға қарағанда, керейттердің дінге кіруіне себеп болған  
нәрсе, шөл баябанда адасып кеткен керейт ханына Сергий әулие 
келіп аян беріп, үйіне апаратын жолды көрсетеді. Хан күллі 
халқымен бірге шоқынып, Марғұз (Марк) деген ат алады. Бұл 
жайт дереу Мерв митрополитіне оразаны (пост) қалай тұтады - 
деген сауал келіп түседі. Митрополит осынау маңызды канондық 
шатақ мәселе жөнінен Бағдаттағы несториан патриархы Иоан VІ-н 
(1011 жылы қайтыс болған) сұрап, керейттерге ораза кезінде еттен 
ғана бас тарту керектігі, сүт тағамдарын жей беруге болады  деген 
түсінік   жібереді226.

Ал Орта Азиядағы «түркі тайпаларының жаппай ислам дініне 
өтуі XI ғасырдың бірінші жартысына (1043 ж.) жатады»227. 
    Мұнда ислам бірден толық жеңіске жете алмады. Арабтар Ок-
сус пен Яксарт аралығын толық басып алғанымен Яксарттың 
солтүстігіндегі халықтар ескі дуализмнен біржолата құтыла 
қойған жоқ болатын». Ол халықтардың ішінде керейттер де бар еді.
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228 Чулошников А.П.Очерки по истории Казак-киргизского народа -Оренбург, 1924, 
54-55-б.

229 Фирсов Н.Н. Чтения по истории среднего и Нижнего Поволжья -Казань, 1919. - 
С.54.

230 Көмеков Б. Дешті Қыпшақ. - Қазақстан. Ұлттық Энциклопедия. т.З. - А., 2001. - 
213 

Моңғол жаулап алушылығынан кейін қазақ даласының 
батысындағы керейттер қатары өсе түсті. Еділ бойына моңғолдар 
XI ғасырда қабылдаған будда дінімен келді, олар басқа діндерге 
қудалау жасаған жоқ. Берке хан бірінші болып ислам дінін 
қабылдады. Моңғолдардың Еділ бойына келуінен 90 жыл өткенде 
Өзбек хан ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Ол таққа 
отырардың алдында сарайдағы өте ықпалды өмірге «ислам дінін 
ұстанып, мұсылман боламын» деп уәде берген екен228.

Осы автордың айтуынша, Алтын Орда хандары ислам дінін 
қабылдаған соң да діни фанатиктерге айналған жоқ, барлық 
діндерге бірдей төзімді қалпында қалды. Оған дәлел Әмір Темірдің 
талқандауына дейін Сарайда православиелік епископияның 
сақталуы болды229.

Сөйтіп, «Бату шапқыншылығына дейін-ақ ене бастаған ислам 
діні Алтын Ордада Берке хан (1256-1266) тұсында күшейе түсті. 
Ибн Халдунның айтуынша, ол өз иелігінде мешіттер мен медре-
селер салдырып, ғұлама ғалымдарды маңына жинаған. Алтын 
Орда халқының арасында ислам дінін одан әрі тарату ісі Өзбек 
хан дәуірінде (1312-1342) біршама қолға алынды. Алтын Орда 
билеушілері исламды барынша кең уағыздауға тырысты. Бірақ 
ислам билеушілері мен қала халқы арасында кең тарағанымен, 
көшпелі жұртқа айтарлықтай әсерін тигізе алмады. Олар бұдан 
кейін де бірнеше ғасыр бойы шамандық әдет-ғұрыптардың 
ауқымынан ұзамады»230.

Қазақстан аумағына XIII ғасырда моңғолдармен бірге келген ке-
рейттер де (Алтын Орданы құруға атсалысқан) XIV ғасырда ислам 
дінін қабылдады.
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ҮшншІ ТАРАу

ХV-ХVІІ ғасырлардағы керейттер

§1. Керейттер тарихына қатысты деректер мен
 зерттеулерге қысқаша шолу

Батысында Еділ өзенінің төменгі ағысы мен Каспийден 
шығысы -Ертістен Алтай тауларына дейін, солтүстігі - Батыс Сібір 
жазығынан оңтүстіктегі Тянь-Шань таулы жоталарын қамтитын 
территорияда ХV-ХVІІІ ғасырлар шеңберінде күрделі тарихи 
процестер болып өтті. Бұл аймақта осы ғасырлар шенінде сан-
сыз тайпалар мен халықтардың, нәсілдердің тағдыры қиылысқан. 
Олар жөніндегі мәліметтер ортағасырлық деректемелерде көптеп 
кездеседі. Ғалымдар тарапынан бұл уақыттағы түрлі тари-
хи мәселелерге назар аударылып, бірнеше жүз монографиялар, 
мыңдаған мақалалар жарық көрді. Мұндағы халықтардың тарихи 
даму жолдары, заттай және рухани мәдениеті жайлы, ортақ тарихи 
тағдыры жөнінде ғылыми түсінік қалыптасты. Ол - жылма-жыл 
даму үстінде.

Әйтсе де, сан ғасырлар бойы ұлтымыздың тарихы басқа ұлттар 
мен дәстүрлі қазақ қоғамына жат құндылықтар тұрғысынан пай-
ымдалып келгендіктен, кейбір тақырыптарда әлі нақты шешімін 
таппай тұрған түйіндердің бар екендігі анық. Солардың бірі ретінде 
қазақ тайпаларының ортағасырлық кезеңдегі тарихи рөлінің әлі 
күнге дейін нақты анықталып, үлкен бір арнаға түспегендігін 
айтуға болады.

Қазақ халқының шығу тегін, бұл процестің заңдылықтары мен 
ерекшеліктерін, осы халықты құраған ру-тайпалардың құрамы 
мен тарихын анықтауға бағытталған ғылыми талпыныстар ХVІІІ 
ғасырдың орта кезінен басталады. Мұны, ең алдымен, Қазақстан 
табиғи байлықтарын игеруге ден қойған патшалық Ресейдің сырт-
қы саясатымен тікелей байланысты деуге болады. Отаршылдық 
пиғылды ұстанған орыс шенеуніктері қазақтар хақында мол 
мәліметтер алып орталыққа жіберіп отырды. Қазақтардың 
тұрмысы, әлеуметтік қатынастары, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, рулық 
құрамы, т.б. зерттелді. Алайда, тек озық пікірлі ғалымдардың 
еңбектерінде ғана ұлт тарихына біршама әділ баға берілді.
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Дегенмен, отандық тарихнамада кез келген мағлұматтың өзіндік 
орны бар. Оқиғаға байланысты айтылған дерекке "ішкі сын", 
"сыртқы сын" принциптерін қолданып, құбылыстың қордаланып 
қалған, көмескі тартқан тұстарын қайта айшықтауға болатындығы 
тарихи зерттеулерде қолданылып жүрген қағида. Осы түрғыдан 
келер болсақ, қазақ тарихының беттерін бұра тартқан еңбектерді 
де ғылыми сыннан өткізер уақыт келген сияқты. Әсіресе, ХV-
ХVIII ғасырлардағы кез келген ру-тайпаның өткенін бір ізге 
түсіріп, шынайы тарихи тұрғыдан баяндау Отан тарихының кейбір 
көлеңкелі тұстарына терең үңілуге жетелейді. Бұл кезеңдегі әрбір 
ру-тайпаның тарихынан қазақтың тұтас тарихы, болмыс-бітімі 
мен тыныс-тіршілігі, тіпті, мақсат-мұраты аңғарылатындығы 
өздігінен-ақ түсінікті. Осы орайда, біздің зерттеу нысанымызға 
айналып отырған керейттер тарихы отандық тарихнаманың 
құрамдас әрі ажырамас бөлігі екендігі дау тудырмаса керек. Ке-
рейттер ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ сахарасында орын алған 
саяси оқиғалардан шет қалмай, түрлі сипаттағы оқиғаларда белгілі 
бір рөл атқарып отырды, өзіндік із-таңбасын қалдырды. Әйтсе де, 
жазба дерек көздерінде, ауыз әдебиеті үлгілеріндегі керейттер-
ге қатысты азды-кемді мағлұматтар жүйеленбей жатыр. Мұндай 
мағлұматтардың кез келген тайпа тарихы үшін жалпылама түрде 
болуы зерттеушілер тарапынан қазақ этносының негізін құраған 
тайпаларға қатысты сауалдарды тереңдете зерттеуге мүмкіндік 
бере қоймағандығы да белгілі жайт.

Қазақ шежіресінде керейттер Кіші жүз құрамындағы Жетіру 
тайпалар    бірлестігіне  кіреді231. Олардың негізгі мекені Қа-
зақстанның батыс өңірінде болған. Дәлірек айтар болсақ, 
XIX ғасырдағы ресейлік дерек көздерінде керейт руының 
қоныстары "Летом около Троицка и на Тургае, зимою на 
Сыре" деп көрсетіліп, жазғы жайлауы Троицк пен Торғай, ал 
қыстауы Сырдария өзені бойында орналасқандығы айтыла-
ды232. Біздіңше, керейттер бұл аймақта бірнеше ғасырлар бойы 
тұрақтап келген сияқты. Себебі, дала өркениетін қалдырған

231 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. Алматы: «Атамұра», 1994. - 160-б.
232 Мейер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

генерального штаба. 4.1. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб. 1865. - С.92.
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көшпелі халықтар үшін маңызды да мәнді дүние жер болғандығы, 
қазақ қоғамында әрбір жер телімі үшін ру аралық кактығыстар 
орын алғандығы белгілі, демек мұндай күрделі қатынастар 
өз кезегінде қазақ ру-тайпаларының ұзақ уақыт бір жерде 
түрақтап келгендігін, әрбір руға тиесілі өңірлер мен көш 
жолдарының сан ғасырлар бойы қалыптасқандығын анғартады.

Осы өңірлерді мекен еткен керейттер XIII ғасыр ортасы мен 
мен ХV ғасырдың бірінші жартысында Алтын Орда, одан бөлінген 
Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Көшпелі өзбектер мемлекеті (Әбілхайыр 
хандығы), сондай-ақ ХV ғасырдың үшінші ширегінде қалыптасқан 
Қазақ хандығы сынды ортағасырлық мемлекеттер тарих сахнасына 
шыққан кездері аталмыш елдердің құрамында болып, бұл 
мемлекеттерде орын алған күрделі этносаяси оқиғаларға қатысады 
да, ақыр соңында қазақ халқының өзегі болып табылатын үш 
жүздегі өзге ру-тайпалар секілді ұлт құрамына кірігеді. ХV-ХVІІІ 
ғасырлардағы оқиғаларды сипаттаған дерек көздеріңде керейттер 
туралы там-тұм мәліметтер олардың белгілі бір оқиғаларға 
қатысуын толымды түрде сипаттай қоймағанымен, жанама түрде 
болса да керейттердің Шығыс Дешті Қыпшақтағы этникалық 
процестердегі, саяси құбылыстардағы рөлін анықтауға мүмкіндік   
береді   және   мұндай   мәлімет   беретін деректемелерді өз кезегінде 
былайша бірнеше топқа бөлуге болады:

І.ХV-ХVІІІ ғасырлардағы шығыс дерек көздеріндегі 
мәліметтер.

2.ХV-ХІХ ғасырлар шеніндегі ресейлік мағлұматтар.
3.Кеңестік дәуірдегі ізденістер. 
4.Шежіре деректері.
5.Ауыз әдебиеті үлгілеріндегі мәліметтер.
ХV-ХVІІІ ғасырлардағы шығыс дерек көздерінде керейттер 

туралы өте аз жазылған, тіпті, олар туралы сөз өрбітетін 
деректемелер некен-саяқ десе де болады.  Енді соларға тоқтап 
кетелік.

Керейттер туралы мәліметтер Хафиз-и Таныш ибн Мір 
Мүхаммед әл-Бухаридің 1584-1585 жылдары жазылған
"Шараф-наме-йи-шахи" немесе "Абдаллах-наме" шығармасында
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кездеседі233. Оны кезінде бірқатар ғалымдар (В.В. Вельяминов-
Зернов, Л.А. Зимин, С.Мирзаев, Б. Ахмедов, т.б.) зерттеп, өз 
ізденістерінде қолданған болатын234. Шығармада керейт тай-
пасымен қатар түрік-моңғол тайпаларының (жалайыр най-
ман, қарлұқ, қыпшақ, қатаған, қаңлы, қоңырат, т.б.) тізімі 
бұл тайпалардың Орталық Азияны мекен еткен жерлері және 
елдің қоғамдық-саяси өміріндегі рөлі жайлы сөз өрбітіледі.

Керейт тайпасының атауы айтылып кететін тағы бір әдеби 
мүра "Мусаххир ол-билад" болып табылады. Онда негізінен Орта 
Азиядағы ХVІ-ХVІІ ғасыр бас кезіндегі саяси оқиғалар сөз бола-
ды. Авторы – Мұхаммедияр    бен Араб қатаған235. Шығарманың 
ташкенттік және петерборлық екі нұсқасы бар. Көптеген 
шығыстанушылардың пікірінше соңғы нұсқасы кейінгі уақыттарда 
жазылған236. Мұнда да Керейт тайпасы басқа ру-тайпалармен қатар 
аталып кетеді.

Тағы бір бірегей деректеме ХVІ ғасыр туындысы болып табы-
латын —"Маджму ат-тауарих". Аталмыш шығарманы ферғаналық 
Мулла Сайф әд-Дин бен Дамолла Шах-Аббас Ахсикенти бастап жа-
зады да, еңбекті аяқтай алмай дүниеден өтеді. Шығарманы аяқтауға 
одан кейін оның ұлы Нұр Мұхаммед отырады237. Еңбекте негізінен 
Орталық Азиядағы ХІV ғасыр соңы мен ХVІ ғасырдың бас кезіндегі 
тарихи оқиғалар сипатталынады. Деректе келтірілген тоқсан 
екі "өзбек" тайпаларының тізімі ортаазиялық медиевистиканың 
көп проблемаларын қарастыруға жетеледі. Кезінде белгілі 
ғалым Т.И. Сұлтанов еңбекті басқа деректемелермен

233 Стори Ч.А. Персидская литература: Био-библиографический обзор. В 3 ч. / Пере-
вел с англ., переработал и дополнил Ю.Э. Брегель. М., 1972. Ч. II. - С.860-861.

234 Материалы по истории Средней и Центральной Азии Х-ХІХ вв. Ташкент, 1988. - 
С.218-239.

235 Салахетдинова М.А. "Мусаххир ал-билад Мухаммад Яр ибн Араб Катагана (пред-
варительное сообгцение). //Письменные памятники и проблемы истории культуры на-
родов Востока. XI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие 
сообщения). М., 1973. - С.77-79.

236 Абусеитова М.К., Баранова Ю.Г. Письменные источники по истории и культуре 
Казахстан и Центральной Азии в ХІІІ-ХVІІІ вв. (биобиблиографические обзоры). Алма-
ты: "Дайк-Пресс", 2001. - С.194-204.

237 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии ХVІ-ХVІІІ вв. 
(Письменные памятники)....... - С. 129-130.
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салыстырып, онда келтірілген тайпалар атауы толық түрде тұңғыш 
рет осы шығармадан табылғандығын әрі бұл еңбек тайпалар атауы 
кездесетін ең ежелгі түпнұсқа екендігін жазған болатын238.

Керейт тайпасының атауы отандық шығыстанушылар жиі 
қолданып жүрген Махмұд бен Әмір Уәлидің "Бахр әл-асрар фи 
манакиб әл-ахйар" атты әдеби мүрасында да айтылып кетеді. 
Онда ХVІІ -ғасырларға дейінгі саяси тарихпен "Насаб наме-йи 
Өзбек" атты дерек көзінде де керейттер тайпасының атауы ұшыра-
сады. ХVІ ғасыр екінші жартысы мен ХVІІ ғасырдың бас кезінде 
жазылған бүл шежіреде аздап діни сарын, ежелгі аңыз-әңгіме орын 
алғанымен, жоғарыда аталған 92 тайпаның тізімі ( жалайыр, най-
ман, қоңырат, керей, керейт, т.б.) дұрыс берілген239. Мұндағы ежелгі 
діни аңыз былайша өрбиді: Ыбыраһым пайғамбардан тараған 92 
жауынгер Мұхаммед пайғамбардың хақ дін ислам жолындағы 
соғыстарында ерекше көзге түседі де, жер жаһандағы ең соңғы 
пайғамбардан мақтау алады. Сол 92 жауынгерден жоғарыда 
айтылған 92 тайпа тарайды240. Біздіңше, бұл деректегі аңыз кейінгі 
орта ғасырларда ғана қалыптасқан сияқты, оны 7-ғасырға апарып 
тіреу негізсіз, сонда да болса шығармада тайпалар тізімінің берілуі 
Орталық Азиядағы этникалық үрдістерді таразылауға мүмкіндік 
туғызады.

Керейт тайпасының атауы ұшырасатын келесі бір шығыстық 
дерекке қай уақытта жазылғандығы белгісіз "Асами-йи науа-
ду ду фирка-йи узбек" («Тоқсан екі өзбек тайпаларының ата-
уы») шығармасын да қосуға болады241. Бірақ бұл туындыда 
тайпалардың тізімі реттік жағынан аздап өзгерістерге ұшыраған.

Керейт тайпасының атауы кездесетін осындай дерек-
темелердің бірі Ауаз бен Молла Руз Мұхаммед Сопы Аттеридің 
XIX ғасырдың екінші жартысында жазылған "Тухрат ат-
тауарих-и хани" шығармасы болып табылады242. Мұнда да

238 Султанов Т. И. Кочевые племена Приаралья в ХV-ХVII вв. 45-б.
239 Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии ХVІ-ХVІІІ вв. 

(Письменные памятники).......- С.129-130.
240 Сонда - 129-130-б.
241 Сонда - 130-б.
242 Материалы по истории киргизов и Киргизии. (второе изданиие).......
- С228-232.
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92 "өзбек" тайпаларының атауы реттік жағынан аздап өзгерістерге 
ұшырағандығы байқалады.

Аталған шығыс дерек көздеріндегі мәліметтер ХV-ХVII 
ғасырлар шенінде керейттер Шығыс Дешті Қыпшақтағы өзге 
де үйсін, қоңырат, жалайыр, каңлы, найман, тама, т.б. тайпа-
лар секілді осында орын алған этникалық процестерге, тарихи 
оқиғаларға қатысып, басқа тайпалардай өзіндік із қалдырғандығын 
көрсетеді. "Асами-йи науаду ду фирка-йи узбек", "Тухрат ат-
тауарих-и хани" сияқты әдеби туындыларда керейт тайпасының 
92 баулы "өзбектер" тізімінде әрқилы орында көрсетілуі түрлі 
себептер мен жағдайлардан (керейт тайпасының озге тайпалар 
арасындағы рөлі, дерек авторларының дүниетанымы мен тари-
хи козқарасы, тізімдегі ру-тайпалардың белгілі бір оқиғаларға 
қатысуы немесе одан шет қалуы, т.б.) туындауы мүмкін.

Керейт тайпасының тарихына қатысты деректердің келесі 
шоғырын ресейлік, яғни орыс тіліндегі деректер құрайды. Қазіргі 
таңда жекелеген ру-тайпалар тарихын зерделеу күн тәртібіне 
қойылып отырған кезде деректердің бұл тобы өз маңыздылығын 
жоғалтпай, қайта күн өткен сайын оның құндылығы артып 
келетіндігі жасырын емес, ал мұның өзі уақытында идеологиялық 
тұрғыдан пайымдалған деректерді қайта ғылыми талдаудан өткізу 
мақсатынан туындайтындығы белгілі.

Қазақ сахарасын отарлау ниетінде болған патшалық Ресей 
мұндағы халық жайлы толымды мәліметтер жинауға мүдделі бол-
ды. Сондықтан да, қазақтың мәдениеті, тарихы, рулық құрылымы, 
діні мен ділі, салт-дәстүрлері мен жосын-жоралғылары жайлы ха-
барламалар жинастырылды. Үзік-үзік болса да ұлт тарихының же-
келеген тұстарын жазу қолға алынды. Бұл мәселемен патшалық Ре-
сей тұсында И.Г.Андреев, В.Н.Татищев, П.И.Рычков, Г.Ф.Миллер, 
И.Е.Фишер, М.Тевкелев, т.б. тарихшылар мен отарлық әкім-
шілігінін  қызметкерлері, шенеуніктері айналысты243.   ХVIII-ХІХ

243Андреев И.Г. Описание средней орды киргиз-кайсаков. - Алматьі: Ғылым,1998. 
-280 с; Рычков П.Н. Топография Оренбургской губерний.-Оренбург, 1887. - 
405., 18 с, Миллер Г.Ф. История Сибири.- М., 1937. - Т-1-2.- 607 с.;Татищев 
В.Н. История Российская. В 7-ми томах. -М-Л.: изд-во АН СССР, 1962. т.1.- 
500 с; Казахско-русские отношения в ХV-ХVII веках.- Алма-Ата, 1961. - 743 с.
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ғасырлар шенінде И.П.Фальктың, П.С.Палластың, И.Г.Геор-
гидің, Х.Барданестің, Г.Спасскийдің, Е.К.Мейндорфтың, 
Я.Гавардевскийдің және А.И.Левшиннің еңбектері жарық 
көрді244. Алайда, есімі аталған ғалымдар өз еңбектерінде қазақ 
ру-тайпаларының тарихын зерттеуді мақсат тұтпады, шығармала-
рында тек руларды атап кетумен ғана шектелді. Кей зерттеушілер 
ру-тайпалардың шыққан тегін, ертедегі тарихын нақты көрсетіп 
бере алмай, кейде теріс пайымдаулар жасап, қателіктерге 
ұрынды. Сонда да болса осы уақыттарда жарық көрген кез кел-
ген ізденістердің отандық тарихнамадан алар орны зор, себебі 
болашақта жүргізілетін ғылыми іс-әрекеттерге жол ашылып, жаңа 
ғылыми көкжиектерге ден қойыла бастаған еді.

Керейт тайпасы орыс тілді дерек көздерінде (рес-
ми іс-қағаздары, елшілер есебі мен жазбалары, грамоталар, 
мемлекеттік актілер, жиһангерлер хабарламалары, шенеуніктер 
мәлімдемелері, т.б.) азды-кемді айтылғанда көбіне жалпылама 
түрде Жетіру бірлестігі құрамында аталады, сондай-ақ ол орта 
ғасырлардағыдай тайпа емес, тек ру ретінде ғана сипатталынады. 
Жалпы, ресейлік құжаттар шоғырланған екі томдық "Казахско-
русские отношения в ХVІ-ХVІІІ вв." жинағының керейттер 
ғана емес, бүкіл қазақ ру-тайпаларын зерттеуде маңызы зор.

Қазақ ру-тайпаларын алғашқылардың бірі болып ресейліктер 
үшін хатқа түсірген А.И. Тевкелев күнделігінде керейт руы туралы 
ештеңе айтыла қоймайды245, еңбегінде негізінен Кіші жүздің Ресей 
құрамына кіру процесі айтылады. Ол Жетіру болып жеті тайпаның 
не себепті және қалай біріккендігі туралы айтып өтеді246. Ал, Кіші 
жүз руларының шығу тегі жайлы сөз мүлдем қозғалмайды.

Мұндай күрделі проблеманы көтеру арнайы дайындықты 
қажет ететіндігі белгілі. Оған алғашқылардың бірі болып қалам 
тартқандардың бірі ретінде, кезінде Ш. Ш. Уәлиханов "қазақ 
халқының Геродоты" деп ізденісі мен ғылыми пайымдауларын

244 Полное собрание ученых путешествии по России. - СПб, 1826.; Левшин А.И. Опи-
сание киргиз-кайсацких (или киргих казачьих) орд и степей,- СПб, 1832,- Ч. 1-3.-264 с.

245 Казахско-руские отношения в ХVІ-ХVІІІ вв. А.-А., 1961.
246 Казахско-руские отношения в ХVІ-ХVІІІ вв. А.-А., 1961. - 406-б.



132

бағалаған А.И. Левшинді атауға болады. Ғалымның іргелі еңбегі 
"Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацских, орд и степей" 
аталады және оған кейінгі орта ғасырлар мең жаңа заман тари-
хын зерделеген бірде-бір зерттеуші тоқтамай кетпейді247. Шынын-
да да аталмыш шығарманы қазақ халқы мен олар тіршілік құрып 
отырған өлке табиғаты туралы толымды мағлұмат беретін тұңғыш 
жинақ деп те бағалауға болса да, ғалымның шығармасында 
керейттердің Кіші жүздегі Жетіру құрамына кіретіндігі, мекен-
деген территориялары туралы, болмаса, біз қарастырып отырған 
зерттеу нысаны хақында басқа мәнді мәліметтер келтірілмейді.

Қазақтар этногенезінің ғылыми түрде зерттелуі Ш.Ш.Уәлиха-
нов пен В.В. Вельяминов-Зерновтың еңбектерінен бастау алады248. 
Бұл ғалымдар басқаларға қарағанда, қазақ ру-тайпаларының тари-
хын орта ғасырлардан бастап өрбітті де, бірқатар проблемаларға 
қатысты жаңаша концептуалдық тұжырымдамалар жасады.

Отто бар. Игельстром мәліметтерінде керейттер туралы 
ештеңе айтыла қоймайды. Ол тек Жетіру құрамына кіретін ру-
ларды атап өтеді. Оның мәлімдеуінше: "Джети, т.е. 7 родов, са-
мые безсильные роды: в сих родах владелец Айчувак солтан: 
Табын, Тама, Кердары, Кереит, Джагалбайлы, Тляу, Рамадан"249.

XIX ғасырда Н.Я.Бичурин, А.Н.Аристов, т.б. шығыстанушы-
ғалымдар түрік халықтарының құрамына енген ру-тайпалардың 
ілкі замандардағы тарихын жүйелеуге, байырғы тайпалар мен 
мемлекеттік бірлестіктердің өткен дәуірлерін зерттеуге сүбелі 
үлес қосты250. Шығыстанушы ғалымдар еңбектері жарық көрген 
соң, көне тайпалардың этникалық тарихын, бұдан өзге жеке-
леген күрделі проблемаларды шешуге мол мүмкіндіктер туды.

247 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей (под 
общей редакцией академика М.К.Козыбаева) . -Алматы, "Санат", 1996.-656 с.

248 Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о касимовских царях и царевичах.- СПб., 
1864.- Ч.П.; Валиханов Ч.Ч. Собр.соч.- Алма-Ата: Изд-во АН Каз ССР, 1961. -Т.І.- 777 с;

249 Материалы по истории русско-казахских отношении. -58-б.
250 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена. Научное издание: ТОО "Жалын баспасы". В 3-томах. А., 1998-1999.; Аристов 
Н. А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного 
Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. Б.: Илим, 2001. -582 с.
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XX ғасырда В.В.Бартольд, В.Г.Тизенгаузен, Т.А.Жданко, т.б. 
ғалымдар жекелеген ру-тайпалардың атауын, даму тарихын, 
этникалық тұтастыққа жетуін анықтауға күш салды. Халықтың 
этникалық жағынан бірігуіне, оның сомдала түсуіне ыкпалын 
тигізген жайттар ортағасырлық мемлекеттер тарихымен байланы-
стырыла қарастырылды251.

Қазақ ру-тайпаларының тарихы ХІХ-ХХ ғасырларда ұлттық 
зиялы қауым өкілдерінің еңбектерінен де көрініс тапты252. Ұлт та-
рихына қалам тартқанда олар қазақ шежіресіне, жазба деректер-
ге, халық арасында кең тараған аңыз-әңгімелерге де арқа сүйеді. 
Көптеген тайпалардың көне замандардан бергі тарихын бір арнаға 
салуға күш жұмсады.

Олардан кейін Ә.Х. Марғұлан, С.Ибрагимов, А.Н. Бернштам, 
т.б. ғалымдар "қазақ" терминіне, қазақ этногенезіне қатысты 
іргелі мақалалар жариялап, Шығыс Дешті Қыпшақтағы кейбір 
тайпалардың этникалық-саяси даму барысын, мұндағы түрік 
тілдес халықтардың қалыптасуына әсер еткен факторларды 
анықтады253. Бұл бағытта тарихшылардан басқа тілші, әдебиетші 
мамандар да қызмет етті. Нәтижесінде орта ғасырлардағы 
мемлекеттердің құрамындағы халықтар (тайпалар) туралы қомақты 
ғылыми қор жинақталды. Тіл, заттық мәдениет, тұрмыс, халық 
ауыз әдебиеті, наным-сенім жөнінде салиқалы қорытындылар 
жасалған бірқатар еңбектер жарық көрді. Аталмыш проблемаларға 
байланысты ғылыми конференциялар ұйымдастырылып, 
болашақта зерттелуі қажет ізденістер аясы айқындалды254.

251 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // 
Соч., т.5. М., 1968, С. 17-192. ; Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпа-
ков: Родо-племенная структура и расселение в XIX - начале XX в. М.-Л., 1950, -172 с.

252 Омарбеков Ш.Т. XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы саяси қуғындалған қазақ 
зиялыларының тарихи көзқарастары. Тарих ғыл. канд. автореф... -Алматы, 2002.- 29-б.

253 Марғұлан Ә. Таңбалы тас жазуы. // Қазақ тарихынан. /Құраст.: Е. Аққошқаров - 
А., Жалын, 1997. 204-239-б .; Сабденова Г. Е., С. Ибрагимовтың еңбектеріндегі ХV-ХVІ 
ғасырлардағы Қазақ хандығының кейбір мәселелері. //ҚазМУ хабаршысы. Тарих серия-
сы. 2000, № 1 (16), 45-50-б.; Бернштам А.Н. Некролог,//Советская археология. 1957, №1.

254Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. 
Тезиси докладов Всесоюзной конференции /20-23 ноября 1988 г. М., 1988, -140 с. 
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Ғылыми ой-пікірлердің дамуы Орталық Азиядағы этноге-
нез бен этникалық үрдістерді тереңдете зерттеуде жекелеген 
проблемалардың көтерілуіне, тың пайымдаулардың жасалуына 
алып келді. Мұндай тұжырымдамалар ортағасырлық тарихтың 
кейбір тұстарын жаңа тұрғыдан қарастыруға жол ашады. Мыса-
лы, Г.А. Федоров-Давыдов Әмір Темірдің тайпаларды бір жер-
ден екінші жерге шашырата қоныстандырып, басқа халықтар 
мен ұлыстардың құрамына енгізіп отырғаны жөнінде Абд-ар-
Разак Самаркандидің, Низам ад-Дин Шамидің еңбектерінен мы-
салдар келтіре отырып, бір орталыққа бағындырылған өкімет 
саясатының этникалық процестерге бағыт беруде қуатты фактор 
болғандығына назар аударады. ХІІІ-ХІV ғасырлардағы халықтар 
мен тайпалардың қоныс аударуы мен олардың Орта Азия этногенезі 
процестеріндегі рөлін Жошы, Хулагу, Шағатай хандықтарының 
ұлыстық құрылым ерекшеліктерімен байланыстыра зерттеуді 
ұсынады255. Автор ассимиляциялық процестерге көп ден қояды. 
Бұндай тұжырымдамаларды ғылыми ізденістерде пайдалану ке-
рейттер тайпасының тарихы мәселелерін қарастыруға ғана емес, 
өзге де рулық бірлестіктердің өткенін қайта сипаттауға мүмкіндік 
береді.

Орталық Азиядағы этногенетикалық құбылыстарды тұтас 
процесс ретінде қарастыру жөніндегі көзқарас Өзбекстан, 
Қырғызстан, т.б. республикалардың тарихшылары тарапынан 
қолдау тапты. Түрік халықтарының көне және орта ғасырлардағы 
тарихын бір-бірімен байланыстыра зерттеу басқа да ғалымдар 
еңбектерінде методологиялық басшылыққа алынды. Керейттер 
тарихын зерттеуде Т.А.Жданко, Б.А.Ахмедов, К.Ш.Шаниязов, 
К.Ш.Керейтов, В.В. Трепавлов зерттеулерінің қосары мол256.

255 Федоров-Давыдов Г.А. Этнические процессы в VІІІ-ХV вв. Эт-
нос в феодальном государстве // Проблемы этногенеза и этнической исто-
рии народов Средней Азии и Казахстана. - М.,1990.- Вып. VІ. - С.74-84.

256 Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. - М.: "Наука" 1965 -191с; Исто-
рия Узбекской ССР. В 4-х томах. С древнейших времен до середины XIX в. - Таш-
кент, 1967. - т.1. - 552 с; Нурмухамедов М.К. и др. Каракалпаки: краткий очерк исто-
рии с древнейших времен до наших дней. - Ташкент: Фан, 1970 - 120 с; Шаниязов 
К.Ш. К этнической истории узбекского народа: историко-этнографическое исследо-
вание на материалах кыпчакского компонента. - Ташкент: Фан, 1974 - с.7-36.; Шания-
зов К.Ш. К вопросу о тюркоязычных компонентах в сложении узбекской народности
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О.Смағұловтың зерттеулерінің біздің қарастырып отырған 
мәселенін тарихын айқындауда үлкен маңызы бар257. Себебі, 
қазақтар этногенезінің мәселелерін шешуде антропологиялық са-
лыстырмалы зерттеулер жүргізу арқылы осы мәселені айкындауға 
негізделген зерттеу тәсілдерін, керейттер тарихын қарастыруда 
да қолдануға негіз бар деп есептейміз. Себебі Орта жүз керейлері 
мен Кіші жүз керейттерінің арасындағы байланыс мәселесі әлі де 
шешімін толық таппаған мәселе болып есептеледі.

Қазақтардың этногенезі мәселесімен жүйелі түрде шұғылданып 
жүрген отандық ғалымдарымыздың бірі К.А.Пищулинаның зерт-
теу әдістерінде этногенез проблемасын этносаяси бірлестіктермен 
байланыстыра қарастыруы оның ізденістерін басқа зерттеуші-
лерден ерекшелендіреді258. Бұл автордың зерттеулерінде ХІV-
ХV ғасырдың бірінші жартысында Ақ-Орда, Көшпелі өзбектер 
мемлекеті кезінде, Қазақстан аумағында тайпалардың этникалық 
құрылымының тұрақтануы, көптеген    жергілікті   және қоныс 
аударып келген түрік, моңғол тайпаларының арасындағы 
айырмашылықтар жойылып, олардың барлығына ортақ этникалық 
белгілердің қалыптасуы кешенді түрде зерттелген. Автордың 
зерттеулерінде Жетісу өңіріндегі керейттердің тарихы ішінара 
қарастырылған.

// Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. 
Тезисы докладов Всесоюзной конференциии (20-30 ноября 1988 г.). - М., 1988. с. 124-
125; Шаниязов К.Ш. Некоторые вопросы о процессах формирования узбекского наро-
да // Общественные науки Узбекистана. -1998.- №6. - С.79-87.; Шониезов К.Ш. Узбек 
халқининг этногенезига оид баъзи назарий масалалар // Общественные науки Узбеки-
стана. - 1998. -№6. - 31-44-б.; Ходжайов Т.К. К этногенезу и этнической истории народов 
Средней Азии // Общественные науки Узбекистана. - 1998. - №2. - С.26-32.; Керейтов 
Р.Х. К вопросу о близости родоплеменного состава ногайцев и родственных им народов 
// Этнографическое обозрение. - 1999. - №6. -C. 41-52.; Керейтов Р.Х. Этническая история 
ногайцев (к проблеме этногенетических связей ногайцев). - Ставрополь, 1999. С. 175.

257 Смағүлұлы О. Казактардың этникалық тарихындағы методологиялык 
мәселелер // ҚР ҮҒА хабаршысы. - 1994.№1. - С.65-72.; Исмагулов О., Сихим-
баева К.6., Исмагулова А.О. Антропологические аспекты происхождения ка-
захского народа// Известия НАН РК. Сер. обществ. наук.-1993. №1.- С. 18-34.

258 Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине ХІV-начале ХVІ века 
(Вопросы поилитической и социально-экономической истории)-Алма-Ата: Наука, 
1977.- 287 с; Пищулина К.А. Завершение формирования Казахской народности // 
История Казахстана с древнейших времен до наших дней (Очерк). - Алматы,1993. 
-С.136-144.; Соныкі. Казакстан аумағындағы этносаяси кауымдастыктың қалыптасуы 
// Қазакстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). - Алматы, 1998.- Т.2. - С.294-299.
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Асыра сілтеу салдарынан ұзақ жылдар бойы қазақтың 
ұлттық тарихтану дәстүрі - шежірешілдік ғылымнан 
шеттетілген болатын. Айталық, 1957 жылы жарық көрген 
"Қазақ ССР тарихы" атты ұжымдық еңбекте : "XIX ғасырдың 
аяғында - XX ғасырдың басында "шежіре" дейтіндер тара-
лып кетті, бұл шежіре мұсылман дінбасылары шығарған қазақ 
руларының тұқым қуалау шежіресі" деп көрсетілді259. Осы 
тәмсіл біршама жылдар бойы шежіретануды тежеп келді.

Ол тек кеңестік ғалым Р.Г. Кузеевтың шежіреге қатысты 
еңбектерінен кейін сәл-пәл саябырсығанымен, сол қалпынан 
мызғымай қойды260. Башқұрт ғалымын шежірені зерттеудің 
теориялық-методологиялық негіздерін қалаушылардың бірі деуге 
болады. Өз еңбектерінде ол түркі халықтарының этникалық тари-
хына, жекелеген ру-тайпалардың осы халықтардың құрамындағы 
орны мен рөліне зор мән берді. Монографияларында тек башқұрт 
ру-тайпаларының белгілі бір кезеңдегі этникалық құрамы, басқа 
расалық элементтердің башқұрт халқының қалыптасуындағы рөлі 
ғана сөз болып қана қоймайды, түркі халықтарына ортақ үрдістер 
көтерілді. Оның өрбітілген сан-алуан проблемалары арасынан ке-
рейттер мен керейлерге қатысты жайттар да орын алады.

XX  ғасырдың соңында қоғамдық сананың өзгеруіне байланыс-
ты тарих ғылымы жаңа сатыға көтеріліп, бұрын кенже қалып кел-
ген проблемалар, тақырыптар аясы қолға алына бастайды. Әсіресе, 
отандық этнологтар (X. Арғынбаев, М.С.Мұқанов, В. Востров, т.б.) 
қазақ шежіресін зерттеуде зор табыстарға жетті261. Олар керейт-
тердің шығу тегіне, ежелгі және ортағасырлардағы тарихына басқа 
авторларға қарағанда толымды түрде шолу жасап өтті. Соңынан 
халық арасынан өздері жинаған керейт шежіресінің нұсқасын бер-
ді. Шежіретану - ғасырлар  қойнауына  бойлайтын  терең тақырып

259 Қазақ ССР тарихы. І-том, Алматы: Қазақ мемлекеттік баспасы, 1957.-144-б.
260 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история рас-

селения. М.: "Наука", 1974. - 483 с.
261 Арғынбаев X., Мұканов М., Востров В., Қазақ шежіресі хақында (Құраст.: Ә. 

Пірманов). -Алматы: «Атамұра», 2000. - 464-б.
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екендігін де осы ғалымдар дәлелдеп берді. Оның көш басында 
казақтың тұңғыш тарихшылары Мұхаммед Хайдар Дулати 
("Тарих-и Рашиди", ХV ғ.) мен Қадырғали Қошымұлы Жалаири 
("Жами ат Таварих", ХVІ ғ.) тұрды. Бұл зиялы азаматтар өз 
еңбектерін әлімсақтан келе жатқан шығыстық үлгіде жазды. 
Әрдайым сөздерін Аллаһтың атымен бастаған олардың 
шығармалары тарихи шындықты бұрмаламай окиғаны дәлме-дәл, 
сол қалпында беруімен ерекшелінеді.

Шежірешілдік дәстүрдің қайнар бастауы біле білсек көне 
түркілік, моңғолдық дәуірлер болып табылады. Көне түріктердің 
руна жазулары, моңғол мұрағаттары ("Құпия шежіре", "Алтын 
шежіре") шежірешілдік дәстүрді қолданған (Моңғолдың құпия 
шежіресі)262.

Қазақтың шежірешілдігі сан ғасырлар бойы көшпелі өмір 
салтын кешуден туындаған. Ол-төлтума мәдениет. Мұны тарихи 
деректермен әрдайым ұштастырып отыру қажет. Бұл бағытта 
Жақып Мырзақанұлы біршама тындырымды іс атқарған. Автордың 
"Қазақ шежіресінің жазба тарихи деректермен байланысы жөнінде" 
атты мақаласында кейбір ру-тайпалардың өткені жайлы азды-кемді 
мәлімет беретін шығармалар қалдырған ортағасырлық ғалымдар 
(Әбілғазы Баһадүр хан, Махмұт Қашғари, т. б. ) еңбектері ұлттық 
шежірешілдікпен өзара байланыстырылады263. Мұнда Кіші жүз 
рулары жайлы ештеңе айтылмаса да ғалымның ұстанған ғылыми 
зерттеу әдістемесін қазақ ру-тайпаларының тарихын зерттеуде 
қолдануға болады.

Негізінен, ХV- ХVІІІ ғасырлардағы дерек көздерінен ("Тарих-и 
Абу-л-хаир-хани", "Таварих-и гузида-йи нусрат-наме", "Шайбани-
наме", "Бахр эл-асрар", т. б.) ғана орта ғасырлардағы  ру-
тайпалардың белгілі бір тарихи оқиғаларға қатысуы  не болмаса 
шет қалғандығын бірден анықтауға болады264. Өкінішке орай, 

262 ХІІ-ХІІІ ғасырлардағы (көшпелілер шежіресі) Ауд. М. Сұлтанияұлы. - Алматы: 
«Өнер», 1998. -224-б.; Лувсанданзан . Алтын шежіре. /Моңғол тілінен ауд. А. Мауқараұлы. 
-Алматы: «Өнер», 224-б.

263 Мырзақанұлы Ж., Қазақ шежіресінің жазба тарихи деректермен байланысы 
жөнінде. // Известия НАН РК. Сер. обществ. наук., 1993, №1, 34-47-б.

264 Материалы по истории Казахских ханств. Алма-Ата: «Наука».1969.
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мұндай деректер бойынша керейттердің ортағасырлық тарихы бір 
жүйеге келтіріле қойған жоқ.

Сонда да болса, негізгі кәсібі басқа әуесқой тарихшылар 
осы мәселеге назар аударып, жоғарыда аталған зерттеушілер 
еңбектерінің негізінде бірқатар құптарлық іс атқарды. Олардың 
арасынан    Қ. Ашанұлын, М.Түйімбетовты, С. Есмаханұлын, Т. 
Дайрабайды, т. б. атап кетуге болады. 

Ашанұлы Құрманғали – танымал кәсіпкер, меценат. 1956 
жылы Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы «Еңбек» ауылында 
дүниеге келген. 1982 жылы  Алматы халық шаруашылығы инсти-
тутын бітірген. Республиканың қаржы, сауда министрліктерінде 
жауапты  лауазымды қызметтер атқарған. 1992 жылдан нарықтық 
экономика саласына ден қойып, кәсіпкерлікпен айналысып келеді. 
Қ.Ашанұлының «Мүсірәлі абыз», «Қазақ кәсіпкерлерінің әліппесі» 
атты кітаптары  жарық көрген, мерзімдік басылымдарда қазақтың 
өткен тарихына қатысты ғылыми мақалалары жарияланып тұрады. 
Ол  1993 жылы  Жалағаш ауданында Бұхарбай батырдың туғанына  
180 толуына орай аталып өткен мерекелік шараның, 2000 жылы 
Қазалы  қаласында Мүсірәлі абызға тұрғызылған ескерткіштің 
демеушісі болған. Бұл кітапта  оның Керейт тайпасынан шыққан 
тарихи тұлғаларға (Тайлақ батыр, Манақ батыр, Меңлі батыр, 
Мүсірәлі абыз, Әбужәлел пір, Даңмұрын  шайыр, т.б.) қатысты  
еңбектері пайдаланылды. 

дайрабай Тынышбек Майлыбайұлы – белгілі  журналист, 
ауыз әдебиетінің зерттеушісі. 1943 жылы  Қызылорда  облысы, 
Жалағаш ауданы «Жаңаталап» ауылында  дүниеге келген. 1969 
жылы ҚазМУ-дың журналистика  факультетін бітірген. Жалағаш, 
Тереңөзек аудандарында басшы  қызметтер атқарған. 1995 жылдан 
«Түркістан» газетінде бөлім редакторы. Т.Дайрабайдың «Тоғанас 
батыр», «Дүр Оңғар», «Кете-Шөмекей шежіресі», «Кете Жүсіп» 
сияқты  көптеген кітаптары  жарық көрген. Бұл еңбекте  оның 
Керейт тайпасынан шыққан  жеке тұлғаларға қатысты  жазған 
мақалалары  пайдаланды. 

Түйімбетов  Майдан шәдіұлы – өлкетанушы. 1943 жылы  
Қызылорда облысы,  Қармақшы  ауданында дүниеге келген. 1961 
жылы Қазалы  малдәрігерлік техникумын бітірген. Көп жылдар 
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бойы ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен. М.Түйімбетов  
Сыр  өңірінде  өмір сүрген діни және ғылыми қайраткерлердің, 
би-батырлардың мұраларын жинаумен айналысқан.  Бұл еңбекте 
оның Керейт тайпасынан шыққан тұлғалар – Мырзабай ахун, Жол-
дан қожа, Бердісүгір қожа, Дәуіт қожа жайлы  жазған мақалалары  
пайдаланды. 

Есмаханұлы Сақтаған (1929-2010) –  журналист. Қызылорда  
облысы,  Тереңөзек ауданы  «Ақжарма» ауылында  дүниеге кел-
ген. Қызылорда педагогика институтының филология  факультетін 
бітірген. Көп  жылдар бойы  баспасөз саласында  қызмет атқарған. 
Оның «Үміт», «Алтын өлке», «Шындық шуағы», «Аңсау» т.б. 
кітаптары  жарық көрген. Бұл  кітапта  оның шежіреге  қатысты  
еңбектері  пайдаланылды. 

Сайып келгенде, қазақ халқының құрамына енген негізгі ру-
тайпаларды зерттеген ғалымдар еңбектеріне тоқтала кету, со-
нымен қатар керейттерге қатысты негізгі әдебиеттерге шолу жа-
сау олардың ХV-ХVІІІ ғасырлар шеніндегі тарихы қарастырыла 
қоймағандығын, мұның бір арнада тоғыспағандығын аңғартады. 
Сол себепті де бұл проблема арнайы зерттеуді қажет етеді.

§ 2. ХІV-ХV ғасырлардағы дешті Қыпшақтағы этникалық 
үрдістер және керейттер

Қазақ көшпелі қоғамы саяси және этникалық жүйесінің си-
паты Еуразия көшпелі социумының тарихының маңызды 
мәселелерінің бірі болып табылады. Бұл жөнінде зерттеушілердің 
арасында осы уақытқа дейін сан алуан ағымдар мен қайшылықты 
пікірлердің орын алып келуі, біріншіден, бұл проблеманың 
өзіндік күрделілігі және деректік негізінің әлсіздігіне байланыс-
ты болса, екіншіден, көшпелі қоғам тарихын формациялық тео-
рия тұрғысынан пайымдауға болмайтындығымен түсіндіруге 
болады. Әрине, тарихи материализмнің таным мүмкіндіктерін 
толықтай жоққа шығармағанымен, оның көшпелі қоғам дамуын 
таптық қатынастар, өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар 
арасындағы диалектикалық қайшылық жөніндегі категория-
лар арқылы зерделеуге ұмтылысы дағдарысқа ұшырағандығы 
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анық. Сонымен қатар қазақ халқының жерін орыс империясының 
құрамдас бөлігіне айналдыруға бағытталған отарлық саясат та-
рапынан тарих ғылымындағы қазақ мемлекеттілігінің, халқының 
құрылу мәселелерін зерттеуге түрлі кедергілер жасалып келді. Осы 
себепті қазақ хандығын бір орталыққа бағынған мемлекет ретінде 
қарастыруға, оның негізін құраған ру, тайпалардың этникалық тари-
хын зерттеуге түрлі кедергілер жасалды. Қазақстан аумағында өмір 
сүрген мемлекеттерді бір орталыққа бағынған мемлекет ретінде 
қарастыруға 1917 жылға дейін орыс тарихнамасында да, одан 
кейінгі дәуірдегі кеңестік тарих ғылымында да мүмкіндік болмады. 
ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы орыс авторларының еңбектерінде (И.Г. 
Георги, П.И.Рычков, т.б,) бұл территорияда бір орталыққа бағынған 
мемлекет болған жоқ, үш жүзге бөлінген тайпалар бірлестігі ғана  
өмір сүрді  деген  пікір  үстем  болды. Мұндай  көзқарас кеңес 
дәуірінде де жалғасын тауып, көшпелілерге мемлекеттілік тән 
құбылыс емес, олар ішінара бір-бірімен қырқысып жатқан жүздер, 
рулар мен тайпалардан тұратындығы туралы үрдіс орын алды. 
Бұл мәселе отандық тарихнамада атап көрсетілді де, бірақ осы 
бағыттағы ізденістер нәтижесі бір ізге түсе қойды деп айта қою әлі 
де болса қиын. Әсіресе, жүздер мәселесі, оның ішінде осы жүздерді 
құрайтын ру, тайпалардың тарихы мәселесі өте аз зерттелген, зерт-
телсе де бір жақты қарастырылған мәселелер қатарына жатады265. 
Бірақ, қазақтың қайдан шыққандығы, әлемдік өркениетке қосқан 
үлесі және тарих көшінде алатын орны туралы мәселе әлі де 
нақты шешімін таппай келеді. Мұны білу– қазақтық ұлы қосында 
тілге тиек, сезімге тірек болып, баршамыздың көкірегімізде 
шырақтай лаулап тұратындығы, өзін қазақпын деп есептейтін 
азаматтарымыздың баршасына тән сезім. Бұл сұрақтарға жауап табу 
үшін біз тарихымыздың әлі де болса ашылмай жатқан тұстарына 
үңіліп, жауап іздеуге тырысуымыз керек. Ол үшін қазақ жүздерінің, 
оның ішінде олардың әр қайсысының құрамына кіретін рулардың 
тарихын білу арқылы біз қазақ халқының тарихын зерттеудің жаңа 
бағыттарымен танысып қана қоймай, сол тарихтың қойнауыңда

265 Востров В. В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов (конец 
ХІХ-начало XX в.. А.-А., 1968,).
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басы ашылмай жатқан сұрақтарға да жауап табуға болады деген 
пікірдеміз.

Қазақ жүздерінің пайда болуы Қазақстан тарихының орта 
ғасырлар тарихына, оның ішінде соңғы орта ғасырлар дәуіріне 
тиесілі екендігі туралы пайымдаулар ғалымдар арасында көпшілік 
қолдау тауып отыр266. Ал, осы Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз 
құрамындағы рулардың қай уақытта және қандай оқиғалардың 
нәтижесінде осы жүздердің құрамына кірді деген сұраққа жауап
өте аз. Осындай қайшылықты мәселелер қатарына Кіші жүздің ке-
рейт руы тарихының мәселесін де жатқызуға болады. Бұған тоқталу 
үшін сәл кейінгі уақыттарға шегініс жасап кетудің артықтығы бол-
мас.

Монғолдардың жаулап алу жорықтарынан кейін Дешті Қыпшақ 
даласында көшпелі түркі тайпаларының миграциялары орын алды. 
Бұл ғасырларда "қыпшақтар" деген ұғымға қыпшақ, қара-қыпшақ, 
елан, қаңлы, оғыз және түркіленген керейт, керейлер сияқты монғол 
даласын кезінде мекендеген тайпалар да кірді. Себебі қыпшақ эт-
нонимисиясына кірген көптеген тайпалар кейіннен басқа да түркі 
тілді халықтардың құрамында кездесуі осыған дәлел267.

Осы халықтарға тән көптеген этнонимдердің пайда болуы 
өзінің бастауын Дешті Қыпшақ даласында Алтын Орда кезінде 
және онда орын алған этникалық процестермен тығыз байланыста 
қарастырылады. Осы рулар мен тайпалардың этникалық тарихын 
терең зерттеу барысында, біз олар мыңдаған жылдар бойы Алтай-
дан Қара теңізге дайінгі аумақта орын алған түркі халықтарының 
этникалық қалыптасу үрдісіне қатысқандығын байқаймыз. Дешті 
Қыпшақ тарихында XIII ғасыр осы процестердің аяқталу кезеңіне 
сай келе жатқан еді. Бірақ одан кейінгі кезде орын алған әлеуметтік-
экономикалық қиындықтар және ХV-ХVІ ғасырлардағы саяси 
оқиғалар бұл процестерге белгілі бір дәрежеде өзінің ықпалын 
тигізді. Одан керейттер де шет қалмағаны анық.

Кіші жүз құрамындағы керейіттердің тарихына байланы-
сты белгілі тарихшы Зардыхан Қинаятұлы төмендегідей ойлар

266 Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. Алма-Ата, 
«Наука» КазССР, 1974.-200 с.

267 Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. А.-А., «Наука» 
1989.
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білдіреді: «Шыңғысхан сиыр жылы (1205) найманның Күшлік 
ханының соңына түсіп Бұқтырмаға барған жолында найман, 
меркіттің біріккен күшіне тап болғаны белгілі жөне бұл топтың 
ішінде Ваңханның інісі Жақақамбының адамдары болған. Олар 
бұл жолы да Шыңғысханнан жеңіліп, Күшлік Қарлұқтар елі 
арқылы Қара қытайдың Гур ханына қарай ат басын бүрып, Меркіт 
тобымен Керейттің үзігі Қаңлы, Қыпшақ жерін басып Торғай, 
Жем өзенінің бойына жетеді. Жошы бастаған Шыңғысхан қолы 
оларды 1216 жылы қуып жетіп соққы берді. Олар енді қайтып 
бас көтеруге мұршасы келмей, жеткен жерлерінде қалып қойды. 
Меніңше, Кіші жүздегі керейттер осы топтың қалған ұрпақтары. 
Керейіттер әлі де қазақтың белгілі тайпаларының бірі, тамғасы 
найза, ұраны "Ақсақал-ойтым". Жоғарыдағы пікірді алғаш хатқа 
түсірген -М.Тынышбаев. Ол "Керейт" атауына соңғы "т" ғарыпын 
көптік жалғау деп есептейді. "Керейт" атауы бүгінгі ғасырлардан 
басталатын тарихи үрдіс жалғастығында жатса керек268. - дейді. 
Одан ары: "Шоқан Уәлихановтың "Қырғыздың (қазақтың) 
ататегі" туралы этнографиялық мақаласында берілген анықтамада 
"Керейттер" Кіші жүздің құрамына кірген ертедегі керейттердің 
бір бөлігі. Оларды Орта жүзді құрайтын негізгі тайпалармен 
шатастыруға болмайды деп көрсеткен. Шоқан Уәлиханов мұны 
екі бөлімнің этностық емес, этнонимикалық ерекшеліктерін алға 
тартып отырса керек", - деп ой түйеді269. Автордың ойын қолдауға 
болады. Керейттер ХІV-ХV ғасырлардағы (тіпті XIII ғасырдағы да) 
саяси оқиғалар нәтижесінде басқа түрік халықтары құрамындағы 
тайпалар тұрмақ, қазақтың Орта жүзіндегі керейлерден 
оқшауланғаны анық.

Мұндай оқшаулануды қарастыруға басқа ғылым салаларын 
да тартқан абзал. Мәселен, еліміздің бірегей антрополог 
ғалымы О.Смағұловтың Қазақстан территориясында 
жүргізген зерттеулерінің нәтижесі ХІІІ-ХV  ғасырларда осы 
аумақты мекендеген халықтардың бет-келбетінде моңғолдық 

268 Қинаятұлы 3. Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі тайпалары: ІХ-ХІІ ғасыр. 
Астана: Елорда, 2001. – 49-50-б.

269 Сонда, - 49-53-б.
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белгілердің басым бола бастағанын аңғартады270. Ендігі кезекте 
қазақ ұлтына ұйытқы болған әрбір ру-тайпа өкілдерінің бет пішіні 
зерделенер болса, осы тағылеттес біршама сауалдардың шешілуі 
ықтимал. Яғни, керейттер мен Орта жүздегі керейлердің болашақ-
та антропологиялық кейпі кем дегенде салыстырмалы әдіс бойын-
ша болса да зерттелуі қажет.

Жалпы, XIII ғасырдың бірінші жартысында қыпшақ тайпа-
лары моңғол билеушілеріне бағынды да, бірте-бірте Жошы және 
Шағатай ұлыстарын құраған негізгі халыққа айналды. Оғыздар, 
карлұқтар, Алтай халықтарының қоныс аударуы болған тұстарда 
да ол мемлекеттердің негізгі өзегі осы жерді көне замандардан 
мекендеп келе жатқан тайпалық одақтар, тайпалар құрады. Бұл 
тайпалар сандық үлесі жергілікті халықтарға қарағанда өте аз 
болғандықтан, олардың арасына сіңісіп кетіп отырды271.

Осындай жағдай Алтын Орда дәуіріне де тән болды. Дешті 
Қыпшақ даласы моңғол тайпаларына тиесілі жұрттарға, 
жайылымдық жерлерге бөлінді. Ол жерлердің көп бөлігінде 
моңғолдарға бағынған қыпшақ тайпалары өмір сүріп жатқан еді. 
Көптеген зерттеушілер (С. Ақынжанов, Б. Көмеков, М. Қозыбаев, 
т. б.) осы қыпшақ тайпаларының тілі, болмыс-бітімі қазақтың 
ұлт ретінде ұйысуында шешуші рөл атқарғандығын айтып өтеді.

Жанама мәліметтер болмаса, моңғолдардың қанша жанұясы 
Қазақстан аумағына, оның ішінде Еділ даласына дейін қоныс 
аударғандығын нақты көрсетіп беретін ешқандай дерек жоқ. 
Қалай болғанда да олардың саны өте аз болды. Себебі Алтын 
Орда құрылған алғашқы жүзжылдықтың өзінде-ақ моңғолдардың  
жергілікті халықпен араласып кетуі осыған дәлел272. Бірақ 
қыпшақтар қалай дегенмен де моңғолдарға дейінгі тайпалық   бө-
лініс тәртіптерінен айрылып, моңғолдардың тайпаларына берілген 
аумақта солардың этнонимімен атала бастады. Моңғолдардың 

270 Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. А., 1970. 
- С.76-90.

271 Федоров-Давыдов Г.А. Этнические процессы в Средней Азии и Казах-
стане в XIV-ХV вв. (Этнос и феодальное государство). // Проблемы этноге-
неза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Тезисы до-
кладов Всесоюзной конференции /20-23 ноября 1988 г./. М., 1988. С.ІП-112.).

272 Федоров-Давыдов Г.Е. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. -265 с.
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сіңісуі баяу жүрсе де, түбі түркі керейттердің мұндағы байырғы 
тайпалармен араласуы әлдеқайда тез жүрген үрдіс болған сияқты.

Орталық Азиядағы ХV-ХVІ  ғасырлардағы  саяси  оқиғаларға 
байланысты керейттерден бірнеше лек бөлініп осы аумақтардағы 
түрік тектес халықтардың этногенезіне өз әсерлерін тигізуі ықти-
мал. Батысқа қарай жылжыған керейттердің бірнеше топқа бөлінуін 
нақты қай уақытпен белгілеуге болатындығын әзірге дәл көрсетуге 
мүмкіншілік жоқ. Оның тек ұзақ тарихи үрдіс екендігі анык. Қалай 
болғанда да, олар жергілікті этникалық процестерге тигізген әсері 
елеусіз ғана болған сияқты. Өйткені олардың этникалық шығу 
тегі түріктерден бастау алған еді. Маңғыт жұртын мекендеген 
тайпалар маңғыттар, қоңыраттарға тиесілі жерді мекендегендер 
-коңыраттар, наймандар сол күйінде-наймандар, керейттердің 
жерін мекендеген тайпалар керейттер деп бұрынғыдай атала  бас-
тады. Жошы ұлысында орныққан XIII ғасырдың бірінші жарты-
сында - ХV ғасырда орын алған қалыпты жағдай осы мемлекеттің 
құрамындағы тайпалардағы демографиялық үрдіске оң септігін 
тигізіп, халық санының өсуіне әсерін тигізді. Ежелден келе жатқан 
елдер көбейіп, тармақтарға бөліне бастады273. Жергілікті тайпа-
лардан шыққан билеушілер мемлекеттік билікті қолдарына ала 
бастауы орын алды. Моғолстанда, Ноғай Ордасында, Әмір Темір 
мемлекетінде жергілікті тайпалардан шыққан билеушілердің 
билікке ықпалы зор болды. Осындай жағдай XIV ғасырдың бірінші 
жартысында Шағатай ұлысында, Алтын Ордада орын алған "ұлы 
дүрбелең" жылдарында және осы мемлекеттің ыдырау кезеңінде 
де байқалған еді274. Маңғыт тайпасынан шыққан Едігенің билікке 
келуін осы оқиғалардың нәтижесі деп қарастыруға болады275. 
Еділ мен Ембі аралығында Маңғыт жұрты құрылды. Бұл елдің 
негізгі құрамын жергілікті қыпшақ тайпалары құрады. Кейінгі 

273 Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана 
...,М., 1988.

274 Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-ХV вв.). 
М., 1975.-519 с; Григорьев А.П. Золотоордынские ханы 60-70 годов ХІV в.: Хронология 
правлений. //ИИИСАА. 1983. Вып. 7. С.9-54.)

275 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.-276 с; Егоров В.Л. 
Начальный период истории Ногайской Орды. // Историко-географические аспекты раз-
вития Ногайской Орды. Махачкала, 1993, С.45-59.
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ғасырлардағы мағлұматтарға қарағанда, сол кездері олардың ара-
сында керейттер де қыстаса керек. Былайша айтқанда, олардың 
орналасуының географиясына көз жіберер болсақ, Оңтүстік 
Қазақстан мен Жетісу жеріндегі тайпаларға қарағанда керейттер 
маңғыттармен анағұрлым тығыз қарым-қатынас орнатқан сияқты.

Белгілі этнолог С. М. Абрамзон қырғыздардың құрамындағы 
керейттерді барын, барақ, дулат, күшші, монгол, моңғолдор, 
нойғыт, т.б. ру-тайпалармен қатар атап көрсетеді276 Қырғыздар 
құрамындағы керейттер бәлкім Ақсақ Темір шапқыншылықтары 
нәтижесінде бөлінген болуы да мүмкін277. 

Ноғай Ордасының тарихымен тікелей айналысқан маман-
тарихшы В.В.Трепавлов өз еңбегінде: "Этническому составу Но-
гайской Орды посвящен ряд сочинений Р.Х. Керейтова -ногайско-
го историка и этнолога, сохранившего в своей фамилии название 
одного из самых многочисленных элей Орды (кереит). Этот автор 
пытается определить этнические истоки племен и выделяет в со-
ставе Ногайской Орды племена ас, бай, канглы, катаган, кереит, 
кипчак, конгурат, кытай, мажар, мангыт, найман, тама, сильджу-
гут, уйсун", - деп жазған болатын.278

Сондай-ақ, К.А.Пищулина еңбектерінде де Моғолстанды 
керейттердің мекен еткендігі айтылады279.

Ал, осы рудың ХV-ХVІІІ ғасырлардағы тарихына қатысты де-
рек көздерінің өте сирек кездесетіндігі, Кіші жүз құрамындағы 
керейт руының тарихының мәселелерін қарастыруды одан әрі 
қиындатып отыр. Бұл ру ХV-ХVІІІ ғасырларда қазіргі Сібір 
өңірін мекендегендіктен, керейттердің тарихын осы өңірлерде 
сол ғасырларда орын алған тарихи оқиғалармен, тайпалармен, 
құрылған мемлекеттермен байланыста қарастыру арқылы осы 
тайпаның тарихын жанама түрде болса бір ізге түсірсек деген 
ниетіміз бар. Бұл тұста керейттердің тарихын маңғыт яғни Алтын 
Орда, Ноғай Ордасы, Әбілхайыр хандығы, Қазақ хандығының та-
рихымен байланыста қарастырып, пайымдаулар     ұсыну орынды 
деп есептейміз. 

276 Абрамзон С.М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии. // 
Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т.4. М., 1960, С.3-137

277 Тамерлан: Эпоха. Личность. Деяния. /Сост., обр. и подг. текста Р. Рахманалиева.-М., 
1992. -544 с.

278 Трепавлов В.В. Аталган еңбек... 489-б.
279 Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан.....
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Сонда ғана керейттердің түрік тілді халықтар арасындағы ор-
нын, саяси және    мәдени тарихын там-тұмдап болса да қалпына 
келтіруге болады.

Осы орайда керейттер тарихын кем дегенде екі мемлекеттің 
даму тарихымен байланыстыруға болатын сияқты. Бәлкім одан 
да көп шығар. Оны болашақтағы ізденістер аясы көрсете жатар. 
Егер өзге ғалымдар тарапынан керейттерге қатысты азды-кемді 
болса да мағлұматтар табылып, ғылыми айналымға қосылып 
жатса бұл мәселе одан әрі тереңдеп, ашыла түсетіні анық. Ең ал-
дымен, керейттер этногенезінде саяси-әкімшілік орталығы Сыр 
бойында болған Ақ Орда, сосын ноғайлы-қазақ дәуірі маңызды 
рөл атқаруы әбден мүмкін. Себебі қазақ халқын құраған Кіші жүз 
ру-тайпаларының көпшілігінің тарихы осы мемлекеттерде орын 
алған тарихи оқиғалармен тікелей байланысты екендігі жазба де-
ректемелерден белгілі.

Сарабдал тарихшы, этнолог М.С.Мұқанов: "Алтын Орда 
ыдырағаннан кейін Маңғыт ұлысы едәуір салмаққа ие болды, ол 
Едігенің мұрагерлері кезінде (ХV-ХVІ ғ.) бұл ордада ноғайлар 
санының өсу себепті Ноғай Ордасы деп атала бастады, оның сон-
дай салмақ алуы маңғыттардың монғол тайпаларының біржола 
түріктенуіне әкеп соқты. Ноғай Ордасына түрік тайпалары: 
қыпшақтар, қаңлылар, қоңыраттар, керейттер, (бөліп көрсеткен 
біз-АТЗО.) наймандар, арғындар және басқалар, яғни қазақ 
халқының құрамына кірген тайпалар ұйытқы болды. Қазақтар 
мен ноғайларды тілдерінің жақындығы ғана емес, материалдық 
және рухани мәдениеті де туыстастырады. Бұл этностардың 
жері де шектес болатын: "Хвалын теңізі мен Астрахан арасын-
да қазақ ордалары және Жайықтың басынан Еділге қарай "үлкен 
ноғайлар" орналасқан. Ноғай ордасындағы ХVІ ғасырдың екінші 
жартысындағы өзара қырқыстар Ноғай ордасының ыдырауына, 
олардың бір бөлігінің Кавказға (Кіші Ноғай ордасы немесе Кизи 
үлысы) көшіп кетуіне әкеп соқты, ал Жайық өзенінде қалған 
ноғайлар (бұрын 1563 жылы бекзада Жүсіптің балалары өлтірген 
сұлтан Ысмайылдың қол астындағылар) қазақ халқының құрамына 
және оның этноаумақтық бөлігі-Кіші жүзге кірді", – деп жазады280.

280 Мұканов М.С. Қазақ жүздері. Этникалық аумақ. // Қазақстан тарихы.2-том, - Алма-
ты : «Атамұра», 1998.- 310-311-б.
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Жалпы алғанда, қазақ халқының қалыптасуы жөнінде 
салиқалы еңбектер жазған шығыстанушы ғалым, белгілі та-
рихшы К.А. Пищулинаны осы тұжырымдаманың негізін
жасады деуге болады. Ол өзінің "Юго-Восточный Казахстан 
в середине ХІV-начале ХVІ веков" деген монографиясын-
да Моғолстанда өмір сүрген негізгі ру-тайпалар жайлы мұнда 
он бес шақты ірі этникалық топтар мемлекет өзегін құрады дей 
келе: "Разумеется, упомянуты в источниках только те родовые и 
племенные группы, представители которых принимали участие 
в политических событиях, отразившихся на страницах истори-
ческих хроник и нарративных сочинений: дуглаты, кераиты
(бөлген біз-АТЗО.), джурасы (чорасы), курлауты, барласы, барины 
(ба арины, бахрины), канглы (бекчики), калучи, булгачи, арлаты, 
кушчи, аргинут, (аркенут), кончи, итарчи, мекрит (меркит) и др. В 
последующее время часть этих племен вошла в состав казахского 
народа, другая - в состав киргизов и узбеков"281,–деп жазады. Ав-
тор мүндай этникалық топтар, тайпалар, ру-тайпалық бірлестіктер 
деректемелерде әрқалай аталғандығын айтады да "Кераитов назы-
вали: коум (мн.ч.-аквам-племя, народ), кабила, иль, иль ва улус, 
омак, мардом (мардом-и кераит -люди кераит)",- деп көрсетеді282.

ХІV-ХV ғасырлардың екінші жартысында Дешті Қыпшақта 
орын алған үлкен саяси және экономикалық өзгерістердің 
нәтижесі Алтын Орданың ыдырауына және оның орнында ноғай, 
қазақ, карақалпақ, башқұрт халықтарының қалыптасу үрдісінің 
аяқталуына алып келді. ХV ғасырдың 30-90-жылдарында осы 
өңірде орын алған оқиғаларға байланысты мұсылман деректеріндегі 
мәліметтерді талдау нәтижесінде, зерттеуші Т.И.Сұлтанов ХІІІ-
ХV ғасырлардағы рулар мен тайпалардың тізімін береді283. Олар: 
"алтын, аргун, ас, барак, барин, барлас, бахрин, башгырт, буйрак, 
буркут, буруджоглы, джалаир, джуркун, дурман, ички, ички-байри, 
йиджан, йисут, йети-минг, каанбайлы, карлук, кенегес, кереит, кин

281 Көрсетілген еңбек, 192-б.
282 Мұқанов М.С. Қазақ жуздері. Этникалық аумақ. // Қазақстан  тарихы.2-том, - Ал-

маты : «Атамұра», 1998. - 192-б.
283 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государство и народность Евразийских степей. 

Древность и средневековье. - СПб, 2004; 2-ое изд., исправл и доп. - С.223
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гит, кипчак, кунграт, кият, куйун, курдер, курлаут, кушчи, маджар, 
мангыт, масит, меркит, минг, найман, огуз, ойрат, салор, сарай, си-
хиут, Шаймас, табгут, тархан, татар, тили-минг, тубай, тубай-
туман, туман, туман-минг, уйгур, уйсун, украш-найман, утарчи хи-
тай, хушин, чат, чинбай, чубурган, шадбаклы, шункарлы".

Бұл тайпалардың құрамында моңғолдық атаулардың көп кез-
десуін зерттеуші моңғолдардың Жошы ұлысының құрамындағы 
әскердің ерекше түрін құрғанымен түсіндіреді. Ал оларға 
бағыныштылар түркі этникалық тобына жататын тайпалар 
болғандығына көңіл бөледі. Себебі моңғолдардың Алтын Ордадағы 
аралық салмағы салыстырмалы түрде өте аз болғандығын жоғарыда 
атап өттік. ХІV ғасырда олар толығымен түркіленіп, жергілікті 
халықтың құрамына сіңіп кетті. "Керейт" атауының да моңғолдық 
түбі болғанымен бүл дәуірлерде осы ұғымға жергілікті көшпелі 
түркі тайпалары кірді деп айтуымызға негіз бар. Бұл мәселеге 
байланысты мәліметті ХІV ғасырдың араб авторы әл-Омаридің 
дерегінең де мәлімет алуымызға болады. Ол: "Ерте кезеңде бұл 
мемлекет Қыпшақ елі деп аталды, бірақ оларды татарлардың 
жаулап алуына байланысты, қыпшақтар олардың қол астындағы 
халықтарға айналды. Кейіннен олар қыпшақтармен туыстық 
қатынастарға түсіп, жергілікті жердің ерекшеліктері татарлардың 
табиғи және ұлттық ерекшеліктерін жеңіп, олар қыпшақтарға 
ұқсап кетті. Олар қыпшақтардың қыздарымен неке құрып, олардың 
даласында өмір сүре бастады. Осылайша бөлек елде өмір сүрудің 
нәтижесінде адамның тұлғасы толығымен өзгереді, олар сол елдің 
табиғи ортасының әсерімен сол халықтарға ұқсап кетеді"284.

Ортағасырлық тарихшының сөздері шындыққа жанасымды. 
Ол көрсеткен мұндай жағдайлар Еуразия халықтары тарихын-
да жиі кездесіп тұрғандығы белгілі. Тарихи зерттеулердегі этно-
генез мәселесін субстраттық-суперстраттық үрдістермен шектеу 
этникалық процестердің заңдылықтарын түгел түсінуге мүмкіндік 
бермейді285. Жергілікті тұрғындар мен сырттан ауып келушілердің 
өзара ықпалы мен әрекеті ең алдымен, саяси және экономикалық 

284 СМИЗО, т.І. С. 235
285 Сабденова Г.Е, Қазақ этногенезінің зерттелуі хақында. // Отан тарихы 2005. №1, 

19-26-б.



150

жағдайлардан туындағаны анық. Қазақ халқын құраған 
өзге тайпалармен туыстас, шаруашылығы мен тілі, ділі 
бір керейттер ең алдымен, Дешті Қыпшақтағы басқа тай-
палармен ұзақ уақыт тағдырлас болды. Мұның өзі
керейттердің қазақ халқының құрамына бірігіп нығаюына қа-
лыпты жағдай жасады.

Сонымен, қорыта айтқанда, ХІV-ХV ғасырлардағы тари-
хи окиғаларға байланысты керейттердің бір бөлігі қырғыз, 
келесі бір тобы ноғай, басқа біреулері өзбек, ең негізгілері қазақ 
халкының этникалық құрамына ене бастайды. Аталмыш про-
цесс Ақ Орда мемлекеті тұсында шарықтау шыңына жетеді де, 
Қазақ хандығы құрылған кезде аяқталады. Ақ Орда, Көшпелі 
өзбектер мемлекеті, Моғолстан мен Ноғай Ордасы қазақ, қырғыз, 
өзбек халықтарының кірігу процестеріне жағдайлар әзірледі. 
Қазақ халқының қалыптасуында тайпалар мен руларды мем-
лекет етіп біріктіру этникалық өзара жақын топтардың саяси 
бытыраңқылығын жеңіп шығудың заңды қорытындысы болды.

§ 3. Әбілхайыр мемлекеті тұсындағы керейттер ( ХV ғ. )

Шығыс Дешті Қыпшақта өз заманында аса үлкен мемле-
кет болған Әбілхайыр хандығы қазақ халқының қалыптасуы 
мен мемлекеттілігінде ерекше орын алған. Ол отандық және 
шетелдік тарихнамада "Өзбек хандығы", "Көшпелі өзбектер 
мемлекеті" деген атаумен де белгілі. ХV ғасырдағы тарихи 
шығармаларда мұндағы түрік-моңғол тайпаларының ортақ ата-
уы "өзбек" болған еді. Қазақ халқындағы "өзбек өз ағам" деген 
сөз сол замандардың куәсі іспеттес деуге де болатын сияқты. 
Бұл мемлекет Алтын Орда мен Әмір Темір империяларында 
орын алған ішкі қайшылықтар нәтижесінде қалыптасты. Шай-
бани ұрпақтары жошылықтардың ішінде Бату ұрпақтарымен 
тығыз қарым-қатынас орнатқандығы жазба, ескерткіштерден 
(Бахр -ал -Асрар) белгілі. Бату ханның көзіне соғыстарда ерен 
ерлігімен түскен Шайбан ханға ағасы төрт омак (үлестік иелік) 
береді. Сол кезден бастап Шайбан ұрпақтары Батудан тараған 
әулет өкілдеріне ешқашан қарсы шықпай, олардың айтқанына 
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көніп келген286.
Уақыт өте келе бұл тәмсіл бастапқы елдікке шақырған 

мән-мағынасын жоя бастайды. Бірте-бірте билік үшін талас-
тартысқа Шайбан ұрпақтары араласып, Дешті Қыпшақтағы ХV 
ғасырда орын алған оқиғаларда шешуші рөл атқара бастады.

Барлық жазба әдебиеттерді сараласақ, аталмыш мемлекет 
Дешті Қыпшақтағы Ақ Орданың жойылуы және Жошы ұрпақтары 
арасындағы өзара соғыстарға байланысты шайбани әулетінің саяси 
басымдыққа қол жеткізуі нәтижесінде құрылды287. Негізгі террито-
риясы қазіргі Қазақстанның едәуір бөлігін, Оңтүстік-Батыс Сібірді 
алып жатқан бұл хандық сыртқы саясатта Орталық Азиядағы ХV 
ғасырдағы саяси оқиғаларға белсене араласты. Сондықтан да оған 
Орта Азия мен Қазақстан халықтарының тарихынан маңызды 
орын беріледі. Сыр өңіріндегі қалалар үшін жүргізілген әскери 
шараларға, соғыстарға араласқан хандықтың саясатына осы 
аймақты мекендеп отырған керейттердің де араласқаны анық.

Жалпы, хандықтың тарихы, ол жөнінде мәлімет беретін дерек 
көздері, сондай-ақ, хандықтың сыртқы және ішкі саясатында орын 
алған оқиғалар сипаты ішінара болса да кезінде А.Ю Якубов-
ский, Н.И.Веселовский, П.П.Иванов, А.А.Семенов, В.В.Бартольд, 
т.б. зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылған еді288. Әйтсе де 
хандықтың құрылуы, күшеюі және ыдырауы Б.А.Ахмедовтың 
"Государство кочевых узбеков"289 атты іргелі еңбегінде  толым-
ды түрде сипатталынды. Әбілхайыр хандығының зерттелуіне 

286 Бартольд В.В. Отчет о командировке в Туркестан // Соч..т.8. М., І9?3, С. 172, 192.
287 Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Письменные источники по истории и культуре 

Казахстана и Центральной Азии в ХІІІ-ХVІІІ вв. (биобиблиографические обзоры ) – 
Аматы: «Дайк-Пресс», 2001. -426 с.

288 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.-Л.Д950, 473 с; Ве-
селовский Н.И. Погрешности и ошибки при издании документов по сношению руских 
государей с азиатскими владельцами // Живая старина. 1909. Вып. 2-3. -С. 237-268.; Ива-
нов П.П. Очерки по истории Средней Азии (ХVІ -середина XIX в. ). М., 1958,-248 с. ; 
Семенов А.А. Шейбани-хан и завоевание им империи Тимуридов. // Труды ин-та истор., 
археол. и этногр. АН Таджикской ССР. т.12. Вып. 1. Сталинабад, 1954. -С.39-83.; Кумеков 
Б., Султанов Т. Вклад руских и советских ученых-востоковедов Академии наук в изуче-
ние средневековой истории Казахстана // Известия АН КазССР, 1974, №2.

289 Ахмедов Б. А. Государство кочевых узбеков, М., 1965.
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Т.И. Сұлтанов, К.А.Пищулина, т.б. ғалымдар да өз үлестерін 
қосты290.

Ғалымдар арасында бұл мемлекеттің неге Өзбек хандығы 
деп аталатындығына байланысты әртүрлі пікірлер бар."Өзбек" 
сөзінің өзін кейбір зерттеушілер (Н.А.Аристов, А.Ю.Якубовский, 
П.П.Иванов, т.б.) Алтын Ордада 1312-1342 жылдары билік 
құрған Өзбек ханның есімімен байланыстырады. Ал келесі 
бір зерттеушілер тобы (А.А.Семенов, Г.Вамбери,  Г.Ховорс, 
М.П.Пеллио, т.б) "өзбек" термині Ақ Ордадағы барлық түрік-
моңғол тайпаларына қолданылды дей келе, бұл сөз "өз" және "бек" 
сөздерінен, яғни өзіне-өзі қожа деген еркін адамдарға қолданылған 
деп есептейді. Ортағасырлық тарихи шығармаларда "өзбек" сөзі 
көбінесе, Қазақстан аумағын  ХІV-ХV ғасырларда  мекендеген түрік-
моңғолдық ру-тайпаларға байланысты қолданылған. Айталық, де-
рек көздері "қазақ" атауы Жәнібек пен Керей бастаған Жетісуға 
көшіп кеткен саяси топты білдіру үшін алғашқыда "өзбек-қазақ", 
сосын "қазақ" түрінде пайдаланылды. ХV ғасырдың екінші жар-
тысында аталған терминдердің нақты этникалық мәні болмаған291. 
Екі атау да қазақ сахарасын мекен етіп, көшпелі тұрмыс кешкен, 
шаруашылығы мен дәстүрі, жосын-жоралғылары, әдет-ғұрпы ұқсас 
тайпаларға қолданылған. Мұның өзі екі терминнің түп-тамыры, 
қайнар бастауы еркін де тәуелсіз адамдарға қолданылғандығын 
айғақтайды.

Хандықты құрып, оны қырық жылдай басқарған Әбілхайыр 
ханды Шығыс Дешті Қыпшақты мекендеген ру-тайпалар жи-
налып, сайлағаны белгілі. Алдымен, хандықтың қай өңірлерді 
қамтығандығына тоқталғанымыз жөн. Себебі, бұл мәселені анықтау 
барысында, қандай рулар мен тайпалардың осы мемлекеттің тари-
хына қаншалықты қатысы бар-жоқтығын айқындауға мүмкіндік 
береді. Тарихи зерттеулердің нәтижесінде, хандық күшейген кезде 
оның территориясы Жайықтан (батысы) Балқаш көліне (шығысы) 

290 Султанов Т. И .Кочевые племена Приаралья (Вопросы этнической И социальной 
истории). М., 1982.; Пищулина К. А. Юго-Восточный Казахстан 8 середине ХІV- начале 
ХVІ веков (вопросы политической и социально-экономической истории ). А.-А, "Наука" 
КазССР, 1977, 288 с. ; Сабденова Г. Еч Орта ғасырлық тарихты зерттеуші. //Актуальные 
проблемы общества: глобалънъй региональные, местные. Сб. стат. / Под. науч. ред. Х.К. 
Ахметова. А, 2001.

291Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан. .....–228-б.
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дейін,   күнгейі мен теріскейі Арал мен Сырдың төменгі ағысынан 
Тобыл мен Ертістің орта ағысына дейінгі жерлерді алып жатқан-
дығы анықталған292. Орасан зор осы аймақтағы ру-тайпалар ара-
сында қазіргі Сыр өңірін мекендеген керейттердің де болғандығы 
анық. Олай болса, болашақ қазақ этногенезінен керейттердің орын 
алуы осы мемлекет тұсында басталса керек. Әрине, бұл ежел-
ден келе жатқан этникалық үрдістердің заңды жалғасы еді. Бұл 
өңірлерді өз қол астына қаратқан мемлекеттердің (Алтын Орда, 
т.б.) құрамында ежелден осы аумақты мекендегең тайпалар өмір 
сүргендігін шығыс деректемелерінен байқауға болады293.

Ғалымдардың көпшілігі Мұхаммед Шайбани ханның өзі жазды 
деп есептейтін "Таварих-и гузида-йи нусрат-наме" шығармасында 
және Масуд бен Усман Кухистанидің "Тарих-и Абу-л-хайр-хани" 
еңбегінде Ақ Орда құрамына, яғни көшпелі өзбектер ұлысына   
кірген бірқатар тайпалар аталады. Олар: құйын, бүркіт, қият, 
қосшы, ийджан, қоңырат, үйсін (ушун), өтеджі (утаджи), най-
ман, жат (джат), шымбай, қарлұқ, кенегес, дурман, құрлауыт, ту-
баи, маңғыт, нукуз, қаанбайлы, өкіреш-найман,таңғүт (тангут), 
ұйғыр, хитай, таймас, эчки, туман-мың (туман-минг), табғұт (та-
бын ?), т.б. Бұл жерде авторлар ру-тайпалардан шыққан қоғам 
қайраткерлеріне не басшыларына белгілі бір тарихи оқиғаларға 
байланысты ғана тоқталып кетсді. Әбілхайырды қолдаған оларды, 
қатысқан соғыстарына дейін көрсетіп шығарма авторлары үнемі 
мақтап кетіп отырады294.

Ал, Камал ад-дин (Шир-) Али Бенаидің "Шайбани-наме" 
атты еңбегінде олардан өзге "шадбакли", "шункарли" (атаула-
ры сол қалпында берілді-АТЗО.), жұрқұн, йети-минг, ас, баджкир 
секілді ру-тайпалар аталады. Шығармашы бірқатар ру-тайпалары 
басшыларының есімдерін тізе келе, хан билігін күшейтіп, 
үстемдігін асырып тұрған осылар (әмірлер мен баһадүрлер) еді деп 
көрсетеді295.

292Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков..М., 1965.
293 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.т.1. 

извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884.
294 МИКХ, - С.9-43.; С.135-171.
295 МИКХ, 96-127.
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Келесі бір назар аударарлық шығарма -»Бахр әл-асрар». Оның 
авторы Махмұд ибн Уәли хандықтың әскери күші-қуаты уйрат 
(ойрат), мажар және қыпшақ тайпаларынан құралғандығын атап 
өтеді. Сондай-ақ жоғарыда келтірілген бірқатар ру-тайпалардың 
аты да еңбекте үнемі ұшырасады296.

«Михман-намэ-и Бухара» еңбегін жазып қалдырған Рузбе-
хан өзбектер құрамы үш негізгі халықтардан тұрды деп, оларға 
Шайбан үлысына кіретін барлық тайпаларды, қазақтарды және 
маңғыттарды жатқызады. Осы шығарманы ясан-жақты ғылыми 
талдаудан өткізген С.К.Ибрагимов бұл сөздерді саралай келе: "Эти 
слова Рузбехана означают, что в описываемое им время, террито-
рию Казахстана населяли родственные в этническом отношении 
племена, разделенные на три политических объединения, которые 
представляли из себя еще не вполне устоичивые и точно опреде-
лившиеся этнические группы. Поэтому в начале ХVІ в. термины 
"казах", "узбек" и "мангыт" включали в себя болыное политиче-
ское понятие. Причем, если в дальнейшем два из них - "казах" и 
"узбек" - становятся названием двух народов, то "мангыт" приоб-
ретает свое первоначальное наименовавние, вошедшее уже в со-
став двух этнических групп - узбеков и ногайцев."-деп жазады297.

Шынында да Шығыс Дешті Қыпшақты осы кездері бір-біріне 
туыстас тайпалар мекендеген болатын. Мұндай қатынас Алтын 
Орда дәуірінде толығымен орнығып, кейінгі уақытта аздаған 
ғана өзгерістерге ұшыраған. Шығыс Дешті Қыпшақтағы сая-
си оқиғаларда әрбір тайпа басшылары ертеден-ақ маңызды рөл 
атқарып келді. Егер басшы белгілі бір хан үкіметінің жүргізген 
саясатына наразы болса, немесе онымен араздасса, өз тайпаласта-
рымен басқа аумақтарға не іргелес мемлекеттерге қоныс аударып 
отырған. Алғашқы кезде Әбілхайырды билікке келуіне септігін 
тигізген, жергілікті тайпалардың көсемдері екендігі белгілі. Бұған 
дәлел ортағасырлық деректердің мәліметтері болып табылады. 
Мысалы, "Тарих-и Абулхаир-хани", т. б. деректемелерде Алаша-

296 МИКХ, 320-368. 
297 Ибрагимов С.К. "Михман-намеи Бухара" Рузбехана как источник По истории Ка-

захстана ХV-ХVІвв.// Труды института истории, археологии и этнографии АН Каз ССР. 
- 1960. -Т.8. - С.141-157.
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бахадур және қол астындағы аймақ көмегімен Әбілхайыр үлкен 
жасақ жинап, 1429 жылы көктемде өз ұлысына келгені айтылады. 
Мұнда оны Сейіт қожа тұқымдары, сондай-ақ қият, маңғыт, найман, 
өкіреш-найман, дурман, қошшы, өтежі, тубайы, таймас, жат, қытай, 
ұйғыр, қарлұқ, үйсін, күрлеуіт, ички, туманминг, таңғұт, қоңырат 
және т.б. тайпалардың басшылары хан сайлайды. Атаған тайпа-
лар Шығыс Дешті Қыпшақтағы ең ірі рулық бірлестіктер болды.

Осыған қарап түрік-моңғол тайпаларының басым бөлігі 
Әбілхайырды қолдағанын аңғаруға болады. Егер Махмұд ибң 
Уәли мәліметтеріне сенсек, осы кезде Әбілхайырды 200-ден Дешті 
Қыпшақтағы ру-тайпалардың басшылары қолдап тұрған298.

Деректемедегі мәліметтер жанама түрде болса да керейт 
тайпасының Әбілхайыр хандығы құрамында болғандығы ту-
ралы ой айтуға мүмкіндік береді. Бұл кезде қазіргі Кіші жүз 
құрамындағы керейттер сан жағынан басқа тайпалардаң аз болуы 
мүмкін. Сондықтан да деректерде үсақ рулардың аталмауы заңды 
құбылыс.

Бірақ, керейттердің орта ғасырларда тарихи жағдайларға 
байланысты бірнеше топқа бөлініп, бір бөлігі Мәуреннаһрға 
қарай жылжығандығы жайында пайымдау жасауға болады.

Мұны нақтырақ түсіндіру үшін тарих толқынына шегініс           
жасаған дұрыс деп секілді. Керейттер немесе керейлер ата-
уы туралы басқа бөлімдерде біршама айтылып өтілді. Деген-
мен, керейттер жайлы ортағасырлық деректемелерде мар-
дымсыз, былайша айтқанда тек жанама мәліметтер ғана бар. 
Мысалы, әлемге мәшһүр "Тарих-и Рашиди" еңбегінің авто-
ры дулат тайпасынан шыққан мырза Мұхаммед Хайдар өзі 
пайдаланған "Зафар-наме" шығармасы бойынша керейлердің 
ертеректегі тарихына қатысты қызықты үзінді келтіреді.
Онда шағатай ұрпағы Тұғлық Темірдің (ХІV ғ.) Мәуреннаһрға 
жасаған жорықтарының бірінде караий, яғни керей тайпасын 
өзіне қосып алып, жорыққа олармен бірге аттанғаны жазылған.

Еңбектің тағы бір жерінде әмір Өзбек Темір атты бір кісінің 
түбі керей екендігін айта келіп, оның Әмір Темірмен болған тар-
тыстарын суреттейді. Мұхаммед Хайдар Дулати алғашқыда 
олардың арасы жақсы қарым-қатынаста болғандығын айтып 

298Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. - М., 1965.-С.46. 
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өтеді де, кейін екеуінің арасы ушығып, соғысқандарын жаза-
ды. Керейлерге қарсы Әмір Темір үлкен жасақ жібертеді. Екі 
жақтың әскері Жетісу жерінде Алматы өңірінде Айша хатын 
(Айша Бибі кесенесінің маңы болуы да ықтимал-АТЗО.) өзені 
бойында соғысқан. Соңында екі жақ келісімге келгенімен, 
өз адамдарына әрі келісім шарттарына риза болмаған Әмір 
Темір қайтадан жорыққа шығады299. Бұл мәлімет ең алдымен
керейлердің Жетісу жерін ішінара болса да қоныстанғанын не-
месе "миграциялық" жолдарын саралауға ептеп мүмкіндік 
беретін сияқты. Біздің ойымызша, керейлердің бір тобы 
батысқа қарай жылжығанда Жетісу жері арқылы өтуі мүмкін.

Деректегі осы мағлұматтар кезінде В.П.Юдин және т.б. 
ғалымдар тарпынан жан-жақы сараланды. Зерттеушілер 
тайпаларға назар аудармағанын, яғни тек саяси оқиғаларды 
сипаттап өтумен ғана шектелгендігін айтып кетуіміз керек.

Осы Мұхаммед Хайдар Дулатидың "Тарих-и Рашиди" 
шығармасына сүйеніп, Сәйден Жолдасбайұлы: "Халқымыздың 
қүрамындағы негізгі тайпалардың бірі керейлер екендігі белгілі. 
Керейлер туралы моңғол тарихын жазған Рашид-ад-Диннің 
еңбегінен көптеген мағлұматтар табуға болады. М.М. Хайдардың 
жоғарыдағы келтіруі бойынша керейлердің Қазақстанның 
Оңтүстік Шығыс жерінде болғандығы туралы осы уақытқа 
дейін ешбір зерттеулерде айтылмағандығын көрсету болып 
отыр. Осы уақытқа дейін біз керейлер Шыңғысханның әсерінен 
Қазақстанның Солтүстік шығысы мен батысқа қарай жылжығанын 
білетін едік. Енді Алматы аймағында да белгілі болып отыр"300. 
Бұл мағлұматқа алғаш назар аударған (оның өзі айтып тұрғандай) 
әрине С. Жолдасбайұлы емес. Оған дейінгі зерттеушілер тарапы-
нан да керейттер жөнінде біршама проблемалар көтерілген бола-
тын. Яғни, деректегі осы мағлұматқа кезінде бірқатар ғалымдар 
Моғолстандағы ру-тайпаларды зерттегенде-ақ тоқтап откен еді.

Айталық, Қазақстан шығыстану ғылымының негізін қалаған 
ғалымдардың бірі, белгілі маман В.П. Юдин: "Аймак под

299 Мухаммед Хайдар Дулати .Тарих-и Рашиди. А.,1998. - 62-б.
300 Жолдасбайұлы  С. М. Х.Дулати және ХV-ХVІ ғасырлардағы Қазақ хандығы. Алма-

ты: Қазақ университеті. - 78, 112-б.
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таким названием (кераит-авт.) в числе других был отправлен 
Туглук-Тимур-ханом (умер в 1362/63 г.) для завоевания Маверан-
нахра. Против кераитов в район Алмату посылал войско Эмир 
Тимур. Во время похода Улугбека в Могулистан (начался 17.11. 
1425 г.) в районе Йанги -Тараза был обнаружен Ибрахим, сын Тук-
Тимура, одного из предводителей аймака кераит. Других сведений 
об аймаке кераит в составе могулов в источниках нет. Из сообще-
ния Махмуда Чораса о том, что в случае движения могульского
войска на север или запад командование передавалось эмирам 
правого крыла, а из их числа-эмирам племен чорас, дохтуй ң ке-
раит, не ясно, было ли в то время (конец ХVІ начало - ХVII в.) 
в составе могулов племя кераит, или же автор сообщает сведе-
ния о когда-то существовавшем обычае", – деп айтқан болатын301.

Автордың осы сөздерінен біршама жайттарды аңғаруға бола-
тын сияқты. Біріншіден, ХІV ғасыр ортасында керейттер Алма-
ту (қазіргі Алматы қаласы) маңында өмір сүрсе, екіншіден, ХV 
ғасырдың бірінші ширегінде Тараз өңіріне қарай ойыса түскен 
сияқты. Одан кейінгі деректерде олардың бұл өңірлерде тіптен 
аталмауы керейттердің батысқа қарай жылжығандығынан ха-
бар беруі мүмкін. Керейттер Әмір Темір тұсында Алматыға таяу 
жерде қоныстанса, Ұлықбек ел билеген жылдары Тараз маңынан 
ұшырасуы тек осындай жорамал жасауға мүмкіндік береді.

Дәл осы уақыттарда түрік тілдес халықтардың (қазақ, өзбек, 
т.б.) этникалық құрамына керейттердің енуі ықтимал. Бұл проце-
стер өзінің бастамасын Шыңғыс хан тұсында да орын алып, келесі 
ғасырларда өз жалғасын тапқан деуге толық негіз бар. Мұның 
жалғасы ХV ғасырдың алғашқы жартысында байқалған еді.

Ал, Әбілхайыр хандығындағы негізгі оқиғаларда Сыр 
өңіріндегі керейттер сынды тайпалар туралы нақты мәліметтер 
жоқ. Бірақ, хандық этникалық жағынан біркелкі болмағандығы 
жөнінде ғылыми әдебиеттерде кеңінен айтылып келеді302. Ішкі 
жөне сыртқы саясатта жіберілген кемшіліктер орын алар бол-

301 Юдин В.П. Центральная Азия в ХІV-ХVІІІ веках глазами востоковеда. Алматы: 
«Дайк-Пресс», 2001. - С.73

302 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячилетий. Алма-
Ата: «Рауан», 1992. -375 с.
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са, Әбілхайыр ханға қарсы жергілікті ру-тайпа көсемдері мен 
кейбір сұлтандардың қарсылығы арта түскені анық.

Жалпы алғанда, ортағасырлық деректемелер сол дәуірде өмір 
сүріп, осындай еңбектер жазуға тапсырыс берген хандардың мүд-
десі тұрғысынан жазылған. Оларда өз хандарының ерліктерін 
әсерлеп сипаттап жазу жиі кездесіп тұрады303. Сонда да болса 
бұл  тарихи шығармалардын ортағасырлық  Қазақстан тарихының 
беттерін түзудегі рөлі айрықша. Деректемелердегі қазақ тарихына 
қатысты бір сөйлемнің өзі зерттеушілерге бірқатар проблемаларды 
шешуге көп мүмкіндік беруі ықтимал. Әдетте, ру-тайпалар аттары 
сол бірлестікті баскарған қайраткерлердің есімдерімен қатар 
аталады. Соған қарап тайпалардың белгілі бір тарихи оқиғаларға 
қатысуын, екі жаққа бөлінген қарсыластардың қайсысын 
қолдағандығын айқындауға болады. Қалай болғанда да Дешті 
Қыпшақтағы саяси жағдайлардан қазақ сахарасын мекендеген 
әрбір ру шет қалмағаны анық.

Әбілхайыр хан ел билеген жылдары мемлекеттің шекарасы 
Сібірден Сырдарияға дейінгі аймақты қамтыса, онда қазіргі 
керейттердің қоныстанған жерлері осы хандықтың құрамына кірді 
деп байлам жасауға мүмкіндік береді. Ноғайлы жұрты да көшпелі 
өзбектер мемлекетінің құрамына кіруі әбден мүмкін екендігі жоққа 
шығарылмайды. Қазақтың жырауларының шығармаларында қазақ-
ноғай бір туған деп көрсетіледі. Қазақ, ноғай халықтарын құраған 
рулардың этникалық құрамы бір болғандығын, біздің әдебиетіміздің 
ортақ екендігін әдебиетші ғалымдар да атап өтеді304. Ол туралы 
түрік халықтарының батырлар жырын зерттеген белгілі ғалым 
В.М.Жирмунскийдің де қызықты пікірлері бар. Саналы ғұмырын 
түрік халықтарының жыраулық поэзиясын зерттеуге арнаған 
В.М.Жирмунскийдің тарихи материалдарды да терең білгендігі 
байқалады. Автордың ойынша, Ноғай Ордасы Нұраддиннің ұлы 
Оқастың тұсында өзбек-қазақ тайпалар бірлестігіне кіруі мүмкін. 
Ол Әбілхайырға тәуелді болған және оның одақтасы әрі "досы" 
еді деп зерттеуші тарихи деректерге сілтеме жасай отырып,

304 Мағауин М. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, Жоғары  оқу орындары 
студенттеріне арналған оқулық. А., Ана тілі, 1992. – 176-б.

303 Султанов Т.И. Позднесредневековая мусьулманская историография. // Народы 
Азии и Африки. 1986. №3.
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өз пауымдауын айтып кетеді305. Осыған қарағанда, керейттердің 
ХV ғасырдағы тағдыры Әбілхайыр хандығымен тікелей 
байланысты болған сияқты. Оған ең алдымен, керейттердің 
ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы орналасқан этникалық аумағы 
дәлел бола алады. Сыр өңірінде өмір кешкен керейттер жазда 
жайлауға теріскейге қарай жылжығанымен негізінен осы аймақ 
шеңберінде бірнеше ғасырлар бойы тұрақтап келгендігі анық. 
Сондай-ақ, Көшпелі өзбектер мемлекеті тұсында осы аумақты 
олардың толықта мекендеп тұрғандығын жоққа шығаратын де-
рек көздерінің де жоқ екендігі тағы белгілі. Соңғы өткен екі-үш 
ғасырлардағы керейттердің орналасуына байланысты дерек-
тер, мәліметтер келесі тарауларда айтылады әрі ол керейттердің 
осында бірнеше ғасыр бойы өмір сүргендігін растайды.
Жогарыда келтірілген еңбектерді саралай келе, керейттер өз 
алдына ХV ғасырда жеке ру ретінде, тіпті, тайпа ретінде де 
қалыптасты деп тұжырымдама жасауға мүмкіншілік береді.
Мұны ХVІ ғасырдағы "92 баулы өзбек" тайпаларының орналасуы-
нан да байқауға болады. Құрбанғали Халидтің "Тауарих Хамса" 
шығармасында оған кіретін тайпалардың тізімі берілген. Олар: 1. 
Мың, 2.Жүз, З.Қырық, 4. Үгәжат, 5.Жалайыр, 6. Прай, 7. Қоңырат, 8. 
Алшын, 9.Найман, 10. Арғын, 11.Қыпшақ, 12.Қалмақ, ІЗ.Фрат, 14. 
Қырықтық, 15.Торғауыт, 16. Бурлан, 17.Шымыршық, 18.Фатаған, 
19. Кәжі, 20. Кенеқас, 21. Бұйрат, 22. Ойрат, 23. Қыят, 24. Бағлан, 
25.Қынай, 26. Қаңлы, 27.Өзбек (өзінше білуші), 28. Қойшы, 
29.Құланшы, 30.Шабұт, 31. Жоют, 32.Шілшауыт, ЗЗ.Баяуыт, 
34.Отаршы, 35.Арлат, 36.Керейт (бөліп көрсеткен біз -С.Г.), 37. 
Ұнғұт, 38.Манғыт, 39. Танғұт, 40. Оймауыт, 41. Қашат, 42. Меркіт, 
43.Бұрқат, 44. Қият, 45.Қоралас, 46.Төралас, 47. Қырараб, 48.Илашы, 
49.Шұбырған, 50.Қышлақ, 51. Оғлан, 52. Түркмен, 53.Дүрмен, 
54.Табут, 55.Тама, 56.Мачат, 57.Кердері, 58.Рамадан, 59.Керей (бөліп 
көрсеткен біз -С.Г.), 60.Надай, 61.Кафсана, 62.Қырғыз, бЗ.Ұяршы, 
64.Жойрат, 65.Үйсін, 66.Жорға, 67.Баташ, 68.Қойсын, 69. Мол-
дыз, 70.Төбел, 71.Татыр, 72.Тілеу, 73.Басхал, 74.Ниан, 75.Қазған, 
76.Шірін, 77.Ұнтан, 78.Курлат, 79.Шілкас, 80.Үйқорған, 81.Тарғын, 

305 Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: «Наука», 1974. -727 с.-С.435. 
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82.Жабу, 83.Суран, 84.Тұрғақ, 85.Мутиян, 86.Қасқа, 87.Мажар, 
88.Тушлық, 89.Шоран, 90.Шүршіт, 91.Баһршы, 92.Үйқарат306.
Құрбанғали Халид мәліметінен керейттер мен керейлер әр 
қайсысы бөлек-бөлек аталғандығы көрініп тұр. Яғни, осы 
уақытта бұл тайпалардың Шыңғыс хан тұсындағы (оған 
дейінгі де) туыстық қарым-қатынасынан толық ажырағаны 
байқалады. Олардың әр-қайсысы жеке әрі дербес өмір сүрген. 36-
болып керейттер, 59-болып керейлердің аталуы көп дүниені 
аңғартады. Мәселен, керейттердің мемлекеттегі орны тізімде 
олардан кейін берілген барлық ру-тайпалардан жоғары 
болғандығы анық. Ортағасырлық деректемелерде күш-қуаты 
басым, билеуші саясатын үнемі қолдап отыратын тайпалар 
ең бірінші кезекте аталады. Осыған қарап керейттердің сол 
кездердегі қазақ сахарасындағы рөлін, орнын айқындауға болады.

§ 4. ХV ғ. екінші жартысы мен ХVІ ғ. бірінші ширегіндегі 
Қазақ хандығы және керейттер

Еуразия төскейінде ХV ғасырдың екінші жартысында құрылып, 
мұндағы мемлекеттер жүйесінде маңызды орын алған Қазақ 
хандығы екі жүз жылдан бері зерттеушілердің назарын өзіне ау-
дарып келеді. Қазақ мемлекеттілігінің өмірге келуі, дамуы бірінші 
кезекте қазақ этносының қалыптасуымен түсіндіріледі. ХV 
ғасыр ортасынан бастап ХVІ ғасыр екінші жартысына дейін ол 
қалыптасу, өркендеу және құлдырау секілді кезеңдерді басынан 
кешіргенімен, сан ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттың тұтастығы 
сақталып қалды. ХVІІ ғасырда саяси жүйе өзгеріп әрбір жүзде 
жеке хандық басқару орын алғанымен орта ғасырлардан келе 
жатқан қазақтардың этникалық және мемлекеттік территориясы 
айтарлықтай өзгерістерге ұшырай қоймады.

Қазақ хандығының құрылуы Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу-
дағы, Шығыс Дешті Қыпшақтағы ертеден келе жатқан әлеуметтік-
экономикалық және этно-саяси үрдістердің заңды жалғасы болып 
табылады. Оның құрылуында сол кездегі Қазақстан жеріндегі 

306 Халид Құрбанғали, Тауарих хамса: (Бес тарих). Ауд. Б.Төтенаев, А.Жолдасов. 
Алматы: “Қазақстан”, 1992.–58-б. 
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Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан секілді мемлекеттерде орын 
алған саяси жағдайлар тікелей әсерін тигізді. Өздерін Ақ Орда 
хандарының мұрагері ретінде санаған Керей мен Жәнібек сұл-
тандар ертеден-ақ Әбілхайырға қарсы саясат ұстанса керек. 
Әбілхайырға наразы рулар мен тайпаларды басқарады да, олар 
1465-1466 жылдары Моғолстанға көшіп кетеді307. Моғолстан ханы 
Есенбұға оларды жақсы қарсы алады да, Жетісудың оңтүстік-
батысынан жер бөліп береді. Қазақ хандығының қай уақытта 
құрылғандығьі жөнінде түрлі пікірлер бар болғанымен, олардың 
көпшілігі логикалық ойлауға негізделгендігін айта кеткен лазым308. 
Аталмыш оқиға 1462 жылдарға дейін болғаны анық. Өйткені, бұл 
жылы Моғолстан ханы Есенбұға дүниеден қайтқан еді.

Сол кездегі шығыс деректемелерінде ауа көшкен осы саяси топ-
ты "өзбек-қазақтар", кейін "қазақтар" атады. Терминге байланысты 
түрлі ғылыми көзқарастар бар, ол жөнінде екі жүз жылдай уақыт 
бойы сан алуан жорамалдар жасалып, түрлі пайымдаулар айтыл-
ды309.

Зайн ад-Дин Уасифи "Бадаи, әл-уакаи" атты шығармасында Шу 
мен Талас өңіріндегі жерлерді Қазақстан терминімен белгіленеді, 
ал бұл өз кезегінде қазақ мемлекеттілігінің алтын бесігі осы аймақ-
та болғандығын анық көрсетеді310. Қазақ хандығы құрылу, күшею, 
әсіресе, құлдырау кезеңдерін өткізгенде мемлекеттің этникалық 
территориясының өзегі аталмыш өңір болып қала берді.

Тарихи дерек көздері алғашқы хандар Керей мен Жәнібек 
1468 жылы Әбілхайыр хан дүниеден өткеннен кейін белсенді 
әрекетке көше бастады деп көрсетеді. Шындығына кел-
генде, олар 1462 жылы Есенбұға хан қайтыс болғаннан 
кейін-ақ өз тәуелсіздігін сақтап, дербестікке қол жеткізуге 
ұмтылса керек. Отандық тарихнамадағы Қазақ хандығы 

307 МИКХ, 185-231-б.
308Пищулина К. А. Соңғы орта ғасырлардағы Казакстан тарихнамасы. // Қазақстан 

тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. II том. -Алматы: "Атамұра", 1998. 
–31-56-б.

309 Благова Г.Ф. Историческое взаимоотношение слов "Казак" и "Казах". // этноним. 
М., 1970, -С.143-156.; Толыбеков С.Е."Қазақ" деген халық атауының шығу тегі және 
шежіре туралы ойласу. // Известия АН КазССР. Серия обществ. наук. 1984, №5; Жанұзақов 
Т."Қазақ" сөзі қайдан шыққан. //Жұлдыз, 1983, №3; Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз 
томдық анықтамалық. Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. VІ том. – 405-б.

310 МИКХ., 180-б.
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проблемаларының білгірі, зерттеуші К.А. Пищулинаның 
«Моғолстанның жоғарыда аталған ханы Есен-Бұға 1462 ж. 
өлгеннен кейін Жетісуда қазақ билеушілеріне қарсы тұра алатын 
нақты күш болған жоқ.» деген сөздері мұны растай түсетін сияқты 
(Пищулина К. А. Қазақ хандығының құрылуы. // Қазақстан та-
рихы... 337-бетте). Қолдағы дерек көздерінен Есенбұға ханның 
қазақ сұлтандарын өзімен тең дәрежеде ұстағандығы аңғарылады. 
Олардың Моғолстан билеушісіне ешқандай да алым-салық 
төлемегендігін, ешкімге кіріптар еместігін, Есенбұғаға әскери 
одақтас ретінде қолдау қөрсеткендігі байқалады.              

Қазақ хандығының құрылуы, соның салдарынан "қазақ" атты 
ұлттың тарих сахнасына шығуы-тілі, бет-пішіні, ділі, діні, әдет-
ғұрпы мен жосын-жоралғылары бір, тұрмыс салты ортақ туыс-
тас тайпалардың, этникалық тұрғыдан қарастырғанда біршама 
қалыптасқан қауымның жаңғырған мемлекет құрамына қайтадан 
топтасуының айқын көрінісі еді. Оның түп тамыры бірнеше 
мыңжылдықтар шегінде жатқан болатын. Қазақ билеушілері 
осы уақытта Моғолстанға деген азды-кемді тәуелділігінен боса-
нады да, Жетісудағы жергілікті тайпаларға арқа сүйеп, Шығыс 
Дешті Қыпшақтағы билікті қолдарына алу үшін күреседі. Ал-
дымен Әбілхайырдан қысым көргендерді паналатады да, бірте-
бірте күшейе бастайды. "Бахр әл-Асрар" шығармасының авторы 
кезінде: " Когда Джанибек-хан и Кирай-хан сделали длительную 
остановку на той же территории, каждый человек /как/ из прави-
телей, / так/ и из войска, кто начинал питать отвращение к Абу-
л-Хайр-хану, находил у них убежище. Особенно после смерти 
Абу-л-Хайр-хана, когда в областях Дашт-и Кипчака возникли 
беспорядки, большая частв узбекских воинов (кошунат-и узбак) 
собралась под сенью знамени могущества царевичей. Так как 
в /самом/ начале /после/ прибытия в Могулистан они прово-
дили время в набегах на калмаков и киргизов и грабежах /их/ и 
на окраинах областей занимались разбоем, ..."311,–деп жазады. 
Келтірілген үзіндіден қазақтардың Әбілхайыр хан дүниеден 
озбай тұрғанда-ақ қырғыздарға, қалмақтарға қарсы ауық-ауық 

311 МИКХ, 352-353-б.
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жорықтар  ұйымдастырып тұрғандығы аңғарылады. Ал, Моғолстан 
ханы Есенбұғамен жауласып өткен оның бауыры Жүністің ағасы 
1462 ж. қайтыс болғаннан кейін өз қызын Жәнібектің ұлы Әдік 
сұлтанға ұзатуы қазақтардың сол кезде Жетісуда негізгі күш 
болғандығын тағы да байқатса керек312.

Қазақ билеушілерінің осы кезде басты қарсыластары 
Әбілхайырдың ұлы Шайх-Хайдар хан және Мұхаммед 
Шайбанидың немерелері шайбандық сұлтандар мен Махмұд
сұлтан болғаны белгілі. Оларға қарсы күресте қазақ жетекшілері 
өздерінің ежелгі одақтасы, Жошыдан тарайтын Тоқа-Темірдің 
ұрпағы, Кіші-Мұхаммед ханның ұлы Ахмет ханмен, Шайбани 
ұрпақтары Ибақ ханмен, Бұрыш оғланмең, маңғыт әмірлерімен 
одақтасты313. Шайх-Хайдарды Ибақ хаң өлтіргеннен кейін Дешті 
Қыпшақта саяси өзгерістер орнайды. Мұхаммед Шайбани өз 
жақтастарымен бірге Түркістаң уәлаятын паналайды. Мұнда ол 
Темір әулетінің әкімі Мұхаммед-Мазид тарханнан қолдау табады. 
Оны тархан өз маңында көп ұстаған жоқ. Себебі, мұнда Керей хан 
жасағымен келеді де, Мұхаммед Шайбани Бұхараға қарай ығысуға 
мәжбүр болады. Бұл жөнінде дерек көздерінен мынадай жолдар-
ды кездеседі: "И зимой к Туркестану пришел врагом Кирай хан. 
При этих обстоятельствах Мухаммад-Мазид-тархан сказал: " Я не 
могу задерживать здесь этих царевичей. Пусть они отправляют-
ся в Бухару и Самарканд", — и подабающим образом проводил 
/их/314. Бұдан қазақ билеушісінен Темір әулетінің сескенгендігі, 
оған қарсы шығуға дәрменсіз болғандығы аңғарылады. Одан кейін 
Мұхаммед Шайбани екі жылдай Бұхарада тұруға мәжбүр болады315.

Осы кездері біршама тыныштық орнаса керек. Сонымен қатар 
Керей хан қайтыс болған сияқты. Жоғарыда үзінді келтірілген 
"Тауарих-и гузида-йи нусрат-наме" шығармасында Мұхаммед 
Шайбани екі жылдан соң бірден қазақ ханы Бұрындықпен 
соғысқаны жазылады. Деректе Керей хан есімінің аталмауы осын-
дай тұжырым жасауға мүмкіндік береді.

312МИКХ, 353-б. 
313 Қазақстан тарихы, 2-том. 1998. – 345-б.
314 МИКХ, 21-б.
315 МИКХ, 21-б.
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Жалпы, Керей мен Жәнібек ел билеген жылдары хандықтың 
аумағы керейттер мекендеген Сыр бойындағы өңірлерді толық 
қамти қойған жоқ. Сырдария алабындағы қалалар қарсыластардың 
қол астына алма-кезек өтіп отырды. 1470 жылғы жорық нәтиже-
сінде қазақтар Созақ, Сауран, Сығанақ сынды қалаларды қаратты. 
Сөйтіп, бүрынғы Ақ Орда билеушілерінің мирасқорлары кезінде 
осы мемлекет құрамына енген Арал өңіріндегі, Сырдарияның 
төменгі ағысындағы, Қаратау баурайларындағы аймақтарға толық 
болмаса да, ішінара ықпалын жүргізе бастайды. Ал, Орталық 
Қазақстан сахарасында негізгі саяси күшке айналады.

Мұхаммед Шайбанимен күресті Керейден кейін Бұрындық хан 
жалғастырды. Оның өмірінің саналы бөлігі Қазақ хандығының 
қүрылуы мен нығаюымен байланысты. Тарихи деректер-
де оны әкесінен кейін билік басына келгендігі айтылады. ХV 
ғасырдың 80-90-жылдарында ол Сыр бойындағы қалалар үшін 
толассыз соғыс жүргізді. Жоғарыда аталған қалалар қолдан 
қолға өтіп отырды. Шығыс Дешті Қыпшақта үстемдік орна-
ту үшін болған соғыстарға Моғолстан хандары, Әмір Темір 
ұрпақтарының әкімдері, маңғыттар үнемі араласқан еді. Тоқтаусыз 
соғыстардан соң Бұрындық хан Түркістан аймағының солтүстік 
өңірлерін Қазақ хандығының құрамына толық қоса алды.

Мұхаммед Шайбани Бұхарадан оралған соң Темір ұрпақтары-
нан әскери көмек алады да, алдымен Сыр бойындағы Аркөк 
бекінісін өзіне бағындырады. Одан кейін Сығанақты қол астына 
қаратады. Сөйтіп, Созақ қаласы мен Шығыс Дешті Қыпшаққа 
орнығу үшін күрес жүргізді. Бұл күрестер шайбанилік деректер-
де бүрмаланып көрсетіледі. Ақылға симайтын әскер санымен (300 
адаммен ) Мүхаммед Шайбани қарсыласы Бұрындық ханға (50 
мыңдық жасағы болған) ойсырата соққы беріпті. Мұны К. Пи-
щулина: "көрінеу әсірелеу: осы оқиғалардан кейін көп кешікпей-
ақ Бұрындық әскери қосынымен осы ауданға Созақтың қазақ 
билеушісі Махмұд сұлтанға көмекке келген. Қазақ әскерлерінің 
елеулі талқандалуы мен Мұхаммед Шайбанидің жеңісі оның 
қырдағы жағдайының нығаюына жеткізуге тиіс сияқты еді. 
Алайда, бұлай болмады, өйткені іс жүзінде жеңістің өзі болған 
жоқ еді. Ол былай тұрсын, Сығанаққа қайтып оралғаннан кейін 
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Шайбанидің өзіне қазақтардың Түркістанға жаңа шабуылы-
на тойтарыс беруіне тура келді.» деп талдайды316. Расында да 
Мұхаммед Шайбанидің ат төбеліндей әскермен жеңіске жетуі 
күмән туғызады. Жеңістің өзі бола қойған жағдайда, бұл жер-
де қақтығыс қазақтардың шағын тобымен ғана болуы мүмкін.

Мұндай көпе-көрнеу әсерілеу шайбанидтік деректерде 
өте жиі ұшырасып тұрады. Қыс кезінде Мұхаммед Шайбани 
Созаққа қарай жорық жасайды. Сол кездегі дерек көздерінің ав-
торлары (Бинаи, молда Шади, т.б.) оны Созаққа сәтті жорық
жасады деп көрсеткенімен, К.А. Пищулина бұл жеңістің де 
жалған екендігін дәлелдеп берді. Зерттеуші іргелі еңбектерінде 
деректерді талдай келе, Мұхаммед Шайбанидің Созаққа орнығуы 
әрекет жасамай, көп олжа түсіріп, Сығанаққа қайтып оралуын-
оның жеңісінің баянсыз болуымен, тіпті, ауыз толтырып 
айтарлықтай жеңістің мүлдем болмағандығымен түсіндіреді317.

Келесі ұрыс Қаратау тауының Соғынлұқ асуында өткен. 
Шайбанидтік дерек көздерінде Созақ қаласының әміршісі 
Махмұд сұлтанның осы шайқаста қаза тапқандығы жазыла-
ды. Бүл шайқаста да Мұхаммед Шайбани жеңіліске ұшыраған. 
Себебі деректемелерден оның Маңғыстауға қарай ығысқаны 
байқалады. Ақырында ол Түркістан аймағын тастап кетуге 
мәжбүр болды. Бұрындық хан Сығанақты толық иемденеді318.

Қазақ хандығының шекарасының Сыр өңіріне, яғни батысқа 
қарай кеңеюі керейттер мекендеген аймақтар ұрыс алаңына айнал-
маса да, олардың осы шайқастардан сырт қалып қоймағандығын 
аңғартады. Біріншіден, Сырдария алабындағы қалалар үшін 
болған үздіксіз соғыстарға аймақта тұрып келген барлық тай-
палар араласуға мәжбүр болды. Екіншіден, сол кездегі Орталық 
Азиядағы барлық билеушілер өзінің күнін күйттеп, басқалар 
есебінен саяси жағдайын жақсартуға ұмтылды да, олар да соғыс 

316 Пищулина К.А. ХV ғасырдың соңғы үштен біріндегі Қазақ хандығының нығаюы. 
//Қазақстан тарихы, 2-том, А., 1998. – 349-б.

317 Пищулина К.А. ХV ғасырдың соңғы үштен біріндегі Қазақ хандығының нығаюы. 
// Қазақстан тарихы, 2-том, А.,1998. – 350-б.

318 Пищулина К.А. ХV ғасырдың соңғы үштен біріндегі Қазақ хандығының нығаюы. 
// Қазақстан тарихы, 2-том, А.,1998. – 350-б.
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қимылдарына жиі араласып отырды. Бұл соғыстар елді әбден 
қажытты. Мұны, Мұхаммед Шайбанидің бұрынғыдай бір орта-
лыққа біріктіріп, қуатты мемлекет құруға ұмтылады. Өзін осы-
нау кең байтақ өлкенің тікелей мирасқоры ретінде таныттырған 
ол  Қазақ хандығының астанасын Сарайшыққа көшіреді. Халық 
арасындағы аңыз-әңгімеге қарағанда, оны ноғайлықтар у беріп 
өлтіреді. 1510-1520 жылдары маңғыттар Қасым хан шабуылы 
нәтижесінен батысқа қарай ығысса да, Дешті Қыпшаққа үстемдік 
орнатуға деген ниеттерінен тайынбайды. Қасым хан қайтыс 
болғаннан кейін мұндағы елдерге қайтадан шапқыншылықтар 
жасап, біраз аймақты өздеріне бағындырып алады. Әсіресе, Мұса 
мырзаның тұсында манғыт жұрты саяси үстемдікке толық қол 
жеткізеді.

Сөзімізді түйіндер болсақ, Қасым хан тұсындағы Қазақ 
хандығының этникалық территориясына керейттер мекен етіп 
отырған жерлер толығымен кірді деп айтуға болатын сияқты. 
Соған қарағанда, бұл жерде және онымен іргелес өңірлерде сол 
уақыттарда тіршілік еткен ру-тайпалар да оның билігін қолдағаны 
анық.

§ 5. ноғай ордасы тұсындағы керейттер

1520-1540 жылдар аралығында Ноғай Ордасы Шығыс Дешті 
Қыпшақта үстемдік құрып тұрады. Оның негізгі қарсыласы 
Қазақ хандығы бұл уақытта әбден әлсірейді де, бұрынғы күш-
қуатынан айрылады. 1520 жылдары ноғайлардың биі Сейіт-Ахмет 
қазақ еліне шапқыншылықтар жасайды. 1530 жылдары Шейх-
Мамай да өз сарбаздарымен батыс өңірлерді өзіне қаратады. 
1530 жылдар орта шенінде Ноғай Ордасы, Бұхара және Хорезм 
билеушілері қазақтарға қарсы одақтасады. Бұхара әміршілері 
өздерінің сыртқы саясатына аса сақтықпен қарап, екі жақтың 
әрекеттерін бақылап отырды. Осы уақыттарда қалмақтардың 
біраз бөлігі қазақтармен бірігеді де, ноғайлықтарға қауіп төндіре 
бастайды. Шейх-Мамай, Жүсіп, т. б. мырзалардың қазақтар та-
рапынан шабуыл күтіп, Ембі өзенінің жағалауын 1535 жылы 
қыстап шыққандығы жөнінде ресейлік деректерде мәліметтер 
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319 Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой: 1489-1549 гг- 
Махачкала,1995. – С.356. 

320 Бөлтірік шешен.Алматы: Ғылым. – 1994. - 144-б.

бар319. Бұл ноғайлықтардың Ембіге дейінгі жерлерді толықтай 
өздеріне бағындырғандығын көрсетеді. Олар орталық өңірлерге 
дейін жылжуы мүмкін. Бірақ Ембінің бойында олардың   плац-
дарм құруын, соғыса қалған жағдайда өздеріне қолайлы да 
қауіпсіз жерді таңдап алды деп түсіндіруге болатын сияқты.

Ноғай экспансиясы Қасым хан қайтыс болғаннан кейін бас-
талып, уақыт өте келе өрши түсетіндігі бірқатар тарихи де-
ректемелерде де айтылады. Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің 
«Тарих-и Рашиди» еңбегінде Сұлтан-Нигар ханша мен Та-
хир хан арасында болған әңгіме туралы жазады. Онда ханша: 
«Өзбектер елінде сенің ісің маңғыттарға байланысты түк өнбей 
жатыр. Сен оларға қарсы әскер де шығара алмай отырсың.

Бұрын сенде он лак (яғни, миллион) болса, қазір бар 
болғаны төртеу ғана, сенде тіпті қарсы тұрар қауқар да жоқ." 
дегең мағынадағы сөздерді айтады. Одан ханның өзі барлық 
қиыншылықтарға, хандықтағы келеңсіз жайттарға кінәлі екендігі 
аңғарылады.

Деректе айтылып тұрған алты жүз мыңдай адамды ноғайлықтар 
бағындырса, онда арасында керейттердің де болуы ғажап емес. 
Өйткені 1803 жылғы орыс деректерінде керейттер басқа рулар-
мен бірге ноғайлықтар құрамында болғандығы көрсетілген. Бұл 
деректерде аталған рулардың нақты саны мен шежіресі айтылма-
са да, олардың манғыт жұртында болғандығына дәлел бола ала-
тын мәліметті көруге болатындығын аңғарамыз. Сондай-ақ ХV 
ғасырдың алғашқы ширегінен бастап "ноғай" сөзі политоним-
нен этнонимдік мәнге ие бола бастаған еді. Мұны халық ауыз 
әдебиетінен де көруге болады. Мысалы, Бөлтірік Әлменұлы (1771-
1853) жалайырлар мен наймандар арасындағы Алтын Емел дауын 
шешуге барғандағы кесімді пікірінде "Қақас, он екі баулы ноғайлы 
да жерлеген жер бұл. Ең ақыры қазақ қоныстанған." деген сөздер 
бар320.

Соған қарағанда, ноғайлықтардың ХVІ ғасырдың екінші 
ширегінде Дешті Қыпшаққа толыққанды билік жүргізіп тұрған-
дығы халық жадында сақталса керек. Бұл 1536 жылы Ноғай Орда-
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ХVІ-ХVш ғасырларда керейттердің орналасуы

сы  Бұхара хандығы мен Хорезм арасында қазақтарға қарсы 
құрылған одақтан кейін  болса керек. Олар қазақтарға қарсы жорық 
ұйымдастырып, 1537 жылы оларға күйрете соққы беріп, жеңіске 
жетеді. Осы соғыста қазақтардың отыз жеті сұлтандары қаза та-
бады. Кейбір зерттеушілер қазақ тағына Хақназар ноғайлардың 
күшімен отырған деп есептейді. Ол Шейх-Мамайға тәуелді бо-
лып тұрған деген пікірлер бар. Дегенмен, Қазақстанның батыс 
өңірін мекендеген көптеген тайпаларды Хақназар хан ХVІ ғасыр 
екінші жартысынан бастап өзіне біртіндеп қайта қаратып алған. 
Бірқатар деректерде Хақназар жас күнінде ноғайлар арасында өмір 
сүріп, тәрбиеленгендігі туралы жазылған. Ол хан тағына отырған 
кездерден бастап бұл өңірде Қасым хан тұсындағы қазақтардың 
этникалық территориясын бірте-бірте қайтадан қалпына келтіруге 
талпыныс жасайды. Башқұрт халқының аңыздарына қарағанда, 
Хақназар билігін башқұрттар да мойындайды. 1557 жылы ноғай 
мырзасы Ысмайыл орыс шенеуніктеріне қол астындағы бірқатар 
ұлыстарының қазақ патшасына қосылып кеткендігі жөнінде 
мәлімдеме жасаған.

Зерттеушілер алшын тайпалар бірлестігіне байланысты 
орыс деректерінде аз мәліметтер кездесуін ХІV-ХVІІ ғасырдың
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бірінші жартысында олардың көп бөлігінің қазақтар құрамына
еніп кеткендігімен де түсіндіреді. Қазақ халқының ауыз әдебиетінің 
мәліметтері бойынша алшындардың Хақназар хан тұсында өте көп 
келуіне байланысты, осы территорияны мекен еткен тайпалардың 
орналасуында өзгерістер енгізді. Нәтижесінде Қазақ хандығы 
үш жүзге бөлініп, алшындар бірлестігі Кіші жүздің территория-
сына қарады. Олардың құрамында керейттер де болуы мүмкін. 
Осы жүргізілген мемлекетті басқарудағы өзгерістер қазақтардың 
күшейіп, Хақназар ханның ХVІ ғасырдың 70-жылдарында 
ноғайлардың Жайық өңіріндегі жерлеріне ғана байланысты емес, 
Еділ төңірегіндегі жайылымдарына да байланысты мәселе көтере 
бастауына себеп болды321. 

Хақназардың жүргізген сыртқы саясаты туралы өз кезегінде  
А.Н. Рычков: "Осы Ақназар хан болған соң, қатты күшейіп алды да, 
бір ғана ноғайлар мен Башқұртстанға ие болып қана қоймай, соны-
мен қатар Қазан, Сібір және Астрахан патшалықтарын, Бұхарияны, 
Хиуаны, Ташкентті және басқа да көптеген қалаларды өз қол асты-
на бағындырып, олардан алым жинады...Ал башқұрт халқына 
дейін Ақназар хан Оралдың арғы жағындағы сібірлік Көшім 
ханды, Белая мен Жайық өзендерінің бойында тұратындарды, 
қазандықтарды бағындырды; ол таулықтарды, ноғай хандарын 
аталған Ақназар хан бәрін өзінің қол астына қаратты"322, – деп жа-
зады. Бұл жерден біз Қазақстан аумағын мекендеген барлық ру-
тайпалардың Хақназарға бағынғанын анық байқаймыз. Олардың 
арасында керейттердің де болғандығы анық.

1570 жылдары Хақназар мемлекетінің территориясы оңтүстікте 
Сырдарияға дейін, солтүстікте Оңтүстік Башқұртстанға шейін, ба-
тысы мен шығысы Ертіс пен Ембі (Жем) өзеңдеріне дейін созылып 
жатты. Оның билігін мұндағы барлық тайпалар мойындайды.

Осы уақытта, яғни Хақназар хан болып тұрғанда Ресей Орта 
Азия елдерімен тығыз дипломатиялық қарым-қатынастар ор-
ната бастайды. Бұл кездері ол Қазанды (1552 ж.), Астрахан-
ды (1556 ж.) жаулап алып, мұнда бір табан жақындаған бола

321Исин А. Аталған еңбек. - 26-б. 
322Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. -С.93-113.
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тын. Сондай-ақ Ресейдің батыс елдерімен арақатынасы шиеленісе 
түседі. Англия секілді алпауыт елдер Орталық Азия жерлеріне 
қарай сауда-саттық әрекетін жүргізуге күш салды. Ресей де Орта 
Азия хандықтарымен қатынасты күшейтуге мүдделі болды. Сөйтіп, 
өзіне одақтас бола алатын, сыртқы саясатта сүйенуге серіктес мем-
лекет іздестірді. Мұндай стратегиялық серіктесті әрі одақтасты 
бұл заманда ол негізінен Қазақ хандығы тарапынан табуға ты-
рысса керек. Олай дейтініміз, Қазақ хандығына 1569-1573 жыл-
дары орыс елшілері (Семен Мальцев, Третьяк Чебуков) келгендігі 
мәлім. Сонымен қатар Ресейдің Сібірдегі саясатына қолдау 
көрсететін де одақтас керектігі аңғарылды. Сібір хандығында да 
бірқатар қазақ рулары -тайпалары (арғын, қыпшақ, найман, жалай-
ыр, т.б.) өмір сүргендігі мәлім323. Олардың арасында керейттермен
туыстас керейлер де тіршілік кешсе керек. Себебі аталмыш 
хандық ыдырағаннан кейін сібірлік тайпалардың біраз бөлігі 
Қазақ хандығының құрамына кіргендігі белгілі. Қазақ хандығы 
осы заманда Көшімге зор қауіп төндіріп түрған еді. Мұны 
Қөшімнің өз сөздерінен де аңғаруға мүмкіндік бар. Мысалы, ол 
Мәскеу патшасының елшісі Иван Поздеевке "Қазір сіздердің 
Патша ағзамыңызға және ұлы князьге алым жинап, елшілер 
жіберемін, ал ертең мен қазақ патшасымен соғысамын да, мені 
қазақ патшасы жеңіп, Сібірге отырар болса, сөз басқа, ол Патша 
ағзамға алым беруді ойламайды." деп айтады (Трепавлов) 
Бүдан біз біріншіден, Қазақ хандығының күш-қуаты Сібір 
хандығынан басым екендігін, екіншіден, оның тіпті, Ресей 
секілді ел басшысымен керек болса санаспайтындығын көреміз.

Сондай-ақ, хандықтағы түркі тектес тайпалар ең алдымен, 
Қазақ хандығының саясатын қолдап кетуі мүмкін еді. Себебі түбі 
бір түркі халықтары ең алдымен, өз туыстасына қолдау көрсетері 
анық. 1558-1559 жылдары Орта Азияда болып, осындағы 
халықтардың тұрмысы, әдет-ғұрпы, олардың өміріндегі саяси 
оқиғаларды біршама сипаттап жазып, бізге аз да болса мағлұмат 
қалдырып кеткен ағылшын көпесі Дженкинсон "мұсылман 
дініндегі    қассақтар" жөнінде "өте күшті әрі саны көп" деп баға 

323 Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный, А.,1996. - С.46
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берген.  Оның негізгі миссиясы сауда-саттық байланыстарын 
орнату, жаңа рыноктар іздестіру еді Соған орай ол Ташкентке қарай 
қазақтар шапқыншылықтар жасап сауда керуендерінің жүруіне 
зор кедергілер келтіріп отырғандығын жазады324. Егер де Қазақ 
хандығы сол кезде қуатты мемлекет ретінде танылса, ол ең  алдымен,  
хандықтың өзегін құраған ру-тайпалардың, оларды ұйымдастыра 
білген ел басшысының арқасында болған шаруа еді. Хандықтың 
әскери құдіреттілігі әрбір рудан жасақталған сарбаздардан тұрған 
десек, онда оның құрамында керейттердің де өзіндік үлесі болды 
деп айтуға мүмкіндік береді. Өкінішке орай, шығыс немесе 
батыс деректемелерінде қазақ ру-тайпаларының құрамы жайлы 
еш мәлімет айтылмайды. Олар туралы азды-кемді мағлұматтар 
сол кездегі тарихи оқиғалар шеңберінде ғана зерттеушілерге өз 
пайымдауларын өрбітуге біршама жағдай жасайды.

А. Дженкинсон 1558 жылы Астраханнан өткен кезінде 
ноғайлықтардың жұт кесірінен қатты күйзеліске ұшырағандары 
туралы біршама тәппіштеп жазады. Ол оқиғаны көзімен көріп, 
адамдардан сұрастырып жүз мыңнан астам адам аштықтан, 
ауру-сырқаудан, алаауыздықтар нәтижесінен   өлімге душар бол-
ғандығын жазған еді. Автор әбден азып-ашыған көшпенділер 
Астраханға келіп, орыс үкіметінен және воеводаларынан көмек 
сұрағандарын айтады. Оның еңбегінде "Однако их плохо приняли 
и мало им помогли: болыпое число их умерло от голода; их мерт-
вые тела валялись по всему острову, непогребенные, подобно зве-
рям", – деген сөздер бар325. Бұл осы жылғы жұттың ноғайлықтарға 
ауыр тигенін көрсетеді. Бәлкім дәл осы уақыттарда Кіші жүз ру-
тайпаларын құраған көптеген тайпалар өз еріктерімен Хақназар 
ханға қосылуы да ықтимал. Өйткені, ноғайлықтардың біраз бөлігі 
орыс иеліктеріне қарай жылжыса, келесілері қазақтарға қарай мой-
ын бүруы әбден мүмкін. Ресей ұлықтарынан көмек сұрап барған 
тайпалар қазақтарға бара алмайтын, олармен әбден өштескен, бас-
шылары мен мырзалары ұзақ уақыт жауласқан тайпалар болуы да 

324 Английские путешественники в Московском государстве в ХVІ в.Л., 1937. - 
С.135.

325 Дженкинсон А. Путешествие господина Антония Дженкинсона // АПМГ. - С.171-
172.
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ықтимал еді. Ал қазақтарға қосылғандарды өз жерінде, яғни 
атамекенінде қалған Кіші жүздің тайпалары деп санауға толық 
мүмкіндік бар. Әрине, оның ішінде Қазақстанның батыс өңірін 
мекендеген барлық тайпалар бірлестігі болғандығын ешкім жоққа 
шығара алмайды.

Ноғай Ордасындағы өзара қырқыстар халықты әбден қажытты. 
Қатарынан бірнеше жылдарға созылған аштық елді күйзеліске 
ұшыратты. Тіпті, ноғайлықтарға бағынышты башқұрттар да жұт 
жылдары қатты қиыншылық көреді. Ол жерден ноғайлықтар 
оңтүстікке қарай жаппай қоныс аударады да, бір бөлігі қазақтарға 
қарай ығысса керек. Әрине Ордаға мәскеуліктер тарапынан 
біршама көмек берілгендігі туралы мағлұматтар бар. Мұны 
ресейлік мұрағат құжаттары да растайды. Бірақ, бұл көмектерін 
олар кейіннен үнемі ноғайлықтар есіне салып отырды. Сойтіп 
оларға берілген мардымсыз қол ұшы көмектерін әрдайым айта оты-
рып ноғайлыны өздерінің саяси ойындарына кіруге мәжбүрледі. 
Дегенмен, мәскеуліктер 1558 жылы Ливон соғысының басталуына 
байланысты Дешті Қыпшақтағы мүдделеріне бұрынғыдай қарай 
алмады.

Осы кездерден бастап Хақназар ханның шығыс Дешті 
Қыпшақтағы саяси белсенділігі күшейе түседі. Ол Моғолстан ханы 
Әбді Әл-Керіммен соғысып, бірнеше рет жеңіліс тапқанымен, оған 
мойымай солтүстікке қарай қоныстанады да, қайтадан соғысқа 
дайындалады.

Ноғайтанушы А.Исиннің айтуынша, 1557 жылы қазақ 
жасақтары Жайықтан өтіп Ноғай Ордасына соққы береді326. 
Ноғай мырзалары мұндай соққыны күтпеген болатын. Қапелімде 
дұрыс қарсылық көрсете алмай астрахандық воеводалардан ко-
мек сұрайды. Отты қарумен қаруланған олар қазақтар шабуылын 
тойтарады. Хақназарды бұл жолы бірқатар ноғай билеушілері де 
қолдаған болатын. Олар Шейх-Мамай ұрпақтары болса керек. 
Жоғарыда келтірілген Ысмайыл сөзінің сыңайы соны аңғартады. 
Егер де Хақназардың жас күнінде ноғай мырзаларының қолында 
тәрбиеленгендігі, яғни Шейх-Мамай әулетінде өсіп-өнгендігі рас 

326 Исин А.Взаимоотношения между Казахским ханством и Ногайской Ордой в ХVІ в. 
Автореф. канд. дисс.А.-А.,1988. - С.25.
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болса, оның ең алдымен, осы отбасы мүшелеріне көмектесетіндігі 
баршаға аян. Шейх-Мамай ұрпақтары негізінен әкелері сияқты 
Жем бойында елдің шекарасын күзету міндетін атқарған еді. Олар 
қазақтарға басқаларға қарағанда жақын әрі тығыз орналасты. Бұл өз 
кезегінде қазақтармен олардың мәдени және рухани байланысын, 
шаруашылық қам-қаракетін жақындастыруды тездетті. Сондықтан 
да ішкі тартыстар кезінде қазақтарға сүйенуі заңды құбылыс еді. 
П. Бутковтың хабарлауынша, Жем бойындағы ел (жембойлықтар) 
Үлкен Ноғай Ордасынан өзара қырқыстар нәтижесінде бөлініп 
шыққан327. Тек жембойлықтар ғана емес одан өзге де тайпа-
лар қазақтар құрамына толығымен кіре бастаса керек. Өйткені 
Хақназардың Жайықтан етуіне ешбір қарсылық көрсетілген жоқ 
сияқты. Ешқандай күштердің қарсылығының болмауын батыс 
қазақстандық көптеген тайпалардың Хақназар ханды қолдағанын 
аңғартады. Ал, Сыр өңірінен ертеректе жер иемденіп алған керейт-
тер оның негізгі сүйенуші руларының бірі болуы ғажап емес.

1580 жылдардан кейін Хақназар туралы ешбір деректерде ай-
тылмайды. Сонда да болса оның дәуірі ноғайлы, Кіші жүз тари-
хында өшпес ізін сақтап қалған сияқты. Олай дейтініміз, біздің 
ойымызша Қасым хан тұсында басталған этникалық үрдістер 
Хақназар хан ел билеп тұрған кезде өз жалғастығын тапқан бол-
са керек. Бірқатар зерттеушілердің айтуынша, Хақназар хан 
елді қайтадан ұлыстарға бөліп, яғни жүздерге жіктеп өзіне елді 
басқаруға қолайлы жағдай жасаған.

Осы уақыттарда керейт секілді тайпалар оны қолдап тұрды 
деп айта аламыз. Жазба деректерде олар жөнінде мардым-
ды ешбір мәлімет кездеспеуін, ең алдымен, тарихи оқиғалар 
баяндалғанда көбіне оған қатысқан адамдардың (би, мыр-
за, т.б.) әрекеті сипатталатындығымен түсіндіруге бола-
ды. Ру-тайпалар туралы мағлұматтар да тек осындай ірірек 
тұлғалар қатысқан оқиғалар айтылғанда көрініс беріп қалады.

Біз орыс деректерінде азды-кемді ұшырасатын 
Ноғай Ордасындағы "жетіру" деген мағына беретін 
бірқатар ру-тайпаларға тоқтап кетсек дейміз. Себебі, 

327 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по1803 г. Ч.І.СПб., 1869. 
-С.170
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оқырман қауым арасында мұндай жайттарды аздап болса да шатас-
тыру байқалады. Соның бірі- «едисан» тайпасы («ордасы» деуге де 
болады).

Бұл сөздің этимологиясын анықтау күрделі де қиын іс. «Еди» 
сөзі қазақша «жеті» деген мағына беретінін ешкім де жоққа 
шығара алмайды. Ол тіпті көптеген түрік тілдес халықтардың 
тілінде де осындай мағына береді. Ал «сан» сөзін зерттеушілер 
сан, мындық, он мындық, миллион, т.б. деп мағыналайды. 
Біздіңше бұл ең алдымен, күшейту, әсерлеу үшін пайдаланы-
латын топтық немесе топтау мағынасында қолданылған сөз 
болуы да мүмкін. Бәлкім сансыз, не болмаса ұлыс, бау, т.б. 
сөздердің баламасы шығар. Қайткен күнде де, мұны тарихшы-
лар тіл мамандарымен бірлесе отырып шешкені жөн сияқты.

Ноғайлар бұл бірлестікті «йети сан» деп атаған. Ғалымдардың 
көпшілігі бұл жерде «жеті ру» сөзі ешқандай дау тудырмайды деп 
есептейді. Белгілі ғалым В.Трепавлов : «Именно так понятие «еди-
сан» переводилось в русских документах ХVІ в. («семь родов», «се-
миродцы» — см.,например:АИ, т.З. С.444; ПДК, т.1, С.513) и объ-
яснялось ставропольскими ногайцами в начале XX в.»328 —дейді.

Ал Н.Г.Волкова "едисан" -аумақтық топтың атауы, кейіннен  ол 
этникалық мағынаға ие бола бастаған деп пайымдайды329. Еди-
сандар орыс деректерінде ХVІІ ғасырдан бастап жиі аталады. Бүл 
уақытта олар Астрахан төңірегін қоныстанған еді. В. 'Грепавлов: 
"Едисанов никогда не смешивали и с юртовцами, когда те удостаи-
вались специального внимания в источниках четко значатся "еди-
саны и юртовские татаровя",... которые вместе и составили в пер-
вой трети ХVІІ в. этническую основу астраханских татар" деген 
болатын330.

Енді осы пайымдауларды талдап көрейік. Жалпы алғанда, Орта-
лык Азиядағы көптеген тайпаларда жеті руға негізделген бірқатар 
бірлестіктер болғаны мәлім. Олар қырғыздардың сарыбағыш, 
түрікмендердің салар тайпаларында сақталса, қазақтарда, 
башқұрттарда, қарақалпақтарда жеті ру тайпалары аталады.

328Трепавлов В.В. История Ногайской Орды.......-С.435
329 Волкова Н.Г. Этноними и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. - 

С.84
330 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды......-С.436
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Жоғарыда аталған авторлар ресейлік дипломатиялық дерек-
терде ноғай жұртына едисандардың қосылмай бөлек тұрғандығын 
айтады. Яғни, олардың туыстығы шамалы болған сияқты. Соған 
қарағанда бұл тайпа қазақ сахарасынан Астрахан маңына қоныс 
аударған деуге толық негіз бар. Бәлкім, олардың бір бөлігі 
Қазақстанның батыс өңірінде қалып, Кіші жүз құрамындағы жеті 
ру тайпасының негізін қалаған шығар. Едисандар құрамындағы 
басты рулар маңғыттар, мажарлар, келеші, кенегес, тоғай, кішлік, 
кілбейін, қаңлылар еді. Бірақ олардың саны Ноғай Ордасы 
күшейіп тұрған замандарда өзгерістерге ұшырап, яғни көбейіп 
тұруы да мүмкін ғой. Едисанды басқарған ру басылары жаңа 
жерлерді, өңірлерді өздеріне қосып алғанда жергілікті руларды да 
өз тәуелділігінде ұстап отырғандығы анық. Мұндай рулар саяси 
жағдайларға байланысты бірте-бірте оларға сіңісіп кетуі де немесе 
біраз уақыттардан соң бөлініп шығуы да ықтимал.

Тарихи мағлұматтар едисандардың өте үлкен бөлігі шамамен 
ХVІІІ ғасыр бас кезінде Бессарабияға барып қоныстанғандығы 
жөнінде хабар береді. Әйтсе де олардың біразы Қазақстанның 
батыс бөлігінде қалуы мүмкін екендігін жоққа шығармаймыз.

Сондай-ақ ноғайлықтар арасында болған едишкуль (ресейлік 
мұрағаттарда осылай аталатындықтан атын өзгертпей беріп 
отырмыз-АТЗО.) ордасына да назар аударуға болады. Мұнда да 
оның түбір сөзі "жеті" деген мағына береді. Бұл жерде ғалымдар 
арасында (Баскаков, Щеглов, Смирнов, Трепавлов т.б.) оған 
"жеті күл", "жеті үшбұрыш", "Жетікөл маңының тұрғындары", 
"жеті ішкі ұл", "Жетістің құлы" секілді түрді мағыналар берілген.

Осы бірлестіктің құрамында болған руларды анықтауда 
да едәуір керағар пікірлер бар. Кейбір зерттеушілер оған 
негізінен мин, қыпшақ, бұрлақ сынды рулар кірді деп есептейді.

Өкінішке орай, бұл бірлестіктің рулық құрамы жай-
лы толымды мәліметтердің болмауы, қазақтардағы Жетіру 
ішіндегі керейт сынды рулармен байланысын анықтап дәйекті 
тұжырымдар жасауға мүмкіндік бере қоймайтындығы рас.

Бұл проблемалар болашақта ғалымдар тарапынан зерттелуі 
қажет деген ойдамыз. Ең алдымен, ұлыстардағы тайпалар құрамы 
анықталар болса, онда қазақ халқының этногенезіне қатысты 
бірқатар дүниелердің басы ашылар еді.
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Қазақ халқының құрылуына әртүрлі тайпалық одақтар мен 
ұлыстардың құрамыңда болған біртектес түркі тілді рулар мен 
тайпалар өзіндік әсерін тигізді.Осындай ортағасырлық Қазақстан 
тарихында орын алған аса маңызды оқиғалардың бірі Ноғай Орда-
сынан бөлінген тілі, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі ортақ рулардың бір 
тобының қазақ халқының құрамына қосылуы болып табылады.

Қазақ хандығы құрылған және күшейіп, нығайған кезде 
оның батыстағы көршісі Ноғай Ордасы әлсіреп, ол мемлекет-
те ыдырау процестері жүріп жатқан болатын. ХVІ ғасырдың ба-
сында ноғайлар ішінара бір-біріне тәуелсіз үш бөлек ұлысқа 
бөлініп көшіп жүргені белгілі. Бірақ кезінде негізі мықты болған 
бүл мемлекет әлі де болса біраз уақытқа дейін өмір сүрді.

Ноғайлар Солтүстік Кавказға жақын далалық аумақтарды 
және Еділ, Жайық бойларын мекендеді. Ал қазақтардың 
батыстағы шекарасы Еділдің төменгі ағысына дейінгі жерлер-
ге жетті. Ортағасырлық «Михман наме Бухара» дерегінің ав-
торы Рузбиханның мәліметіне сүйенсек, қазақтар жаздыгүні 
екі-үш ай бойы Еділ бойындағы ұшы қиырсыз кең далаларда 
көшіп жүретіндігі жайында айтылады. Ортағасырлық орыстың
"Книга Большому Чертежу" атты еңбекте : " ... А промеж озе-
ро Акбашлы и реки Саук, и озеро Аккол и по обе стороны реки 
Кендерлика, и реки Сарсы, и песков Каракум, на тех местах, на 
600 верстах, кочевье Казацкие Орды... А от верху реки Бузвулука 
на полях и до Синего моря, кочевья все Больших Ногаев" деген 
мәлімет бар. Біз бірақ бұл мәліметті шартты түрде берілген ше-
кара деп түсінуіміз керек. Себебі олардың арасында белгіленген 
бір аумақтар болмады. Ру-тайпалар араласып, көрші тұрып, кей 
ауылдары бірге де көшіп жүрген. Олардың арасында қыз алы-
сып, қыз берісу кең етек жайды. Ішінара азды-кемді қақтығыстар 
орын алғанымен жалпы алғанда қазақтар мен ноғайлар тату 
түрған сияқты. Олардың жауға да бірге аттанғандығы жайын-
да мәліметтер бар. Орта Азиялық тарихшы Абдаллах бен Али 
Насруллахидың мәліметтерінде Қасым хан әскері негізін қазақтар 
мен ноғайлар құрайтындығы жайында мағлұмат кездеседі.

"Өзара туыс екі Орда-ноғайлар мен қазақтардың бірге 
көшіп жүрген уағы қазақ эпосында қой үстінде боз торғай 
жұмыртқалаған алтын заман ретінде еске алынады деп жаза
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331 Мағауин М. Қазак, хандығы дәуіріндегі әдебиет. Жоғарғы оқу орындары 
студенттеріне арналған оқу құралы. - Алматы: «Ана тілі», 1992. -38-б.

ды Шоқан... Екі халықтың этникалық құрамы бірдей-тін 
(ноғайлардың рулары, найман, арғын, қоңырат, қыпшақ, алшын, 
қытай, қаңлы, алаша, тама, керейт, керей, бозоғлы керей, оңғар 
найман, қарт қазақ), тіліндегі, салтындағы айырмашылық жоққа 
тән еді. Сондықтан көңіліне билеушісі жақпаған рулар бір ұлыстан 
екінші ұлысқа ауып өте берген. Бұл ағым көбіне қазақтан ноғайға 
қарай емес, керісінше болған»331.

Әсіресе, Ноғай Ордасындағы тайпалардың Қазақ хандығының 
құрамына көп өте бастауы ХV І ғасырдың ортасында кең етек жай-
ды.

Осы дәуірлердегі қазақ-ноғай қарым-қатынасына бай-
ланысты М.Мағауин өзінің төмендегідей ойын білдіреді: 
«Орыстарға қарсы партияның басшысы ұлыби Жүсіп (қазақ 
эпосындағы Орақ) пен орыстарға икем партияның басы Исма-
ил бидің арасындағы ұзаққа созылған күрес Жүсіптің өлімімен 
(1555 ж. февраль) аяқталған еді. Осы оқиғаның нәтижесінде
туған аласапыран кезінде Жүсіптің, оның туған ағасы Мамайдың 
(1549 жылы өлген), немере ағасы Астраханды билеуші 
Жаңбыршының жақтастарының дені қазақ хандығыңа өтіп кетеді. 
"Туыстарымның көбі қазақтарға шығып кетіп, қазір менің өзіммен 
жауласып жүр", - деп жазады Исмаил Иван Грозныйға 1557 
жылы. Бұлардың саны өте көп болуы керек". Бұл мәліметтерден 
біз ноғайлы елінің құрамындағы көптеген тайпалардың қазақтар 
жағына өтіп кетіп отырғандығын байқаймыз. Жекелеген рулардың 
қоныс аударулары туыстас бір елден екінші елге өтіп отыруы 
сол дәуір үшін үйреншікті құбылыс болды. ХVІІ ғасырдың орта 
шенінде де Ноғай Ордасынан қазақ халқының құрамына көптеген 
рулар қоныс аударды. Торғауыттар Еділғе келгенде ноғай елінің 
біраз рулары осы қалмақтардың қол астына өтіп, негізігі бөлігі 
Еділдің Қырым бетіне өтіп кеткен еді. Ал осы торғауыттардың 
бағынышты болып қалған рулар бірнеше жылдан соң қазақтардың 
құрамына қосылады. Осы оқиғалардың ішінде Кіші жүздің 
өзге де руларымен қатар керейттер де қатысты. Ноғай елінің 
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құрамындағы рулардың қазақ халқының құрамына қосылуы 
жайында ойлар айтқанда, бұл рулар қазақ халқының ішіне сіңіп 
кеткендігі жайында ой қалыптасуы дұрыс емес. Себебі орта 
ғасырларда осы екі ел оның құрамындағы рулар мен тайпалар үшін 
бір ұғымды білдірді. Оған дәлел екі халыққа да ортақ фольклор 
мен әдебиет және олардың Алтын Орда дәуірінен ХVІІ ғасырға 
дейінгі тарихының бірлігі.

Жоғарыда Ноғай Ордасының құрамындағы керейт тайпасының 
тарихын қорытындылай келе, бұл елден Қазақ хандығының 
құрамына көптеген ру-тайпалар ХVІ - ХVІІ ғасырдың басында 
жаппай өткен деуге болатын сияқты. Керейттер негізінен Кіші 
жүздегі Жетуру бірлестігінін құрамына осы кездері кірсе керек.

§ 6. Қазақ-жоңғар қатынастары кезіндегі керейттер

ХVІІ-ХІХ ғасырлардағы Қазақстан тарихы сан қырлы сипаттағы 
оқиғаларға толы. Олардың қатарына қазақ-жоңғар қатынасы, Тәуке 
ханның бір орталыққа біріккен мықты мемлекет құру жолында 
жүргізген іс-шаралары, ХVІІІ ғасырдың 30-70-жылдарында қазақ 
билеушілерінің едәуір бөлігінің Ресей империясының басшылығын 
ресми түрде тануы, осы билікті мойындаған алғашқы кезеңдерден-
ақ бастап жүргізген қазақ халқының ұлт-азаттық күресі, хандық 
биліктің жойылуымен байланысты қазақ даласында мемлекеттігін 
сактап қалу жолында жүргізген күресін жатқызуға болады. Бірақ 
осы оқиғаларға байланысты көптеген зерттеулерде халқымыздың 
тарихы Еуразия халықтарына дүниежүзілік тарих ұғымынан бөлек 
көзқараста қараған Ресей ділінің тұрғысынан түсіндірілді. Бұл 
кезенде қазақ халқының алдында елдігін,бірлігін сақтап ел болу, 
немесе басқа мемлекетке бағынышты құл болу мәселесі тұрды.

Ресей тарихнамасында қазақ халқының жоңғар хандығына 
қарсы жүргізген күресі жалпылама түрде көрініс тапты. Бұл екі 
мемлекеттің арасында орнаған қатынастар жүйелі түрде емес, 
үзік-үзік көріністер түрінде беріліп отырды. Осы оқиғаларға 
байланысты зерттеулер XIX ғасырдың аяғы XX ғасырдың ба-
сында М.Ж.Көпеевтің, Ш.Құдайбердіұлының, М.Тынышбаевтың, 
М. Дулатовтың, Ә. Бөкейхановтың еңбектерінде қарастырыла 
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332 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз һәм хандар шежіресі. Алматы, 1991; Тынышпаев 
М. Метериалы по истории киргиз-казахского народа. Ташкент, 1925

333 Тынышпаев М. Великие бедствия (Актабан-шұбырынды).- Алма-Ата: «Жалын», 
1992.

334 Златкин И.Я. История Джунгарсого ханства. - М., 1983; Моисеев А. Джунгарское 
ханство и казахи ХVІІ-ХVІII вв.- Алма-Ата, 1991.

бастады332. М.Тынышбаевтың осы мәселенің зерттелуіне қосқан 
үлесін ерекше атап кетуіміз керек333. Кеңестік тарихнамада бұл 
мәселелер И.Я.Златкиннің, Н.Г.Апполованың В.Я.Басиннің, 
В.А.Моисеевтің еңбектерінде қарастырылды334. Осы дәуірлердегі 
оқиғаларға байланысты еңбектерде Ресей империясының Қазақс-
тан аймағында жүргізген саясатының мәні қазақ хандықтарының 
Ресеймен экономикалық және саяси байланыстарын нығайтуға 
бағытталған әрекет деп түсіндірілді. Қазақ далаларына жіберілген 
әскери-барлау экспедицияларының мақсаты “ғылыми” бағытта 
болғандығы жөнінде пайымдаулар орнықты. Ал шын мәніне, 
келгенде Ресей империясының қазақ далаларына жіберілген 
экспедициялары барлау мақсатында және осы аумақтағы жерлерді 
біртіндеп Ресей құрамына қосып алуды көздеген еді.

Жоңғарлар мен қазақтардың саяси қарым-қатынасы 
Ш.Ш.Уәлиханов, М. Тынышбаев, В.А. Моисеев, И.Я.Златкиң 
В.Я.Басин, т.б. ғалымдар ізденістерінде жан-жақты сипатталған.       
Жекелеген жайттары М.Қ. Қозыбаев, Ж. Қасымбаев, т.б. зерттеу-
шілер еңбектерінен көрініс тапқан. Жоңғар-қазақ соғыстарын 
кейбір ғалымдар (М.Мұқанов, т.б.) "жүз жылдық соғыс" десе, енді 
біреулері (М.Мағауин) "екі жүз жылдық соғыс" деп те атайды. 
Қазаққа зор зардаптар әкелген бұл соғыс жайлы, оған қатысқан ай-
бынды батырлар туралы бұқаралық ақпарат құралдары мен ғылы-
ми басылымдарда соңғы жылдары көп айтылып жүр. Нәтижесінде 
қомақты да іргелі басылымдар шоғыры жинақталғанымен, бірде-
бір қазақ ру-тайпасының осы уақыттардағы рөліне қатысты зерт-
теу жүмысы жоқ десе болады. Мұның өзі рудың немесе тайпаның 
сыртқы жауларға қарсы қозғалысын бөліп тастап дәріптеу 
мақсатынан емес, қазақ тарихындағы кейбір проблемаларды 
тереңірек қарастыру және талдау қажеттілігінен туындайтындығы 
анық.
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Жетіру, оның ішінде керейттердің қазақ-жоңғар қатынастары 
дәуіріндегі орнын суреттемес бұрын Жоңғар мемлекеті жайында 
азды-кемді мәліметтер бере кеткеніміз жөн сияқты. Бұл оқырманға 
сол кездегі саяси мән-жайларға қанық болып отыруы үшін қажет 
деген ойдамыз.

Жоңғарлар батыс Монғолияны мекендеген ойрат тай-
паларына жатады. Ойраттарға қатысты алғашқы деректер 
1204 жылдан кездесе бастайды. Олар Шыңғысхан әскерінің 
сол қанатын құрады. Сол қанат деген сөз моңғол тілінде 
«жоңғар», яғни сол қол деген мағына береді. Жоңғария де-
ген атаудың түп-тамыры осы мағынамен тікелей байланысты.

1368 жылы Жүңғоны билеген Иуан патшалығы құлағаннан 
соң Моңғолияда өзара қырқыс өріс алады. Шыңғыс моңғол 
жоңғарларымен мен Батыс моңғол билеушілері Жүңгоның ішкі 
өлкелеріне келетін керуен жолын билеуге таласты. ХV-ғасырдың 
алғашқы жартысында батыс моңғол (ойрат) билеушілері Тогоан 
(1418-1440), Есен (1440-1455) жеңіске жетіп, бүкіл Моңғолияға 
билік жүргізді. Алайда, ойраттардың билігі онша ұзаққа созылған 
жоқ335.

ХVІ ғасырда ойрат тайпаларының бір бөлігі Қазақ 
хандығына тәуелді болды. Орыс патшасы Иван ІV-нің Ноғай
ұлыстарына жіберген елшісі Данил Губин 1536 жылы Мәскеуге 
қазақтардың күштілігі және олардың ойраттарды бағындырғаны 
жөнінде хабарлаған336.

ХVІ ғасырдың ақырында ойраттар Торғауыт, Дорбыт, Қушауыт, 
Шорыс деп аталатын төрт ірі тайпалық бірлестіктен тұрды. 
Торғауыттар - Тарбағатай тауынан шығысқа қарай созылған 
жерлерді, Дорбыттар - Ертіс өзенінің басын, Қүшуыттар -қазіргі 
Үрімжі маңын, ал Шорыстар - Іле өзенінің басын қоныстанды.

ХVІІ ғасырдың басында шығыстан жаңа көшпелілер тобының 
келуіне байланысты ойраттар күшейіп, қазақ жерлеріне ашық 
шапқынышылық жасай бастайды. Бұл кездері ойраттардың 
бытыраңқы болуына байланысты олар қазақ билеушілерінен көп 
жағдайларда жеңіліс тауып отырған. 17-ғасырда ноғайлармен 

335Қазақтың көне тарихы. -Алматы: Жалын, 1993.- 266-б.
336Қазақ Совет энциклопедиясы. Т.4.- 476-б.
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біріккен қазақ хандарының қолы оларды Тобыл өзеніне дейін 
ығыстырды. Тобыл воеводасының елшісі Яков Буголаковтың айту-
ына қарағанда, ойрат тайпалары 1624 жылы қазақтың Тұрсын мен 
Есім хандарымен келісімге келіп, бітім жасауға елшілер жіберген.

ХVІІ ғасырдың жиырмасыншы жылдарының бас кезінде 
торғауыттар Сібірдің оңтүстік шекарасына келіп, 30-жылдары 
Оралдан өтіп Еділдің сағасында қалмақ хандығын құрады. 
Оларды қалмақтар деп атай бастайды. 1627 жылы ойрат-
тар одағы ыдырайды. Қалмақтар батысқа, хошуттар Тибет-
ке кеткен, ал жоңғарлар немесе шорыстар Жоңғарияда қалған.

1620-1630 жылдардың басында бытыраңқы ойрат тапала-
ры біріге бастайды. Осы үрдісті бастаған Харахұлайдың бала-
сы Батұрдың тұсында (1635-1653) ойраттар едәуір күшейді. Осы 
бірлестіктегі ойраттар тайпасының одағы жоңғарлар деп атала ба-
стады.

Осы кезде Қазақ хандығының Тәуекел ханның мұрагері Есім   
хан мен Тұрсын хан арасында орын алған алауыздықтың 
нәтижесінде әлсіреуі, жоңғарлардың күшеюіне қолайлы жағдай 
туғызады.

ХVІІ ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырда жоңғарлар күшейіп 
алды. ХVІ ғасырда ойраттардың біраз бөлігі қазақ билеушілеріне 
бағынатын болса, енді қазақ тайпаларының біраз бөлігі жоңғар 
қонтайшыларына бағынып, оларға алым-салық төлеп тұруға 
мәжбүр болды.                                                                                                                  

Қазақ және жоңғар халықтары арасындағы қақтығыстардың 
тамыры ХVІ ғасырдың бірінші жартысынан, 1758 жылға дейінгі 
ұзақ мерзімге созылады. Егер қалмақтардың батысқа қоныс аудар-
уын қоссақ бұл қатынастардың уақытын 1771 жылға дейін созып 
қарастыруымызға болады.

Батур қонтайшы билік құрған тұста (1635-1653) қазақ-жоңғар 
қатынастары шиеленісе түсті. Жоңғарлар осы тұста қазақтарға 
қарсы үш жойқын жорық ұйымдастырып, Қазақ хандығы мен 
жоңғар хандығы арасында қанды соғыстар орын алды. Осындай 
соғыстардың бірінде Қазақ ханы Жәңгір қолға түсіп, құтылып 
кетеді. Бұл соғыстар шамамен 1635, 1643, 1652 жылдары болды.

ХVІІ ғасырдың соңына таман жоңғар-қытай қарым-қатына-
сының қатты шиеленісуіне байланысты қазақ даласында біршама
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тыныштық орнаған еді. Бұл тыныштық жоңғар билеушісі Сыбан 
Рабдан тұсында бұзылып, ол қазақ даласына жеті дүркін үлкен ша-
буылдар ұйымдастырады. Нәтижесінде ХVІІІ ғасырдың алғашқы 
ширегінде жоңғар шапқыншылары қазақ халқын «Ақтабан 
шұбырынды» апатына душар етті. Бұл заманның қайғылы тарихы 
бізге Қожаберген Толыбайұлының (1663-1762) «Елім-ай» толғауы 
арқылы жетіп отыр.

Торғауыт, Жоңғар, Ойрат -бәрі қалмақ, 
Орыстар мен қытайды жүрген алдап. 
Сол екі елден алған соң дәу мылтықты, 
Келеді жолдағы елдің бәрін жалмап.

Шыңдарын Алатаудың бұлт басты,
Кез болып қысаңшылық қазақ састы.
Жау қалмақ шегірткеше қаптап кетіп, 
Қайран ел есі шығып көше қашты.

Қырылу Алакөлден басталып тұр,
Қазақтар жау қалмақтан жасқанып тұр.
Орыстар мен қазақтарға арқа сүйеп,
Ит қалмақ сол екі елден күш алып тұр.

Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламада, Жетіру ұлысын 
атақты Тама Есет Көкұлы билегені мәлім. Ол кезде Тайлақ 
та аты шыққан батырлардың бірі еді. Оның қалмаққа қарсы 
жасаған жорықтары ел есінде. Қазақтың атақты батыры Тайлақ- 
Әбілқайыр, Абылайлармен қатар иықтаса жүріп жау қайырған 
керейт бірегейі. Оның қабірі Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданы, Қуандарияда Ақтайлақ кезең деген жалғаз төбеде жа-
тыр. Рабиға анамыздың ұрпақтарынан неше дүркін щешен, би-
лер, әруақты батырлар, көреген әулиелер, хандар, бектер шықты. 
Ұмытқанымызды Алла өзі кешіргей! Мысалы, Шаужайлының 
ұрпағы Ашамайлы Керейттен Нысанбай жырау (Кенесары Наурыз-
бай жырының авторы), сондай-ақ, Қабай ұста қазақтың қалмақпен 
болған отан соғысында зеңбірек құйып, жасаған. Шаужайлының 
Ерші аталығынан қытай жазбаларында айтылатын Шуай хан туа-
ды. (Бұл кісі турасында тарих арнайы зертеуді қажет етеді). Осы 
Шуай ұрпағынан Ерші Жылуан Бұқара әмірінің қолбасшысы 
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болды. Сандаулы Таздың ұрпағы Жартайдан: Манақ, Тайлақ ба-
тырлар шығады.

Жалпы, осы кезеңнің тарихына байланысты тұлғаларға 
тоқталатын болсақ, Тайлақ есімді бірнеше батырдың болғаны 
белгілі. Керейт Тайлақ батырға байланысты мәліметтерді іздестіру 
барысында төмендегідей мәліметтерге сүйендік.

«Тайлақ Бекежан ұлы (ХVІІІ ғ-да өмір сүрген, т. -ө.ж.б.) -ба-
тыр, қолбасшы. Тайлақ-Шекті Бекежан батыр Айбекұлының 
бәйбішесі Салихадан туған үш ұлдың бірі. Тайлақтың ғұмыр 
баяндық деректері жете зерттелмеген. Жазушы М. Есламғалиұлы 
халықтық шежіре деректері мен тарихи жырлардағы мәліметтерге 
сүйеніп, 1729-30 ж. жоңғарлармен өткен шайқастарда Кіші жүздің 
қолын басқарған Тайлақ және оның ағалары Байрақ, Қайрақ ту-
ралы мағлұматтар «Қыз жібек» дастанының Сегізсері нұсқасында 
«Елім-ай» және Ж.Жабаевтың «Саурық-батыр» жырында ішінара 
кездеседі. Соңғы жырда Тайлақтың шапырашты Саурықпен 
тізе қосып, қалмақтармен соғысып жүргені айтылады. Көрнекті 
жазушы Ә.Кекілбаевтың «Үркер», «Елаң-алаң» романдарын-
да негізінен керейт Тайлақты сюжет арқауы етіп, шекті Тайлақ 
туралы бір оқиға үстінде ғана әңгіме етіп өтеді. Сырым ауд. 
Шілтерті елді мекені маңындағы Тайлақ атанған ауыл бар. Оның 
іргесінде қорым да солай аталады. Қорымның атауы жөнінде 
әртүрлі пікірлер бар. Бір шежіре  бойынша, онда шеркештің, ал 
енді екіншісі бойынша, байбақтының батыры жерленген. Тағы 
бір дәлелденбеген ауызекі деректе-қорымдағы ескерткіші жоқ 
Үлкен обада Бекежанның, оның аяқ жағындағы үш обада бала-
лары Байрақ пен Қайрақ және Тайлақтаң  мүрделері жерленген
делінеді337. Ә. Балабитегінің "Кіші жүз Керейт Тайлақ ба-
тыр" атты мақаласында да қызықты мәліметтер кездеседі338.

Осы мәліметтерді негізге ала отырып Ә.Кекілбаевтың 
шығармасынан Тайлақ батырға байланысты үзінді келтіреміз-
"Шіркін, ойраттың басына әңгір таяқ орнатып баққан сол бір 
кемдікүнгі дәуренде қазақтан талай марқасқалар табылып еді-ау! 
Бүның баяғыдағы тау інінде құлжаға таласып танысатың таудағы 
қүрдасы Тайлан әкесі Мәтіге тартқан көзсіз батыр болып шықты. 

337 Батыс Қазақстан облысы энциклопедиясы. - 479-б.
338 Балабитегі Ә. Кіші жүз Керейт Тайлак батыр // Нұр. сәуір.
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Тайлан  бірақ, Мәтідей емес, қапсағай. Аяқ-қолы жеңіл. 
Әншейінде сүзетін бұқадай көзін алартып, сыздап үндемей 
діңкеңді құртатын бір тоға жігіттің айқайлап жауға тигенде 
қимылына көз ілеспейді. Құдайдың бір қиын-қыстау жерлерінде 
жанары жалт-жұлт жанып, аруақтанып алады. Тауда туып, таста 
өскен неме, әсіресе, ұрымталды білгіш. Киядан тиісер киындар-
да ылғи сол жүргені. Содан да болар, екі жылдың ішінде Тайлан 
аты ұмытылып Таутайлақ атанып кетті. Қазір қазақта орта жүздегі 
қанжығалы Бөгенбай, қаракерей Қабанбай, шақшақ Жәнібек, 
бәсентин Малайсары, Ұлы жүзде Саурық, Райымбек, Кіші жүзде 
табын Бөкенбай, тама Есет, байбақты Шолан, адай Ақпан,Сабытай, 
Табылды, Есенқұл, беріш Есболай, Итемген, әлім Киікбай, Жаулы-
бай, сосын осы Тайлан дегенде ішкен астарын жерге қоймайтын 
кісі жоқ. Оларды жұмыр басты пенде емес, аспаннан екі аяқтары 
салбырап түскен жер құдіреттей көреді. Олар туралы шығармаған 
аңыз лақаптары қалмаған»339.

Тайлақ батырға байланысты мәліметтерді жинау негізінде, 
жоңғар шапқыншылығы тұсында екі Тайлақ батырдың болған-
дығын аңғаруымызға болады. Олар шекті Тайлақ және керейт 
Тайлақ батыр.

Белгісіз бір ақынның жырында:

Босқан елді құрап ап,
Қол бастаған Саңырақ, 
Алладан медет сұрап ап,
Жол бастаған Саңырақ.
Қарсы келген жауына
Қырғын келген Саңырақ.
Анталаған қалмаққа, 
Сүргін салған Саңырақ. 
Тайлақ батыр екеуі,
Серік болған Саңырақ. 
Екеу ара достығы,
Берік болған Саңырақ! -

339 Кекілбаев Ә.Үркер.- Алматы: "Жазушы" баспасы, 1981 - 2005. - 20 .- 139-б.
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340 Балабитегі Ә. Кіші жүз Керейт Тайлақ батыр // Нүр. - 2005. - 20 сөуір.
341 Т.Ізтілеуов. "Бес ғасыр жырлайды"
342 Ашанұлы Қ. Манақ батыр // Түркістан

деген жолдар кездеседі.
«Тарих бетін сөйлетсек, 1727 жыл олар жоңғардың Шона 

Доба бастаған қалың қолына қырғидай тиіп, тоз-тозын шығарған. 
Сөйтіп, жеңіс Сыр бойының батыры Тайлақ пен оның жиені, Ұлы 
жүз ошақты Саурық батырдың үлесіне тиген. Бұлар жоңғарлармен 
шайқасқан жер Бұланты мен Білеуті деген жер болатын. Бұл екеуі де 
өзен еді. Соның «Қарасиыр» деген жері -шайқас орны еді.... Халық 
жазушысы, үлкен саясаткер Әбіш Кекілбаев Кеңес Одағы кезінде 
жазған «Үркер» атты кітабында Тайлақтың әрі мерген, әрі жүректі 
де батыл, батыр болғанын, оның әкесі билігі туралы кеңінен айта-
ды. Тайлақ Әбілқайыр ханмен замандас болатын. Оның арғы атасы 
Дулат батыр болатын.» -деген мәліметтер береді Ә.Балабитегі340.

Ал Манақ батырға байланысты мәліметтер «Манақ батыр» 
жыры арқылы бізге жетіп отыр:

«Батыр Манақ болып ед,
Мен керейттің беліндей.
Болған ерге оп-оңай
Өрді оймен тең қылды. 
Ысырапылдың желіндей
Болады ойдан күй артық. 
Ер-арғымақ, ел сіңір 
Қайратты оның шеліндей. 
Қалай да болса қадірлеп
Көргендер көкірек көтермей
Иілетін еді келіндей» 341

Сондай -ақ Қ. Ашанұлының Манақ батырға арналған мақаласы 
бар342. Әз Тәуке хан тұсында ханның бас пірі болған Мүсірәлі 
сопының да үш жүздің басын қосып, халық бірлігін сақтауда 
қосқан үлесі мол. Тәуке ханның "Жеті жарғысының" Шариғатқа 
негізделіп жасалуы, осындай діндар адамдардың ықпалы. 
Мүсіралы сопы заманының білімді адамы болып қана қоймай, ол 
ғылым мен білімнің халық арасында таралуына да септігін тигізуді 
мақсат еткен.
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Тәуке хан тұсындағы қазақ ру-тайпаларының қарым-қатынасын 
ұғыну мақсатында Ә.Кекілбаевтың шығармасының үзінді 
келтіреміз: «Сол жолы зауза айында Күлтөбеде өткен жиында қазақ 
қауымын қанын қарайтып жүрген тағы бір күбірткенің ауызы алы-
нып еді. Ол кезге дейін Тама, Табын, Кердері, Керейт, Жағалбайлы, 
Тілеу, Рамадан, Керей, Уақ, Тарақты рулары үш жүздің үшеуіне де 
жатпай, шөре-шөре хал кешіп келген-ді.

Мал жарықтық шөп көп өкен жерге емес, көз көп түскен жер-
ге бітетін секілді. Ызғын дай іргелі рулардың арасында ықтап 
өткен әлгі ауылдар бас аяғы аз уақыттың ішінде мал басып, жұрт 
жаңартып көше алмайтындай күйге жетті. Қызылқұмның бұта-
бұтасының арасына кенедей толып кеткен Тама, Табын, Кердері, 
Керейт, Жағалбайлы, Рамадан, Тілеудің малын найзасы ұзын 
Әлім мен Байұлы талады. Сарысу бойын шаңдатқан Керей, Уақ, 
Тарақты жылқысын азулары алты қарыс Арғын, Қыпшақ, Қоңырат, 
Найманның тақымында кетті. Қазақтың үш жүзі жылына екі мәрте 
бас қосатын алаш алқасында әлгі айтылған «егей рулардың» 
жылап-сықтамай, көкірегі қайқы, басы шалқақ «аталы рулардың» 
беттерінде иманы бар игі-жақсыларының шие дей боп қызармай 
қайтқан кезі болған емес. Ел ұстаған кәрі билер көптен бері соны 
ойлап күбірлесуші еді. Кәрі билердің арғы көмейлерін айтпай ұғып 
қойған жас нояндар құрықтарынан шығып кеткелі тұрған кешегі 
майбөксе жылы-жұмсақ ауылдарға: «Қап, бөлем, сендерді ме!» 
- деп тістерін қарш-қарш қайраулы. Жігіттерін сойылға жығып, 
жүйріктерін мініп кетуді әдетке айналдырып алды. Табын мен 
Таманың үйір-үйір жылқысына көздерін көптен сұқтап жүрген 
алты шектінің ығай мен сығай сүлейлерінің арасында жүретін 
Мамайдың әлгі қарс жабық қабағының арғы жағындағы томырық 
мұз салықындықытын сыры да сол еді.

Кәрі билер жас перілердің кіжінгенін қайтсін! Исі алаштың
беліне бес қару асына алар естиярларының алдында қолдарына 
Құран ұстап, қан құсып ант берісті. Үш арыстың төбе билерінің 
оңаша мәслихатынан кейін ортаға Төле би шықты. Бірі Керей, Уақ, 
Тарақтыны талап, біреу Табын, Тама, Жағалбайлыларды талап,    
айыпкер атанып тұрған екі арыстың билері Қазыбек пен Әйтекеге 
қамшыларын көлденең ұстап бас иіп тұруға мәжбүр болды.
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– Бір кезде қазақ десе арланатын жұрт едік, - деп бастады 
Төле.-Енді, міне, қазақ десе, мақтанатын күнге де жетіп отыр-
мыз. Сөйткен қазақтың  не төбе шашы дудырап жерден шыққан 
ештеңесі жоқ,       не екі  аяғы салбырап көктен түскен ештеңесі жоқ. 
Арғы жағы Алтайдың тарғыл тауынан өрбіген алты алаш. Бүгінде 
алпыс екі баулы алаш. Оның дәм айдап бармаған жері, баспаған 
тауы, көрмеген дәурені қалды ма! Алтайдан Еділге көсіліп жатқан 
көшпенді даланың бүгін мына пұшпағына бақ бітсе, кеше ана 
пұшпағы дәуірлеген, ертең тағы бір пұшпағының жұлдызы жа-
нып шыға келуі ғажап емес. Оған қарап өткінші бақ басына қонған 
бір өлкенің өзге өлкелерге шекелеп шікірейіп шыға келер реті 
жоқ. Қазір біреуміз ұлы, біреуміз орта атандық екен деп, біреуміз 
ылғый төрде отырамыз, екіншіміз ылғи есікте отырамыз деп ойлап 
қалмайық. Арғы түбі Төбейдің төрт баласы -Қоғам, Құйылдар, 
Мекірейіл, Майқыдан тараған мына Абақ, Тарақ, Қаңлы, Қатаған 
әулеті -бүгін біз Ұлы жүз атаныппыз. Бірақ оған бөркіміз дағарадай 
бола бермесін. Біздің де Құдайдың аузынан, пайғамбардың белінен 
түспегеніміз белгілі. Күні кеше ғана Шағатай балаларының қол 
астында саудагердің базарына, диханның егісіне жақындай алмай, 
аттың жалы, түйенің қамы күн кешкен көшпендіміз. Басқалардан 
артық шыққан атамыз да, артық сіңген еңбегіміз де жоқ. Шағатай 
балаларынан дәурен кетіп, ордамыз он санға ыдырап, төзіп біткенде 
бұрын бір ханға бағынып, бір таққа табынған өзге қонсыларымыздың 
ешқайсысына бұрылмай, сонау Сарыарқадан ауып кеп, іргемізден 
орын алған, сөйлесек тіліміз бір, ұстансақ әдебіміз бір өзіміз 
секілді көшпенді ағайындыларымызға келіп қосылғанбыз. Сонда 
Жәнібек пен Керей әулетінің қол астындағы жұрт баяғыда Шайбан 
тұқымынан құқай көріп, қоныс аударып келгенімізде оң жағынан 
отау тігіп берген ағамыз едіңдер деп үлкен шаңырақ атандырды. Уа, 
арғын, найман, қоңырат, қыпшақ, сендердің де ортадан ойып орын
алдық деп одыраңдай берер жөндерің жоқ. Сендердің де шыққан 
тектерің мен кешкен кептерің әркімге-ақ аян. Алтьің Орда кақ 
жарылып, Жошы тұқымы өзара ұстасып кеткенде Шайбан ба-
лаларын басындырмаймыз деп ат құйрығын үзісіп кеткен Орыс 
хан торпақтарына еріп, Шу мен Таласқа құлағансыңдар. Сонда 
Жетісудағы Есенбұға Шу бойы мең Қозыбасынан қоныс бөліп 
беріп, қоңсы қылған. Бұ жалғанда кімнің басына іс түспей, кімнің
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басынан бақ   көшпей жүр. Алшаңдаған алшыным, саған да ай-
тарым осы. Сен де мүртыңды ысқыртып іргеңе жақындаған көп 
момынға қоқаңдай берме! Олар момын болса, бүгін момын болып 
отыр. Кеше момын болған жоқ, ертең момын болған жоқ. Баяғыда 
арғын мең найманның басына түскен күн, бүгін кеп Тама мен 
Табынның, Жағалбайлы мен Тілеудің басына түсіп отырған күн бір 
кезде сенің де басыңда болған. Едіге тұқымы бір-бірімен қырқысып, 
ноғайлының басынан бақ тайып, Ысмайыл балалары Қазанды 
алған Қара Науанмен ауыз жаласып, Қази бастаған аз ауыл Қап 
тауына асып, Жүсіп билеушілерінің туысқаны Ысмайылдан ажал 
тауып, артындағы екі баласы ормандағы орыстың қанжығасына 
өңгеріліп кетіп, айдалада аңырап бассыз қалғандарыңда Сыр 
бойынан барған Ақназарға бұйдаларыңды жетектеп жібермеп пе 
едіңдер. Содан бері бұрын Шағатай балалары билеп-төстеп қалған 
үйсін, қаңлы, албан, сыбан елімізді, жерімізді тастап, ауып келген 
жаңа қонысымыздың түп иелері ғой деп Ұлы жүз атанып, оларға 
Сарыарқадан Орыс балаларына еріп ауып кеп қоңсы болып, қазақ 
деген жаңа қауымның негізін құраған Арғын, Найман, Қыпшақ, 
Қоңырат Орта жүз атанып, ол қосынға кейінірек келіп біріккен, 
бүрын Едіге балалары билеп қалған Әлім, Байұлы екі алшын Кіші 
жүз атанып, оты бірге жанып, түтіні бірге шалқыған бір жұрт бо-
лып едік қой. Қаратауға темірқазықтай байланып, ірге ажыратпай 
бірге көшіп, бірге жайлап жатыр ек қой. Енді міне, сол дәурендерді 
де ұмытып, қасымызға кейнірек кеп жуыған өз қандастарымызды 
өзіміз танымай, мінезсіз жылқыдай тісімізді ала жүгіріп, өз 
шырқымызды өзіміз қашыратын қырсық шығардық. Айналайын 
Орта жүз, баяғыда өзің тастап кеткен Есіл, Ертіс, Тобылда Керей, 
Уақ, Тарақтымен бірге жайлап, бірге көшпеп пе едің. Күні бүгінге 
дейін аузыңнан түспей дастан ғып жырлап келе жатқан Ер Көкше 
мен Ер Қосай Уақ емей кім еді? Айналайын, Кіші жүз, баяғыда  
Ақназарға ілесіп атақонысыңнан ауа көшкенде Жайық пен Жемді, 
Ойыл мен Қиылды Тама, Табын, Кердері, Керейіт, Жағалбайлы, 
Тілеу, Рамаданға қалдырмай кімге қалдырып ең? Қызылшеке 
жырауларыңның жиын тойда күні бүгінге дейін кызыл домбыра-
ларын алдарына өңгеріп ап, таңды таңға ұрып, қақсап келе жатқан 
"Қырымның қырық батырындағы" жетеуі жеті дастан Қарадөң 
балалары мен Нәрек ұлы Шора батырың бүгін, міне, өздерің тізе
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батырып күн бермей отырған Таманың батырлары емес пе еді! 
Өз ағайындарыңды өздерің танымай сендерге не көрінген? Ел 
боламыз десек бұдан былай өкше көтерісіп, төбе өлшесіп білек 
салыстырмайық! Кім бұрын келіп дәм татса, пейіштің төрінен сол 
шығатын Сыр мен Шудың лай суы кәусардың бұлағы емес. Дәм кеше 
Жайықтан бұйырса, бүгін Сырдан бұйырып отыр, ертең, бәлкім, 
Ертістен бүйырар! Айдағаны жылқы, төсенгені тоқым көшпенді 
жүрттың ордасы қай суға орнамай, қай сайда құламай жатыр?! Орда 
іргемізге тігілді екен деп одыраңдай берсек өзіміздей ағайынды ел 
қылмаймыз, жер қыламыз. Бүгін ағайынның кеудесін біз жықсақ, 
ертең біздің кеудемізді ол жығады. Өз кеудемізді шұқитын күшіген 
өзіміз болмайық. Бүтін көйлек пен булы қазанның желіне маста-
нып, өз жағамызды өзіміз жыртпалық! Бүгінгі бақ пен бүгінгі 
нәпақаның қашанғы созылатынын кім біліп жатыр?! Ағайын ертең 
де керек болар. Қазақ болып қалам десең, ең алдымен, аталастың 
емес, ағайынның қабағына қарасын. Исі алаштың жақсысы соны 
ескеріп, ақылын қосып, мынадай кесік айтады: бүгіннен бастап 
екі жүйе алшын, үш жүйе; Қадырқожа мен Қыдырқожадан тараған 
алты ата Әлім, төрт ата Шөмен, он екі ата Байұлына Тама, Табын, 
Кердері, Керейт, Рамадан, Тілеу, Жағалбайлы - жеті ру ноқта аға 
болып қосылады. Алты Арғын, үш Найман, бес таңбалы Қыпшақ, 
сегіз Қоңырат - төрт қазық Орта жүз, бүгіннен бастап сен жетеусің! 
Уақ, Керей, Тарақты бүгіннен бастап сенің ноқта інің емес, ноқта 
ағаң! Босағаң емес, төрің солардікі! Қазақтың бүрынғы рулары-
ның момыны жәбір көрсе, жәбірлеуші бір дүре жесе, Жетіру, Уақ, 
Керей, Тарақтының момынын жәбірлеген екі дүре жейді. өзін-
дейді кемсінгені үшін бір дүре, ел бірлігіне қол көтергені үшін екі 
дүре. Ел болам десең, соған көнесің! Ағайынның ақылы барының 
айтқаны сол! Пайғамбарымның киелі кітабының меңзегені сол! 
Осыған ата ғұрпымен Құран ұстап ант береміз! 

Жер қайыскан ұлы жиын бұл кесікті жамырай қостады. Кеше 
ғана Жетіру, Уақ, Керей, Тарақтының көк ала жылқысын сайдан-
сайға қуалап жүрген көп найза, енді оларды көлденең көзден өздері 
қорғайтын болмақшы"343.

Жетіру бірлестігінің қалыптасуына байланысты: "Жетіру 
Тәуке заманына дейін біртектес емес еді. Оларды Қазақтың ханы 

343 Кекілбаев Ә.Үркер.- Алматы: "Жазушы" баспасы, 1981. - 80-91-б.
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Әз-Тәуке Қобда, Елек өзендері мен Маңғыстау, Арал арасындағы 
Башқұрт, жоғарғы Орал, Тобыл жақтарына қуғанда бұрынғы 
Ноғайлыға қараған Тама,Табын, Жағалбайлы, Кердері, Ке-
рейт, Рамадан дейтін руларды Алшынға қосып, оларға Жетіру 
деп ат қойды. Ноғайлы елі ыдырағанда олар әр тұсқа бөлініп 
кеткен елдер еді», - деген мәліметтердің жаны бар сияқты344.

ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Қазақ хандығы 6 негізгі ру-тайпалық 
бірлестіктерден тұрған. Олар: Үйсін, Арғын, Қыпшақ, Найман, 
Жетіру, Алшын345. Сонымен қатар жаңа рулардың аттары да 
ішінара кездеседі. Бұл құбылысты ғалымдар осы кезеңдерде қазақ 
халқының құрамына ене бастаған жаңа элементтермен түсіндірсе, 
кейбіреулері кішігірім рулар бірігіп басқа бірлестіктердің құра-
мына кірді дейді.

§ 7 Керейттердің отаршылдық езгіге қарсы ұлт-азаттық 
күреске қатысуы

Ел тарихы ерлерінің жасаған ерлік іс-әрекеттерімен көпшіліктің 
жадында сақталады. Кез келген заманның тарихи оқиғаларының 
желісі белгілі бір ірі тұлғалармен байланысты болады. Олардың 
іс-әрекеттеріне баға беретін халқы. Қазақ халқының тарихын-
да тарихи көркем шығармалардың негізгі арқауы ел қамын 
ойлаған ерлер, батырлар, билер, жыраулар, ақындар екені белгілі.

Кезінде тарихымызды біржақты тұрғыдан қарастыру бірінші 
кезекте осындай тұлғаларымыздың өмірі мен ерлігін қарастыруға 
кері әсерін тигізді. Осындай жақсыларымыздың атын шығарып 
ардақтаудың орнына, елі мен жерін шен-шекпенге сатқан адам-
дарды дәріптегеніміз ешкімге де жасырын емес. Осы кезеңдерде 
төл тарихымыз бұрмаланып қана қойған жок, халқының құрметіне 
бөленген ардақты тұлғаларымызға, ерлерімізге арналған жырларға, 
өлеңдер мен аңыз-әңгімелерге де тиым салынды.

344 Сәдібеков 3. Қазақ шежіресі. - Ташкент, 1994. - 119-б.
345 Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в ХV-ХVІІ вв. Бұл бірлестіктерге кем 

дегенде 112-ге жуық тайпалар, рулар, аталықтар кірген. (Вопросы этнической и социаль-
ной истории). -М.,: Изд. "Наука", 1982. -С.25.
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346Қазақстан тарихы. - Алматы: «Атамұра», 2002. - С.36

Қазақ халқының Ресей империясының отаршылдық саясатына 
карсы жүргізген күресінің бай тарихы бар. ХVІІІ ғасырдың екінші 
жартысында (1783-1794 жылдары) Кіші жүзде Сырым Датұлы 
бастаған көтеріліс болды. 1836-1837 жылдары Бөкей Ордасында 
Исатай Тайманұлының  басшылығымен көтеріліс бой көрсетті. 
1856-1857 жылдары Сырдария өңірі қазақтарының отаршылдық 
езгіге қарсы Жанқожа Нұрмұхаммедұлы бастаған көтерілісі өршісе, 
шаруалардың Есет Көтібаров бастаған көтерілісі Батыс Қазақстан 
аумағын қамтыды. 1870 жылы патша үкіметінің отыршылдық 
саясатына қарсы Орал және Торғай облыстарында көтеріліс, 
Маңғыстауда толқу болып өтті346. Қазақ халқының өткен ғасырда 
отаршылдыққа қарсы күрескен тарихында Кенесары мен оның 
інісі Наурызбай бастаған ұлт-азаттық көтерілістің орны ерекше.

Отандық тарихымызды зерттеуде маңызды мәселелердің 
қатарына Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің 
тарихын қарастырып, оны жан-жақты зерттеу, бұл оқиғаның 
еліміздің тәуелсіздік жолындағы күресінің маңызды белестерінің 
бірі екендігін дәлелдеп отыр. Тәуелсіз Қазақстан тарихының ая-
сында Кенесары тұлғасы және ол бастаған қазақ халқының ұлт-
азаттық күресі, тәуелсіз мемлекетіміздің символы деңгейінде 
қарастырылуда. Қазіргі кезеңде осы оқиғалардың тарихын 
айқындайтын дерек көздері мен зерттеулер біршама жинақталған 
деп айта аламыз.

Кенесары көтерілісі XIX ғасырдың өзінде-ақ ғылыми тұрғыдан 
зерттеле басталды деп есептеуге болады. Бұл мәселені зерттеудің 
біржарым ғасырлық тарихы бар деп есептесек, қателеспейміз. Бұл 
мәселені зерттеу XIX ғасырдың 30-40-жылдарынан орын алды. 
Кенесары қозғалысына берілген  баға да қарама-қарсы көзқарастар 
тұрғысынан қалыптасты. Осының нәтижесінде мәселеге байланыс-
ты қызу дискуссиялар да орын алды.

Кенесары Қасымұлы бастаған козғалыс казақ халқының 
Ресей империясының отарлау саясатына қарсы жүргізгең 
Сырым Датұлының, Исатай Тайманұлы мен Махам-
бет Өтемісұлының, Жанқожа Нұрмұхаммбетұлының 
жүргізген күресінің заңды жалғасы болды деп бағалауға 
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негіз бар. Бұл көтерілістерге қатысқан Керейт руының өкілдеріне 
байланысты деректік материалдарды кездестірмегенімізбен, 
Жетіру бірлестігінің осы оқиғалардың бел ортасында жүргендігін 
байқадық. Ал Кенесары көтерілісіне қатысқан керейт Нысанбай 
жырау және Манақ батыр жайында мәліметтер болғандықтан, осы 
көтерілістің тарихына кеңінен тоқталуды жөн көрдік.

Қазіргі тұста көтерілістің барысы, жеңілу себептері, 
Кенесарының жеке тұлғасына байланысты мәселелер көпшіліктің 
қызығушылығын тудырып отыр. Сондықтан осы мәселенің тарих-
намасына тоқталып өтейік.

Бұл мәселені зерттеудің тамыры «дворяндық-буржуазиялық» 
тарихнамада жатыр деп есептеуімізге болады. Ресей 
империясының Бас штабының әскери офицерлері бұл оқиғаны 
«Бүлік», «қарақшылардың бүлігі» деп бағалады. Ш.Ш. Уәлиханов 
Кенесарыға байланысты ортағасырлық деспотияны қалпына 
келтіруді аңсаған « бүлікші сұлтан» деген баға берді347. Сталиндік 
идеология тұсында Кенесары қозғалысын бағалауда осы ұстаным 
негізге алынды.

Кенесары қозғалысына байланысты деректер мен зерттеулер ең 
алғаш рет Е.Бекмахановтың зерттеулерінде жүйеленді. Ол өзінің 
еңбегінде өзіне дейінгі осы мәселеге байланысты зерттеулер-
ге баға беріп, оларға талдау жүргізді. Өзінің зерттеуінде осыған 
дейінгі зерттеулерде Кенесары көтерілісінің не себепті толық 
қарастырылып, өзіндік әділ бағасын алмау себептерін түсіндіруге 
тырысты. Ол 1943 жылы шыққан «Қазақ ССР тарихында» 
К.Қасымұлының көтерілісін зерттеуде жіберілген олқылықтарды 
да атап өтеді.

Еліміз егемендік алғаннан кейін өткен тарихымызға жаңа 
көзқараспен қарап, оның әлі де болса басы ашылмай отырған
мәселелеріне шынайы баға беру мүмкіндігіне қол жеткізіп 
отырмыз. Қазақ халқының Ресей империясының отарлау саясатына 
қарсы жүргізген күресінде Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-
азаттық көтерілістің алатын орны ерекше. Бұл көтеріліс қазақ 
халқының ХVІІІ-ХІХ ғасырларда жүргізген барлық ұлт-азаттық 

347 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т.2.-Алматы, 1985. – С.379-
389.



193

348Бекмаханов Е. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында. - Алматы, 1994.- 
174-б.

көтерілістердің ішінде өзіне тән ерекшелігі, бағасы, мақсаты 
бар көтеріліс болды. Көтерілістің үш жүздің аумағын қамтуы 
және осы жүздегі халықтардың оған қатысуы, оның маңызын 
арттыра түседі. Кенесары көтерілісін бүкіл халық жаппай 
қолдамағынымен, ол басталған алғашқы жылдардың озінде 
ғаламат кең қүлаш жайып, бүкіл халық көтерілген қозғалыска 
айналғандығы жайында тарихшы Е.Бекмахановтың зерттеуінен 
мәлімет аламыз348. Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісті 
ең алғаш ғылыми тұрғыдан, дерек көздері негізінде зерттеген 
галым Ермұхан Бекмаханов еді. Ғалымның зерттеуі бүгінгі күнде 
осы мәселені қарастырып жүрген зерттеушілер үшін құнды 
еңбек болып отыр. Ол өзінің еңбегінде Нысанбай жыраудың осы 
оқиғаға тікелей байланысты дерек екендігіне ерекше тоқталған.

XIX ғасырдың екінші жартысында Ресей үкіметі Қазақстанға 
әкімшілік-саяси өзгерістерді ендіре бастады. Бұл кезде Қазақстан 
аумағы толығымен Ресей протекторатын мойындамаған еді. 
1822-1824 жылы Жарғы негізінде далалық аудандарды басқару 
құрылымы түбірімен өзгерді. Ол бойынша қазақ қоғамы округке, 
болысқа, ауылға бөлінді. Хандық билік заң жүзінде жойылды. 
Абылай ханның ұрпағы Қасым төре ұлы Саржанмен бірігіп, қазақ 
жерінде жүріп жатқан отарлау саясатына қарсы халықты көтерді. 
Осы мақсатта Қоқан хандығы көмек көрсетер деген үмітпен ол 
Қоқан бегін паналайды. Бірақ Саржан 1836 жылы Қоқан бегінің 
тікелей нұсқауымен өлтіріледі. Оның әкесі және өзге де жақын 
туыстары осы билеушінің қолынан қаза табады.

Қасымның өзінен бөлек оның көптеген ұлдары да оны қолдап, 
азаттық үшін талай соғыстарға қатысып, осы жолда қаза тапты. 
Алдымен қолына қару алып, халқын отаршылдық езгіден азат етуді 
көздеп, қолына қару алған ұлдары Саржан мен Есенгелді болды. 
Оның ішінде Саржанның іс-әрекеттеріне  байланысты мәліметтер 
көп кездеседі. Оның қол астындағы күшінің тең болмауы, оны 
қолдаған рулардың оңтүстікке ығысуына мәжбүр етті. Ол өзінің 
мақсатына жету үшін оңтүстіктегі туыс халықтармен одақтасып, 
ортақ жауға жұмылып қарсы тұруды жоспарлады. Осы мақсатпен 
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Қоқаң ханының иелігіне көшіп келеді. Бірақ бұл халықтардың 
билеушілері бірінші кезекке жеке бастарының, өз билігінің қамын 
көбірек ойлайды. Осындай пиғыл Ташкенттің құсбегі Мәмет 
Әлімді зұлымдыққа итермелейді. Ол Қоқан ханы Мәдәлімен 
келісе отырып, Ресей империясына қарсы одақ құруды ниет етіп 
келіссөз жүргізу үшін келген Саржан мен Есенгелдіні және олар-
мен еріп келген жиырмаға жуық жігіттерді өлтіреді. Көп ұзамай 
Қасымның өзі де олардың қолынан қастандықпен қаза табады. Бұл 
оқиғалардың тарихы әлі де өзінің нақты жауабын таппай отыр.

Осындай оқиғаларға Кенесарының тікелей куә болуы, оның осы 
қозғалысты басқаруының негізгі себебі болды. Кенесарының өзі 
де қоқандықтардың тұтқынында болған. Оның қолбасшы болып 
шыңдалуына әкесі мен бауырларының қайғылы тағдыры үлкен 
сабақ болды.

Алайда, стихиялық, ұйымдаспаған сипатына қарамастан   
Қасым сұлтан мен оның балаларының күресі отаршылдыққа 
қарсы күштердің Кенесары сұлтанның, кейіннен Кенесары ханның 
қолбасшылығымен болған қазақ халқының ұлт-азаттық күресінің 
үлкен бір кезеңі ретінде тарихқа енді. Кенесары хан өзінің туы 
астына үш жүздегі қазақ руларының едәуір бөлігін топтасты-
ра алды. Оған Орта жүздің ру-тайпа бірлестіктерінен басқа Кіші 
жүздің, Ұлы жүздің рулары да қатысты. Кенесары сұлтан Ресей 
сияқты қуатты елмен күресу үшін қазақтың үш жүзінің басын 
біріктіру қажеттігін түсінді.Ол халық қозғалысынан бөлініп кет-
кен жекелеген сұлтандарды, билерді, ағамандарды қатал жазала-
ды. Ресей елшілерін әдептілікпен қабылдады. Кенесары барлық 
әдіс-амалдарымен феодалдық топтарды, үш жүздің ру тайпалык 
бөлімдерін біріктіруге барынша тырысып бақты.

Кенесары жасақтарының жетекшілері Ағыбай, Иман 
(Амангелді Имановтың атасы), Басығара, Аңғал, Жанай-
дар, Жеке, Сұраншы, Бәйсейіт, Жоламан Тіленшіұлы, 
Бұқарбай және басқа әйгілі халық батырлары болды. Осын-
дай батырлардың қатарында керейттен шыққан Меңлі батыр да
болған. Табын руынан шыққан Бұқарбай батырдың өмірбаянына 
байланысты мәліметтерде Меңлі батырдың аты ескеріледі. Бір 
шайқаста Бұқарбай батыр атсыз, жаяу қалыпты. Сол кезде Ке-
рейттен шыққан Меңлі батыр атпен шауып келіп, Бұқарбай 
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батырға өзінің астыңдағы атын мінгізеді. Жан-жақтан қаптаған 
қалың жаудан тайсалмай, астындағы атын түсіп беріп, досы үшін 
өлімге бас тігу - жүрегінің түгі бар хас батырларға тән ғана ерлік 
екені даусыз.

Меңлі батыр: «Ел намысын қорғайтын батырсың, елге аман бар. 
Ал мен дос алдындағы парызымды орындап өлсем, арманым жоқ. 
Елге менің де сәлемімді жеткіз» - деп өзі жаумен жаяу шабысуға 
кіріседі. Осылайша екі дос қалың жаудың бетін қайтарып, өз то-
бына қосылады», - деген мәліметтерді керейттердің тарихына 
ден қойып жинақтап, жариялап жүрген Қ. Ашанұлы келтірген349. 
Осы оқиғаға байланысты мәліметтер Байдәулетовтың еңбегінде де 
кездеседі350.

Кенесары қозғалысының тарихы қазақ халқының санасын-
да қалған көптеген өлең-жырлар мен аңыз-әңгімелерге өзек бо-
лып, терең із қалдырған. Бұл туындылар тарихи оқиғаларды дәл 
көрсетіп бермесе де, осы арқылы халық оқиғаларға өзіндік баға 
беріп, көзқарастарын танытып отырғандығын байқаймыз. Белгілі 
бір тарихи оқиғалардың бел куәсі болған жыраулар және ақындар 
мұралары сол мәселелерді зерттеуге өзінің септігін тигізеді. Та-
рихи шындықты қалпына келтіру үшін фольклордың қосары 
көп деп есептейміз. Осындай туындыларда жеке адамдар мен 
оқиғаларға дәл және көп жағдайда әділ баға беріледі. Себебі, 
тарихты жасаушы халықтың өзі болып табылады. П.Лафарг 
фольклордың тарихи маңызына баға бере отырып, халық жыр-
ды олардың рухы мен әдет-ғұрпына түсінікті және сай келген-
де ғана қабылдайтындығы туралы ой айтқан болатын351. Қазақ 
ауыз әдебиетімен жақсы таныс болған Е.Бекмаханов та тари-
хи жырлар белгілі бір дәуірге қатысты оқиғаларды зерттеуде 
баға жетпес қазына екендігін атап өткен352. Қ.Атабаев еңбегінде 
халқымыздың ғасырлар бойғы өмірі бейнеленген,сан-алуан 
объективті жағдайларға байланысты туындаған әртүрлі түрде ата-
дан балаға ауысып, бүгінгі ұрпаққа жеткең жәдігерлерімізді ұлт 
байлығы ретінде бағалап, ата мұрасы ретінде пайдаланып, ұлт 
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игілігіне жарату - мемлекетіміздің де, қазіргі зерттеушілердің 
де алдында тұрған басты мәселе екендігіне көңіл бөледі353. 
Біз Қазақстан тарихының әлі де белгісіз болып келе 
жатқан тұстарын зерттеуде халық ауыз әдебиетінің қосары 
мол деп есептейтін ғалымдардың пікірлерін қолдаймыз.

XIX ғасырдың екінші жартысына дейінгі кезеңде қазақ 
халқының жазба әдебиеті болған жоқ. Сондықтан ауыз-
ша жеткен құнды мұраларды тек мәдениет пен әдебиет са-
ласына ғана қатысты деп қарастырмай, оны тарихи дерек 
ретінде зерттеулерде пайдаланудың кезеңі жеткен сияқты.

Халқымыздың тарихында терең із қалдырған оқиғалардың бірі 
Кенесары көтерілісі екендігінде дау жоқ. Бұл қозғалыстың тари-
хы халық ауыз әдебиетінің өкілі Нысанбай жырау Жаманқұлұлы 
қалдырған «Кенесары-Наурызбай» жырының негізгі сюжеті 
болған. Жыраудың осы көтеріліске тікелей қатысуы, оның еңбе-
гінің құндылығын арттыра түседі деп ойлаймыз.

Жырау өзіне қатысты төмендегідей мәліметтер береді.
«Менің атым Нысанбай,
Ат жібердім тұсамай, 
Өзім жырау болыппын, 
Ата-анама ұқсамай. 
Бісіміллә, әулие себепкер,
Ауыздағы отыз тіс, 
Қызыл тілге көмек бер.
Ал қолымды сермедім, 
Керейттен шыққан жеті ер,
Жас балаңа медет бер! 
Нәсіл затым сұрасаң,
Ашамайлы Керейтпін.
Он жасыма келгенде,
Қолыма қобыз ілгенмін. 
Он бір жасқа келгенде,
Сөз мәнісін білгенмін.
Он екіге келгенде, 
Жақсының алдын көргенмін.
Он үш жасқа келгенде, 

353 Атабаев Қ.М. Қазақ баспасөзі,- Алматы, 2000. -5-6-б.
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354 Қазақ халық әдебиеті: Тарихи жырлар. -Т.З. - Алматы: Білім, 1996. -15-б; 
224-б.

Жақсының соңына ергенмін.
Он төрт жасқа келгенде,
Өз елімде жүргенмін 
Он бес жаска келген соң, 
Кенесары, Наурызбай 
Төрені іздеп келгенмін.
Сол кездегі төренің 
Сойдақ қожа ақыны,
Қобыз алған балаға,
Толмады қожа тақымы.
Хан алдында сөйледім,
Ханның болып жақыны, 
Керейттен шыққан жеті ер 
Жар болған соң беглерім, 
Қожаны жеңдім ақыры, 
Бақыт қонды басыма: 
Мұрадың қасыл болады, 
Жолдас болсаң асылға.. 
Ханның болып баласы,
Бірге жаттым ордада
Ахмет, Тайшық қасында. 
Нысанбай жырау болғасын,
Кенесары, Науаннан 
Біразырақ қозғасын»354.

Кенесары көтерілісіне және оған қатысқан жеке тұлғаларға 
қатысты көптеген жырлар бізге жеткен. Оларды жазған ақын 
жыраулардың бірі бұл оқиғаларға қатысып, өз көрген-білгендерін 
жырласа, ал енді біреулері естіп, білгендерін жырға қосқан. 
Кей тұстарда олардың шығармашылығына  идеология да 
белгілі бір дәрежеде әсерін тигізіп отырғандығы байқалады. 
Ал Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілісте Нысанбай 
жыраудың бел ортасында жүруі, оның «Кенесары-Наурызбай» 
жырының құндылығын арттыра түседі деп есептейміз. Тари-
хи жырларға байланысты Шәкір Ыбырай «Алдымен ескертетін 
жағдай - Кенесары және оның батырлары туралы айтылған 
жырлар мен әңгімелер бір мезгілде жаратылмаған. Бұған 
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қоса  әңгіме жыр шығарушылардың бәрі өз заманының сая-
си,      тарихи шындығын толық түсінген деп те айтуымызға бол-
майды. Оның себептері көп. Кейбір ақын, жыршылар бастан-аяқ 
көтеріліске қатысып, оның ыстық-суығын өз басынан кешірсе 
(мысалы, Нысанбай жырау), енді бір тобы естігендерін жырға 
қосқан. Базбір ақындар Кенесары көтерілісіне, оның басшысына 
жалпы дәуір тұрғысынан, бүкіл халық тағдырының ауқымынан 
қарай алмаған.

Қалай болған күнде де сол мұраларды жарыққа шығару, тари-
хи зердеден өткізіп саралау - бүгінгі күннің парызы.»-деген ойын 
білдіреді355.

Нысанбай жырау осы көтеріліске қатысқандығын жырдың 
төмендегі жолдарында көрсетеді:

«Бұл киссаны шығарған 
Нысанбай деген жыршы еді.
Кене ханның тұсында 
Жұрттан озған сыншы еді,
Айтқан сөзі үлгі еді,
Құлақтың бір құрышы еді.
Өлең-жырға Нысанбай 
Мәшһүр шешен, нар еді, 
Бір естіген адамдар
Сөзіне тағы зар еді.
Көзімен көріп, сөз қылған 
Соғыста өзі бар еді»356.

Яғни, Кенесары көтерілісін жырлаған жыршылардың ішінде 
Нысанбай жырау жырының тарихи маңызы жоғары деп есептеуге 
негіз бар.

Кенесары көтерілісі және оған қатысқан батырларға қатысты 
жырлар мен толғаулардың ел жадында сақталып қалуы 
халқының оларға деген құрметін көрсетеді деп есептеуге болады.

Е.Бекмаханов өзінің монографиясында Нысанбай жыраудың 
жырын деректермен салыстырып, оның құндылығына баға берген. 
Ол жырауға қатысты төмендегідей мағлұмат қалдырды: «Среди 

355 Тарихи жырлар
356 Қазақ халық әдебиеті.Тарихи жырлар. -Т.З.-Алматы: «Білім», 1996.
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исторических песен и поэм, посвященных Кенесары и Наурызбаю, 
ведущее место занимает  «Песня о Кенесары» Нысамбая. Об авто-
ре этой песни нет подробных библиографических сведений. Из-
вестно лишь то, что говорит о себе сам Нысамбай:

Если спрашиваете откуда я происхожу,
То я из рода Кирей, отделения Ашамайлы ...
Когда мне было пятнадцать лет,
Я пришел к тюре Кенесары - Наурызбаю.

Участник восстания Нысамбай подробно описывает борьбу 
Қенесары с киргизскими манапами и гибель самого Кенесары.

Песнь хорошо показывает внутреннее состояние казахского 
общества, отсутствие в нем единства, родовую вражду и барым-
ту. В песне Нысамбая нашла отражение идея Кенесары о еди-
ном казахском государстве, выраженная следующими словами:

Причиною их удаления с родных мест
Была здешнего их народа
Пестрота рта.
Кто бы мог обидеть,
Если было бы единодушие, 
Нас - детей казаха!

Правильно излагаются в песне и отдельные важные историче-
ские события. Например: посылка Кенесары своих представите-
лей во главе с Жеке-батыром для переговоров с киргизами, обра-
щение Кенесары к киргизским манапам с призывом объединиться 
для совместной борьбы против наступающего врага. Все эти фак-
ты подтверждаются архивными документами. О Жеке-батыре и 
отношении киргизских манапов к повстанцам Нысамбай говорит:

Мы послали к тебе двенадцать человек 
Под начальством Жеке-батыра
 С озера Кокый
Два месяца они находились в плену
 У беков ваших Джанкорша и Джантая.

В песне фигурируют также имена лучших батыров и соратни-
ков Кенесары - Имана, Джауке, Толебая, Агыбая, Бухарбая, Мен-
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дыбая, Дулата и Шакира.
И, наконец, места сражений и гибели Кенесары можңо, восста-

новить только благодаря подробным описаниям Нысамбай (за ис-
ключением последнего места сражения Кенесары и о его гибели).

Наряду с достоинствами песни Нысамбая, надо отметить и ее 
недостатки, в частности - отступление от точности в передаче кон-
кретных исторических фактов и преувеличение роли отдельных 
героев. В явно мифологическую форму им облечено геройство 
Наурызбая и других батыров, конь "Кзылауз" Наурызбая чуть ли 
не очеловечен и т.п.

Песня Нысамбая полностью напечатана с подстрочньщ русским 
переводом султаном Джантюрином в "Записках Оренбургского от-
дела Русского Географического общества" в 1875 г. Недостаток 
этого варианта в том, что в нем упущены наиболее политически 
заостренные выпады по адресу царских властей. Еще более иска-
жен текст опубликованного в 1924 г. варианта песни Нысамбая под 
редакцией Жусупбека Басыгарина. Так, там, речь идет о сторонни-
ках Кенесары, Басыгарин внес следующее добавление:

Всякие разбойники - кровопийцы 
Следовали за ним как воры.

В другом месте говорится:

Кенсары был батыром,
В народе он был один
Всякий сброд собрался,
Стали его нукерами и рабами.

Сознательное искажение песни Нысамбая Басыгариным объяс-
няется раньше всего тем, что он был одним из идеологов Алаш-
Орды, ненавидевший народно-освободительное движение казахов. 
Дед Басыгарина Алтыбай Кубеков, родоначальник Жаппаского рода, 
за неоднократное участие в царских карательных отрядах, пресле-
довавших Кенесары, был убит повстанцами; аулы другого его деда 
- зауряд-хорунжего Джангабыла Тулегенова также не раз подверга-
лись разгрому сторонниками Кенесары. Вот почему Ж.Басыгарин 
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резко противопоставляет автора песни - Нысамбая - руководителю 
движения и его участникам.

В рукописном фонде Института языка и литературы академии 
наук КазССР имеются еще два варианта песни Ңысамбая - Жусуп-
бека Шайхусламова, изданной им на казахском языке в Казани в 
1912 году, и последний вариант, записанный в 1939 году сотруд-
никами Института со слов акына Кашкынбай Караева в Тургай-
ской области. Оба эти варианта по своей полноте и правдивому 
описанию событий совпадают. Только в варианте Шайхусламова, 
особенно в его вступительной части и в конце, добавлены десятки 
строк и местами встречаются татарские слова, что, однако, не ис-
кажает смысла основного текста песни. К сожалению, почти не со-
хранились песни Нысамбая о возвращении из плена жены Кенеса-
ры - Куным-жан в 1845 г. и о состязании Нысамбая с Сайдак-хожа 
и акыном Кобеком. Отдельные отрывки из этих песен цитируются 
разными авторами.

После гибели Кенесары, Нысамбай долго скитался по Средней 
Азии и умер нищим в 1870 году."

Нысанбайдың поэмасының құндылығына байланысты кезінде 
С.Мұқанов та өзінің пікірін білдірген357. Ұлы Отан соғыс жыл-
дарында осындай халықтың рухын көтеретін, отансүйгіштікке 
баулитын жырлар мен өлеңдерге үлкен көңіл бөлінгендігі белгілі. 
Осы тұста мемлекеттің талаптарына сай келетін Нысанбай жы-
рау шығармашылығына да көңіл бөлінуі, оның ұлттық рухта 
жазылғандығының дәлелі.

"Шұбыртпалы Ағыбай, табын Жоламан мен Бұқарбай, қыпшақ 
Иман және Басығара, дулаттан шыққан Байсейіт, шапырашты 
Бүғыбай, Сұраншы, Саурық, сүйіндік Жанайдар, атығай Аңғал, 
арғын Жеке батыр, Таймас, Жәуке, қанжығалы Тастан, қаржас 
Сармантай сияқты елім деп ту көтерген ерлер халықтың ар-
намысын жоғары үстады. Олардың ерлігі Кенесары туралы өлең 
жырларға да, өз алдына жеке-жеке жыр дастандарға да арқау болды.

Аталған батырлардың әрқайсысы - арнайы зерттеулердің 
тақырыбы.", – деген Ш.Ыбырайдың пікірін қолдай отырып, осы

357 Мұқанов С. Кенесары-Наурызбай туралы. - Жұлдыз. - 1941. №6.
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ойлар жоғарыда айтылған Меңіл батырға да қатысты айтылған 
пікір бола алады деп ойлаймыз.

§ 8. Керейт руының шежіресіне шолу
Қазақ халқының сан ғасырлық тарихының көпшілік бөлігі тайпа-

лар тарихынан құралатындығы белгілі. Соның ішінде ру-тайпалар 
шежіресі өзіндік орынға ие, тарихи тағылымы тереңнен бастау ала-
тын бай мұрамыз болып табылады. Қазақ халқының қалыптасқан 
салт-дәстүрі бойынша кемінде өзінің жеті атасын білу әрбір қазақ 
азаматының борышы болып табылатындығы баршамызға аян. Осы 
ретте Кіші жүздің ішіндегі Жетіру тайпалық бірлестігіне енетін Ке-
рейт руының шежіресіне назар аударайық. Керейт руы тарихының 
өзекті мәселелерінің бірі - оның шежіресі болып табылады.

Халық арасында қалыптасқан шежіре-аңыз бойынша Кіші 
жүз Бекарыстан Мөңке би, Мөңке биден Арғымақ пен Алау ба-
тыр. Алау батырдан "Алты ата Әлімұлы", "Он екі ата Байұлы" 
бірлестіктеріндегі рулар тараса, Арғымақтан Жетіру құрамындағы 
рулар тарайды.

Аңыз бойынша Арғымақ Бұршақ бегім, Көктем бегім, Рабиға 
бегім атты үш әйел алған. Бұршақ бегім анадан Телеу, ал Көктем 
бегімнен Нәдірқожа, одан Керейт, Тама, Табын, Кердері, Рамадан, 
Жағалбайлы өрбіген. Тағы бір ел арасында тараған шежірелерде 
керейттер Арғымақтың үшінші әйелі Рабиға бегімнен тарайды. 
Рабиға бегімнен - Күрзіхан (басқа біреуде - Гүрзіхан, лақап аты 
Ақсақал), одан - Бозаншар дүниеге келген. Керейттер міне, осы Бо-
заншардан тарқатылады.

Ақсақал Гүрзіханның лақап есімі болса да, бүкіл керейт ұр-
пағына ұранға айналған. Керейттер таңбасы (II, 1 ) шылбыр болып 
келеді.

Жалпы шежіре-аңыздар бойынша Керейт шежіресі осылай-
ша басталғанымен, бүгінгі күнге дейін нақты шежірелер жинағы 
топтастырылмаған. Халық арасында тараған Керейт шежіресі 
нұсқаларының көпшілігі бірін-бірі қайталаса, бір-біріне ұқсамай, 
бір нұсқаны екінші бір нұсқа толықтыратын тұстары да бар-
шылық. Сол себепті де Керейт руынын шежіресіне қатысты үзілді-
кесілді шешім шығармас бұрын. әртүрлі нұсқадағы шежірелерге 
талдау жасап өтейік.
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Керейт шежіресін алғашқылардың бірі болып қағаз бетіне 
түсірген зерттеушілер қатарына Н.А.Аристовты жатқызамыз.        
Автор өзінің белгілі "Заметки об этническом составе тюркских пле-
мен и народностей и сведения об их численности" атты еңбегінде 
керейттердің ыдық, жартай, ашамайлы, сайшақ, арбалы, ершак, 
жастабан, шайкөз, сарман, қонақбай, обаған сияқты он бір атасын 
атайды358.

З.Сәдібеков жазған шежіреде керейттер Бозанжар ақсакалдың 
Еспенбет (Ойық) және Қоспанбет (Тілік) деген балалары-
нан таратылады. Соның ішінде автор Кіші жүздегі керейт-
тер Шыңғыс хан заманында бөлініп кетіп, батысқа қарай 
ауып, Алшынды паналаған Керейдің Тілік тармағынан пай-
да болғандар деп пікірін білдіреді де, Керейт ұрпақтарын 
Тіліктің Құлдаулы, Сандаулы, Саужайлы аталарынан өрбітеді359.

Кіші жүз құрамындағы ру-тайпалардың шежіресін жазған 
Х.Табылдиев пен А.Қалмұратовтар да Керейт руының шежіресін 
жоғарыдағы автор З.Сәдібеков тәрізді таратады. Бірақ олардың 
шежіре нұсқаларында керейттердің Шаужайлы ұрпақтары жөнінде 
ғана мәліметтер берілген360.

Соңғы жылдары Керейт тайпасының тарихына қатысты мақа-
лалар жариялап, ізденушілік танытып жүрген Қ.Ашановтың да 
жасаған шежіре нұсқасы аталған авторлардың шежіре нұсқала-
рына ұқсас болып    келеді. Автордың    бұл      шежіресінде басқа 
шежірелерде кездесетін аталардың кейбірі ұшыраспайды не-
месе оларды толықтыра түсетін  тұстары да бар. Сонымен бірге 
Қ.Ашанов Тіліктен туған үш баланың бірі Қолдаулының ұрпақ-
тары аз болғандығын және олар жөнінде ешқандай мәлімет 
жоқтығын алдыға тартады361.

М.Неталиев "Қазына" атты еңбегінде Кіші жүздегі рулардың 
шежірелеріне байланысты біршама ақпараттар берген. Бұл автор 
Керейт шежіресінің басқа да нұсқаларына талдау жасаған және 

358 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 
сведения об их численности. -СПб., 1897. –114-б.

359 Сәдібеков 3. Қазақ шежіресі. -Ташкент, 1994. –124-б.
360 Табылдиев X., Қалмұратов А. Кіші жүз рулары. –А., 1994. –97-б.
361 Ашанов Қ. Мүсірәлі Абыз. –А, 2000. –31-33-б.
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Керейт шежіресін тарқату барысында халық арасындағы әртүрлі 
аңыз-әңгімелерді келтіріп отырған362.

Т.Үсенбаевтың жасаған шежіре нұсқасында керейттер шежі-
ресі жоғарыдағы авторлардың нұсқаларындай өрбігенімен, біраз 
болса да толыққанды мағлұматтар бар екендігін айта кеткеніміз 
жөн363.

"Ана тілі»  газеті жинақтаған деректер бойынша жазылған 
"Қазақ шежіресі" кітабында да келтірілген Керейт шежіресінде 
де аталған авторлардың шежірелерінен ешқандай өзгешеліктер
жоқ.364

Міне, осы айтылған шежірелерді бір жүйеге негіздейтін болсақ, 
барлығының ортақ белгісі Керейттің Тілік ұрпақтары жөнінде ғана 
мағлұмат беруі, ал Ойықтар жайында ешбір мәліметтер келтірмеуі. 
Ойық ұрпақтарына байланысты біздің қолымызда екі шежіре 
нұсқасы бар. Оның бірі Х.Арғынбаев М.Мұқанов, В.Востров сын-
ды белгілі ғалымдардың этнографиялық экспедициялар негізінде 
жасаған шежіре нұсқасы. Бұл шежіре қысқа ғана айтылып, 
кеңінен талданбаса да, Ойықтар жөнінде ақпарат беретін бірдең-
бір дерек көзі. Мысалы, шежіреде Ойықтан тараған: Шонық, 
Қараман, Жанбарақ, Шал, Бескемпір365 сияқты аталар беріледі. 

Аталмыш зерттеушілердің Ойық ұрпақтарына байланыс-
ты берген шежіре нұсқаларын толықтыра түсетін келесі бір
мәліметтерге Х.Ғабжалиловтың жеке қорынан алынған шежірені 
жатқызамыз. Онда Ойық қана емес, Тілік ұрпақтары жөнінде 
де біршама толыққанды мағлұматтарды кездестіреміз366.

Ендігі жерде жоғарыда келтірілген шежіре нұсқаларын сарап-
тай отырып, Керейт руының шежіресіне қатысты өзіміздің 
нұсқамызды ұсынамыз. Керейт шежіресі кез келген нұсқада бы-
лайша басталады.

362 Неталиев М. Қазына. -А., 2002. -212-226-б.
363 Үсенбаев Т. Алшын шежіресі. -Қызылорда, 2003. -38-45-б.

          364 Қазақ шежіресі. -А., 1994. -152-б.
          365 Арғынбаев X., Мұқанов М., Востров В. Қазак шежіресі хакында. -А. 2000. -405-б.
      366 Х.Ғабжалиловтың жеке қорынан.
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Еспембеттің Ойық, Қоспембеттің Тілік деп аталуына байланыс-
ты халық аузында бірнеше аңыз-әңгімелер тараған. Солардың жиі 
ұшырасатынына сөз берсек:

"Кезінде ел ішінде Еспембет үрпағын - "Ойық таңбалы Керейт", 
ал Доспембет (елдер оны Қоспембет деп атап кеткен) ұрпағын 
"Тілік таңбалы Керейт" деп атаған. Себебі, ел ішіндегі аңыз әңгіме 
бойынша, сол тұста елде "Құла айғырлы қүреңсақал" деген жау 
шығып, оған қарсы шыққан Бозаншардың балалары түгелдей өліп, 
өзі аман қалады. Ол кемпірі Болған екеуі тау-тастың үңгірлерін 
паналап, күнелтіп отырғанда бұлардың қасына бірнеше атты-
лы адамдар келіп қонак болады. Бозаншар кемпірімен кеңесіп, 
бұзаулы сиырын сойып, оларды қонақ етеді. Олар кетерінде: "Ба-
тасын беріп, тілектеріңді Алла қабыл етер, келер жылдары екі 
ұлды  боларсыңдар, бірінің атын Есмұхамед, екіншісінің атын 
Досмұхамед қойыңдар. Қазір біздер кеткен соң, ақсарбас қойлар 
шүбырып келер, соларға ен сала беріңдер, балаларыңның еншісі 
сол болады", - депті дейді. Айтқандай-ақ қойлар шұбырып келе 
бастайды, ал қойларды ұстап алып, атамыз - тілік ен, шешеміз 
(Болған) ойық ен сала беріпті. Келесі жылдары олар арыстай екі 
ұлды болып, оларға сол қонақ болып кеткен пірлердің ұсынған 
есімдерін қойыпты. Бірақ ел аузында бірі - Еспембет, екіншісі Дос-
пембет атанып кетіпті"367.

Яғни, Ойық пен Тіліктің шығуы еншіге берген малдың құлағына 
салған енге байланысты болып отыр.

Қолдағы бар мәліметтер бойынша Ойық шежіресін былай 
тарқатамыз.

         367Үсенбаев Т. Алшын шежіресі. -Қызылорда, 2003. -38-39-б.
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Ойық ұрпақтары жөнінде ешқандай ғылыми немесе аңыз- 
әңгімелер сипатындағы дерек көздерін кездестіре алмадық.

Бізге белгілі шежіре нұсқаларында Тіліктің шежіресі мынадай 
үш атаға бөлініп түзіледі.

½

½

Мұндағы Қолдаулы ұрпақтары жөнінде жоғарыда аталған 
шежіре нұсқаларының ешбірі ақпарат бере алмайды. Ал, Сан-
даулы мен Шанжаулының ұрпақтары кеңінен құлаш жайған, 
бұл екеуі өз алдарына жеке-жеке рулық бөлімдер болып та-
былады. Енді осы екі бөлімнің таралуына кезек берсек:
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Сандаулыдан тараған аталықтар жөнінде түсініктемелер жасап 
кетсек, Сандаулы өз алдына Көн, Көне, Қосбармақ деген аталарға 
бөлінеді. Көннен тараған ұрпақтар халық арасында «Бес Бегісан» 
деп аталады. Көненің Дәулетінен өрбіген төрт ру тармағының 
бірі Тағаберліден тарағандар өздерін «Ақбетпіз» деп атайды. 
Дәулеттің тағы бір баласы Таздан Бидас және Жандос дүниеге кел-
ген. Бидастың Сарман, Жартай, Шайкөз, Обаған сияқты таралым-
дары жоғарыда атап кеткен Н.Аристовтың еңбегінде кездеседі. 
Осылардың ішіндегі Жартай атауының шығу тарихына байланыс-
ты мынадай аңыз-әңгіме қалыптасқан: "Жартай ана құрсағынан 9 
ай, 9 күнде емес, 15 күн (яғни жарты ай) бұрын дүниеге келген 
көрінеді. Атасы оның күнін толтыру үшін түлкі тымақтың ішіне 
салып, караңғы жерде сақтаған дейді. "Түлкінің алтайы болғанша, 
жігіттің жартайы бол" дейтін мәтел осыған орай айтылса керек"368.

Таздың екінші баласы Жандостан Жанқабыл, Жәдік атты 
екі бала тарайды. Жанқабыл және оның ұрпақтары жөнінде 
мағлұматтар жоқ. Ал, Жәдіктен үш жүзге белгілі Мүсірәлі абыз 
туады. Оның ұрпақтары "Керейт қожалар" деп аталып кеткен. 
Мұның өзі Мүсірәлімен, баласы Қосымқожаның әулиелік, пірлік 
қасиеттеріне қарай қалыптасқан тұжырым секілді. Бұл арада 
Жетірудың әкесі Нәдірқожаның балаларын сынап отырып, мына-
дай сөздер айтып, батасын бергендігін айтпай кетпеуге болмас. Ол: 
"Билік Тамадан, батырлық Табыннан, пірлік Керейттен, байлық 
Жағалбайлыдан, ақындық Кердеріден шығар" - деген екен369.

Тіліктің үшінші бір баласы Шанжаулының тармақталуы 
төмендегіше:

†

½´ ¼
¼

¼£

368 Неталиев М. Қазына. -А., 2002. –219-б.
369 Ашанов Қ. Мүсірәлі Абыз. -А, 2000. –31-32-б.
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Шанжаулының рулық бөлімдерінің атаулары ағаштан жасалған 
заттармен байланысты болғандықтан, оларды "Бес ағаш" деп 
атайды. Шанжаулының Ашамайлысынан "Кенесары-Наурызбай" 
жырының авторы Нысанбай жырау шыққан.
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ТӨРТІншІ ТАРАу

КЕРЕйТТЕРдІң КАзАҚСТАн ТЕРРиТоРияСындА 
ҚоныСТАнуы МЕн оРнАлАСуы 

(XIX ғ. АяҒы МЕн XX ғ. БАСы)

§ 1. ХVІІІ-ХХ ғасырлар аралығындағы керейт тайпасына 
қатысты деректер мен зерттеулерге шолу

Қай халықтың болмасын өзінің жүріп өткен жолына көз 
жүгіртетіні хақ. Тарихтың бетіндегі белгісіз, әлі де жарияланбаған 
мәселелерін жинастыру, зерттеу, бір жүйеге келтіру және 
оны келешек ұрпағына жеткізу әрбір ұлттың қасиетті боры-
шы болып табылады. Әсіресе, ұрпақтан-ұрпаққа өз тари-
хын ауызша жеткізген қазақ халқының алатын орны ерекше.

Осы ретте біз қарастыратын Кіші жүздің ішіндегі Жетіру 
бірлестігіне кіретін Керейт руының ХІХ-ХХ ғ. басындағы 
қоныстануына байланысты аталған кезеңге және тақырыпқа 
тікелей қатысты кейінгі жылғы зерттеулер көптеп кездеседі. 
Оларға негізінен қазақ жерінде саяхатта болған орыс, Батыс Еуропа 
саяхатшыларының этнографиялық, тарихи, әдеби, географиялық, 
күнделік түрінде жазылған еңбектерін жатқызуымызға болады. 
Қазақстан территориясында Ресей империясының үстемдігінің 
орнауымен, елімізде әртүрлі әскери-әкімшілік қызметтер 
атқарған орыс офицерлері мен қайраткерлерінің қазақ тарихына, 
соның ішінде қазақ жүздерінің құрылымдарын объективті және 
субъективті түрде сипаттай отырып, жазып қалдырған түрлі тари-
хи, экономикалық, этнографиялық, статистикалық, құқықтық т.б. 
зерттеулерінің де біз қарастыратын мәселеге тигізетін әсері мол.

Зерттеліп отырған тақырыпқа байланысты алғашқы жазылған 
еңбектердің біріне - 1748 жылы жарық көрген А.И.Тевкелевтің 
мақаласын жатқыза аламыз. Ол өз зерттеуінде Кіші жүздің 
құрамын үшке, атап айтқанда, Қаракесек, Байұлы, Жетіру деп бөліп 
көрсетеді және де тарихи тамыры тереңде жатқан Керейт руының 
Жетіру құрамына енетіні туралы жазған. Сонымен бірге Жетіру 
ру бірлестігінің Тәуке ханның ұйғарымымен құрылғандығын атап 
көрсетеді370.

370 Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVIII вв. -Алма-Ата, 1961. -С.406.
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Керейт руына қатысты келесі бір дерек көзін 1785-1797 жыл-
дар аралығында Орынбор өлкесінің генерал-губернаторы болған. 
Кіші жүздегі хандық билікті жоюға байланысты реформалар 
жүргізген барон О.А.Игельстромның 1785 жылы дайындаған 
құжатнамасында Кіші жүз руларының тізімі қөрсетілген. Ол 
тізімдік құжатнамада Кіші жүздің Қаракесек, Байұлы және Жетіру 
болып бөлінетіндіктері келтіріліп, тиісінше басшыларының ат-
тары келтірілген, яғни, Каракесектің 4 руын (Шекті, Қаракесек, 
Кете, Қарасақал) Нұралы хан, ал екеуін (Шөмекей, Төртқара) 
Ералы сұлтан басқарса, Байұлы бірлестігінің толықтай Нұралы 
хан карамағында екендігі және Айшуақ сұлтанның    Жетіру      
бірлестігін басқаратындығы жазылған371.

1803 жылы Орынбор әскери губернаторы князь Г.С.Волкон-
скийдің тапсырмасымен Көбек Шүкірәліұлы ақсақал мен Қазан 
татары Ғали Шахмұратов қазақтың үш жүзінің руларындағы 
халық саны, көші-қоны және де сауда-саттығына қатысты 
жинақтаған мәліметтері біз үшін өте құнды болып табылады. Сол 
топтастырылған мәліметтердің ішінде зерттеліп отырған Керейт 
руын Манақ және Күшқұлақ билер басқарып, олар жазда Ырғыз 
өзені мен Қарашатауда, ал қыстыгүні Сырдариядан Жаңадарияға 
дейінгі жерді қоныстанатыны жазылған. Сонымен қатар 
керейттердің Бұқарада сауда-саттық жасайтындығы келтірілген372.

Орынборда 1807 жылдан 1844 жылдар аралығында түрлі 
қызметтер атқарған және Орынбор шекаралық комиссиясының 
төрағасы болған Г.Ф.Генстің (1787-1845) қолжазба мұрасы да аса 
қызығушылық тудырады373.

371 Из "материалов о движений батыра Сырыма" и "Реформа" генерал-губернатора 
Симбирского и Уфимского наместничества барон О.А.Игельстрома из документа №5: 
II 1785 не позднее июля 27. -Опись родов Малой Орды //Из истории казахов. -А., 1999. 
- С.171.

372 Записка о численности, местах кочевок и торговле отдельных родов Большой, 
Средней и Малой Орд, составленная старшиного Кобек-Шукур-Али улы и казанским 
татарином Галием Шахмуратовым по поручению Оренбургского военного губернатора 
князь Г.С.Волконского //Из истории казахов. -А., 1999. - С.173-175.

373 Караңыз: Тама 3-кітап. -А., 2005. -9-10-б.; Масанов Э.А. Очерк истории этнографи-
ческого изучения казахского народа в СССР. -А., 1966. -106-107-б.
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Қазақ халқының тарихын, тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын 
т.б. тануда керекті дерек көздерін А.И.Левшиннің (1799-
1879) еңбегінен табамыз. Көрнекті орыс ғалымы әрі мемле-
кет қайраткері, Ресей Ғылым академиясының құрметті мүшесі 
Ресей Географиялық қоғамының негізін қалаушылардың бір| 
А.И.Левшин Ресей Сыртқы істер министрлігі Азия департаменті-
нің бағыттауымен 1820-1822 жылдары Орынбор және Орал 
қалаларында әкімшілік қызметтер атқарған болатын. Қызметін 
атқара жүріп ол қазақ халқына қатысты мәліметтер жинақтады 
және оларды қорытындылап, басқа да деректермен (мұрағаттық, 
әдеби) толықтырып, нәтижесінде 1832 жылы "Описание киргиз-
казачвих или киргиз-кайсацких орд и степей" деп аталатын 
қазақ халқына қатысты күрделі монографиясын жазып шықты.

Бұл еңбектің ішінде ұлыдержавалық шовинизм басым, әрі 
шындыққа жанаспайтын, бұрмаланған тұстары бола тұрса 
да, бағалы жақтары да бар екендігін мойындауымыз керек. 
Монографияның бірінші бөлімінде қазақ елінің географиясы, 
табиғаты, геологиясы және археологиялық ескерткіштері си-
патталады. Автор екінші бөлімінде қазақ тарихына қатысты де-
рек көздері мен қазақ жүздерінің қилы тарихын сипаттаған. 
Кітаптың үшінші бөліміңде қазақ этнографиясының бетпердесі 
жан-жақты зерделеніп, әсіресе, біз зерттеп отырған кезең үшін 
қажетті қазақ руларының бөлінісі, орналасқан аймақтары, құрамы 
толығымен көрсетілген. Қарастырылып отырған Керейт руына 
байланысты мағлұматтарды да осы үшінші бөлімнен аламыз374.

Сырдарияның төменгі ағысы өлкесінде зерттеу жұмысын 
жүргізіп, ғылыми сипаттама жасаған А.Макшеевтің еңбегінде 
10 мыңға жуық шаңырағы бар Кіші және Орта жүз әртүрлі ру-
тайпаларына қатысты деректер келтірілген. Мәселен, мұнда 
Перовск бекінісінің аумағында Жетіру, соның ішінде Ке-
рейт тайпасының тармақтарын қоса есептегенде 5 мыңға тар-
та шаңырақ болғандығын келтіреді375. Осы кезеңге байланыс-
ты құнды мәліметтер Ресей бас штабы офицерлерінің 
Ресей империясының тарихына байланысты жинақтаған география

374 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. -А., 
1996. -290-293-б.

375 Макшеев А. Описание низовьев Сыр-Дарьи. -СПб., 1856. - 67-б.
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және статистикалық материалдарында көптеп кездеседі. Ол 
материалдардың барлығын бас штабтың подполковнигі Л.Мейер 
біріктіріп, көлемді еңбек ретінде басып шығарған. Бұл еңбекте 
Орынбор өлкесінде қоныстанған қазақ руларына сипаттама 
жасалып, олардың көші-қон жерлері мен ру басшыларының 
есімдері аталған. Соның ішінде біз зерделеп отырған Керейт 
руының ұраны "ақсақал" және олар жаздыгүні Хроицк мен 
Торғай маңын, ал қыста Сыр өңірін мекен ететіндігі жазылған376.

Ресей империясының 1865 жылы жарық көрген географиялық-
статистикалық сөздігінде "қырғыз-қайсақ" (қазақ) сөз төркінінің 
шығуына, қазақ халқының қалыптасуына, тарихына, жүздерге 
бөлінуіне қатысты зерттеуімізге септігін тигізетін көптеген 
мағлұматтар келтірілген. Әсіресе, қарастырылып отырған 
тақырыпқа және кезеңге тікелей қатысы бар, қазақ руларының 
орналасуы мен құрамы, санына байланысты мәліметтер бар377.

Кіші жүз қазақтарының рулық құрамы және Жетіру 
бірлестігіндегі Керейт руы туралы нақты мәліметтерді біз Орынбор 
генерал-губернаторлығының шекаралық канцеляриясында қызмет 
істеген орыс географиялық қоғамының мүшесі И.М.Казанцевтің 
жариялаған мақалаларынан аламыз. Оның жариялаған мақалалары 
кейіннен топтастырылып, толықтырылып осы бағыттағы 
зерттеулерінің қорытындысы ретіңде 1867 жылы "Описание 
киргиз-кайсак" деген атпен кітап болып басылым шықты. Ол 
кітапта Жетіру құрамындағы рулардың көпшілігінің таңбалары 
келтірілгенімен, Керейт руының аты аталып, қоныстанған аудан-
дары көрсетілседе, ру таңбасы берілмеген378.

Қазақ руларының орналасуына байланысты деректерді 
"Материалы для статистики Туркестанского края"379 атты 
жинақтан табамыз. Бұл жинақта Сырдария облысының Қазалы

376 Мейер Л. Материалы для география и статистики России, собранные офицерами 
генерального штаба. Ч. I. Киргизская степь. Оренбургского ведомства. -СПб., 1865.

377Географическо-статистический словарь Российской империи. -СПб., 1865. -589-
596-б.

378 Казанцев И.М. Описание киргиз-кайсак. -СПб., 1867. -64, 213-б.
379 Материалы для статистики Туркестанского края. -Ташкент, 1872. -Вып. I.



213

және Перовск уездерінде Ұлы, Орта және Кіші жүз тайпаларының 
қоныстану жағдайлары жан-жақты бейнеленіп, олардың көшіп-
қонатын жаздыгүнгі жайылымдарының орналасу сипаты, осы 
аймақтың географиялық ерекшеліктеріне қарай мекен еткен 
аумақтары нақты көрсетілген. Мәселен, Керейт  руының тармақтары 
Перовск уезінің кейбір болыстарында тіршілік кешкені айтылады.

XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қазақ тарихына, тұрмыс-
тіршілігіне қатысты 1883-1893 жылдар аралығында Сырдария 
облысының әскери губернаторы, 1906-1908 жылдары Түркістаң 
генерал-губернаторы қызметтерін атқарған, мемлекеттік кеңестің 
мүшесі, генерал-лейтенант Н.В.Гродековтың (1843-1913) 
еңбектерінің ішіндегі "Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской 
области" деген мазмұны терең, тарихи деректерге өте бай 
шығармасының маңызы зор.

Н.И.Гродеков бұл еңбегінде қазақ халқының салт-дәстүрін, 
туыстық қатынастарын, билер сотын, ұлттық ойындарын т.б. ба-
рынша сипаттап, қазақ руларына байланысты да өзіндік тұжырым-
дарын жазып қалдырған. Атап айтқанда, рулардың бөлінісіне, 
орналасқан аймақтарына баса назар аударып, олардың ұрандары 
мен таңбаларын кесте түрінде жасап көрсеткен. Соның ішінде 
біздің зерттеп отырған Керейт руының ұраны "ақсақал", таңбасы 
Ү, ?(шылбыр) деп көрсетеді де, қоныстануы туралы айтқанда, 
рудың Перовск уезінің Жомарт болысын толығымен, Қармақшы 
болысын Алшын руымен бірлесе мекендейтіні келтіріледі380.

Осы бағытпен жазылған келесі бір құнды еңбектердің 
қатарына Орыс географиялық қоғамының мүшесі, этно-
граф, шығыстанушы және 1868-1889 жылдар аралығында 
Түркістан генерал-губернаторлығында түрлі әкімшілік қызмет 
атқарған Н.А.Аристовтың зерттеулерін жатқызамыз. Автор өз 
еңбектерінде қазақтардың түркі халықтарының мұрагерлері 
ретінде өздерінің әдет-ғұрыптарында, өмір тіршілігінде көне 
заманның наным-сенімдеріндегі жұрнақтарын көптеп сақтап 
қалғанын және өмір салттары бойынша түркі бабаларына 
ұқсайтындығы, сол себепті де түркі халықтарын зерттегенде

380 Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т І.  Юридиче-
ский быт. -Ташкент, 1889. -11-20-б. Приложение №1-2. - С.1-5.
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қазақтардың басты орын алатындығын назарда ұстайды. Со-
нымен бірге рулардың ұран-таңбалары және қоныс тепкен 
мекендеріне      сипаттамалар жасап, бізге қатысты Керейт руының 
ұраны "Ақсақал", қоныстанған жерлері Сырдария өңірі деп атап 
көрсетеді381.

Н.А.Аристовтың "Заметки об этническом составе тюрк-
ских цлемен и народностей и сведения об их численности" атты 
енбегінің біз үшін ғана емес, жалпы түркі халықтары тарихын 
зерттеуде құнды екендігін В.В.Бартольдтың: "книга Н.А.Аристова 
представляет несомненно одно из самых отрадных явлений в 
нашей литературе по востоковедению. История Средней Азии 
до сих пор так мало разработана и так мало знакома нашему об-
разованному обществу, что даже в серьезных журналах можно 
встретить очерки истории той или другой среднеазиатской об-
ласти, составленный каким-нибудь путешественником на осно-
ваний случайных рассказов и догадок, без всякого их справок с 
источниками. Тем более уважения заслуживает труд бескорыст-
ного исследователя (к тому же не принадлежащего к официаль-
ным представителям науки), написанный с полным знанием ли-
тературы предмета и очевидно потребовавшей несколько лет 
кропотливой работы"382, – деп берген бағасынан-ақ көруге болады.

Орынбор Ғылыми мұрағат комиссиясының және Орыс 
географиялық қоғамының Орынбор бөлімінің мүшесі, 1888-
1901 жылдар арасында Торғай облысында ветеринар ретінде 
қызмет атқарған орыс географы АИ.Добромыслов (1854-1915) 
Қазақтың көшпелі шаруашылығы, этнографиясы мен тарихы, 
өмір салты, әдет-ғұчрыптары мен рулық құрылысына т.б. қатысты 
бірнеше көлемді монографиялар мен мәнді мақалалар жариялады.

1895 жылы жарық көрген "Скотоводство в Тургай-
ской области" деп аталатын еңбегінің көпшілік бөлігін

381 Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казахов большой Орды 
и каракиргизов //Живая старина. Вып. ІІІ-ІV. -СПб., 1894. -С.391-486. Аристов Н.А. За-
метки об этническом составе тюркских племен Народностей и сведения об их числен-
ности //Живая старина. Вып. ІІІ-ІV. СПб., 1896. - С.105, 110.

382 Аристов Н.А. Этногенез и этническая история казахского народа. Павлодар,  2005. 
- С.355-356.
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А.И.Добросмыслов өз мамандығына сай қазақтың мал 
шаруашылығына, оның салаларына арнап, өзінің салмақты 
қорытындыларын жасаған. Тек соңғы тарауы Торғай облысының 
климаттық сипатына, тұрғылықты халқына, соның ішінде осы 
өлкеде мекендейтін руларға арналған. Кітаптың қосымшасында 
облыста қоныстанған рулардың көшіп-қонатын ауданы мен ру-
таңбалары кесте түрінде сызылып көрсетілген, соның ішінде Ке-
рейт руының да аты аталып, таңбасы көрсетіледі383.

Белгілі орыс ғалымы, этнограф, антрополог А.Н.Харузин (1864-
1933) 1885-1891 жылдары Кавказ бен Кырымға, Эгей теңізіне 
және Ішкі Бөкей Ордасына бірнеше рет ғылыми саяхат жасаған. 
Сол саяхаттарының нәтижесінде қазақтың рулық және қоғамдық 
жағдайларына, отбасы қатынастарына, салт-дәстүріне, тұрмыстық 
өзгешеліктеріне арналған көптеген мақалалары мен монография-
лары жарыққа шықты.

Сондай мақалаларының бірі, әсіресе, қазақ рулары жөнінде 
қомақты мәлімет беретін шығармасы 1895 жылы "Этнографи-
ческое обозрение" журналының №1 санында жарияланған бола-
тын. Онда автор қазақтың үш жүзіне тоқталып, ондағы рулардың 
әрқайсысын ортағасырлық деректермен және өзіне дейінгі 
жарияланған орыс ғалымдарының шығармаларымен салысты-
ра отырып сипаттап, өзіндік ой-тұжырымдарын білдіреді384.

Жоғарыда тоқталған басқа да авторлар сияқты И.И.Крафт 
та өзінің "Сборник узаконений о киргизах степных областей" 
атты зерттеуінде қазақ руларына қатысты көптеген мағл үматтар 
береді. Үш жүздің құрамындағы рулардың шығу тегіне байла-
нысты жазылған деректерге сілтемелер жасай отырып, оларды 
аңыз-әңгімелермен байланыстырып, өзінің тұжырымдамаларын 
келтіреді385.

Біз қарастырып отырған мәселелер "Россия полное гео-
графическое описание нашего отечества Киргизский край" 
атты жинақта да жан-жақты сипатталған. Авторлар қауымы

383 Добросмыслов А.И. Скотоводство в Тургайской области. - Оренбург, 1895. 
-С.102-103, 324, 346-350.

384 Харузин А.Н. К вопросу о происхождении киргизского народа // Этнографиче-
ское обозрение. -М., 1895. №1. - С.49-92.

385 Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей.  Оренбург, 1898. - 
С.54-56.
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қазақ жерінің табиғи ерекшеліктеріне, жергілікті халықтың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайына, тұрмыс-салтына, тарихына 
т.б. баса назар аударып, қазақ руларының орналасу аймақтарын 
нақты көрсеткен386.

Қазақ руларына, соның ішінде Керейт руына қатысты қазак 
халқының біртуар азаматы, көрнекті ғалым Ш.Уәлихановта (1835-
1865) қалам тартқан болатын. Ғалымның Керейт руына байланыс-
ты жазған пікірін сол қалпында беруді жөн көріп отырмыз: "Род 
Большой орды -Керейт отделился от союза казахов и соединился с 
узбекскими родовичами Керейтами, а небольшой остаток его, впо-
следствий возвратившийся в степь, пристал по соседству к Малой 
Орде к Семиродскому поколению и теперь составляет его отделение 
и производит себя от родоначальника этого поколения Каракат"387.

XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қазақ халқының орнала-
суына байланысты толық және нақты ақпарат көздерін көші-қон 
және статистика мамандарының экспедициялары нәтижесінде 
жинақталған материалдарынан табамыз. Бұл экспедициялардың 
негізгі мақсаттары отарлық саясаттың бір бағыты ретінде 
қазақ ұлтының қоныстануға қүқығы жоқ деген қүнарлы 
және шұрайлы жерлерге өзге ұлт өкілдерін қоныстандыру 
үшін жаңа жерлер қарастыру еді. Жалпы бұл жинақталған 
статистикалық мәліметтер "Материалы по киргизскому земле-
пользованию" деген атпен бірнеше том болып басылып шықты.

Сондай зерттеулердің біріне 1906-1913 жылдары П.А.Скрыплев 
жетекшілік еткен статистикалық экспедиция мәліметтері негізінде 
"Материалы по киргизскому землепользованию Сыр-Дарьинской 
области" деген тақырыппен құрастырылған бес томдық жинақты 
жатқызуымызға болады388. Соның ішінде Перовск уезі бойынша

386 Россия полное географическое описание нашего отечества. (под ред. В-П.Семе-
нова). Т. 18. Киргизский край. -СПб., 1903.

387 Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова. -СПб., 1904. - С.291. (под.ред. 
Н.И.Веселовского).

388 Материалы по киргизскому землепользованию в Сыр-Дарьинской области. I. 
Чимкентский уезд. -Ташкент, 1908; II. Чимкентский уезд. -Ташкент, 1910; Аулиеатин-
ский уезд. -Ташкент, 1911; Перовский уезд. -Ташкент, 1912; Казалинский уезд. -Таш-
кент, 1913.
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жинақталған мәліметтерде Керейт руының кейбір тармақтары Ала-
месек, Қышбөгет болыстарын қоныстанғандығы келтірілген389.

Осыған ұқсас дерек көздері Қазалы уезіне байланысты 
жинақталған материалдарда да көрсетілген390.

Сонымен бірге біз қарастырып отырған Керейт руына қатысты 
мағлұматтар Сырдария облысының Әмудария бөлімінде жүргі-
зілген статистикалық зерттеулердің қорытындыларында да 
кездеседі. Онда керейттердің Кіші жүздің өзге де ру-тайпаларымен 
көршілес қоныстанғандығы жан-жақты зерделенген391.

Зерттеліп отырған мәселе бойынша, Қазан төңкерісінен кейін 
қазақ ұлты өкілдерінен алғашқылардың бірі болып қалам тартқан 
"Алаш" қайраткері, тарихшы М.Тынышбаев (1879-1938) болды. 
1924-1925 жылдары Ташкенттегі Орыс географиялық қоғамының 
Түркістан бөлімінде "Материалы к истории киргиз-казахского 
народа" деген тақырыпта дәріс ретінде оқыған материалдарын 
ол, басқа да әртүрлі деректермен толықтырып, аталмыш атпен 
толымды еңбек ретінде 1925 жылы басып шығарды392. Мұнда 
автор жалпы қазақ халқының шығу тегіне, құрамындағы ру-
лар тарихына баса назар аударып, руларының шежіресін тара-
тып, ұрандары мен таңбаларын кесте түрінде жасап көрсеткен.

Бұл еңбекте бір назар аударарлық жайт, М.Тынышбаев 
Кіші жүздің Жетіру бірлестігіндегі Керейт руы мен Орта жүз 
құрамындағы Керей руы кезіндегі тарихи жағдайға байланысты 
екіге бөлініп кеткен бір ру деп санайды393.

Қазақ руларының тарихы мен шығу тегіне қатысты 
мәселелер белгілі тіл маманы С.А.Аманжоловтың (1903-1958) 
еңбектеріңде де қалыс қалмады. Ол өз зерттеулерінде қазақтың 
әдеби тілі мен қазақ тілінің диалектикалық негізін, оның

389 Материалы по киргизскому землепользованию в Сыр-Дарьинской области. Пе-
ровский уезд. - С.26-28.

390 Материалы по киргизскому землепользованию в Сыр-Дарьинской области. Каза-
линский уезд. -С.210-211.

391 Материалы по киргизскому землепользованию в Аму-Дарьинском отделе Сыр-
Дарьинской области. -Вып.2. -Ташкент, 1915.

392 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. -Ташкент, 1925.
393 Сонда -10-14, 246-б.
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қалыптасу тарихын, дамуын жан-жақты қарастырды және 
диалектілердің түркі тілдермен жақындығын, қазақ ру-
тайпаларының атауларына қатысты өзіндік ой-тұжырымдарын 
жасаған болатын. Ғалымның дүниеден озғаннан кейін 1959 
жылы "Вопросы диалектологии и истории казахского языка" де-
ген атпен жарық көрген еңбегінің бірінші бөлімінде бүкіл қазақ 
руларының таңбалары мен ұрандары беріліп, таңбалар бір-бірімен 
салыстырылып, ұқсастықтары мен ерекшеліктері айқындала 
көрсетіліп берілген. С.Аманжоловта керейттер мен керейлердің 
бір ру екендігін, тағдырдың тәлкегінен екіге айырылуға мәжбүр 
болғандығын алдыға тартады, және де керейттер мен керейлерді 
моңғол тайпасы деп санаған кейбір ғалымдардың пікірлеріне 
қарсы шығады394.

Кеңес дәуірі кезеңінде шежіре жинау, жариялау ісіне тыйым 
салынғанымен, бүл мәселелер кейбір отандық этнографтардың 
еңбектерінде көрініс тапқан болатын. Сондай зерттеулердің 
бірі В.В.Востров пен М.С.Мұқановтың "Родоплеменной со-
став и расселение казахов" атты монографиясы. Авторлар 
XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы Қазақстанның әкімшілік-
территориялық бөлінісін басты назарда ұстай отырып, әртүрлі 
(мүрағаттық, әдеби, статистикалық т.б.) деректер негізінде қазақ 
руларының орналасуын нақты көрсете білген395. Бір өкініштісі 
бүл монографияда Орал облысы Ілбішін уезінің, Сырдария об-
лысы Әулиеата уезінің, Семей облысы Қарқаралы уезінің және 
Ақмола облысы Атбасар уезі аймақтарында біз қарастырып 
отырған Жетіру бірлестігінің кейбір руларының қоныстануына 
қатысты мәселелер белгісіз себептермен зерттелмей қалған.

XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы Қазақстанның гео-
графиясы, әкімшілік-территориялық құрылымы, қазақ 
халқының шаруашылығы, этникалық және рулық құрамы 
жөніндегі қүнды мәліметтерді тарихи-этнографиялық "Хо-
зяйство казахов на рубеже ХІХ-ХХ веков"396 және де 
"Казахи"397 атты зерттеулерден кездестіре аламыз. Соңғы

394 Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч. I. -А., 
1959. - С.8-28; 46-52.

395 Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов (конец 
XIX - начало XX вв.). -А., 1968.

396 Хозяйство казахов ХІХ-ХХ веков: Материалы к историко-этнографическому атла-
су. -А., 1980.

397 Казахи: историко-этнографическое исследование. -А., 1995.
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кітапта Жетіру бірлестігінің әртүрлі руларының сандық құры-
лымы салыстырмалы түрде келтірілген. Мысалы, XIX ғ. соңында 
керейттер 30-35 мың болғандығы және олар Жетірудың Табын, 
Жағалбайлы және Тамалардан    кейінгі      төртінші орынды ием-
денгендігі айтылған398.

Н.Е.Масановтың көшпелі қазақ халқының өркениетіңе 
арналған монографиясынан Ұлы, Орта және Кіші жүз руларының 
тармақтарына қатысты нақты деректерді көруге болады. Ол Қазан 
төңкерісіне дейінгі орыс зерттеушілерінің келтірген мәліметтеріне 
сүйене отырып ХІХ-ХХ ғасырлар басында Жетіру бірлестігіндегі 
рулардың сандық құрылымың төмендегідей келтіреді. Табын - 80 
мың, Жағалбайлы - 70 мың, Тама - 40-45 мың, Керейт - 30-35 мың, 
Телеу және Кердері -20 мың, Рамадан - 5 мың. Сонымен қатар, 
автор өзінің қарастырып отырған кезеңінде аталмыш рулардың 
қазак жеріндегі әртүрлі әкімшілік-аймақтық бірліктерде және 
облыстарда, уездер мен болыстарда қоныстану аймағын нақты 
көрсеткен399.

Бүгінгі таңда Керейт тайпасының тарихына, шежіресіне, одан 
шыққан тұлғаларға қатысты зерделі еңбекті, құнды мақалаларды 
кәсіпкер Қ.Ашанұлы жарыққа шығарып, қазақ халқының тарихы-
на өзіндік үлесін қосты. Қ.Ашанұлының Керейт руының шежірелік 
нұсқасы, сондай-ақ Сыр өңірінен шыққан Мүсірәлі баба өмірі ту-
ралы зерттеуі 2000 жылы жарық көрген400.

Біздің зерттеуімізге қатысты қысқаша тарихнамалық шолу 
осындай. Осыған байланысты жасайтын қорытындымыз Жетіру 
бірлестігінің құрамына енетін Керейт руының тарихи тамы-
ры тереңде жатыр. Оның әлі де біздің тарихымыз үшін белгісіз 
тұстары жетерлік. Мәселен, керейттердің географиялық ор-
наласу аймағы, қоныстануына байланысты мәселелер әлі де 
толыққанды зерттелмеген. Сондықтан да бұл бағытта қазак 
тарихына қатысты әртүрлі дерек көздерін, соның ішінде 
атадан-балаға беріліп келе жатқан өте бай өдеби мұрамыздағы 
руларға қатысты мәліметтерін пайдалана отырып кешенді

398 Казахи: историко-этнографическое исследование. -А., 1995. - С.19
399 Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадно-

го общества. -А.-М., 1995. - С.61-63.
400Ашанұлы Қ. Мүсірәлі Абыз. -А., 2000.
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зерттеулер жүргізу, ұлттық тарихымыз үшін өзекті мәселе болып 
қала береді.

§ 2. Керейттердің оңтүстік Қазақстан мен 
Карақалпақстанда қоныстануы мен орналасуы

Қазақстанның оңтүстік өлкесі үш жүз құрамындағы рулардың 
ежелден қоныс тепкен аймақтарының бірі. Қазақ халқының ба-
сынан өткен әртүрлі тарихи оқиғалар және осы аймақта сан 
ғасырлар бойына қалыптасқан тарихи, экономикалық, мәдени, 
әлеуметтік жағдайлар аталмыш өлкеде қазақ руларының етене бай-
ланыста болуына және ежелден мекен етуіне әсер еткен болатын.

XIX ғасырдың 60-жылдарындағы орыс әкімшілігі жүргізген 
реформалар нәтижесінде Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз рулары 
мекендейтін Қазақстанның Оңтүстігі Ресей империясының қол 
астына енгізілген еді. Осы аймақтағы бүкіл әскери және азаматтық 
басшылық Түркістан генерал-губернаторының қолында болды.

а) Сырдария облысы

1867 жылдың 11 шілдесіндегі "Уақытша ереже" бойынша 
Сырдария мен Жетісу облыстары жаңадан құрылған Түркістан 
генерал-губернаторлығының құрамына кірді. Ал, біз зерт-
теп отырған Керейт руы Сырдария облысының кейбір аудан-
дарында қоныстанған болатын. Сырдария облысы батысын-
да Арал теңізімен, солтүстік-батысында - Торғай облысымен, 
солтүстігінде Ақмола және Семей облыстарымен, шығысында 
- Жетісу облысымен, ал оңтүстігінде Бұқара және Қоқан 
хандықтарымен шектескен болатын. Облыс құрамында: Қазалы, 
Түркістан, Перовск, Әулиеата, Шымкент, Ташкент, Ходжент, 
Жызақ сияқты сегіз уезд болды. Соңғы  екеуінен басқаларының 
барлығында негізінен қазақ ұлты қоныстанған болатын.

1887 жылғы есептеу бойынша, облыс территориясының 
көлемі келесідей болды401 (Ходжент, Жызақ уездерін қоспағанда).

401Обзор Сыр-Дарьинской области за 1887 год. -Ташкент, 1889. - С.4-5.
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402 Материалы по истории политического строя Казахстана. - С.351-379.
403 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпо-

ху капитализма. -124, 127-б. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 
1897 г. -Сырдарьинская область. -Вып. 86. - С.1-3, 56.

1-кесте
1887 ж. Сырдария облысындағы уездердің көлемі

Уездер Шаршы шақырым
 Қазалы 59550 
Перовск 95965 
Шымкент 100 898
Әулиеата 68010 
Ташкент қаласы 210
Әмудария 94080 
Барлығы (облыс бойынша) 459 003

Ресей империясының әскери-саяси билігінің толықтай бекітілуі, 
Түркістан аймағында әкімшілік-сот реформаларын енгізуге 
жақсы мүмкіндіктер туындаған болатын. 1886 жылы 2 маусымда 
қабылданған "Түркістан өлкесін басқару ережесі" бойынша Сыр-
дария, Самарқан және Ферғана облыстары құрылды. Ереже бойын-
ша Сырдария облысының құрамына Қазалы, Перовск, Шым-
кент, Әулиеата, Ташкент уездері және Әмудария бөлімі кірді402.

1870 және 1887 жылдардағы санақ бойынша аталмыш уездерде 
897188 және 1478398 адам тұрған.

2-кесте
1870 және 1897 жылдардағы  Сырдария облысы 

тұрғындарының саны403

Уездер 1870 ж. 1897 ж.
Қазалы 62266 140541

        Перовск 100080 133663
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Шымкент 170740 285059
Әулиеата 102560 276169

        Ташкент 241543 448493
Әмудария 220000 194473

Барлығы 897199 1478398

Кестеде көрсетілген тұрғындардың ұлттық құрамы жағынан 
қарастырсақ, қазақ ұлтының саны басым болып келеді. 
Қөрсетілген жылдарына сәйкес қазақтардың саны 554,8 мың 
(60,7%) және 952,1 мың (64,4%) болып, басқа ұлт өкілдерімен 
салысырғанда әлдеқайда көбірек келді (3-кестені қараңыз). 
Ұлттық саны жағынан қазақтардан кейінгі орын алатын өзбектер 
шағын топтармен Сырдария, Арыс, Талас және Шу өзендерінін 
бойларында қоныстанған. Мысалы, Шымкент уезінде 52,7 
мың, ал Әулиеата уезінде 9,9 мың өзбек ұлты мекендеген. 
Облыстағы саны бойынша үшінші орынды орыс халқы иеленді.

Жалпы  алғанда, екі санақтың арасындағы 30 жылға жуық 
уақыт арасында   облыста халық санының  600 мыңға  өскендігі 
байқалады. Соның ішінде қазақтар 4%, орыстар 2%-ға көбейген. 
Қазақтардың көбеюіне табиғи өсім, ал орыс ұлтына көшіп келулері 
әсер еткен. Қазақ ұлтының Әулиеата уезі мен Әмудария бөлімінде 
ғана өскендігі, басқа уездерде үлес салмағының  азайғандығы   
байқалады.

3-кесте
1870 және 1897 жылдардағы  Сырдария облысы тұрғындарының 
этникалық құрамы (жоғарғысы - абсолюттік сан, төменгісі – уезд 

бойынша жалпы %-дық сан)404

Уездер 1870 ж. 1897 ж.

Қазақтар орыстар басқалар қазақтар орыстар басқалар

Қазалы 61,8
99,2

0,2
0,3

0,3
0,5

135,9
96,7

2,8
2,0

1,8
1,3

Перовск 100,1
100,1

- - 130,3
97,5

1,0
0,7

2,4
1,8

Шымкент 149,5
87,6

- 21,2
12,4

224,7
78,8

2,2
0,8

58,2
20,4

404 Тама. 1-том. 3-кітап. -А., 2005. -196-б. 41-кесте; Бекмаханова Н.Е. Многонациональное 
население Казахстана... -С.124, 127, 136-137; Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи, 1897 г. Сырдарьинская область. -СПб., 1905. Вып. 86.- С.1-3, 56.
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Әулие-Ата 77,8
75,8

- 24,8
24,2

250,9
90,9

5,1
1,9

20,1
7,2

Ташкент 110,1
45,6

- 131,4
54,4

163,1
36,4

17,5
3,9

267,9
59,7

Әмудария 
бөлімі

45,5
20,7

- 174,5
79,3

47,1
24,2

3,2
1,7

144,2
74,1

Барлығы 544,8
60,7

0,2
0,02

352,2
39,3

952,0
64,4

31,8
2,2

494,7
33,4

Орыс ұлтының біртіндеп өсуі сол уақытқа сәйкес қабылданған 
бірнеше уақытша ережелер мен XIX ғасырдың 80-жылдары Еуро-
паны шарлаған "аграрлық дағдарысқа" байланысты болатын.

1867 жылы 11 шілдедегі "Сырдария және Жетісу облыстарын 
басқару" ережесіне сүйеніп, орыстар қазақтардан жер сатып та, 
тартып та ала бастады. Бұл жөнінде қалыптасқан жағдай туралы 
П.Г.Галузо зерттеуінде: "аграрные отношения частично регули-
ровались отдельными циркулярными распоряжениями первого 
генерал-губернатора края Кауфмана, но в основном были остав-
лены на произвол чиновников. В Семиречье это выразилось в гра-
беже земель казахов под казачьи станицы и русские поселки. В 
Сыр-Дарьинской области, особенно в Ташкентском уезде, на осно-
вании циркуляра Кауфмана, разрешавшего "русским людям" по-
купать землю, начало складываться частное землевладение. "Това-
рищество Константиновского конного завода", пайщиком которого 
был и Кауфман, приобрело в Ташкентском уезде 25 000 десятин 
земли"405,–деп келтірген. 

Осыдан байқайтынымыз қазақ жеріне келген орыс ұлтының 
өкілдері    ірі     жер   иеленушілерге  айнала  бастаған. Азғана 
уақыт ішінде облыста    біршама орыс селолары қалыптасқан. 
Сырдария облысының территориясында алғашқы орыс 
тұрағы Кара-Балты 1874 жылы салынды. Кейіннен ол 
Жетісу облысы Пішпек уезінің қарамағына берілді. Осы-
дан кейін облыста бірнеше селолар пайда болды: 1874-1882 
жылдар  аралығында - 6; 1884-1890 жылдар  аралығында -

405 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 г.г. -А, 1965. 
-С.72.
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XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы Сырдария облысының әкімшілік-
территориялық бөлінісі

14 селоның негізі қаланды. 1889 жылы 13 шілдеде күшіне ен-
ген "Село тұрғындары мен мещандарының қазыналық жерлерге 
өз еркімен қоныстануы туралы және аталған сословиелердің адам-
дарын ерте уақытта қоныстанғандарға жатқызу тәртібі туралы" 
ереже қазақ жерін орыс келімсектеріне ашып берген болатын406. 
Нәтижесінде облыста тағы да 17 село пайда болып, 1892 жылы 
орыс жанұяларының саны 2560-қа жетті407. Орыс халқының үлес 
салмағының біртіндеп артуы осы жағдайларға байланысты бол-
ды.

Облыс тұрғындары әртүрлі дін санатындағы адамдар бол-
ды. Негізінен жергілікті халықтың басым көпшілігі ислам дінін 
ұстанатын. (4-кестені қараңыз). 

1. Қазалы уезі. 2. Перовск уезі. 3. Шымкент уезі. 4. Әулиеата уезі. 
5. Ташкент уезі. 6. Әмудария бөлімі.

406 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 г.г. -А., 1965. – 
С.212-213; Қазақстан тарихы. Т. 3. –А, 2002. – 424-428-б.

407 Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1914 г.г. –А, 1965.– 
С.213.
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4-кесте
1897 жылғы Сырдария облысы тұрғындарының діни 

ерекшеліктері408

Діндер түрі Халық саны %-дық көрсеткіш
Мүсылмандар 1425313 96,41
Православие 42266 2,86
Католиктер 2956 0,20

Протестанттар 1921 0,13
Иудеилер 2869 0,19

          Баскалар 3073 0,21
Барлыгы 1478398 100,0

XX ғ. бірінші жартысында облыс халықтарының демография-
лық және әлеуметтік-экономикалық жағдайлары өзгеріске 
ұшыраған болатын.

1910-1917 жылдар аралығында облыстағы қазақ ұлтының саны 
және де үлес салмағы әртүрлі болғандығын төмендегі кестеден 
көруімізге болады (5-кестені қараңыз).

1910-1917 жылдар аралығында Сырдария облысы қазақтарының 
сандық көрсеткішіндегі және үлес салмағындағы өзгерістер409.

5-кесте
Адам санының мындық көрсеткіші Үлес салмағы, %

жылы 1910 ж. 1916 ж. 1911 ж. 1910 ж. 1916 ж. 1917 ж.
1178,8 1265,8 935,8 61,6 58,3 44,7

Кестеден 1910 ж. мен 1916 ж. аралығында қазақ халқының 
саны 87 мыңға өскендігін, ал 1917 ж. керісінше, 312 мыңға 
азайғандығын байқаймыз. Бұл жерде халық санының ар-
туын табиғи өсіммен байланыстырсақ, ал 1916 ж. мен 1917 ж.

408 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Сырдарьинская 
область. -СПб., 1905. Вып. 86. XII.

409 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1910 год. -Ташкент, 1912. - С.16-17.; Бекмахано-
ва Н.Е. Многонациональное население... - С.180-181.
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аралығында азаюын 1916 жылғы патша жарлығына қарсы 
ұлт-азаттық бас көтерудің әсерінен болды деп пайым-
дау жасаймыз. Себебі, көтеріліс салдарынан Сырдария 
облысының халқы басқа аудандарға кетуге мәжбүр болған.
Облыс бойынша жалпы алғанда, қазақ ұлтының үлес 
салмағы біртіндеп азайып отырғандығы байқалады. 
Оған жоғарыда аталған факторлармен қатар, 1907 жыл-
дан бастап жүргізілген П.А.Столыпиннің аграрлық-саяси 
реформасының да кері әсері тиді. Реформаға сүйеніп, Ре-
сей облыстарынан қазақ жеріне лек-легімен ағылып келген 
келімсектер шұрайлы жайылымдық жерлерге қоныстанып, 
қазақ ұлтын кіндік қаны тамған атақоныстарынан ығыстырды.
Сырдария облысында қазақ халқы санының азаюы 1920 жылы 
жүргізілген санақ барысында да байқалған болатын. Аталмыш 
жылғы санақ қорытындысы бойынша Перовск уезінде 33%-ға, 
Әулиеата уезінде 32%-ға, ал Қазалы уезінде 46%-ға қазақтардың 
ұлттық құрамы көрсеткішінің азайғандығын көруімізге болады410.

Қамыстан жасалған тұрғын үй

410 Материалы Всероссийских переписей. 1920. -Вып. 111, - С.26-29.
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Облыс халқына қатысты қысқаша мәліметтер осындай.
Ал біз қарастырып отырған кезеңде Керейт руы негізінен 

облыстың Перовск, Қазалы уездері мен Әмудария бөліміңде 
қоныстанған. Уездер болыстарға бөлініп, ал олар өз кезегіңде 
туыстық жағынан біріккен әкімшілік ауылдарды құрайтын. 
Патшалық Ресей қазақтардағы рулық қатынастарды әлсірету 
мақсатымен және жергілікті халықтан қазынаға қажетті мөлшер-
дегі салықты алу үшін өзіндік басқару жүйелерін енгізді. Мәселен, 
болыс құрамына кіретін түтін саны 2000-нан, ал әкімшілік ауылдар-
да 200-ден аспау керек болатын411. Осылайша болыстарды нақтылы 
белгіленген аймақтарға қоныстандыру арқылы, болыс құрамын-
дағы түтін саны мен мал санын қадағалап отырған. Қайткенменде, 
Ресей империясы да, 70 жылдай билік құрған кеңестік тоталитарлық 
жүйе де көздеген мақсаттарына жете қойған жоқ. Болыстарда 
бұрынғыдай ру-тайпалық принцип қатаң түрде сақталып отыр-
ды. Сондықтан да болыстар мен әкімшілік ауылдардың нақтылы 
аймақтары анықталмады. Олардың аймақтарының әртүрлілігі, 
айналысатын шаруашылықтарының ерекшеліктеріне байланыс-
ты сипатталды. Мәселен, осы кезеңде Сырдария облысындағы 
көшпелі болыстар құрамында ұсақ шаруашылық ауылдар кең 
тараған. Сол себепті де көшпелі халық біртіндеп отырықшылыққа 
ауысып, ауылдардың көлемі ұлғая бастады. Мұндай ауылдардың 
тұрғындары дәстүрлі киіз үймен қатар, тұрақты болып келетін, 
саман мен қамыстан салынған үйлерде тұрды. Туыстық жағынан 
жақын бірнеше көршілес ауылдар бірігіп қауымды құрады.

Қауым көлемі табиғи-климаттық жағдайға, территориясының 
кеңдігіне және мал санына байланысты болды. Сондықтан да 
олар (қауымдар) кіші де, үлкен де бола берді. Жаздық ауылдардың 
көлемі, қыстық ауылдарға қарағанда әлдеқайда көп болды. Бұл 
ылғи көшу барысында бірнеше қысқы ауылдар жаздық ауылдарға 
бірігіп және қыстауларына оралу кезінде күзде тарайтындығымен 
түсіндіріледі412.

411«Материалы по истории политического строя Казахстана. Т. 1. - С.361-        
412Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII - начале XX века: политико-

экономический анализ. -Алма-Ата, 1971. -513-519-б.; Масанов Н.Э. Кочевая цивилиза-
ция казахов: основы жизнедеятельности номадного общес-тва. -Алматы-Москва, 1995. 
- С.131-144.
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Жоғарыда айтылған әкімшілік ауылдар мен қауымдардың сол 
кездегі басқару жүйесіне тоқталайық. Зерттеліп отырған кезеңде 
туыстық қатынасы бар әкімшілік ауылдар негізінен бір ақсақалдың 
есімімен аталған. Осындай ақсақалдар өзінің ауылында қоғамдық 
шаруашылықты реттеп, ауылдың ішінде туындаған дау-дамайларды 
шешіп, соттық және әкімшілік билікте үкім шығарып отырған. 
Сонымен қатар, ақсақалдың шешімімен жайлауға шығу және 
қайта оралу мерзімі, оның ұйғаруымен шөп шабу, шабындықты 
бөлу мәселелері де қаралды. Қоғамдық жұмыстың көптігі және 
қиындығы кейбір ауылдарда үлкен қарияларды емес, өте ширақ, 
жігерлі, көпшіліктің сеніміндегі және өте бай шаңырақтың иесін 
сайлауға салу арқылы емес, беделдігімен көпшіліктің қолдауымен, 
оны ауыл ақсақалы деп атайды. Кейбір кездері, ауыл ақсақалының 
рөлі өте ауқатты отбасының ауыл ішіндегі беделіне байланысты 
бірнеше ұрпағына мұрагерлікпен жалғаса береді.

• Қазалы уезі

Қазалы уезі Сырдария облысының солтүстік-батыс бөлігінде 
орналасты. Уезд солтүстік батысы мен солтүстігінде - Торғай 
облысының Ырғыз уезімен, солтүстік және солтүстік-шығысында 
- Торғай облысының Торғай уезімен, шығысында және оңтүстік-
шығысында Сырдария облысының Перовск уезімен, оңтүстігінде 
аталған облыстың Әмудария бөлімімен және батысында Арал 
теңізімен шектесті.

1872 жылғы мәлімет бойынша Қазалы уезінің жер көлемі -1610 
миль*, халқының саны 89 966 адам413.

Н.В.Остроумов 1886 жылы жарық көрген өз зерттеуінде Сыр-
дария облысындағы 1 172 680 халықтың 103 990-ы Қазалы уезінде 
қоныстанғандығын келтіреді414.

1897 жылғы дерек бойынша, аталмыш уездегі 25 047 шаңырақта 
140 541 тұрғылықты халық болған415.

* Миля - ағылшын ұзындық өлшемі. Бір миль 1,609 шаршы метре тең.
413 Материалы для статистики Туркестанского края. -СПб., 1872. -Вып.1-С.120.
414 Остроумов Н.В. География Туркестанского края. -СПб., 1886. -С.43.
415 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. -Сырдарьинская 

область. Т. 86. - С.1-4.
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Қазалы уезі. 
1. Қаракөл болысы; 2. Қармақшы болысы; 3. Қуандария болысы

Қазалы уезінде Кіші жүздің негізінен Әлім бірлестігіне кіретін 
рулар басым қоныстанған.

1887 жылғы мәліметтерге сүйенсек, Қазалы уезіндегі 3 сынып-
тық қалалық ерлер училищесінде 95 бала және мұндағы үлкендерді 
оқытатын кешкілікте 14 адам білім алған. Ал, қыз балаларға келер 
болсақ, 2 сыныптық приходская училищесінде 33 адам оқыған416.

416 Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в Сыр-Дарьинской области за 
1887 год. Обзор Сыр-Дарьинской области за 1887 год. Ташкент, 1889. - С.258-263.
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Зерделеп отырған кезеңімізде Қазалы уезінде 18 қазақ болыс-
тары және екі аралас ауылдар орналасты. Олар: Аққыр, Ақшатау, 
Ақтоғай, Жамансыр, Заңғар, Қалымбас, Қарабас-Тоғай, Қаракол, 
Қармақшы, Қостам, Қуаңдария, Қорғаншы, Қөшербай, Мақпал, 
Райым, Сарытоғай және Шыбынды.

Бұл болыстар екі әкімшілік: Пригородный (10 болыс) және 
Қармақшы (8-болыс) учаскелеріне қарады.  Болыстардағы әкім-
шілік ауылдардың жалпы саны - 161.

1911 жылы Қазалы уезінің көлемі 87 262,8 шаршы шақырым 
жерге жетті. Уездің жоғарыда аталған болыстарында 152 962 адам 
саны болды417.

Төмендегі кестеде Қазалы уезіндегі болыстардың құрамындағы 
халық саны мен уездің әкімшілік бөлінісіне қатысты статистикалық 
мәліметтер келтірілген.

6-кесте
1911 ж. Қазалы уезі болыстықтарындағы халық саны418

№ Болыстар Әкімшілік 
ауылдар саны

 Жеке 
шаңырақ саны

Тұрғындар

1 Аккыр 9 1325 8238
2 Ақшатау 7 1682 10448
3 Ақтоғай 10 1543 8170
4 Ақтобе 13 1515 12544
5 Жамансыр 10 1501 8205
6 Заңғар 7 912 7126
7 Қалыңбас 10 757 5775
8 Қарабас-Тоғай 6 1112 7007
9 Қаракөл 11 1569 10989
10 Қармақшы 12 1739 9647
11 Қостам 9 1678 11424
12 Қуаңдария 11 1863 10650

417 Материалы по киргизскому землепользованию. Сыр-Дарьинская область. Казалин-
ский уезд. Групповые таблицы. Ташкент, 1913. -С.210-
418 Материалы по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд. Поауылные табли-
цы. –С. 1-169.
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13 Қүрғаншын 5 434 3377
14 Көшербай 6 1082 6617
15 Макпал 6 823 5100
16 Райым 5 900 5189
17 Сарытоғай 11 1513 8199
18 Шыбынды 11 2190 13723
19 Аралас ауылдар 2 85 534

Барлығы 161 24223 152962
Кестеден көріп отырғанымыздай, болыстардағы тұрғындар      

саны біркелкі емес, алты  болыста 10 мыңнан астам халық, 
тағы      жеті болыста 7 мыңнан астам, қалғандарында 3,3 мыңнан 
6,6 мыңға дейін адам болды. Кестеде келтірілген статистикалық 
көрсеткіштерге сүйеніп, уездегі халқының саны мен шаңырақ 
саны басым, ауқатты болыстар қатарына Шыбынды, Қуаңдария, 
Қармақшы, Қостам, Ақтөбе және Қаракөл болыстарын 
жатқызуымызға болады.

Қарастырып отырған кезеңде уездің табиғи-климаттық 
жағдайының қолайсыздығы, уездегі шаруашылыққа да өз ықпалын 
тигізді. Сол себепті де тұрғылықты халық шаруашылығын 
мал шаруашылығы болуына негіздеді. Яғни көшпелілердің 
отырықшылануы, өзге уездерге қарағанда баяу жүрді.

Уездегі шаруашылықтар негізінен мал шаруашылығымен 
айналысқандықтан, санақ жүргізілген 1911 жылы уезд бойын-
ша, мал саны келесідей болды (7-кестеде көрсетілген).

7-кесте
1911 жылғы санақ бойынша Қазалы уезінде үй малының негізгі

таралу түрлері419  (жоғарғысында - абсолюттік сан, төменгісі - 
уезд бойынша  жалпы %-дық сан)

Шаңырақ 
саны

Жылқылар Бар мал саны Барлығы Облыс 
бойыиша 
мал ба-
сын %-ға 
шак-
қанда

Ірі қара 
мүйізді 
мал

Түйелер Қойлар Ешкілер 

24223 72963
 7,0

82005 
8,0

132940 
12,9

634019 
61,5

109629 
10,6

1031556 15,4

419 Хозяиство казахов на рубеже ХІХ-ХХ веков. А., 1980. - С.97.
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Қазақтардың қыстаулары

Кестедегі статистикалық мәліметтерге сүйенсек, уезде мал 
басының ішінде басым өсіретіндері - қой, одан кейін түйе, ешкі, 
ал ірі-қара мен жылқы азырақ. Жалпы уезд бойынша барлық 
мал басының жиынтығы бүкіл Сырдария облысы малының 
тек 15,4% құрады. Әрине, бұл сол кезең үшін өте аз көрсеткіш. 
Уездегі мал санының облыс бойынша үлес салмағының аз бол-
уы келесі факторларға байланысты болды. Біріншіден, санақ 
жүргізілген 1911 жылдың қысында "жұт" болып, мал басының 
16-ы қырылған420. Екіншіден, қазақ халқы малға көз тиеді деп 
ырымдап, өсіріп отырған малдарының нақты санын айтпайтын.

Уездегі су көздеріне келер болсақ, олар: Лансұлтан, Шұбартөбе, 
Мақпалкөл, Көбек тұзкөл, Қамыстыбас. Негізінде Лансұлтан мен 
Қамыстыбастан өзге көлдер ұсақ421.

Уезд территориясымен ағып өтетін Сырдария және Қуаңдария 
өзендерінің алқабы негізінен егістік егетін жөне пішен шабатын 
аймақ болып табылды.

Суармалы егістікте егілген дәнді дақылдардың көпшілігін 
тары егістігі, яғни ол жалпы егістік атыздарының 40,04%-ын 
қамтыды. Екінші орында жаздық бидай - 38,95%, одан кейін

420 Материалы по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд.
421 Остроумов Н.В. География Туркестанского края. - СПб., 1886. - С.32.
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арпа - 18,09% құрады. Қалған қолдан суғарылатын 2,92% алқапта 
жүгері, тары, қауын жоне т.б. егілді422.

Біз қарастырып отырған кезеңде Керейт руы уездег Қаракөл, 
Қармақшы, Қуаңдария болыстарында ғана қоныстанған. Енді сол 
болыстарға жеке-жеке тоқталайық.

• Қаракөл болысы. Қазалы уезіне қарасты Қаракөл болысында 
негізінен Кіші жүз ру-тайпаларының өкілдері қоныстанған. 1911 
жылғы мәліметер бойынша, болыста 1569 шаңырақ, 10 989 тұрғын 
болған. Қазалы уезіндегі болыстар туралы мәліметттер жоғарыда 
көрсетілген №6-кестеде келтіріледі.

Болыстағы 11 әкімшілік ауылдың тек біреуінде ғана керейттер 
қоныстанған. № 8-әкімшілік ауылда Әлімнің Құттық тармағының 
74 шаңырағы және Байжан Айдыберген ақсақалдың басқаруын-
дағы керейттердің құрамыңда 264 адамы бар 27 шаңырақ тұрған. 
Керейттердің қыстаулары Бидайгүл, Қаракөл шатқалдарында, 
Қаракөл көлінің жанында орналасты. Керейт руына тиесілі 27 
шаңырақтың 2-еуі көшпелі, 25-і отырықшы болған423. Яғни бұл 
ауылдағы Керейт руының өкілдері негізінен егін  шаруашылығы-
мен айналысқан. Сонымен бірге мал да негізгі салалардың бірі 
болды. Керейттерге қарасты 27 шаңырақта 1044 мал басы есепке 
алынды424.

•Қармақшы болысы. Қармақшы болысына қатысты 
кейбір   зерттеулерде бұрыс тұжырымдар келтірілген. Мәселен, 
Н.В.Остроумов өз еңбегінде аталмыш болысты Қазалы уезінде 
емес, Перовск уезінің аумағында орналасқандығын келтіреді425.

1911 жылғы деректер бойынша болыстағы 12 әкімшілік ауылда 
1739 шаңырақ, 9647 тұрғын бар.

Керейт руының тармақтары №5-әкімшілік ауылдағы толығымен, 
ал № 11-ауылда Алтын, Қыпшақтармен көршілес мекендеді.

Аталған әкімшілік ауылдарда қоныстанған керейттерге қатысты 
нақты мәліметтерді 8-кестеде көрсетіп отырмыз.

422 Материалы по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд. -С.37-45.
423 Материалы по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд. Поаульные 

таблицы. - С.68-72.
424 Сонда -71-72-б.
425 Остроумов Н.В. География Туркестанского края. -СПб., 1886. - С.58.
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8-кесте
1911 ж. Казалы уезі Кармақшы болысындағы керейттердің 

ауылдары мен олардың тұрғындары426

№ Ақсакалдардың 
есімімен аталған 
шаруашылық 
ауылдар

Қыстаулар 
орналасқан 
шатқалдар 

Шаңырақ 
саны

Тұрғындар

1 Манғай 
Мамықбай

Қатырбай,     
Ақсуат, Жыңғыл-
төбе, Құмжарған, 
Терісөзек, Арба-
қалған

6 312

2 Жақып 
Тұрғынбай

Терісөзек, 
Құмжарған, 
Ақмола, Кәрібай-
көл, Ұзынтөбе, 
Қарасиыркөл, 
Бесіктуарал, 
Сасықөзек, 
Темірбеккөл, 
Тұмаркөл, 
Рысалдыжарма, 
Арапбай 

65 386

Барлығы 111 698
№11-әкімшілік ауылы (Керейт, Алтын, Қыпшақ)

1 Бисембай 
Есмағамбет 
Байтемір Сатыбай

Боскөл, Қара-
көл,
Домалақкөл,
Шеңгелдікөл,
Жадақарық,
Жыңғылшоқы,
Ақ арықкөл,
Жөркебөгет,
Жерентайарық

259 1489

Кестеде көрсетілген статистикалық мәліметке сүйенсек, Ке-
рейт руының ақсақалдары Маңғай Мамықбай және Жақып 
Түрғанбай басқаратын №5-әкімшілік ауылда 698 тұрғыны бар 
111 шаңырақ болған. Аталмыш әкімшілік ауыл су-көздеріне

426 Материалы по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд. Поаульные 
таблицы. - С.74-76, -80-82.
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өте бай Шалқар, Қарасу, Жылқыбай көлдері маңында қоныстанған 
болатын.

Ауылға қарасты 111 шаңырақтың 51-і көшпелі болса 60-ы 
отырықшы болған. Барлық шаңырақтың 12-сі егін еккен427.

8-кестеде келтірілген №11-әкімшілік ауылда Байұлы ру_ 
бірлестігінің Алтын тармағымен және Орта жүздің Қыпшақ 
тайпасымен керейттердің көші-коны бір болды. Сол себепті 
де бұл ауылда тікелей Керейт руына қарайтын қанша шаңырақ 
болғандығын анықтау мүмкін емес. Сондықтан № 11-ауылға 
қатысты стастикалық мәліметтерді осы ауылды қоныстанғаң 
рулардың шаңырақтарын қосып, жалпылама көрсетіп отырмыз.

Жалпы, 1489 тұрғыны бар бұл әкімшілік ауылда 259 шаңырақ 
болды. Ол шаңырақтардың 153-і көшпелі, 106-сы отырықшы 
болған428.

Қаралып отырған әкімшілік ауылда, орташа есеппен, Бір 
шаңырақ 77,2 мал басын иеленген.

Жергілікті табиғи-климат жағдайынан олар суарылым-
сыз егіншілікпен басым айналысты, яғни суармалы егістікпен 
арақатынасы 50,21 десятина (суғарылмайтын) - 6,59 десятина (су-
армалы) жерді қамтыды. Жалпы осы 56,80 десятина жерге барлық 
шаңырақтың 42-сі егін салды429.

• Қуаңдария болысы. Қуаңдария болысы Қазалы уезінің 
оңтүстігінде Сырдария мен Қуандария өзендерінің ортасын-
да орналасқан. Болыс территориясының басым бөлігі Жуанқұм 
құмдарын алып жатты.

1911 жылғы зерттеулер бойынша, болыста 10 650 түрғыны бар 
11 әкімшілік ауыл есепке алынды.

Болыстағы негізгі су көздері Қуаңдария өзені мен Талайкөл көлі 
болды.

Керейт руының өкілдері болыстағы №7-әкімшілік ауылда 
Әлімұлы ру-бірлестігінің Кете тармағымен көршілес қоныстанды.

Рет Күбентай ақсақал басқаратын №7-әкімшілік ауыл-
да Керейт руының 63 шаңырағы болды. 344 тұрғыны бар бұл

427 Материалы  по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд. Поаульные 
таблицы. -С. 75-76. 

428 Сонда, 80-81-б.
429 Сонда, 82-б. 
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шаңырақтардың 47-і отырықшы, 16-сы көшпелі болып, 1911 жыл-
ғы санақ бойынша оларға 1341 мал саны тиесілі болған.

№7-әкімшілік ауылдағы Керейт руы қоныстанған, қыстаулары. 
Қарабәле, Қосмұнара, Қотыр, Дөңарық, Қарамола, Қараой, Білек 
көл шатқалдарының маңы.

Барлық шаңырақтардың 21-і 19,67 десятина жерге егін 
салған430. 

Перовск уезі
1853 жылға дейін Ақмешіт аталып, орыс отаршылдарының 

келуімен бекініс генерал В.А.Перовскийдің құрметіне форт Пе-
ровск деп аталды. Ақмешіттің ірге тасының қалану уақыты 
жөнінде екі түрлі пікір қалыптасқан. Оның бірінде Ақмешіт Қоқан 
хандығының қамалы ретінде 1820 ж. шамасында салына бастады 
делінсе431, екіншісінде шығыстанушы П.П.Ивановтың "Очерки 
истории Средней Азии" атты еңбегінде "1817 ж. Сырдария бойын-
да қоқандық қамал Ақмешіт салына бастады" деп көрсетілген432. 
Ғылыми айналымға негізінен соңғы пікір енгізілген. Қоқандық 
бекініс деп аталғанымен де, тұрғылықты халықтың басым көпшілігі 
қазақтар болған.

Перовскіге 1867 жылдан бастап қала мәртебесі беріліп, уезд 
орталығына айналған. Осы кезеңде Перовск уезі солтүстігінде 
Торғай уезімен және Ақмола облысының Атбасар уезімен, 
шығысында Қазалы уезімен, батысында Шымкент уезімен және 
оңтүстігінде Бұхар хандығымен шектесті. Уездің территориясы 95 
965 шаршы шақырымды құрап, халқының саны 1870 жылы 100 
090 адам, ал 1897 жылғы санақ бойынша, 133 663 адамға жетті 
(1-2-кестелерде көрсетілген).

Ал, 1910 жылы И.И.Рылов, В.А.Якиманскийдің т.б. Пе-
ровск уезінде жүргізген статистикалық мәліметтеріне сүйенсек, 
уездегі халық саны 146 273 адамға жеткен. Аталған жылғы 
дерек бойынша, Перовск уезінде 20 болыс болған. Олар 
Айнакөл, Аламесек, Байұзақ, Головачевск, Нодековск, Жүлек,

430 Материалы по киргизскому землепользованию. Казалинский уезд. Поаульные таб-
лицы. - С. 104-106.

431 ҚСЭ. А., 1975., VІІ том. - 89-б.
432 Иванов П.П. Очерки истории Средней Азии. М., 1958. - С.200.
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Қаракөл-Қуандария, Қараөзек, Күнтөбе, Қостам, 
Күткеншек, Қышбөгет, Масловск, Приречный, Сауран, Ско-
белевск, Телекөл, Царский, Шаған, Жаңақорған болыста-
ры. Халқының саны жағынан басым болыстар қатарына 
- Сауран, Приречный, Головачевск, Жаңақорған болыста-
рын жатқызамыз, оларда 10 мыңнан аса тұрғын болған433.

Перовск уезі
1. Аламесек болысы; 2. Қышбөгет болысы.

433 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. Перов-
ский уезд. Ташкент, 1912. Поаульные таблицы. - С.1-124.
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1910 жылы уездегі 23 463 шаңырақта 1 288 834 мал басы есепке 
алынды434.

Керейт руының тармақтары уездегі Аламесек, Қышбөгет   бо-
лыстарында қоныстанған.

• Аламесек болысы. Перовск уезінің оңтүстік-батысында 
орналасқан Аламесек болысында 1910 жылғы мәлімет бойынша 
6 әкімшілік ауыл болған, оның екеуінде толығымен Керейт руы 
қоныстанған.

Серікбай Мұхамед ақсақал басқаратын № 3-әкімшілік ауылда 
керейттерге қарасты 133 шаңырақ болды. Олардың 36-сы көшпелі, 
97-сі отырықшы. Бұл ауыл түрғындарының қыстаулары Ақүшкөл 
шатқалы мен Шіркейлі, Көксу өзендерінің бойларында болған. 
747 тұрғыны бар ауыл мал шаруашылығымен және қосымша егін 
еккен. 38,2 десятина жерді құрайтын суармалы егістікке негізінен 
тары мен күріш өсірген435.

№6-әкімшілік ауылын толығымен қоныстанған Керейт руы 
тармақтарын Алпысбай Үрпек ақсақал басқарған. Бұл ауылға 
қарасты 68 шаңырақта 337 тұрғын болды. Қыстаулары Көксу 
өзені бойының шатқалдары. 68 шаңырақтың 35 отырықшы, ал 33-і 
көшпелі болған. Барлық шаңырақтардың 34-і 21,3 десятина жерге 
егін салған436.

•Кышбөгет болысы. Қышбөгет болысы батысында уездік 
қала Перовскімен, солтүстігінде Бесарна, Бидайкөл көлдерімен 
шектесіп, оңтүстігін Қызылқұм құмы мен Жаңадария өзенінің 
құрғақ сағасы алып жатты. Сонымен қатар болыстың оңтүстіктегі 
территориясының елеулі бөлігін Шіркейлі өзені кесіп өтті.

Толығымен Керейт руы қоныстанған бұл болыста, 1910 жылғы 
статистикалық зерттеулер бойынша 7 207 тұрғыны бар 12 әкімшілік 
ауыл есепке алынған437.

Керейт руының тармақтары қоныстанған болыс құрамындағы 
12 әкімшілік ауыл бойынша толық статистикалық мәліметтерді 
төмендегі кестеде көрсетіп отырмыз (9-кестені қараңыз).

434 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская °бласть. Перов-
ский уезд. Ташкент, 1912. Поаульные таблицы. - С.1-124.

435 Сонда, – С. 8-10.
436 Сонда
437 Сонда, – С.68-76.
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9-кесте
1910 ж. Перовск уезі Қышбөгет болысындағы керейттердің 

ауылдары мен олардың тұрғындары438

№ Ақсақалдардың 
есімімен аталатын 
әкімшілік ауылдар

Қыстаулары 
орналасқан      

     шатқалдар 

Шаңырақ 
саны

Тұрғындар

№ 1-әкімшілік ауылы

1 Назар Жұбан Қүтырма арық. 
Ағарқаш, 
Бозарық, 

Қожамжарағаш, 
Шұбанағаш

81 452

№2-әкімшілік ауылы
2 Ешбай Жантоқ Бозарқаш, 

Бітімтөбесі, 
      Тас арық 

112 619

3 Оспан Аталық Ақтікен 42 227
Барлығы 154 846

№3-әкімшілік ауылы

4 Тынымбай Бейтен Шанғлы көл 19 99

5 Өтеміс Елдос Тасарық, 
Байтанатарық, 
Қаңбақтышал

36 224

Барлығы 55 323

№4-әкімшілік ауылы

6 Сәрсембай Кенже-
бек

Бозарқаш, 
Бошай

93 518

№5-әкімшілік ауылы
7 Құттыбай 

Өтепберген
Шенгелді сай, 
Қарым сақ, 
Мұнара, Елібай 
там

113 624

№6-әкімшілік ауылы

8 Б а й б о с ы н 
Жұбантай

Шаған, Тораңғы 75 405

438 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. Перов-
ский уезд. Ташкент, 1912. Поаульные таблицы. – С.68-76.
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№ 7-әкімшілік ауылы

9 Еснияз Түзелбай Байлы ағаш, Төлебай 
мұнара 

116 614

10 Толыбек Жантілес Сейсембайағаш, 
Мамбетағаш, Қара 
Қыпшақ, Күбен мұнара

81 453

Барлығы 197 1067

№8-әкімшілік ауылы

11 Исмақан Исакөл Медебай, Күлдебай 52 280

12 Тыныш Шалғымбай      Бел, Шаған,
 Базарбайағаш 

49 274

Барлығы 101 554

№9-әкімшілік ауылы

13 Бөкен Жанғабатыр Шенгелдісай, 
Қитабайтам, 
Жаппасбайтам, 
Арал, Көк Шенгіл, 
Жерікбөгет, Есім молда

93 552

№10-әкімшілік ауылы

14 Мамасейіт Қожаман Ақарық, Шора 50 259

15 Сейіт
Нияз-Қожабек

Нәлібай арық 72 416

Барлығы 122 675

№ 11-әкімшілік ауылы

16 Рахмет Қүрманай Түрімбетағаш, Қара 
Шүқыр, Таубайағаш, 
Нәлібайарық

94 514

17 Қараша Оразбай Қызылқұм 24 146

Барлығы 118 660

№ 12-әкімшілік ауылы

18 Садық Есім Байжанқожа мешіт, 
Жынгелдікөл, 
Сарыбайағаш, 
Үрымбайтам

98 531

Болыс бойынша 1303 7202
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Кестеде көрсетілген болысқа қарасты барлық 1303 шаңырақтың 
339-ы көшпелі, 994-і отырықшы болған, Болыстағы 12 әкімшілік 
ауылда 41 582 мал өсірілді439. Егер орташа есеппен алсақ, бір 
шаңырақ 31,9 мал басын иеленген. Болыс территориясын Сырда-
рия, Шіркейлі секілді өзендердің кесіп өтуі, егіншіліктің дамуына 
өз әсерін тигізді.

Қышбөгет болысына қарасты барлық шаңырақтардың 923-і 
1176,23 десятин жерге егін салған440.

• Әмудария бөлімі

Әмудария бөлімінің территориясы 1873 ж. Түркістан генерал-
губернаторы К.П.Кауфманың Хиуаға жасалған әскери жорығы ба-
рысында айқындалған болатын. Осы жорықта әскери жетістіктерге 
жету арқылы К.П.Кауфман Хиуа ханы Сейд-Мүхаммад Рахиммен 
бітімгершілік келіссөз жүргізіп (1873 ж. 12 тамыз), Әмудария 
өзенінің оң жағалауын Ресейге қосты441. Осы уақыттағы Әмудария 
бөлімінің жер көлемі 83 300 верстқа 2, ал тұрғындар саны 136 мың 
болды442.

1886 жылдың 12 маусымындағы ережеге сәйкес Әмудария бө-
лімі Сырдария облысының құрамына енгізіліп, бөлімнің орталығы 
болып Петро-Александровск бекінісі бекітілді443. Жер көлемі 
94 080 верстаның құрады (1-кестені қараңыз). Ереже бойынша 
қайтадан қалыптастырылған Әмудария бөлімі солтүстігінде Сыр-
дария облысының Перовск және Қазалы уездерімен, шығысында 
аталмыш облыстың Шымкент уезі және Самарқан облысының 
Жизақ уезімен оңтүстігінде Бұхар және Хиуа хандықтарымен, 
батысында Хиуа хандығының жер иеліктерімен шектесіп жатты.

439 Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. Перов-
ский уезд. Ташкент, 1912. Поаульные таблицы. – С.71-72,77-78.

440 Сонда, 70-76-б.
441 Веселовский Н. Очерк историко-этнографических сведении о Хивинском ханстве. 

-СПб., 1877. – С.345-347.; Россия полное географическое описание нашего отечества 
Т.12. Туркестанский край. – СПб., 1913. – С.309-310.

442 География Туркестанского края. – СПб., 1886. – С.3-44.
443 Положение об управлении Туркестанским краем 1886 года. Материалы по истории 

политического строя Казахстана. -Т. 1. – С.352-353.
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XIX ғ. соңы - XX ғ. басындағы Әмудария бөлімі. 1. наупыр болысы. 2. Тамды 
болысы. 3. Бесжаб болысы

1897 жылғы Бүкілресейлік санақ бойынша Әмудария бөлімі 
тұрғындарының саны 194 473-ке жеткен. Бұл тұрғылықты 
халықтың 47,1 мыңы қазақ ұлтының өкілдері еді (2-3-кестелерде 
көрсетілген).

Әкімшілік жағынан Әмудария бөлімі құрамына 19 болыс енетін 
Шурахан және Шымбай бөліктеріне бөлінді. Шурахан бөлімі: Би-
базар, Шурахан, Сарыбай, Төрткөл, Шейх-Аббас-Уәли, Тамды 
және Мыңбұлақ болыстарынан құралып, олардың алдыңғы  аталған 
бесеуі отырықшы болды. Ал Шымбай бөліміне: Дәуқара, Көкөзек, 
Есіл, Наупыр, Көккөл, Қоңырат, Талдық, Жаңабазар, Кегейлі, Бес-
жаб, Шамбай, Нүкіс болыстары қарап, олардың барлығы көшпелі 
болған444.

444 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-
Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 1. Текст. -Ташкент, 1915. - С.163.
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1912-1913 жылдары жүргізілген статистикалық зерттеулер ба-
рысында Әмудария бөлімінде 33 509 шаңырақ тіркелген. Олардың 
жартысына жуығы (45,5%) қарақалпақтарға, 24,6%-ы қазақтарға, 
21,6%-ы өзбектерге, ал қалғаны (8,3%) өзге ұлт өкілдеріне тиесілі 
болды445.

1912-1913 жылдары Әмудария бөлімінде жүргізілгең 
статистикалық зерттеулердің ру материалдарынан біз өзіміз 
қарастырып отырған Керейт руының тармақтары Бесжаб, Наупыр 
және Тамды болыстарында қоныстанғандықтарын көре аламыз446. 
Сол статистикалық деректерді пайдалана отырып, аталмыш болыс-
тарда керейттердің қоныстануына тоқталайық.

• Бесжаб болысы. 1912-1913 жылдардағы статистикалық де-
ректер  бойынша, болыстағы 9615 тұрғыны бар 5 әкімшілік ауылға 
қарасты 1685 шаңырақ болды447.

Этникалық жағынан қарастыратын болсақ болыста 
қарақалпақтар, өзбектер және қазақтардың Керейт, Тама, Табын, 
Шекті руларының тармақтары мекендеді.

Болысқа қарасты №3-әкімшілік ауылда бірнеше ақсақалдар 
басқаратын 3 шаруашылық ауыл болған. Солардың бірін Ке-
рейт ру өкілдері қыпшақтармен бірге Торғайтерек шатқалының 
маңайында қоныстанды. Баймен Жаке ақсақал басқаруындағы 
бұл шаруашылық ауылда 610 тұрғын және 117 шаңырақ есеп-
ке алынды. Шаңырақтардың барлығы отырықшы болды және 
117 шаңырақтың 114 қарақалпақтарға, қалған үшеуі қазақтарға 
қараған448. Шаруашылық ауылдың отырықшы болғандығына бай-
ланысты ауылда мал саны өте аз болып, мал шаруашылығы кенже-
леп қалды. Ал, керісінше, жер шаруашылығы қарқынды дамыды. 
Барлық шаңырақтардың 87-сі 101,27 десятина жерге егін салды449.

• наупыр болысы. Наупыр болысы Әмудария бөлімінің 
солтүстігінде орналасқан. Солтүстігінде табиғи шекарасы 
Арал теңізі болса, батысында Тамды болысымен, Оңтүстігінде

445 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-
Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 1. Текст. -Ташкент, 1915. - С. 128-
129.

446 Сонда, С.2,146,194.
447 Сонда, 2-16-б.
448 Сонда, 2-4-б.
449 Сонда, 4-5-б.
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Жаңабазар, Кегейлі, Шымбай болыстарымен, шығысында 
Көкөзек болысымен шектесті.

1912-1913 жылдардағы статистикалық мәліметтер бойын-
ша, Наупыр болысында 13 506 тұрғыны бар 8 әкімшілік ауыл 
болды. Осы 8 әкімшілік ауылдарға қарасты тіркелген 2306 
шаңырақтың барлығы отырықшы болған. Тізімге алынған барлық 
шаңырақтардың 2092-сі қарақалпақтарға, 202-сі қазақтарға, 
12-сі қожаларға қарады. Шаңырақтардың барлығы отырықшы 
болғандыктан, болыс бойынша мал саны өте аз. Болыста 
тараған төрт түлік малды қосып есептегенде 21 887 болды450.

Зерттеп отырған Керейт руы болыстағы әкімшілік ауылдардың 
тек екеуінде ғана, өзге ру өкілдерімен бірлесе қоныстанды. Аталған 
екі әкімшілік ауылдарда қоныстанған Керейт руына қатысты толық 
мәліметтерді темендегі кестеде көрсетіп отырмыз (10-кестені 
қараңыз).

10-кесте
1912-1913 жылдардағы Әмудария бөлімі наупыр 

болысындағы Керейт тұрғындары451

№ Ақсақалдардың 
есімімен 
аталатын 
шаруашылық 
ауыл 

Қыстаулары 
орналасқан 
шатқалдар 

Шаңырақ саны Тұрғындар

№4-әкімшілік ауылы (Төртқара, Жанқылыш, Керейт)

1 Бекнияз Машақ Самай қайыр, Аққала 45 292
2 Өтеп Ишан Аққала 34 225
Барлығы 79 517
№8-әкімшілік ауылы (Керейт, Төртқара)
1 Құрманбай 

Бейбітәлі
Қараөзек (Тасмамбет) 64 373

2 Сейітман 
Қожамет

Мыңқұдық, Жаңажап 29 196

Барлығы 93 569
450 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-

Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 2. Поаульные таблицы. - С.134-166.
451 Сонда, С.146-148,158-160.
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Кестеде көрсетіліп отырған 2 әкімшілік ауылда керейттер өзге 
рулармен аралас қоныстанғандықтан, Керейт руына қарасты неше 
шаңырақ болғандығын және кестеде берілген тұрғындардың 
қаншасы Керейт өкілдері екенін анықтау мүмкін емес. Сол себепті 
осы екі әкімшілік ауылға қатысты статистикалық мәліметтерді 
жалпылама көрсеттік.

№4-әкімшілік ауылдағы Бекнияз Машақ пен Өтеп Ишан 
ақсақалдардың басқаруларындағы 79 шаңырақтың барлығы 
отырықшы болып, олардың 32-сіжер шаруашылығымен  
айналысқан.

Ал, №8-әкімшілік ауылдағы Құрманбай Бейбітәлі мен Сейітман 
Қожамет ақсақалдарға қарасты 93 шаңырақтың 32-сі егін екті452.

Жер шаруашылығы негізінен суармалы болғандықтан, су көздері 
Әмудариядан тартылған каналдардан алынды. Мұндай магистрал-
ды каналдардың өздері кішігірім арықтарға бөлінді. Егерде егістік 
алқаптары суландыру жүйелерінен жоғары болған жағдайда, 
арықтармен суғару мүмкін болмады. Ондай кездерде су көтеретін 
құрылғы - шығырды қолданды. Мұндай шығырлар №4-әкімшілік 
ауылда 11, ал №8-әкімшілік ауылда 7 болды453. Аталмыш, егістікті 
суландыру жүйесі Әмудария бөлімінің басқа да болыстарындағы 
жер шаруашылығымен айналысатын ауылдарға да тән болған.

• Тамды болысы. Тамды болысы Әмудария бөлімінің 
оңтүстігінде орналасып, батысында Мыңбұлақ болысы 
және Қызылқұм құмымен, шығысында Төрткөл болысымен, 
солтүстігінде - Дәуқара болысымен шектесті. Оңтүстігі біз зерттеп 
отырған кезенде Хиуа хандығымен шектесіп, екі ортаны Әмудария 
өзені бөліп тұрды.

1912-1913 жылдардағы статистикалық деректерге сүйенсек, 
болыстағы 3 әкімшілік ауыл мен бір аралас ауылда 7716 
тұрғыны бар 1267 шаңырақ болған. Халықтың басым бөлігі 
көшпелі болғандықтан, тек 35 шаңырақ қана егін салған454.

452 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-
Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 2. Поаульные таблицы. - С.149,161.

453 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-
Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 2. Поаульные таблицы. - С. 157,169.

454 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-
Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 2. Поаульньіе таблицы. - С.1.
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Зерттеулеріміздің негізі болып отырған Керейт руы тармақтары 
болыстағы №1-әкімшілік ауылын толығымен мекендеді. Керейт 
руының Тамды болысындағы қоныстануына қатысты нақты 
мәліметтерді төмендегі кестеден көруіңізге болады (11-кесте).

11-кесте
1912-1913 жылдардағы  Әмудария бөлімі Тамды 

болысындағы Керейт  тұрғындары455

№ Ақсақалдардың 
есімімен аталатын 
шаруашылық ауыл 

Қыстаулары орналасқан 
шатқалдар 

Шаңырақ саны Тұрғындар

№ 1-әкімшілік ауылы  

1 Елмұрат Байқуат Қызылқұм құмы 51 284

2 Кенжебай Жайлан --//-- 44 240

Беркімбай Мектепбай --//-- 28 160

Таңатар Бектас --//-- 95 596

Барлығы 93 569

455 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства Аму-
Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 2. Поаульные габлицы. - С. 194-196.

Су көтеретін құрылыс – шығыр (XV-XVII ғасырлар). 
В.А. грошевтің реконструкциясы
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Көш. оңтүстік-батыс Кызылқұм

Кестеде көрсетілген №1-әкімшілік ауылдағы 4 ақсақалға 
қарасты 218 шаңырақтың барлығы да көшпелі өмір салтын 
толығымен ұстады. Сол себепті өзге болыстардағы сияқты жер 
өндеу ісімен айналыспады. Оның есесіне негізгі шаруашылық мал 
шаруашылығы бола отырып, қосалқы (сауда, кілем тоқу, киіз басу, 
тоқыма т.б.) шаруашылықтар да қарқынды даму үстінде болды.

1912-1913 жылдардағы мәліметтер бойынша №1-әкімшілік 
ауылдағы 218 шаңырақта 20 683 мал болып, бұл бүкіл болыстағы 
барлық малдың 1/5-ін құрады. Табиғи ерекшеліктерден болуы 
керек № 1-әкімшілік ауылда ірі қара малы мүлде өсірілмеді,         
болыстың өзінде 5-ақ  ірі қара  болған456.

№1-әкімшілік ауылдағы тұрғындар негізінен көшпелі 
болғандықтан, өсіріп отырған малдары тек тіршілік көзі ғана емес, 
отырықшы ауылдармен жүргізілетін айырбас құралы да болды.

§ 3. Керейттердің орталық Казақстанда қоныстануы мен
орналасуы

Керейттердің Ақмола облысындағы қоныстануы
Ақмола облысы 1868 жылғы "Орал, Торғай, Ақмола және 

Семей облыстарын басқару туралы уақытша ереже" негізінде
456 Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства в Аму-

Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. -Вып. 2. Поаульные таблицы. - С.199-
202,212.
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құрылып, құрамына Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Петропавл және 
Омбы уездері енгізілді.

Облыс солтүстігінде Тобыл губерниясымен, шығысында Се-
мей, оңтүстігінде Сырдария және батысында Торғай облыстары-
мен шектесті.

1870 жылғы Бүкілресейлік санақ бойынша, облыстың 389,2 
мың верста территориясында 375,4 мың халық есепке алынды. 
Олардың 273,5 мыңы қазақ ұлты болды (72,9%)457. Ал, 1897 жылғы 
санақта облыс халқының саны 682,6 мыңға жетіп, оның ішінде 
қазақ ұлтының саны 427,4 мыңды (62,6%) құрады458.

Біз зерттеп отырған Керейт руы тармақтары жоғарыда 
аталған уездердің тек біреуінде ғана - Петропавл уезінде ғана 
қоныстанды.

• Петропавл уезі
Петропавл уезі Ақмола облысының солтүстік - батысында орна-

ласып, шығысында - Омбы уезімен, солтүстігінде - Тобыл губер-
ниясымен, батысында - Торғай облысымен шектесті.

1752 жылы Есіл өзені бойында генерал Киндерманның 
басшылығымен бекініс ретінде салынып, 1807 жылы қала 
мәртебесіне ие болды459.

1901 жылғы санақ бойынша уезде 66 570 түрғын бол-
ды460. 1908 жылғы статистикалық деректерге сүйенсек, уез-
де 8 болыс болған461. Олар: Полуденск, Петропавловск, Ста-
новск, Пресновск, Преснегорьковская, Средняя, Құсмұрын.

Уезде негізінен Орта жүздің арғын, керей, уақ, қыпшақ рулары 
қоныстанды. Ал, біз қарастырып отырған Керейт руы Петропав-
ловск болысында мекендеді.

457 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана. - С.125.
458 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Акмолинская 

область. - СПб, 1904. Вып 81. - С.1-3,50.
459 Материалы по киргизскому землепользованию. Акмолинская область. Петропав-

ловский уезд. Том XII. Чернигов, 1908. - С.69.; ҚСЭ.ТЭ9. А., 1976. -217- б.
460 Материалы по киргизскому землепользованию. Акмолинская область. Петропав-

ловский уезд. Поаульные таблицы. - С.163.
461 Материалы по киргизскому землепользованию. Акмолинская область. Петропав-

ловский уезд. Поаульные таблицы. - С.162.
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• Петропавловск болысы. 1908 жылғы мәлімет бойынша, 
болыстағы 10 әкімшілік ауылда 9569 тұрғыны бар 1593 шаңырақ 
болды462. Қодар Мыктыбай ақсақал баскаратын керейттер №7- 
әкімшілік  ауылдың Бұзау сүйек шатқалынды қоныстанған.  
Мәлімет бойынша, олар бұл аймаққа XIX ғасырдың 80-жылдары 
көшіп келген. Жоғарыда аталған ақсақалдың қарамағында 18 
тұрғыны бар, 4 шаңырақ болды463.

§ 4.Керейттер өзге түрік халықтарының құрамында

Кырғыздардың құрамындағы керейттер. Көрнекті этнограф 
ғалым С. М. Абрамзон өзінің еңбегінде қырғыздың Теелес (дее-
лес) тайпасының арасында Керейт және Меркіт топтарының бар 
екендігін және олар өздерін Теелес тайпасының тармақтарымыз 
деп есептейтіндігін жазады. Сонымен бірге зерттеуші қырғыз 
керейттерінің Кырғызстанның Ош облысына қарасты Янга-
Науқат ауданында және Ыстықкөл облысының Жетіоғыз 
ауданының солтүстігінде қоныстанғандығын атап көрсетеді464. 
Керейттердің қырғыз халқының құрамына енуін С.Абрамзон екі 
кезеңге бөліп қарастырады. Алғашқы кезең - ХІІ-ХV ғасырлар. 
Ірі тарихи оқиғалар түркі тайпалары мекен еткен территорияла-
рына басып кіруімен сипатталса, ал, екінші кезең монғолдардың 
қазіргі қырғыз халқының қалыптаскан территорияларының ба-
сым бөлігін қамтыған Моғолстанның құрылуымен белгіленеді465.

Басқа да түркі халықтарының ішіндегі керейттер.
Ш.Ш.Уәлиханов "Предки узбеков" атты жазбасында XVIII-XIX 

ғасырларда  керейт тайпасының тармақтары өзбектердің құра-
мында кездескендігін келтіреді466. Мұндай деректерді Р.Г.Кузеевтің

462 Материалы по киргизскому землепользованию. Акмолинская область. Петропав-
ловский уезд. Поаульные таблицы. - С.58-71.

463 Материалы по киргизскому землепользованию. Акмолинская область. Петропав-
ловский уезд. Поаульные таблицы. - С.66-67.

464 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 
1971. - С.53.

465 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 
1971. - С.47-48.

466 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. -Т.1. - А., 1985. -С.553-554.
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зерттеуінен де көре аламыз467. Оңтүстік алтайлықтардың 
құрамында "Тонгжоан" сеока және солтүстік алтайлықтарда 
"Тонг сеока" деген керейттердің өкілдері кездесіп, олар-
ды Л.П.Потапов ортағасырлық керейттердің ұрпақтары деп 
есептейді468. Бұл сеоктар атауларының арасында керейттердің 
тармағы болып саналатын "тункайттер" этнонимі сақталған469.

XVII ғ. соңында Енисей қырғыздарының Алтар ұлысының 
құрамында керейттердің бір тобы өмір сүріп, қоныстанған жерлері 
Абаканның төменгі жағы болды. Бұл топ қазіргі хакастарды құраған 
тайпалардың құрамында болуы ықтимал деген пікір бар470. Соны-
мен қатар керейттер құндыр татарлары мен урянхайлықтардың471 

және қырым татарлары мен гагауздардың арасында кездеседі472.
1867 ж. А.Макишеев құрамалардың ішіндегі сегіз қазақ руын 

көрсеткен. Олардың арасында керейттер де аталады473.

467 Кузеев Р.Г. Происхождение Башкиргизского народа. М., 1947. – С.466. 
468 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение Алтайцев. Л., 1969. – С.195.
469 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение Алтайцев. Л., 1969. – С.195.
470 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение Алтайцев. Л., 1969. – С.195.
471 Грумм-Грижимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. Л., 1926. - 

410 с.
472 КузеевР.Г. Происхождение Башкиргизского народа. М., 1947. - 467 с.
473 Макишев А. Геограсрическое, этнографическое и статистические материалы о 

Туркестанском крае. Записки РПО по отделенин статистики. 1871. №11. – С.37-38.
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ҚоРыТынды

Осылайша, жоғарыда айтылған ойларды жүйелі түрде сарап-
тап, қорытынды жасайтын болсақ, мынадай түйін шығарамыз: 
Кіші жүздің Жетіру бірлестігіне еніп, ұраны -Ақсақал, таңбасы 
- шылбыр болып келетін Керейт тайпасының тарихы көптеген 
зерттеушілердің еңбектерінде өз орнын тапқан. Атап айтқанда, 
Рашид-ад-диннің, П.Карпинидің, В.Рубруктың, Н.А.Аристовтың 
және т.б. ғалымдардың шығармаларында басқа да түркі тайпала-
ры секілді керейттердің де өткені өзінше баяндалған. Ежелден-ақ 
Саян-Алтай өңірін қоныс еткен керейттердің арғы тарихы көптеген 
зерттеулерде IX ғасырдан бастап қана қамтылады. Ал, олардың 
түпкі тегі, әлі күнге дейін отандық ғылымда тарихи шынайылығын 
таба алған жоқ. Олай дейтін себебіміз, қазақты құрап отырған 
өзге де ру-тайпалардың көпшілігі тәрізді керейттердің де тари-
хы, деректерде аталған уақытынан бастап қана бастау алады. 
Ал, олардың оған дейінгі тарихын іздеу мәселесі қалыс қалып 
отыр. Осы орайда, біздің керейттер тарихын берісі түркі, арысы 
үйсін, ғұн, қаңлы дәуірлерімен байланыстыра отырып жасаған 
тұжырымдарымыз керейттердің ғана емес, басқа да рулардың 
түп-тамырын анықтауда жаңа серпіліс береді деген ойдамыз.

IX ғасырда  Моңғол үстіртін мекендеп, өз алдына дер-
бес хандық құрған керейттердің этнонимі жөнінде де нақты 
ұстанымдар қалыптаспаған. Кейбір ғалымдар "керейт" этнонимін 
адам есімімен, біреулер өзен атымен байланыстырады. Ал, соңғы 
жылдары "керейт" сөзінің төркіні Рашид-ад-диннің "бір ханның 
сегіз ұлы болыпты, сегізінің де өң-түсі қара торы болғандықтан, 
оларды керейттер (қаралар, қара торылар) деп атаған" де-
ген пікірінің айналасында өрбиді. Бұл тұжырымды Әбілғазы, 
Н.Березин, З.Қинаятұлы т.б. зерттеушілер қолдап, өз пайымдаула-
рын білдірген болатын. Бұл пікірді ұстанып, Қаңлы тайпасының 
өзін Сары қаңлының бес баласы, Қара қаңлының алты баласынан 
тарататындығын ескерер болсак, керейттану бізді прототүркі тай-
палар бірлестігі заманына апарады. Яғни, керейттердің шығу тегі 
түркі тілдес екендігі нақтылана түсіп, ғылымдағы олар моңғол 
тілдес деген жаңсақ сөз саптауға қарсы қомақты дәлел болары 
анық. Егер осы тұжырымды ұстанар болсақ, керейттердің өз алдына 
хандық болғанға дейінгі тарихы, Алтай мен Балқан аралығындағы
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ұлан-ғайыр атырапқа құлаш жайып, әлемдік тарихта "көк 
түріктер" деген атпен қалған түркілер империясымен байланысты 
болғандығы шүбә келтірмейді.

Керейттердің Саян-Алтай өңірінен батысқа жылжып, қазак 
халқының қалыптасуында үлес қосуының алғышарттары Шыңғыс 
ханның билік басына келуімен сабақтасып жатыр. Алғашында 
Шыңғыс ханның күшеюіне дәнекер болған керейт ханы Тоғырыл, 
кейін осы моңғол билеушісінен жапа шекті. Яғни, бір жерде екі 
хан болуы мүмкін емес деген халық даналығы іске асты. 1203 ж. 
моңғолдардан жеңілген керейттердің бір бөлігі батысқа ығысып, 
оғыз-қыпшақ тайпалық бірлестігіне қосылды да, одан әрі башқұрт, 
түрікмен, қырым татарларына сіңісіп кетті. Ал, Шыңғыс хан им-
периясына біріккен керейттер моңғолдардың жаулап алушылық 
жорықтарына атсалысты. Қазіргі қазақ жеріне керейттер моңғол 
әскерінің құрамында және табиғи жолмен көшіп-қонып жүріп 
келген деуге болады. Алғашқылары Іле, Талас өзендерінің бойла-
рында қоныстанып, кейін "керейт" деген бастапқы атауларымен 
Кіші жүзге қосылса, екіншілері Қазақстанның Шығыс, Орталық 
бөліктерінде орналасты да "керей" атауымен Орта жүз құрамына 
кірді.

Қазақстан аумағына келген керейттердің тарихы, басқа 
да түркі тайпалары тәрізді Шыңғыс ұрпақтарының құрған 
мемлекеттерімен тағдырлас болды. Атап айтатын болсақ, Қазақ 
хандығы құрылып дәуірлегенге дейін керейттер Алтын Орда, 
одан қалса Ақ Орда, Моғолстан, Әбілхайыр хандықтарының 
ішіндегі саяси ойындардың бел орталарында жүрді. Әсіресе, 
Моғолстан құрамындағы керейттер Іле, Талас өзендерінің 
аралықтарында өмір сүріп, Моғолстан мемлекетіндегі барлық са-
яси оқиғаларға қатысады. Моғолстанның Ақсақ Темір әулетімен 
саяси бақталастығы кезінде керейт басшысы Ибраһимнің есімі 
деректерде жиі ұшырасады. Бұл кезеңде Моғолстан құрамындағы 
керейттер тарихы дулат, үйсін тайпаларымен бірге өрбіді.

ХV ғасырдың 20-60-жылдары қазақ жерінде өмір сүрген 
"көшпелі өзбектер" мемлекетінің құрамына көптеген түркі 
тайпалары қосылды. ХVІ ғасыр тарихшысы Ахсикентидің 
"Маджму-ат-тауарих" атты шығармасында Әбілхайыр 
хандығының құрамына енген "92 өзбек тайпасының" атта-
ры келтірілген. Солардың ішінде керейт те аталады және ол
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деректе керей өз алдына жеке тайпа ретінде көрсетілген. Яғни, 
керейттердің "керейт" жоне "керей" болып бөлінулері Қазақстан 
аумағына келіп қоныстанғаннан кейін басталған үрдіс. Жалпы осы 
"көшпелі өзбектер" мемлекеті тұсында түркі тайпаларынан қазақ, 
өзбек, қырғыз халықтарының іргетасы қалана бастады. Қазақ 
хандығының құрылып, дәуірлеуі, жүздердің қалыптасуы саяси-
этникалық үрдістерде елеулі өзгерістер әкелді. Бұдан керейттер 
де қалыс қалмады. Моғолстан құрамында болған дулат, қаңлы 
бірлестіктері сияқты, олармен көші-қоны бір болған керейттер де 
Ұлы жүз ру-құрылымына бірікті. Бірақ ХVІІ ғасырда қазақ елінде 
орын алған әртүрлі ішкі және сыртқы саяси оқиғаларға байла-
нысты керейттер Іле-Талас өзендері бойынан Сырдария, Ырғыз 
өзендерінің аңғарларына қоныс аударады да, Кіші жүз құрамына 
өтеді.

Керейттің Кіші жүз құрамындағы тайпа (ру) екендігі тура-
лы алғашқы мәліметтер ХVІІІ ғ. орта тұсында А.И.Тевкелев 
пен П.И.Рычковтың жазбаларында кездеседі. Жетіру тайпалық 
одағындағы басқа да рулар тәрізді керейттер де жоңғар-қалмақ 
басқыншыларына қарсы күресте өз үлестерін қосты. Көптеген   
даңқты қазақ батырларының арасында керейттен шыққан Тайлақ 
батыр да тарихта өз есімін қалдырды. Патша үкіметінің әкімшілік-
отарлау реформалары қазақ даласында қарсы екпін тудырды. Қазақ 
рулары, соның ішінде керейттер де Сырым Датұлы, Жоламан 
Тіленшіұлы, Саржан және Кенесары Қасымұлдарының отарлық 
езгіге қарсы ұйымдастырған ұлт-азаттық қозғалыстарын барынша 
қолдады. Кенесары көтерілісіне басынан соңына дейін қатысқан 
керейт өкілі Нысанбай жырау "Кенесары-Наурызбай" дастанын 
қалдырды.

XIX ғасырда және XX ғ. басында керейт тайпасы Қазақстанның 
оңтүстік өңірінде шоғырланды. Атап айтқанда, бұл өңір сол 
кезеңдегі Түркістан генерал-губернаторлығының құрамындағы 
Сырдария облысының территориясы. Қазіргі күнгі территория-
лы аймақпен салыстырсақ, аталған облыс құрамына тәуелсіз 
Қазақстанның Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының 
басым бөлігі және көршілес Өзбек елінің шекаралас аймақтары 
бірліктердің ішіндегі Перовск уезі - зерттеліп отырған кезеңде 
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керейттердің ең басты орныққан аудандарының бірі болды. 
Мұнда аталмыш ру өкілдері Аламесек және Қышбөгет болыс-
тарын мекендеді. Бұл болыстардың алғашқысында керейттер 
Жетіру бірлестігінің үлкен бір тармағы Тама ұрпақтарымен 
көршілес қоныстанса, ал екінші болыс толығымен оларға қарады.

Осы облыстағы керейттердің келесі бір шоғырланған жері 
Әмудария бөлімі болды. Онда олар 3 болыстың шекарасында, 
атап айтқанда, Бесжаб, Наупыр, Тамды болыстарында өмір сүрді. 
Басқа екі болысқа қарағанда Тамды болысында керейттер басым 
қоныстанды. Наупыр болысында керейттер екі әкімшілік ауылдың 
аумағында орналасып, төртқара руымен көші-қондары бір болды. 
Ал, Бесжаб болысында олар бір әкімшілік ауылда қыпшақтармен 
қатар мекендеді. Мұндағы 117 шаңырақтың тек үшеуі ғана аталған 
екі қазақ руына қараса, қалғандары қарақалпақтар болған. Соңғы 
айтылған екі болыста негізінен қарақалпақ халқы өмір сүргендіктен, 
мұнда кездескен азын-аулақ қазақ рулары, соның ішінде керейттер 
де отырықшы болды. Облыс бойынша керейттердің үшінші бір 
қоныстанған жері Қазалы уезі. Бұл уездегі Керейт руы Қаракөл, 
Қармақшы және Қуаңдария болыстарында мекен етті.

"Материалы по киргизскому землепользованию" жинағына 
сүйенсек, Ақмола облысының Петропавл уезіне қарасты Петро-
павловск болысында керейттердің 4 шаңырағы есепке алынған.

Жалпы алғанда қолдағы бар тарихи-статистикалық мәліметтерді 
саралап, ХІХ-ХХ ғасыр басында Қазақстандағы керейттердің саны 
толық емес деректер  бойынша, 30-35 мың   шамасында болды деп 
есептейміз.

Керейттердің рулық құрылымынан да біраз тарихи мағлұматтар 
алуымызға болады. Әртүрлі шежірелік нұсқалар бойынша Ке-
рейт руы Ойық және Тілік болып екі үлкен бөлікке бөлінеді. 
Ойықтан тараған ұрпақтар жөнінде ақпараттар жоқтың қасы. 
Ал, Тілік өкілдеріне байланысты мәліметтер баршылық. Тілік 
өз ішінде Қолдаулы, Сандаулы, Шаужайлы деп үш ру бөліміне 
тармақталады. Бұл үшеуінің өзі көптеген тармақтар мен аталарға 
бөлінеді. Олардың ішінде шежірелерде жиі ұшырасатындары мы-
налар: Көн, Көне, Бегісан, Таз, Арбалы, Ашамайлы, Бидас және 
тағы басқалары.
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Кіші жүздегі Жетіру бірлестігінің белді мүшесі Керейт 
тайпасының көне дәуірден бастап, XX ғасырдың басына дейінгі 
тарихы қолдағы бар әртүрлі деректер бойынша осылай болып 
келеді. Бұл жерде Керейт тайпасына қатыстының барлығын тари-
хи жағынан толық және нақты баяндадық десек, шынайылықтан 
алыстаған болар едік. Мыңдаған жылдар аралығын қамтып, 
қаншама тайпалардың өткенінен тұратын қазақ тарихының біз 
шеше алмаған тұстарының болуы заңдылык. Осы арада нақты 
дерек көздерінің болмауы қолбайлау жасайтындығын айтпай кет-
пеуге болмас. Әйтсе де Керейт тайпасы тарихының бір жүйеге 
келтіріліп, топтастырылуы арқылы болашақ Қазақ тарихы мен 
қазіргі тарихтың арасында көпір орнатудың бастамасы жасалды. 
Мұның өзі ұлт тарихын зерттеуде жаңаша көзқарас қалыптас-
тырып, қазақ тарихын тағылымы терең бір арнаға түсіруде үлкен 
серпіліс жасайтындығын зор сеніммен айтуымызға болады.
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ҚоСыМшАлАР
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шоңбайдың жыры

Керейт
Керейттен қожа шықты Қосым атты, 
Кісі екен әруағы мол, кәрі қатты.
Қарадан қалай қожа шығады деп,
Есіткен елдің бәрі таңырқапты. 
Жан берген жеті өлікке Мүсірәлі,
Көрсетті көп ішінде кереметті. 
Үш жүздің кеңесінде Күлтөбеде, 
Бірлікке бірауыздан халық ұнатты. 
Ортадан Әйтеке алып кеткеннен соң.
Пір болып Қаракесектен дәмін татты. 
Керейттен шыққан пірдің күмәні жоқ,
Нандырған нәмі қазақ алаятты. 
Керейтте би бай өткен батыр Манақ, 
Қантайым жастай кеткен жауға жарап. 
Аманжол, Дәулет есі, Мәмбет, Бедер, 
Қасыммен алты атаға келді тарап. 
Жартайдың бұлар болды босағасы, 
Секілді бірі қарау, бірі жарақ.
Бекеәлі, Тынымбай мен Әбет болыс,
Шаған мен Аламесекті еткен қоныс. 
Ел еді Самұрат пен Қара қуыс,
Кішкентай, Сегізбайдай өтті ақсақал. 
Қайырла ерлер еді елге ырыс,
Доқмурын, Қосназармен Келдібай би,
Солар еді сөз егесі сақап-құрыш. 
Ат сейіс аруағы мол адам еді, 
Қалғаны Қоқыбайдың болмас дұрыс. 
Аманбай бай өлмесе неге өледі, 
Өлгесін жарлыға бай теңеледі. 
Сұлтанға осы туған апармас па, 
Бозай мен Қосболаттан не көреді.
Қолы оның көкке қарап жатқанында, 
Бір шайқы үйге кірген не деп еді. 
Қайтерін біле алмай жұрт тұрған шақта,



258

Осыны айта салып жөнеп еді. 
Сол кезде қолы орнына түскен екен,
Құдірет қандай күшті шебер еді.
Кетіпті халық ішіне ғайып болып,
Жай адам болса қайтып келер еді. 
Қайып ерен, қырық шілтенің біреуі екен,
Кең ойлы кемеңгерлер межел еді.
Атасын алып барып Түркістанға,
Әруағын адал бала елеп еді.
Бозайдан Айқара мен Сасық туды,
Үш атқа амандыққа шөбере еді. 
Майлыбай итарқадан Абат болыс, 
Жеті ата Қожахметке келер еді.
Бұл дағы болған аға бес Бексанға, 
Елдерді еттім баян өнегелі. 
Мырзадай Арбалыдан ақын шықты,
Әрі емес күні кеше жақын шықты. 
Әбжалы әулиенің ақыры еді, 
Дағдырды әр атаға айыруға,
Өзімше ойластырсам мақұл шықты.



259

МҮСІРӘлІ АБыз

Керейт Мүсірәлі (Сопы Әзіз) 1639 жылы Бұхар хандығына ка-
райтын Талдыбұлақ аймағындағы Керзібұлақ ауылында дүниеге 
келген. Бүкіл қазаққа аты мәлім, «Үш жүзге пір болған», «Жеті 
өлікке жан берген» Сопы Әзіз Мүсірәлі Жәдікұлы халқымыздың 
тарихынан ойып тұрып, өзіндік орынын алатын лайықты тұлға. 
Далалық ата заңымыз көшпенділердің игілігіне жарап, Тәуке 
ханның «Жеті жарғысына» шариғат жолымен бақылау жасап және 
оның орындалып отыруына Мүсірәлі Сопы Әзіз көп еңбек сіңірген. 
Ислам қағидаларын халық санасына сіңіріп, сол заманға лайықты 
үлес қосқаны осы кезге дейін ел есінде сақталып, ұмытылмай 
келеді. Әсіресе, халық жадында күні бүгінге дейін жазбаша, ау-
ызша, шежіре, аңыз әңгімелермен ерекшеленеді. Егемендік алған 
кезден бастап республикалық, облыстық мерзімдік басылымдар-
да Мүсірәлі Сопы Әзіз туралы құнды мақалалар көптеп жарияла-
нып, қазір де шығып жатыр. Мүсірәлі Сопы Әзіз туралы құнды 
мақалалар сақтаулы тұр. Қазақ тарихында өзіндік орны бар қасиетті 
бабамызды өздерінің еңбектерінде басты кейіпкер етіп алған жазу-
шы, Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш Кекілбаев («Үркер» романында, 
«Үш пайғамбар» кітабында), жазушы М.Есламғалиұлы «Әйтеке 
би» романында, Бақтыбай Айнабеков республикалық газеттер-
де бірнеше рет жариялап, баба бейнесін жасады. Ақын Мақсұт 
Неталиев «Кіші жүз» шежіресінде, Атырау ақын-жазушылар 
кітапханасы 25-і кітабында әулие баба әруағы барлық ұрпақтарын 
желеп-жебеп қолдай жүрсін деген ізгі-тілекпен аяқтады. Бұл жазу-
шы ағаларымызға «Ақсақал» керейттер қауымдастығы қоғамдық 
қоры атынан шығармашылық табыс тілеп, рақметімізді айтамыз.

Ел ағасы, мемлекет, қоғам қайраткері Сәмит Далдабаев 
Қызылорда қаласынан бабасына көше алып берді. Ауыл ақсақалы 
Әубәкір Мәтенов: Аққошқарда Мүсірәлі Сопы Әзіз атындағы 
мешіт саларда кәсіпкерлер мен атқмінерлерді С.Далдабаев бастап 
келіп ұйымдастырғанын айтты. Бұдан ұғарымыз бабасы туралы 
ұрпақтары да қарап жатқан жоқ.

Тәуке ханды тәнті еткен Мүсірәлі абыз бабамыздың арнайы 
мөрі болғаны расталып қолын қойған құжаты табылды. Бұл ке-



260

лер ұрпақ тарих үшін үлкен жаңалық. Қазақтың тұңғыш пірі бо-
лып тұрғанда аса маңызды діни ағартушылық және қоғамдық - 
қайраткерлік қызметін атқарғанын растайтын құжаты. Бұл құнды 
тарихи құжатты зерттеуші-ғалым, этнограф Тынышбек Дайрабай 
(«Сыр перзенттері». Алматы. «Арыс» баспасы, 2010 жыл, 364-бет) 
тапқан.

«Қазақстан Ұлттық Энциклопедиясы» 1-томының 644-бетіне 
үңілсек: Мүсірәлі Сопы Әзіз туралы: «Пір, діндар, азан шақырып 
қойған аты -Мүсірәлі руы Керейт болғанмен дінге шын берілген 
сопылығымен тақуалығына орай Әжіқожа, оның ұрпақтары 
Керейтқожа аталып кеткен. 1680 жылы Құлтөбеде Тәуке хан-
ды сайлағаннан кейін, артынша пір таңдалады. Бүкіл қазаққа пір 
болуы үшін үш арыстың пірлеріне жеті сұрақ беріліп, үш шарты 
қойылады. Осыдан сүрінбей өткен Әжқожаны (Мүсірәлі) билер 
бүкіл қазақтың пірі деп жариялайды да, оны ақ киізге отырғызып, 
хан сарайына көтеріп апарады», - деп жазған. Бұл дерек қазіргі 
«Жұлдыз» журналында, ал отызыншы жылдары шыққан (бұрынғы 
«Әдебиет майданы» журналынан алынған). Біз бұл жерде, жеті сұрақ 
пен үш шартты ашып жазбай-ақ қоямыз. Керек оқушы өзі тауып 
алып оқысын. Мүсірәлі Сопы Әзіз туралы толық мәліметті бүгінде 
марқұм болған ҚР Ғылым академиясы жанындағы Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология институтының директоры, тарих 
ғылымының докторы, академик Манаш Қозыбаевтың «Пірге құрмет 
- елге құрмет» деген тақырып алғы сөзімен «Мүсірәлі абыз» деген 
кітапшадан оқып танысуға болады. Мүсірәлі Сопы Әзіз өзінің да-
рыны мен табиғи қабылеті ақыл-парасатының арқасында ұзақ жыл 
бас әзірет міндетін абыроймен атқарғанын XIX ғасырдағы көрнекті 
түркітанушы-ғалымдар В.В.Радлов пен Ә.Диваев еңбектерінде де 
молынан кездеседі. В.В.Радловтың 1870 жылы шыққан «Түркі 
халықтарының аталы сөздері» деген кітаптың «Бақсылар сөзі» 
атты бөлімінде:

«Ойдан келген он қожа,
 Қырдан келген кырық қожа.
 Ол қожаның ішінде
 Жеті өлікке жан берген
 Шапағат жанды тең көрген, -деп Мүсірәліні атап ай-
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тып, оның пірәдір, әулие, дінге шын беріліп, Алланың ақ жолында 
жүргенін сөз етеді.

Ә.Диваевқа келсек: «Енді біз осы жерде тоқсан екі баулы 
қыпшақтан шыққан әулиелер аттарын келтіріп, қайсысына кімнің 
пір болғанын, кімнің кімнен шыққанын көрсетеміз.

...Ахун әзіз - Керейт руынан еді. 
Дегенмен, мұның бәрін бір Алла біледі деп келтіреді.
 Мүсірәлі Сопы Әзіз туралы «Егемен Қазақстан» газеті (30 та-

мыз, 2000 ж.) Бекет Атаның туғанына 250 жыл толуына орай бер-
ген сұхбатында («Жалпыны жақсылыққа бастай білген») жазушы, 
Қазақстан Еңбек Ері Әбіш Кекілбаев: «Биге құлақ асса, сардарға 
бағынып, пірге табынады. Хан ауысса пір ауыспады. Тәуке хан 
сайлағанда пірде бірге сайланып, үш ұлыстың пірлері жұрт ал-
дында аруақ салыстырып, керейт Сопы Әжі (Мүсірәлі) дүние 
салғаннан кейін жалпы қазақта пір сайланған емес», «Үркер» ро-
манында да: «Осы жолы да, әз Тәукені күллі қазаққа ортақ хан сай-
лап, сопы Әжіні күллі қазаққа пір сайлап, жеті жарғының жобасын 
қабылдаған ұлы жиын аяқталғасын да жиылған жұрт» дегенді ай-
тады.

Жоғарыдағы Тәуке заманында үш ұлыстың үш пірінің жұрт 
алдында аруақ салыстыруына келсек, ол да түптеп келгенде, сай-
лау емес, өз қасиетінің басымдығын жария мойындатудың жолы 
болып табылады. Мұны кие, аруақ туралы ғылым - агиология 
«таңғажайып сайыс» деп атайды. Көріп  отырғанымыздай, Мүсірәлі 
бабамыз осы  айтылған қасиеттердің баршасы  бойына дарыған, 
өзінің ақыл-ойымен, ой-сезімінің ерекше ұшқырлығымен, көріпкел 
көрегендігімен жұртты  тұтас өзіне бейімдеп, баурап алған, еліне 
аса  беделді  жан болғандығы шүбә туғызбаса керек. Олай бол-
са,  биік  адамгершілік  һәм асыл қасиеттерімен басқалардан асып  
түсіп, бүкіл қазақ жұрты табынған әулие, діни пірадар, абыз, 
оқымысты ұстаз, Шығыс  дәстүріне ахли хақ (ақиқат адам) деп ата-
латын  рух алыбына айналған бабамыз. Мүсірәлі  феноменіне дәл 
осындай  баға  беріп,  жете танығанымыз абзал болмақ. 

Табиғаттың тылсым, жұмбақ сырын терең  ұғып, меңгере  
алмаған,  ғылыми  ой-сананың әлі қалыптасып үлгірмеген балаң 
шағында Мүсірәлідей бабалар бойына аса  қуатты қасиеттер 
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дарыған  адам ретінде танылғаны заңды құбылыс деп түсінген 
жөн. Барша жұртты  өзіне  табындырған аруақты, пір Мүсірәлінің 
бүкіл ғұмыры ел бірлігін нығайту мен  оның абырой-беделін 
арттыруға бағышталады. Ол ел ішінде көшпелі мектеп, мешіттер 
ашқызып, жас ұрпақтың сауатын аштыруға көп еңбек сіңіреді. Ол 
күллі  әлемді жаратқан Аллаға  құлшылық етіп, көшпелі ел ара-
сына Құран-Кәрімді, Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың хадистерін 
насихаттауды қолға алды. Оны  халыққа түсіндіріп, елдің ислам 
дініне деген ықыласын бекемдеп, тереңдете түсті. Мүсірәлінің 
қазақ ұлыстарының басын біріктіріп, іргелі ел, мемлекет болуға 
сіңірген еңбегі орасан зор. Оның Тәуке ханның «Жеті жарғысын» 
бақылауында  ұстап, оның халық арасына таралуына, түсіндірілуіне, 
аталмыш заңның халық тұрмысында жүйелі түрде қолданысқа 
енгізілуіне сіңірген еңбегі де мол. 

Ол көшпенді дала заңының баптарын қасиетті Құран-Кәрімнің 
уағызымен молықтырып, мұсылмандық үрдіске жақындата түскен. 
Оның толықтыру мен молықтырулары  төмендегіше сипатталады. 

1. Алла алдында барлық пенделер тең әрі тең құқылы. Ислам 
дінін таныған мойындаған, өз  ықтиярымен мұсылмандық жол-
ды  ұстанған әрбір адам қасиетті  Құран-Кәрімнің  қағидаларын 
бұлжытпай орындауға міндетті. 

2. Тіл – әрбір адамның тіршіліктегі түсінісу, ұғынысу және бір-
бірімен қарым-қатынас жасау құралы. Әр халықтың өз ана  тілі  
бар. Оны  білу, қадірлеу жан тазалығын білдіреді. Өз ұлтының тілін 
жетік  біліп, қастерлеу – жас ұрпақтың ел алдындағы перзенттік 
парызы. 

3. Өмір – Алланың адамға берген сиы мен бақыты. Өсімдік, жан-
жануар, тау, тас, теңіз, су, ну орман, олардың аясында жасындай 
мәпелеген Жер – Жаратушының адамға тарту  еткен сыйы,  ырыс-
несібесі. Әрбір адам Алланың берген осы сый-сияпатымен үйлесім 
тауып,  тепе-теңдікті   сақтап, сол Тәңірдің бергенін қастерлеуге 
міндетті. 

4. Туыстық жеті атадан аспай құда-жекжат болып,  қыз алып,  
қыз беруге тиым салынады. 

5. Әр адамның қаны  таза,  жүрегі  мейірімді, ұлтжанды, пара-
сатты болып өсу үшін аралас некеге тиым салынады. 
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6. Ел арасындағы жер дауы, жесір дауы, мал дауы, басқа  да 
тұрмыстық кикілжіңдер «Жеті жарғы» қағидалары аясында  
шешіледі. Батырлардың күш иелері  мен билік иелерінің әлсіз жан-
дарды басынуына, оларды  жәбірлеп, қан төгуіне тиым салынады. 

7. Ел бірлігін сақтау, дінге беріктік, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу 
– әрбір ұлт азаматының парызы.

Міне, Мүсірәлі «Жеті жарғының» ел арасына тезірек сіңісіп,  
қолданыс аясын кеңейте түсуіне лайық осындай сипаттамалар 
енгізді. Оның ұсынған бұл қағидалары  күні  бүгінге  дейін халық 
санасында  сақталып,  ата дәстүрімізден берік  орын алған. Елімен 
жерінің тұтастығын сақтауды басты  мұрат  тұтқан асыл азаматты  
халқы  да  шексіз сүйіп, оған «Қоқа»  деген лақап ат берген. 

Жазушы, «Қазақстан қажылары» діни бірлестігінің төрағасы 
Бақтыбай Айнабековтың «Қазақ елі» газетіне Бас мешітке 
Мүсірәлінің аты берілсе деген мақаласы шықты. Осы ұсыныс 
орындалса екен деп ел ағалары С.Далдабаев бастаған қарттардың 
қуаттау мақалалары республикалық газеттерге жарияланды. Елден 
10 шілде күні 2000 жылы 350 адам қолы қойылған хат келді. Оның 
ішінде: 

1. Асанбаев Қалдан
2. Байсынов Бекмырза 
3.Қанатбаев Қартаңбай
4. Ысқақұлы Әбжапар
5. Медеуов Қашақбай
6. Атажанов Жылқайдар 
7. Мыханов Тасберген
8. Мәтенов Әубәкір сияқты ауыл ақсақалдары бар. 
Тағы басқа ағайындар ауыл ақсақалдары қол қойған хаттың 

ішінде әз Тәуке ұсынған «Жеті жарғы» жөніндегі, оның халыққа 
мұсылмандық қағидаларға сәйкестендіруші Мүсірәлі Сопы Әзіз 
қосыла жазып толықтырған құнды материал бұрын жоқ болатын. 
Ауыл ақсақалдары жіберген бабамыз туралы құнды материал-
ды халық таныса берсін деп «Қазақ әдебиеті» газетіне жариялап 
жібердім. 

Мүсірәлі Сопы Әзіз уағыздайтын тағлым-танымдар бүгінгі 
күнге дейін өзінің тәрбиелік мәнін құндылығын әлі де жойған 
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жоқ. Әсіресе, егемендік алып, мынау есіктен төрге кіріп кеткен 
жаһандану заманында.

Енді Мүсірәлі бабамыздың жастық шағы мен шежірелік тара-
лауына назар салсақ: 

         

Бидас*– Жандос – Жәдік – Мүсірәлі (Сопы Әзіз)
Бидас қартайған шағында Мүсірәлінің зеректігін сезіп, оны 

жастайынан баулып келешегінен көп үміт күтіп тәрбиелейді. 
Алғашында өз ауылындағы ишан, молдалардан оқып, мұсылманша 
қара таныған.

Мүсірәлі жасынан зерек, алғыр, алдағыны болжағыш көріпкел-
дігі бар, бойында көптеген ерекше қасиеттер тұнған жасөспірім 
болып өседі. Бидас атасының ақыл қосуымен Мүсірәлі сол кездегі 
Орта Азия елдері үшін аса беделді оқу орны саналатын Үргеніштегі 
медресеге келіп оқуға түседі. Көшпелі қазақ даласынан білім іздеп, 
оқуға шөліркеген Мүсірәлі оның бай кітапханасын еркін пайдала-
нып, шығыстың мол мәдени мұралары – әлемге әйгілі шығармалар 
алып оқып, ой-өрісін білім көкжиегін кеңейтеді. Медреседе де 
алдына жан салмай үздік оқиды. Шығыс тілдері - араб, парсы, 
түрік-шағатай тілдерін емін-еркін меңгерді. Бұның барлығы кейін 
алдынан шығады. Сөйтіп, бабамыз Әйтеке бидің сынықтарынан 
да сүрінбей өтіп, бүкіл қазаққа белгілі Әйтеке бидің кеңесшісі, 
қасында жүретін әулиесі, айнымас досы болып қалады.

Осының бәрі кешегі өткен Мүсірәлі бабамыздың бойында үлкен 
қасиеті бар, адам санасын игеріп, сене бермейтін күш-қуатқа ие 
жан болғандығына дәлел болса керек.

Бабамыздың ұрпақтары 2000 жылы Баба құрметіне Қызылорда 
облысы Қазалы ауданында Әйтеке би кентінің Ташкент - Мәскеу 
көлік жолдары бойында қыш-кірпіштен күмбезді кесене тұрғызды.  
Мүсірәлі Сопы Әзіз бабамыздың есімін мәңгі есте қалдыру 
ниетінде, көпшілік халықтың ұсынысымен Алматы, Қызылорда 
қалаларындағы мешіттерге бабамыздың атын беруге баспасөз 
беттерінде көлемді-көлемді мақалалар жиі-жиі шығуда. Мүсірәлі 

*Бидас атамыз қартайған шағында Тәуке ханды тәрбиелеп Хан   Ата атала-
ды.
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абыз туралы Құрманғали Ашанұлының 2000 жылы «Қаламгер» 
баспасынан шағын кітабы шықты.

Қорыта келе айтармыз. Мүсірәлі Сопы Әзіз ірі тарихи тұлға 
екенін, қазақ халқына дамуына барынша үлес қосқан рухани 
қайраткер екендігін көреміз. Қазақ халқы тұрғанда Мүсірәлі сопы 
әзіздің аты өшпейді. Қазақ халқымен мәңгі сақталады.

 
Құрманғали Ашанұлы.

 «Қазақ әдебиеті», 2000 ж., қыркүйек
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КиЕлІ ПІР иЕСІ

 1680 жылы Күлтөбеде Тәукені хан сайлағаннан кейін ол өзіне 
-серік болар, жұрт пір тұтар адам  іздестіре бастайды. Сол карсаңда 
ұлт санасын нұрландырып, ізгілікке, имандылыққа бастап отыра-
тын дін орталығын ашып, соған басшы әзірет сайларда ол орынға 
лайық адам таңдауға айналып, қазақ билері өзара келісімге келе 
алмайды. Әр елдің биі өз   діндарларын дәріптеп, мақтаумен бола-
ды. Тартыстың жуық арада бір бітімге келе коймайтынын сезген 
Тәуке хан кеңесінің басшылары өзара ақылдасып, төмендегідей 
шешім жасайды. Әрі діни орталықтың басшысы, әрі бүкіл қазаққа 
пір болуға лайық деген үміткерлерге арнайы алты сұрақ дайын-
дап, үш шарт кояды. Сол сыннан сүрінбей өткен адам ғана бүкіл 
қазақтың пірі сайланатынын бүкіл жұртшылыкқа жария етеді. 
Осы сынға түсуге  Әйтеке би бастаған Кіші жүздің игі жақсылары 
ақылдаса келіп, Мүсірәліні лайық санайды. Үш жүзден осындай 
үш таңдаулы талапкер сайысқа түседі.

Оларға Тәуке хан кенесінің басшылары мынандай сұрақтар 
ұсынады:

1. Адам өмір рахатына қашан кенеледі?
 2.«Құдай» деген сөз қай халықтың тілінен алынған?
3. Мәңгілік әлсіремейтін күш бар ма?
4. Мына бір уыс топырақ қай жердікі?
5. Шеті шіріген мына   ағаш кайдан алынған?
6.Мына кепкен ортан жілік ненің сүйегі, не үшін сақталған?
Осы сұрақтардан сүрінбей өткендерге тағы да үш шарт 

қойылады: бұл шарттар бойынша үміткер бір уыс мақтаны отсыз 
жандырып, буаз сиырдың ішіндегі бұзаудың түр-түсін, еркек не 
ұрғашы екенін ажыратып айтып беруі тиіс.

Ал, үшінші шарт бойынша кімде-кім жақкан сексеуілдің отына 
өртенбей аман қалса, сол адамның шын әулие болғаны.

Берілген алты сұраққа үш   жүзден қатысқан үміткерлер ішінен 
Мүсірәлі Жәдікұлы былайша жауап берген екен:

1. Адам рахатқа тек мәңгілік тыныштыққа, яғни, Алланың 
қасына барғанда ғана кенеледі.

2. Қазақ тіліндегі «Құдай» деген сөз парсының «Куло» деген 



267

сөзінен шыққан.
3. Мәңгілік әлсіремейтін күш — Құдайдың кұдіреті.
4. Мына бір уыс топырақ Нұратаның қабірінен алынған.
5. Шеті шіріңкіреген кішкене мына ағаш Нұх пайғамбардың 

кемесінің сынығы. Арыстан-баб дүниеден өтерінде ағашты 
(Кеменің сынығын) шәкірті Қожа Ахмет Йассауиге беріп кеткен.

6. Кепкен ортан жілік Қарабура батыр мінген қара бураның 
киелі сүйегі ретінде сақталып келеді. Бірақ бұларды Түркістанға 
кім әкелгенін білмеймін,— депті. (Жоғарыда аталған киелі зат-
тар кейінгі жылдарға дейін Қожа Ахмет Йассауи кесенесінде 
сақталған). Бұл жауап ханның көңілінен шыққан екен.

Биді үміткерлер хан қойған шарттарды орындауға кіріседі. 
Алғашқы екі үміткер мақтаны үрлеп-үрлеп тұтата алмай әуре-
сарсаңға түседі.

Мүсірәлі үрлеген мақта бірден лап етіп жанып, жұртты таң 
қалдырады. Буаз сиырдың ішіндегі бұзаудың түр-түсін табу да 
оңайға түспейді. Алғашқы екеу бұзаудың еркек-ұрғашы екенін 
дәл тапқандарымен, түр-түсін ажыратудан қатты жаңылысады. 
Ал, Мүсекең бұзаудың ұрғашы және төбелі бар қызыл түсті екенін 
айтады. Сиырды сойып, тексеріп көрсе, бұзаудың ұрғашы әрі 
қызыл екені рас болып шығады. Тек төбелі жоқ екен. Бірақ оның 
құйрығының ұшы ақ екен де, ол оралып келіп жатырдағы бұзаудың 
мандайына жабысьш жатыпты. Содан барып Мүсірәліге төбел бо-
лып көрінген.

Енді үшінші шарт бойынша үш әулиені сексеуіл мен жыңғылдың 
отына өртейді. Әулиенің бірі от жана сала түтінге шашалып,  іштен 
қашып шығады.

Екіншісінің киімі өртеніп, зорға жан сауғалайды. Ең соңынан 
Мүсірәлі шығады. Еш жері күймеген, киімі де жанбаған. Тек 
шапанының етегінің бір жері ғана тесіле күйіпті. Соны байқаған 
Мүсірәлі Жәдікұлы халыққа қарап: «Қап, әттеген-ай, мына жер-
ге дәрет тиіп кеткен екен-ау»,— депті. Сөйтіп, барлық тексеруден 
сүрінбей өткен Мүсірәліні халық бір ауыздан қазақ хандығының 
Бас әзіреті лауазымына сайлайды.

Енді Мүсірәлі пірдің киелі шаңырағы қайда тігілуі керек деген 
айтыс-тартыс басталады.
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Сол кезде үш арыс елдің басшыларына Мүсірәлі Жәдікұлы 
төрелік айтады. Қазақтың үш биі бүгін кешкілік аттарының 
ертоқымын алып, тұсап жіберсін. Мен де атымды сол аттардың 
қасына жіберемін. Ертемен өздерің барып көріңдер. Менің атым 
қай бидің атымен бірге жусаса, сол бидің елінің ортасында болай-
ын. Тағы бір шартым — Төле, Қазыбек, Әйтекеге тігілген үйдің 
кайсысының төбесіне таң ата құс қонса, сол бимен бірге жүретін 
болам дейді. Ертеңінде азанда үш би қожа-төрелерімен, хан 
сарайының адамдарымен жиналып барып караса, Әйтеке бидін 
жорғасы мен Мүсірәлінің аты қанаттасып бірге жайылып жүр екен. 
Сол кезде Әйтеке биге арналып тігілген үйдің шаңырағына бір құс 
келіп қонады. Енді көпшіліктің арасынан «Әйтеке бимен Мүсірәлі 
көп жылдан бері таныс, ел аралап бірге жүреді. Сондықтан ат-
тары да аралас, қоралас. Мүсірәліге басқа ат сатып әперу керек» 
деген дау шығады. Оны хан сарайының қызметкерлері де қолдап, 
Мүсірәліге басқа ат сатып алып береді. Сөйтіп, кешке жіберген 
аттарды ертеңінде қараса, тағы да Мүсірәлімен Әйтеке бидің ат-
тары қанаттасып жусап тұрғанын көреді. Болған оқиғаны орда 
кызметкерлері Тәуке ханға мәлімдейді.

Тәуке хан Мүсірәліні қазақ елінің хан ордасындағы Бас әзірет, 
ханның пірі болсын деген жарлық береді. Әрі Мүсірәліні қазақ 
елінің сол кездегі орталығы Түркістанға жақын Сыр бойындағы 
Жент қаласына көшіріп әкелуді талап етеді. 1680 жылы тамыз 
айында Мүсірәлі Жәдікұлы отбасы өзіне жақын ағайындарымен 
бірге Жент қаласына жақын (Жент — Ақмешіт) Сыр бойына көшіп 
келіп қоныстанады.

Алшынның үш атасы — Кете, Әлім, Шөмен жиналып, 1680 
жылы қыркүйек айының ортасында бүкіл халықты шақырып, ел 
бірлігіне арнап үлкен мереке өткізеді.

Құрманғали Ашанұлы.
«Қазақ әдебиеті», 2000 ж., қыркүйек.
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ҚоСыМ – МҮСІРӘлІнІң БАлАСы

1680 жылы тамыз айының басында Мүсірәлі өз отбасын 
жақын туыстарымен бірге көшіріп әкеліп, Түркістанға жақындау 
Сыр бойындағы Жент қаласына (қазіргі Қызылорда қаласы) 
қоныстандырады. Бұл — Әз Тәуке ханның, қалауымен жүзеге 
асады. Осының алдында Алшынның үш атасы — Кете, Әлім, 
Шөменнің аузы дуалы, елге сыйлы ақылгөй ақсақалдары бас 
қосып, жиын өткізіп,той мерекесі үстінде Әз Тәукенің бас әзіреті 
(пірі) Мүсірәліге (сопы Әзіз) және оның туыстары мен кейінгі 
ұрпақтарына жаз жайлап, қыс қыстайтын жер үлесін бөліп беріп, 
алқалы жиын алдында бұл әулетке ақбаталарын  береді.

Мүсірәлі үш әйелімен некеде тұрады екен. Бәйбішесінен 
Сүгірәлі, Дербісәлі және Мұханбетдербіс атты үш ұл сүйеді. 
Сүгірәліден Сырман, одан Жарылқасын мен Қасым туады. 
Соңғысынан тараған ұрпақ ішінен Әбдіхалық пен Қартаңбай қазір 
Қызылорда облысындағы Жалағаш ауданында өмір сүріп жа-
тыр. Мүсірәлінің ортаншы әйелінен — Сауран мен Дос дүниеге 
келеді. Мүсірәлінің ең кіші тоқалы жаугершілік заманда қолға 
тұтқын боп түскен қалмақ қызы екен. Сол әйелінен Қосым туады. 
Қосым есейе келе бойындағы айрықша қасиетімен танылып, ел 
ықыласына бөленеді. Оның бойында бар қасиетін Мүсірәлі бала 
кезінен аңғарып, өз тәрбиесіне алады.

Бұл — үлкен екі әйелдің Мүсірәлі ұнатқан кіші тоқалға деген 
күндестік, қызғаныш сезімін оятады. Сүйікті тоқалына қастандық 
жасап, зұлымдықпен оның көзін құртуға пәтуаласады. Сөйтіп ады-
распан мен сексеуілдің жас шырпысын отқа жағып, олардың   күлін 
бір-біріне араластырып, оған ыдыс түбінде тұнған  қақты  қосып, 
тамақ жасап жас тоқалға береді. Еш нәрседен   қаперсіз бейша-
ра әйел аңғалдықпен сол асты ішіп, зұлымдықтың құрбаны бола-
ды. Сөйтіп, жарық дүниеге жаңа келген жас  сәби — Қосым ана 
сүтінің  уызына қанбаған   қаршадай кезінде   жетім қалады. Айтып 
келмейтін ажалға кіші әйелінің қалай тап болғанын іштей сезіп, 
бар пәле күндес әйелдердің   қолымен жасалған   зұлымдық екенін 
пайымдаған Мүсірәлі енді   ұлының   өміріне   төнер қауіптің ал-
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дын  алуға  бекінеді. Сөйтіп, бүлдіршін Қосымның тәрбиесін жасы 
сол кезде 10-ға жаңа толған өз қызының қолына табыстап тұрып:

— Қызым, мына ініңді өзіңе сеніп тапсырып отырмын. Ініңді 
жетімсіретпей бауырыңа бас, тәрбиелеп өсір. Анасының орнына 
енді өзің ана бол, — деп, қызына үлкен сенім жүктейді.

Қосым 3 жасқа толғанда, оны бағып-күтіп, ана орнына ана болған 
жас қыз бар-жоғы 13-ке енді толған еді. Ол кезде жат жұрттыкқа 
жаралған қыз баланы ерге ерте беру үрдісі орын алғаны белгілі.

Сол дәстүрді берік ұстанған қыз айттырушы әлімдер жағы 
Арал мен Қазалыдан Мүсірәлінің ауылына арнайы құдалық 
рәсімін жасауға   келеді. Құда түсушілер қалыңдықтың етегінен 
ұстап, оның қасынан бір елі қалмай жүрген   Қосымды көріп,  
едәуір абыржығандық байқатады. Оны түсінген Мүсірәлі оларға 
Қосымның мән-жайын   тәптіштеп баяндай отырып, өз қызын да 
сөйлетеді:

– Ағайындар! «Жазмыштан озмыш жоқ» деген, інімнің тағдыры 
тәлкекке түсуіне байланысты әкемнің өтінішін қалтқысыз орын-
дап, Қосымды бауырыма басып, тәрбиесін қолға алғаным рас. 
Осы уақытка дейін оған анасын жоқтатпағаныма көктегі Тәңірім 
куә. Ал, арымның тазалығына алдымен Алла, онан кейін сүйікті 
әкемнің, атынан ант етіп, сендіре аламын. Сөзіме илансаңыздар, 
сіздерден өтінер бір ғана тілегім бар. Егер дәм-тұз айдап, босаға ат-
тап, ауылдарыңызға келін боп түсер күн туа калса, осы Қосым інім 
өзімнен ажырамасын, менімен бірге болатын болсын, — дейді.

– «Қасқа айғырдан қасқа болмаса да төбел құлын туады» деген, 
жас болса да сөзі орнықты екен. Аруақты әке тәрбиесінің әсері-ау! 
– дескен құдалар жағы болашақ келіндерінің өтінішін қалтқысыз 
кабылдайды. Сөйтіп, Қосым анасындай аялаған әпкесінің соңынан 
еріп кете барады.

Ел арасында әртүрлі алып-қашты әңгімеге тамызық болып, 
Мүсірәліұлы Қосымның керейттерден бөлініп, әлімдер ортасында 
қалып қоюының сыры, міне, осындай...

Құрманғали Ашанұлы.
 «Қазақ әдебиеті», 2000 ж., 29 қыркүйек
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ҚоСыМ - ҚоЖАның КЕРЕМЕТТЕРІ

Мүсірәлі Сопы Әзіз елдің келешегін, ұлтының тағдырын, 
осынау сынға түскен заманда, бірліктің үлгісін көрсетіп, өзіндік 
орны бар іргелі мемлекетке қашан айналады деп ойланып, кейінгі 
уақытта мазасызданып жүреді. Балаларын жастайынан тәрбиелеп, 
білдіртпей іштей сынайды. Заман болса, бір қалыпты емес, аумалы-
төкпелі. Өмірді әріден болжап ойлайтын Мүсірәлі Сопы Әзіздің 
көзі балаларының ішінен, жас Қосымға түсіп, оған батасын береді: 
«Қосым, менің болашақ қосымды жегіп, жолымды ұстайтын сен 
боларсың, ұрпағы көптеп өсіп, ең өшкен жерінде тоғыз атаңа дейін 
оғың кезулі болады». Даналарымыз айтпақшы «Әке балаға сын-
шы» деп, Мүсірәлі Сопы Әзіздің батасы қабыл болып, Қосымға 
аруақ қонып, қазақ халқына рух сеуіп, мұсылмандықтың игі істерін 
бүгінге дейін жеткізген. Қосымның кереметі киелі қасиеттері мен 
әулиелік істері мен ол туралы аңыз-әңгімелер ел арасынан асып 
Өзбекстан, Қарақалпақстанға кеңінен тарайды. Жас Қосым Арал, 
Қазалы өңірінің ортасында өмір сүріп, еліне қызметін көрсетеді.

Ел іші болған соң, әртүрлі түсінігі бар, адамдар өмір сүрмей ме? 
Біреуі сенсе, енді біреуден естіп, біреуі сенбей, қызық көріп, Қосым 
шын әулие болсаң, кереметіңді көрсетші мына елге дейді ғой! Жас 
Қосым бабасына сиынып дұға оқып: ғайыптан киіз үйдің ішіне су 
толтырып, үйректі жүзгізіпті, бұл аз дегендей үйдегі сумен толып 
тұрған шелекті қатыққа айналдырып, бәріне айран ішкізіпті.

Тағы бір, аңызда Қосымның аулының жанында жайылып 
жүрген жылқыларын, әкі ұрылар ұрламақшы болып, түнде келіп, 
айдап кетіп, кенеттен жарты жолда тұман болып, әлгілер жолынан 
адасып, қайтадан айналып жылқы айдаған жеріне келіпті. Ұрылар 
түкке түсінбей, қайда келгенін білмей тұрғанда, жылқылар ке-
неттен шошқаға айналып қорсылдай бастайды. Қаншама жылқы 
ұрлап жүріп, бұндай ыңғайсыз жағдайға бірінші рет ұшыраулары. 
Ұрылар сабасына түсіп, бұл жылқылар жай адамдікі емес екендігін 
түсініп, Қосымға бозқасқасын жетектеп келіп, жалбарынып 
кешірім сұрайды. Болған оқиғаны Қосым алдын ала біліп отыра-
ды. Ұрыларға кешіріммен қараған деген аңызды көнекөз қариялар 
айтып, жағасын ұстап отыратын.



272

Әлім аталығында үлкен бір той болады. Қосымның әруағын 
сынағысы келгендер, күшті болсаң дарияның арғы бетіндегі үйді 
көшіріп көр деп қоймайды. Қосым қожа дұға оқып, енді көздеріңді 
жұма тұрыңдар дейді. Ал, енді көздеріңді аш деп айтады. Тұрған 
жұрт қараса, дарияның арғы бетіндегі үй, бергі бетінде тігулі тұр.

Жұрт жағасын ұстап, бір-біріне жырғып айтып, Қосым қожаны 
сыйлаған үстіне сыйлайды.

Қызылқұм өңіріне жер бедерін қағазға түсіруге шағын топ 
келеді. Астарында мәшина көбісі орыстар, іштерінде дініне берік 
бір шешен жігіті болады. Қосым қожа бейітінің төбесіндегі бөрене 
ағаштары, көздеріне түсіп, оны бұзып машиналарына тиейді, әлгі 
дінсіздер. Осы кезде шешен жігіті қарсы болып кетіп қалады.

Бұзған бөренелерді машинаға тиеп алып, Қазалы ауданының бір 
колхозына қарай жолға шығады. Бес-алты шақырым жол жүрген 
соң, әлгі дінсіздердің іштері тырысып жүре алмай, сол жарты жолда 
жан тапсырады. Ал, шешен жігіт болса, өзінің дұрыс іс істегеніне 
тәубе қылып, тірі қалғанына қуанады.

Қосым бабамыздың көрсеткен кереметтерін, халық осы 
уақытқа дейін есінде сақтап, әруағына сыйынып, пір тұтып әр 
аптаның, жұма күндері, Қосым әулие бабаның басында халық 
ығы-жығы болып жатады. Қосым қожаның дұғасы қабыл болып, 
ұлсызға - ұл, қызсызға - қыз берген. Қысылғандарға қолұшын 
беріп, зарыққандардың тілеуін тілескен. Небір ауруы жазылмай-
ды дегендер, кейбір аласұрып жынданғандар Қосымның алдына 
келгенде жазылып кеткен. Халықтың күнкөрісі мал болғандықтан, 
жоғалып кеткен малдарын да тауып беріп, елді қуантқан. Шын 
жүректен жалбарынып сыйынғандарға, күншілік жерден көмегін 
тигізгенін, халық осы уақытқа дейін ұмытпай жадында сақтап 
келеді. Қосымның төрт баласы болған - Әбжел, Арыстан, Ысқыш, 
Сәдір, Әбжелден: 30 ұл, 40 қыз өрбіп дамыған. Егемендік алғаннан 
кейін Өзбекстан, Қарақалпақстанда тұратын Қосымың ұрпақтары 
Қазақстанға оралуда. Кейінгі жылдары Қосымқожа баба бейіті 
жөндеуден өткізіліп, айналасы қоршалып, қамқорлыққа алынған.

Құрманғали Ашанұлы.
«Керейт тайпасының энциклопедиясы». 

–Алматы:«Атамұра», 2011.  
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МӘТІ Би

Мәті би XVII-XVIII ғасырларда өмір сүрген қазақтың атақты 
биі. Кіші жүздің кереит  руынан шыққан атақты би. Сыр бойында 
шамамен 1627 жылы дүниеге келіп 1711 жылдары қайтыс болған. 
Салқам Жәңгір тұсында үш жүздің басын косқан Әз Тәукенің 
кезінде шешендік өнерімен бөле жармас, әділ төрелігімен көзге 
түсіп, кейінірек Әбілқайыр сұлтанның ақылшысы-кеңесшісі болған. 
Мәті би бейнесі тарихи тақырыпта жазылған көркем әдебиет туын-
дыларында, жақсы кескінделіп суреттелген. Қазақстанның Халық 
жазушысы, қоғам қайраткері Ә.Кекілбаевтың «Үркер» романында 
Мәті би басты кейіпкердің бірі болып суреттеледі. Енді жазушы, 
Мұхадес Есламғалиұлының 1998 жылы жарық көрген „Әйтеке би» 
кітабының 62-бетіне зер салсақ: «Біраз уақыт Әйтекеге үлгі-өнеге 
көрсеткен Қосуақ, кезінде билердің баршасы өнеге тұтқан Мәті 
би дейді». Көшпелі қазақ сахарасында би болу оңай шаруа емес-
ті. Адамгершілік асыл қасиеттерден тұратын адам құндылық пен 
тектілік ережесінен ауытқымай, дау-жанжалға белшесінен батқан 
көшпелі тұрмыста „тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген әділеттік қағидасын ар туындай, биік көтеріп өту, әрі қиын, 
әрі екінің қолынан келе бермес аса жауапты да қасиеті миссия 
еді. Тоқсан ауыз сөздің түйінін тобықтай түйіп, хан қаһарынан 
каймығып бұқпаған, елдің тарихы мен әдет-ғұрпын жақсы білген, 
параға сатылмай, ар-ұятын аяққа баспаған Мәті би бойынан 
әлгіндей асыл қасиеттерді танып-білген көнекөз қариялар Мәті 
би туралы айтып отырған мына сөздері есімде қалыпты: „Сөздің 
мәтінін мәтілеп, Мәті бидей айтсаңшы» деген, яғни дұрыс сөйле 
деген.

Қазақ даласы қандай кең болса, онда өмір сүрген бабаларымыз-
да кең болып, елім деп еңіреп өткен, халқым, ұлтым деп жарғақ 
құлағы жастыққа тимей тер төккен — сөз семсері Мәті би.

Құрманғали Ашанұлы.
Қазақ Ұлттық Энциклопедия. 2004., Алматы,–429-б.   
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ЖолдАн ҚоЖА

Жолдан қожа кеше ғана ортамыздан өткен Дәуітқожаның әкесі. 
«Бассай» құдығына жерленген. Туылған, өлген жылдары туралы 
деректер белгісіз. Жолданнан Бердісүгір, Жансүгір деген кісілер 
туылған. Бердісүгірден Серікбай, одан - Қани туылып, ұрпақтары 
Нөкіс қаласында тұратын көрінеді. Айтуға қарағанда, Жолдан 
атамызға әруақ 16-17 жастарында қонған көрінеді. Бір жаққа жол 
жүріп бара жатқанда, кенеттен науқастанып үйіне қайтып келіп, 
2-3 күн жатып алыпты.

Жұлып бара жатқан жері жоқ, бірақ іші кеуіп, денесі ысып де-
гендей. Түнде түсінде бір кісі аян беріп: "Балам тұр орныңнан, 
еліңді арала, батаңды бер, біздің несібеміз қара халықтың арасын-
да", - деген екен. Ертесінен бастап өзінің ағайыны Көшербай де-
ген кісіні шиықшы (атқошшы) етіп алып, елге шыққан. (Көшербай 
- аудан орталығында көп жыл жасап, дүниеден өткен. Ұлы Отан 
соғысының мүгедегі Оразбаев Пәшеннің бабасы. Пәшеннің әйелі 
Несібелі мөлтек ауданда тұрады).

Қызылорда жағындағы ауылға барып, бір үйге түсіпті. Түскен 
үйдің егесі де ақсүйек қожа әулетінен болып, қонақты селқостау 
қабылдапты. Бабамыз дәрет алуға құман алып шыққан кезінде, үй 
егесі бұрын келіп отырған қонағына бұл кісінің қожалығына күмән 
тудырып, сөз айтыпты. Мұны сезген Жолдан қожа үйге қайтып кел-
ген соң: "Қожеке шама байқасайық, шиықшыңызды алдырыңыз, 
әуелі солардан бастайық", - депті. Өзінің серігі Көшербайға қайнап 
тұрған суға беті-басын, қолын жууға бұйрық берсе, серігі қорқып 
бас тартыпты. Ашуланған Жолдан қожа арқасына қамшысымен 
бір тартып жіберіп, басынан қайнаған суды қүйдырғанда мұздай 
судай көрініпті. Ал, үйге егесі ақсүйек қожаның шиықшысы бір 
құйғанда-ақ тырысып, күйіп қалыпты. Үй егесі айыбын түсініп, 
мал сойып, конақасын беріп, батасын алған екен.



275

БЕРдІСҮгІР ҚоЖА

Бердісүгір Жолдан қожаның баласы. «Бассай» құдығында 
мекендеп, 1860 жылы туылып, 1912 жылы дүниеден өтті. Ел 
аралап, бата беріп, рухани науқасқа ұшыраған адамдарды 
оқып, дем салумен шұғылданған. Асқан көреген кісі болған: 
бірнеше күн бұрын өзіне деп сыйынып келе жатқан адамдарды, 
олардың өзінің жолына не садақа атағанын біліп отырады екен.

Жылына 1-2 рет елге шығып, батасын беріп, атаған малда-
рын айдатып қайтады екен. Бұл кісіге Отаралы деген кісі 20 жыл 
шиықшылық қызмет етіп, малын айдаған. Бердісүгір қожамен 
менің бабам Еспенбет те ауылдас отырған.

Әкемнің ағасы Желдербайдың бір әңгімесі есімде: "Бердісүгір 
ағаммен ауылдас отырдық. Күндік жерден келе жатқан кісілерді 
болжап, олардың неге, не атап келе жатқанын айтып отыратын еді 
және бір ғажабы дәл келуші еді.

Бірде меншікті бір түйеміз жоғалып кетіп, шешем күнде 
азанда "іздемейсің" деп ұрыс салады. Мұны есіткен Қожекең 
мені "Желдербай" деп шақырды. Барып едім: "Қара кемпір неге 
күнде бажылдай береді" деп сұрады. Түйенің жоғалғанын, оны 
іздеп көрші ауылдарга баруға қыздардан ұялатынымды жасыр-
май айттым. "Ендеше шешеңе айт, 2-3 күнде жақын адамдарың 
түйені әкеліп береді", - деген еді. Айтқанындай, нағашымыз 
Шырынбай деген кісі әкеліп беріп, қуанып қалдық" деп отыра-
тын. Бердісүгір атамыз сақалы көкірегіне түсетін ірі кісі екен. 
Бір жаққа ұзақ сапарға кеткенде, кемпіріне (оны халық Бибі әже 
дер екен) орамалын беріп кететін болса керек. "Мен жоқта кел-
ген кісілер күтіп қалмасын. Мына сәлдені тигізіп қайтара бер" 
деп тапсырады. Жанға медет болған атамыз жалғыз ұлы Дәуіт 
қожаны Ұлы Отан соғысында шалғайымен қорып, жаңбырдай 
жауған оқтан сақтап келгені туралы ел ортасында талай аңыз бар. 
Жалғыз ұлы Дәуіт қожа 1943 жылы соғысқа кеткенде ... Қызбектің 
түсіне кіріп: "Балам, мен жалғыздың ізінен кеттім" деген екен.
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дӘуІТ ҚоЖА БЕРдІСҮгІРҮлы
Дәуіт қожа 1900 жылы Керіз ауылында, «Бассайда» дүниеге 

келген. Шешесі Жаңылдың алдыңғы көрген балалары тұрмай, 
перзент зарын көп көрген. Әжеміз Дәуіт туылар толғақ үстінде 
дүниеден өткен (Қосым қожа мен Дәуіт қожалардың туылу 
окиғаларынан ұқсастығына қараңыз). Елдің сыйлы ағасының 
үйінде перзент үні естілсе, асыр салып, көкпар шауып той 
қыламыз деп отырған жұртшылық не істерін білмей қалса керек.

Бірақ Бердісүгір атамыз мүрдені "Аманат" - деп оң жаққа 
қойдырып, елге үш күн той-тойлатып, көкпар беріпті. Соңынан 
Жаңыл әжемізді намазын шығартып жерлеген екен. Әруақты ата-
мыз перзент зарын тартқан ананың рухы болса да, баласы үшін 
көрсетілген ел қуанышын сезсін деген шығар.

Бүкіл Қызылқұм қазағы есін біліп, етегін жапқаннан өлгенінше, 
жасы үлкендері "Дөке" деп атын айтпай, жасы кішілері "Қожа ата" 
деп сыйлап өткен. Ал, бүгінгі күндері оның бейітіне барып зиярат 
етіп жүр. Дәуіт қожаның туылу тарихы осындай (Оқырманға тағы 
да ескертіп айтарымыз -бұл, ел аузынан алынған сөз).

1912 жылы «Бассай» құдығында Бердісүгір атамыз дүниеден 
өтеді және сол жерде жерленеді. Бұл кезде Дәуіт қожа он 
екі  жаста болатын. Ағайынның өлімі туралы хабарды естіп, 
Жансүгір қожаның баласы Серікбай Қарақалпақстаннан есек-
пен келіпті. Бір аптадай ата өлімін азалап отырғаннан соң, інісі 
Дәуіт қожаға: "Мен енді елге қайтамын, ақсақалдардың отының 
басына барып сәлем беріп шығайын", - деп елге шығыпты. Сол 
кездегі Жетіру елінің ірі байларының бірі -Іният, Ілияс атты 
егіз ұлдары бар Ақназар байдың ауылына келіп түскен екен.

Үлкен үйге сәлем беріп келсе, үш бай: Ізен, Киемүрат, 
Ақназарлар тоғызқұмалақ ойнап отырыпты. "Дәуіт қожа 
келдің бе, жоғары шық" - деп Серікбай қожаның сәлемін 
селқос алып, сұраспастан ойындарын жалғастыра беріпті.

Басындағы сәлдесіне көздері түскен кезде: "Елде не көп, 
қожа көп, малымызға тыныштық бермейді" - деп байлар келе-
ке етіп қүле бастаған. Сонда Серікбай қожа шыдамы таусылып, 
ашуланып, қалшылдап кетеді. Қолындағы қамшысымен аттың 
басын бір-екі ұрып: "соқ дауылы соқ" дегенде үйді айналып
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бір қара құйын тұрыпты да, үйді көтеріп анадай жерге бір ұрған 
екен.

Бәлеге ұшырағанын біліп, жалбарынып, кешірім сұраған 
байларға "Кешірім жоқ, тұқымдарың оңбас", - деп тұрып кеткен 
екен. Табалағаным емес, тәубамыз, сол байлардан өніп-өскен 
ұрпақты есітпейміз.

Тек Жиемұрат байдың ғана қыздары, олардан туған жиендері 
бар.

Бердісүгірдің інісі, Жансүгірдің баласы Серікбай қожаның 
бір ашуының апаты осындай. Сөз арасында бұл кісілердің 
Қаракалпақстанда жасайтынын айтқан едік. Қарақалпақ еліне 
барғанда "руым керейт" - десең, "қожасың" - деп төріне отырғызып, 
бас тартуы - сол кісілерді, олардың қасиетін білгендіктен болса ке-
рек.

Дәуіт қожа елге шығып бата беру, зікір салып, рухани 
науқастарды емдеуді он бес жасынан бастаған. Бұған ол кісінің 
зікір салғанда айтатын: "он бес жасымда жабысқан, жиыр-
ма бес жасымда табысқан, айналайын көк қошқарым" - де-
ген сөздерінен артық дәлел жоқ. 55-70 жылдар аралығында 
жер-жерден рухани ауруға шалдығып келіп, жазылып кетіп 
жатқандардың талайын көзімізбен көрдік. Жазылып үйлі-боранды 
болып кеткен сол адамдарды қазір де кездестіруге болады.

Дәуіт қожа аталары сияқты, өзі де адамдардың жалбары-
нып медет сұрағанын және атаған садақасын түр-түсіне дейін 
біліп отыратын құдіреті де бар кісі еді. Қожа атамызға он сегіз 
жыл шиықшылық етіп, елге шыққанда малын айдаған кісінің 
бір-екі мысалын келтірейік: - Бір елге шыққанымызда, мына 
Тасқұдық жағында Сапаркүл нұрасында отырған Інай деген 
кісінің үйіне түстік. Шай ішіп болып, мал құдыққа суға құлаған 
кезде үй егесі: "Қожеке, өткенде қиналған кезімде сізге жалбары-
нып, бір мал садақа айтып едім, құдіретіңізге көзімді жеткізейін, 
сол малды өзіңіз танып аласыз ба? - дейді. Құдық басына барып 
қоралы қойдан "мынау" деп көрсеткен кезде, әлгі кісі құлдық 
ұрып, тағы бір малға батасын алып, бір малын сойып бас тартты.

Бұрын Аяққұдықта мал баққан, қазір "Мәдениетте" жасайтын 
Шыбынтай  Қазбек  деген кісі атынан айырылып қалып, көмек 
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сұрап, елу сом садақа айтқан екен. Кездескенде беремін деп 
қалтасында көп уақыт бойы жүрген осы садақаның да түр-түсін 
атамыз айнадан көргендей айтқан. Ал, қазықтан жұлып қашқан 
аты төбе асып барып, бір томашаға өзінен-өзі байланып тұрған 
екен" - деп айтады Ерекең. Мұндай мысалдар ел аузында жүздеп 
кездеседі.

Дәуіт қожа табиғи ерекшелігіне қарамастан, ашық, мейірімді, 
әзілқой, қонақжай кісі еді. Үйінде бір қазан түсіп жатса, екінші 
қазанның асылып жатқанын талай көріп, қонақтардың сарқытын 
жегенбіз. Ауыл болып қызмет етіп, ауыз болып дәмін жеуші едік 
десем өтірікші болмаспын.

Атамыздың әзілқойлығын айтамын-ау! Бірде қонақта 
отырғандарында аздап қызып алған Т... деген құрдасы: 
"Қожеке, мен түйе болсам не болар едім" - деп қоймапты. "Ша-
масы нар боласың", - деп мақтайды деп ойласа керек. Өзі 
үзын бойлы, арық кісі екен. Атамыз қолына домбыра алып:

"Уа, Т... түйе болсаң жөн болар ең,
Аттан төмен, есекпен тең болар ең, 

                   Болғанда қаңтар айы шөгіп қалып,
 Ит пенен қара құсқа жем болар ең"

- деп, отырған қауымды күлдірген екен. Бұл әзілге құрдасы да 
өкпелемепті.

Дәуіт қожа бірыңғай дін жолын ұстап қалмай, қоғамдық 
жұмыстарға да қатысқан. Мал бағып шопан, одан 1943-46 жыл-
дары Ұлы Отан соғысында армия сапында қызмет етсе, кейін 
дүкенші, дайындаушы колхозда бригадир болып істеген. Соғыс 
кезінде мал бағып жүргенінде төрт-бес қой кем болып, қамау жаза-
сын да алған. Сөйтіп, Каттақорғандағы түрмеге де қамалған екен. 
Түрме бақылаушысы "Түнде аз аңғалдық жасап, бір кісі қалмаған 
камера есігінің ашық болып тұратынына таңырқап, ақыры түрме 
бастығына айтыпты. Түрме бастығы да бір-екі күн байқап көрсе, 
тап солай, бір ғажабы ішіндегі адамдар қашпайды. Болған оқиға 
қаланың сол кездегі басшысының құлағына жетеді. Ақыры қалада 
тұратын қазақтардың ішіндегі абыройлы ақсақалы Әзиз Мақсым 
(Мүсірәлінің Қосымнан тараған ұрпағы) деген кісіден сұрапты.

Ол түрмеге келіп Дәуіт қожаны таныпты. Әзиз Мақсым бар 
жағдайды түсіндіріп айтқаннан соң, тұтқыннан босатылып, 
құжаттары Тамдыға қайтарылады.
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Дәуіт болса, Қаттақорғандағы ағайындар арасында жар-
ты ай дем алып, сый-сияпат көріп, елге келіпті. Аудан бас-
шысы шақырып алып: "Сіздің аталарыңыздың әруағын 
канша сыйлағанмен, лажымыз жоқ, қамау жазасының ор-
нына соғысқа жіберейік, майданға барыңыз" - депті.

Атамыз ойланбастан келісім беріп, соғысқа аттанып, Ленинград 
майданына түскен. Кетерінде әйеліне: "Мен соғысқа кеттім, көрген 
түсім бар еді, аман-сау келермін, балаға қара" - деген екен. Өзі 
соғысқа аттанғаннан кейін дүниеге келген қызы Үмітхан, бүгінгі 
күнде немере сүйген еңбек зейнетінде отырған бакытты ана.

Бір өмірінде айналасындағы адамдарға тірек болып өткен 
касиетті атамыз Дәуіт қожа 1976 жылы дүниеден өтіп, Бас-
сайда ата-бабаларының қорымына жерленді. Басына күмбез 
салынып, бүгінгі күнде халкы медет тілеп, отбасының, 
елдің аманшылығын, дүниенің тыныштығын, азаматтың 
денсаулығын сұрап зиярат жасайтын қасиетті орынға айналды.

Өткен жылы ұзақ науқастан соң дүниеден ерте от-
кен баласы Әсілхан қожаның да денесі осы қорымға 
қойылды. Бір баласы Совет шаңырағында отын түтетіп 
отыр. Бабаларымыздың жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа болғай, әруақтары әрқашан біздерді қолдап жүргей!

("Қармақшы таңы" 12 қыркүйек, 1998 ж.)

МыРзАБАй АХун
Сырдың төменгі жағын жайлаған қалың елдің арасында 

Алланың құлы Мұхаммедтің үмбеті Мырзабай ахун, тағы басқа 
да ғұлама жандардың есімдері халық жадында әлі күнге сақтаулы 
және ұмытылмақ емес.

Ақиқат жолында сүйіспеншілікке бөленген жандардың бірі - 
Мырзабай ахун Азаматұлы.

Кіші жүз Жетірудағы Керейт тайпасының Арбалы руынан 
шыққан Мырзабай ахунның өмірі жайлы деректер аз.

Көнекөз қариялардың айтуынша және баспасөз беттерінде 
жарияланған материалдарға жүгінсек, Мырзабай ахун 1833 
Сырдарияның оңтүстік жағалауында дүниеге келген деп топшы-
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лаймыз. Ел аузында жүрген еміс-еміс деректерге сүйенер болсақ, 
ахунның әкесі де қара жаяу жан болмағанға ұқсайды. Бұлай 
дейтініміз көзі көріп, құлағы естімеген Бұхара қаласына көзінің 
қарашығындай ұлын оқуға жіберу сол заманда кез келген жанның 
қолынан келмес те еді.

Ауылда мұсылманша сауатын ашқан Мырзабай Қарақалпақ-
станда Тақтакөпірде оқып, хат қара танып, Косым сопының ұлы 
Ысқыштың баласы Саймұхамед (Саймағанбет) ишаннан (Хиуаның 
қазиі болған) оқиды әрі қасында көп жыл болады.

Кейін Орта Азияның ежелгі қалаларының бірі - Бұхарадағы 
"Көкілташ" медресесіне оқуға түсіп, оны 1854 жылы бітіріп 
шығады. Осы жерде сол шегініс жасауды жөн көрдік.

"Қармақшы таңы" газетінде (32 нөмір) жарияланған "Ораз 
Мұхаммед Бекетайұлы" атты мақалада: "Ал, Мырзабай мен Қалжан 
ахун Қарақалпақстанда оқып, сауат ашып, онан соң    "Көкілташты" 
бітіргеннен кейін Сыр бойына, Ораз ахун мешітіне келген" - де-
ген жолдар бар. Осы жерде әңгіменің бетін ашып қалу қажет.

Біріншіден, "ахун" немесе "ақын" сөзінің этимологиялық шығу 
төркініне үңіліп көрелік."Қазақ тіліне енген араб-парсы сөздері" - 
деген түсіндірме сөздікте ахун немесе ақын сөзі -өлең шығарушы, 
бәйітші деп жазылған. Ал бәйіт (бәдік айту) сөзі екі жолдан тұратын 
араб ақындарының өлең шығармаларына ғана тән атау екені белгілі 
жайт. Сол кездегі ислам дінін уағыздайтын әдеби шығармалар мен 
оқулықтар осы бәйіт формасында жазылғанына ешкім де даулас-
пайды. Ендеше, 1836 жылы дүниеге келіп, 1859 жылы Мырза-
бай ахуннан "Көкілташ" медресесін бес жыл кейін бітірген Ораз 
ахунның Қарақалпақстаннан Мырзабай ахунды алдыруы ақылға 
сыймайды емес пе? Әрине, бұған басқаша себеп болған деу керек.

Ал, сол кездері ахун атағы діни кітаптарды аударушылар әрі 
ел арасында дінді насихаттаушыларға, медреседе толық білім 
алған, талантты жандарға ғана берілген. Мырзабай ахун обал-
сауап, қайырымдылық пен қиянат, жалғандық пен шындық, 
сараңдық пен сахилықтың тақырыбында көп жазғанын ел-
жұрт біледі. Әттең, сол асыл дүниелердің бүгінгі ұрпаққа 
жетпегеніне өкінеміз. Әлі де болса табылып қалар деп үміт 
үзбейміз. Бұл - оның әрі ахун, әрі ақын болғанын дәлелдейді.
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Мырзабай ахун айтқан екен деген жыр шумақтары мен нақыл 
сөздерді бұрындары үлкендердің аузынан есітетінбіз. Қазір сол 
шығармаларды білетін кісілердің қатары жоқ. Ораз ахун, Мыр-
забай ахун, Қалжан ахундардың өзара ғылыми орта құрып, руха-
ният, тіл, жалпы адам тәрбиесімен айналысып отырғандығы енді 
қазір мәлім болып отыр. Осылардың ішінде Мырзабай ахунның өз 
тұстарына арнап әдет-ғұрып, тәрбие жөнінде шығарған төрт таған 
жыр жолдарын жазғандығын қазіргі қауым біле бермейді. Жалпы 
Мырзабай атамыздың өлең түрінде жазылған шығармалары көп 
болған.

Ахун әрі ақын шығармаларын жинау - ұрпақтың үлкен 
міндеті болмақ. Біз негізінен ахунның ел арасында жүргізген 
имандылық, адамгершілікке баулып, қазақи құнарлы білім бер-
ген ағартушылық қызметін тілге тиек етпекпіз. Сол кездері 
"Көкілташ" медресесінде діни оқулармен бірге, аспан әлемі, ма-
тематика, медицина, философия және осы айтылған ілімдерді 
түгел бойына сіңірген сопылық ілімді кісінің жан әлеміне сіңіріп, 
дарытатын ақын әрі ахун атамызға, көріпкел әулиешілікпен 
қатар емшілік қасиеттер де осы оқу ордасынан қонған, дарыған.

Көріпкел әулие бабамыз, XX ғасырдың басында Сырдарияның 
теріскейінде салынып біткен теміржолды көріп, ойға батып тұрып: 
"Мағрып пен Машрық (батыс пен шығыс) байланысатын бол-
ды деп қуануға болар еді, бірақ осы жолдармен ізгіліктен бөтен, 
халқымызға зиянды әдеттер ендеп кіргелі тұр", - деген екен. 
Жарықтық алдағы күндерді болжап айтқан осы бір сөздерді әлі 
күнге дейін айтылуда.

Бірде ахун таң намазын оқып болғаннан соң шәкірттерін 
шақырып: "Патша емес, хан емес заманның өзі үш қайтара 
өзгеріске ұшырайтын болды. Халқымыздың дін ғылымынан, 
ізгі сезімнен, ұлттық сергектіктен айрылар күні туады. Көздерін 
кіреуке басып медресе үйлерін аспанмен астасқан мешіт 
мұнараларын көрмейтін күндер туғалы тұр! Мен бұл кезеңде 
бақилық дүниеде жүрермін, сендер қиыншылыққа душар 
болдындар-ау", - деп, мұңға батып тұрып қалыпты. Ахун дүниеден 
өткеннен кейін қазан төңкерісі болғанын, жетпіс жылдан кейін, 
кеңестік дәуірдің келмеске кеткенін ойға алсақ, енді ахун айтқан 
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өзгеріс, ақиқаттың жолына аяқ басар заман туар деп үміттенеміз.
Мырзабай ахун өте қарапайым, әлемге сүйіспеншілікпен 

қарайтын жан болған. Баяны жоқ дүниеге қызықпаған,
Алланың ақ жолын қалап, ол кісі қиянат жасау дегенді ойына 
да алмаған. Шәкірттерін қайырымдылық, адалдыққа баулыған.

Ахун көбіне-көп сыртта, бөтен елде жүріп, тұрған жеріне кеш-
теу оралған. Медресені бітіргеннен кейін елге жетуге асықпаған. 
Себебі, отырықшылыққа бейімделмеген шаруасы шамалы, көшіп-
қонумен жүрген ауылда мешіт салып, бала оқытуға мүмкіндік 
те жоқ-тын. Сол себепті Бұхарадан Әмудария жағасына қоныс 
теуіп, Тақтакөпір деген жерге келіп, сопы әзиз ұрпағы Қожабай 
ишан мешітінде шәкірт, тәліптерге ақиқат жолын таныстырады.

Әлгіндегі айтылған Ораз ахунның Қарақалпақстаннан Қалжан 
ахунды шақыртуы осы тұста болса керек."Қалжан ахун Бөлекбай 
баласы ... Бұл сияқты ғұлама кісіні Сыр бойына әкеп жүрген, 
бірге медреседе оқыған әріптесі Ораз ахун деген кісі екен" (Қ.Құ-
рдәулетов. "Бұқарбай батыр" кітабы, 1992 жыл 68-бет). Ендеше 
Қалжан ахун да медресені 1859 жылдарда бітірген болып шығады. 
Ал Дәулетназар, Алдашбайлар болса, XIX ғасырдың 70-80-
жылдарында ғана осы медресені бітіріп шыққандар болатын. Ал, 
атақты Сыр сүлейлерінің бірі Тұрмағанбет Ізтілеуұлы бұл медре-
сеге 1896 жылы түсіп, 9 жылдан кейін 1905 жылы бітіріп шыққан.

Осылардың бәрін есептей отырып, мынадай қорытындыға ке-
луге болады. XIX ғасырда Сырдың төменгі саласы мен Арал өңірі 
аралығында түратын Кіші жүз жастары өкілдерінен Бұхарадағы 
"Көкілташ" медресесін алғаш бітірушілердің қатарында Мырза-
бай Азаматүлы да бар деп толығымен айта аламыз. Сондықтан 
да ахун бабамыз XIX ғасырда өмір сүрген замандастары Есім, 
Ораз, Қалжан ахундар болып, төменгі Сырда ағартушы ғылыми 
орта қалыптастырып, сара жол салғандығын біліп отырмыз.

Түйімбетов М. Сопылар әлемі.
 -Қызылорда: Тұмар, 2004. -67-99-б
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БЕлЕш БАТыР ЖАйлы БІлЕТІнІМІз 

Осы жылдың жетінші қарашасында облыстық «Сыр бойы» 
газетінің бесінші бетінде Темірбек Есжановтың «Белештің біз
білетін батырлығы" деген тақырыппен мақаласы жарияланды. 
Онда: "Батыр бабамыз Керейт руының Шөмішті аталығынаң 
шыққан. Ол осы күнгі Жалағаш ауданы төңірегінде өмір 
сүрген", - дейді. Осыған сол ғана өзгерту енгізуге тура келеді.

Бұрынғы Тереңөзек ауданы Ильич атындағы, қазіргі "Ақжарма" 
ауылы майда "Көптің көлі", "Шондай көл", "Қара бөгет", "Тукөл", 
"Саркөл" жоне "Қаратөбе" сияқты  колхоздардан құралған. 
Солардың ішінде "Тукөл" мең "Саркөл" мақалада айтылған 
Шөмішті Керейттер.

Ал, осы шөміштілер Алшынбай, Құрақ болып бөлінеді. Бе-
леш бабамыз Алшынбайынан болса керек. Бұл жайында Шінек 
баласы Қожахмет, Тәжік баласы Көшекбай, Есентұр бала-
сы Ағатай сияқты әкелеріміз бен ағаларымыз айтып отыру-
шы еді. Ол кезде осы мақаланың авторы үшінші класта оқитын.

Міне, ағайынды екі шалдың балалары арасында да бақталастық 
болыпты ғой. Құрақ атамыздан Маханбетжан баласы Алпысбай 
өте өткір де пысық. Сол кездегі Құрақ балаларының көшбастары 
болыпты.

Ал Алшынбай да іс білетін, сөз білетін, балуан бітімді. Сөзді 
сараң сөйлейтін, сараң сөйлесе де тауып сөйлейтін Қырықтың ба-
ласы Сисен деген атамыз бар екен. Оны келіндері "Екі жиырма" 
атам деуші еді.

Бір жылы міне, осы Алпысбай мен Сисен болыстыққа таласа-
ды. Әуелі Алпысбай: "Мен аға баласымын. Алшынбайдан Құрақ 
үлкен. Бір кезде Алшынбай жаугершіліктен әкелген олжасын ал-
дымен Құрақ атама ұсынады екен. Ендеше жол менікі. Екі ауылға 
болыс болу - менің жолым, - деп Алшынбай ауылына хабар салады.

Әрине, екі ауылдың арасы онша қашық емес. Құрақтар 
Домалақ көл, алшынбайлықтар Далакөлде (бұл екеуі де шалқар 
көл болған) қоныс тепкен екен. Әлгіндей Алпысбайдың хабары-
на алшынбайлықтар: Бір тойда екі жар жоқ дегендей, Алпысбай 
өткен сайлауда болыс болды. Ендігі кезек біздікі. Біз Қырықтың 
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Сисеніне жар саламыз, іргемізді санасақ, біздегі отбасы көп. Енде-
ше Алпысбай ықтиярын бермесе, болыстықты жар салып, тартып 
аламыз, - дейді.

Сайлау күні жақындай береді. Екі жақ ырғасып, көніспей жүрген 
күндердің бірінде Алпысбай Белеш батырға астыртын адам салып: 
"Батыр бізге жар салсын. Еңбегін жемеймін. Ол бізге қараса, басқа 
алшынбайлықтар оның соңынан еретіндігіне сөз жоқ", – деп сәлем 
айтады.

Оған іштей ренжіген Белеш атамыз: "Мен ас пен ақшаның 
күлы емеспін. "Келіншектің баласын кезекпен сүйейік" - деген 
алшынбайлықтардыкі дұрыс. Атамыз қазақ "Ат алсаң ауылыңмен, 
у ішсең руыңмен" демей ме? Мен Алшынбай екем, Алшынбайдың 
намысы - менің намысым. Алпысбай інімізге сәлем айт, ағайын 
арасы ащы болмасын десе, Сисенге кезек берсін" деп жауап 
қайырады.

Міне, ағасына өкпелеген Алпысбай, енді Белешті тізе бүктірудің 
жолын ойластырады. Сөйтіп, ақырында: "Батырда Шайтан ат" деген 
ат болыпты, - дейді. Менің естуімше, батырды анау-мынау ат алып 
жүре алмай, тез болдырып қалады екен. Сондықтан ағайындары 
ақша жиып, Бұхарадан "Наркөк" деген аса сүйекті де мықты, әрі 
жүйрік, әрі жүрдек ат сатып әперіпті. Алпысбай сол атты түнгі 
жайылымнан ұрлатып алдырады да, Арқадан келген бірлі-жарым 
сыбайлас та болған қыпшақ Көкбөле атанған ұрының мәнәйі се-
беппен келген бір жігітіне жетектетіп жібереді.

Ертесіне батыр Наркөгін таппай, алақтайды да қалады. Осы 
жерде болады-ау деген жердің бәрін шолып шығады. Ағайындар 
тұс-тұста шауып "көрдім, білдім" деген жан таппай, әуре-сарсаңға 
түседі.

Батырға ой түседі. Ол: "Өз жағынан шықпағанға маған өкпелеп, 
Алпысбай жасап отырған оқиға болу керек. Неде болса соның өзіне 
жолығайын", - деп бір нарға мініп Құрақ атам ауылына бет түзейді. 
О кезде екі ауылдың арасы телегей-теңіз су. Тек Домалақкөл мен 
Күміскөл арасында жалғыз аяқ жол түскен аубел бар екен. Соны-
мен діттеген ауылының шетіне шыға бергенде құдай оңдап Алпыс-
бай да сол ауылдан түстеніп, енді үйіне бет ала берген тұсында 
кезігеді. Батырды көре салып, тайып кетуіне болмайды. Еріксіз де
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болса оған сәлем беруі керек. 
  Ол: - Ассалаумағалайкум деп аттан түсіп, Белешке қолын 

ұсынады. Сол кезде батыр інісінің қолын босатпай:
– Әликуммассалам, Алпысбай жанбысың? - деп қолын 

қысыңқырап ұстайды.
– Иә, Алпысжан, менің шаруам сенде еді, жолым болады екен, 

алдымнан шықтың ғой. Мына мені көріп тұрған шығарсың, 
«Наркөк» жоқ, нарға мініп келіп тұрмын. Көңілім «Бұл сенің ісің» 
деп жұтайды. Атымды қайыр. Ол – менің қанатым емес пе? Ер 
қанатын қайыру - туыстың, достың емес, дұшпанның ісі.

– Ойбай, батыр аға, мен сіздің атыңызды алып не басыма күн 
туыпты? Мен мұнан аманмын, - деп азар да безер болады.

– Жоқ, бауырым, бұл - сенің ісің. Сенің өкпеңнің - ісі. Әйтпесе, 
менің шеніме кім жолай алады? - дейді батыр, оның қолын онан әрі 
мытыңқырап қойып. - Шындығыңа көшпесең, мына қол осы уыста 
мерт болады.

Алпысбайдың мұнан шынын айтпай құтыла алмай-
тынына көзі жетеді. Сонымен ол да нар тәуекелге келеді.

– Кешір мені, батыр аға. Жауабыңа өкпелеп атыңды алдырғаным 
рас еді. Бірақ, ол қазір менің маңайымда жоқ. Біреуге көзтаса бол-
сын деп жіберіп едім, - дейді.

– Ағайын арасына ашу-араздық салған адам оңбайды, бауырым. 
Кәні, әлгі адамыңның атын айт, тұрағын сілте. Бұған сені қимай, 
өзім-ақ барайын, - дейді батыр.

– Жігіттің аты - Қарамыс. Тұрағы - Арқа. Сол Арқада 
Көкбәле атанған ұры бар. Руы - қыпшақ. Оның шын атын мен 
де білмеймін. Сол қырық жігіт ұстайды екен. Наркөкті осын-
да бірді-екілі келіп жүрген әлгі Қарамысқа жетектетіп жібергем.

– Кәні, онан не алдың?
– Ештеңе алғаным жоқ. Бәрі өкпе-наздың кегі қайтсын деген 

ойдың әлегі ғой.
Сонымен Белеш келесі күні Көкбәленің ауылына деп жолға 

шығады. Ай ма, апта ма, астындағы нардың аяңымен күндердің 
күнінде оның ауылына да жуықтаса керек. Бір төбенің басына шыға 
бергенде, көз ұшындағы бір төбе баурайында қой бағып жүрген 
біреуді көреді. Бұл бір үлкен кісі екен. Сәлемнен соң мұнан әлгі 
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кісі жөн сұрайды. Бұл Көкбәле деген кісіні іздеп келе жатқанын 
ғана айтады.

– Шырағым, айшылық алыстан келеді екенсің. Іздеген 
адамың сонау көрінген төбенің астында. Сен ауылға жарты 
шақырым қалғанда-ақ алдыңнан қолында бір-бір қайыңнан 
кескен келтегі бар он жігіт шығар. Олардың бәрі тентек. 
Әдейі Көкбәленің үйіне қалқан етіп қойған жасауылдары. 
Жүмысыңды айтпасаң да шамалап тұрмын. Жоқ қарап келе 
жатқан сыңайлысың. Әлгі жігіттер сені мерт қылмаса не қылсын!

– Әлгі малшының айтқанындай-ақ, ауыл қарасы көрінісімен 
бұған қарай он адам атойлап жүгіріп келеді. Батыр бетінен қайтпай, 
түйесін    маң-маң     бастырып, оларға    таяп-ақ келеді.

– Әй, кері қайт, - деді топ алдын бастап келген кеспелтек қара.
Бұл оның сөзін естімегендей, түйесін шөгере береді. Бе-

леште он екі өрме, ұшына сүйемдей жерге дейін қорғасын 
қосылып өрілген бұзау тіс қамшы болатын. Сол қамшымен 
бір рет ұрғанда атан өгіздің терісі қылыш шапқандай қак 
бөлінетін. Бұл қамшы ешқашан да оның қонышынан түспейтін.

– Ей, жігіттер, мен жолаушымын. Сендерге зияным жоқ. 
Құдайы қонақты да осылай қарсы ала ма екен?! - деді бұл.

– Ой, атаңның аузы... Сенімен мылжыңдасып тұруға біздің 
уақытымыз жоқ. Кері қайтасың ба, жоқ па? - деп әлгі кеспелтек 
қара қайың келтегін оқталап тұра ұмтылды. Көзді ашып-жұмғандай 
болмай-ақ, ол домаланып қалды. Оны көрген өзгелер жан-жақты 
тұра-тұра ұмтылған еді. Әп-сәтте олардың да төрт-бесеуі ау-
нап түсті. Ал, қалған екі-үшеуі сонау ақбоз үйге тұра қашты.

Жігіттердің топалаң тиген қойдай аунап қалысын дүрбімен 
көріп отырған Көкбәле бұл "Наркөктің" қуғыншысы екенін бірден-
ақ білген еді. Әлгі аунап қалған жігіттерге қарамастан, Белеш 
түйесін жетелеген күйі "Көкбөле осы үйде болар" деген шамамен 
ақбоз үйге келіп, түйенің бидасын байлады. Сөйтіп сәлем беріп, 
ішке енді.

Үй егесі ештеңе болмағандай сәлем алып, төр ұсынды. 
Сөйтіп, бәйбішесіне иек қақты. Ол ас қамдаудың шарасы еді.

Бұл ауылда Белеш үш түнегеннен кейін ғана Көкбәле:
– Ал, қонағым жол болсын, қайдан келесің, қайда барасың? - 

деп жөн сұрады.
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– Сыр бойынан келемін. Келер жеріме келген сияқтымын, - деп 
өзінің жүрген жайын қысқа ғана айтып шықты. Жұмысым бітсе, 
ертең елге бет аламын.

– Атыңның осында келгені рас. Сырға барған біздің бір 
балаға Сіздің елдің бір белгілі азаматы сыйлаған екен. Сыйдан 
кім бас тартқан. «Сыйға берді» деген соң оны мен Жағалбайлы 
жаққа жіберген едім. Онан бір айсыз оралмайды-ау. Орны-
на жүйрік десең жүйріктен, жорға десең жорғадан үш жылқы 
ал. Болса да келіп қалған екен ғой, атың осында қала берсін.

– Мен несіне асығамын. Олжа малыңмен сыйлап жатырсың, 
рақмет. Екі айда келсе де өз атымды алып қайтуым керек. Әйтпесе, 
менің де елде дұшпандарым таба қылады емес пе? -деп Көкбәлеге 
қарады...

Иә, "Наркөк" ешқайда кетпеген екен. Бір жетіден соң ол келіп 
есік алдына байланды.

– Атыңды  әдейі алдырып едім, - деді Көкбәле. - Сенің атыңа 
қанық ем де, бірақ өзіңді көруге құмар едім. Көрдім. Дос болайық, 
баталас болайық. Екеуміз тізе қоссақ, байдың бар малы біздікі 
емес пе?

– Жоқ, деді батыр. Дос болуға қарсы емеспін. Алайда, паталас 
бола алмаймын. Мен адал ас ішіп үйренген адаммын. Ұрлықпен 
бай болғаннан, адалдықпен кедей болғанымды тәуір көремін.

Сонымен, "Көкбәлеге жұмсап, сүйегін Арқада қалдырамын" 
деген Алпысбайдың дегені болмай, Белеш "Наркөгін" 
алып Сырға оралады. Келгенін естіген інісіне батыр кек 
сақтамапты. "Әй, әзіміздің тентек қой" дегенге сайса керек. 
Соны түсінген Алпысбай да мерттік жасап, ағасының алды-
нан өтіп, ат-тон айыбым деп батыр ағасынан кешірім сұрапты.

Бұл батыр Белеш туралы біз білетін бір ғана оқиға. Дұрысында 
батыр бабамыз кезінде туған жері, оскен елінің қорғаны болған, 
Қоқан мен Хиуа хандықтарына қарсы қанды қылыш сермеп, та-
лай мәрте олардың тобын тоз-тоз қылуға қатысқан Сыр бойы 
батырларының бірі болған адам. Аталарымыз ол жөнінде бізге 
осылай сыр шертетін.

Есмаханұлы С. Белеш батыр жайлы білетініміз //
Сыр бойы. 2001. - 30 қаңтар.
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ӘБуЖӘлЕл ПІР /ХVІІІ ғасырдың басы/ - діни ғұлама. Руы - 
Керейт. 1726 жылы Ордабасыдағы құрылтайда біріккен қазақ қолы-
ның пірі, рухани көсемі болып сайланған. Көне Үргеніште оқыған. 
Мекке, Мәдинаға қажылыққа барған, мұсылман дінінін қағидала-
рын жетік білген. Халықты имандылық жолында тәрбиелеуге, 
мешіттер ашқызып, қазақ арасында мұсылманшылықты таратуға 
коп үлес қосқан. 1731-1732 жылдары  М.Тевкелев елшілігінен 
кейін Ресейге қосылуға келіспей, Әбілқайыр ханға қарсы топ 
басшыларының бірі болған.

Ақтөбе. Энциклопедия. -Ақтөбе, 2001. -290-б.

Тәуке ханды тәрбиелеген би

Қазақ халқының тағына Есім ханның баласы Жәңгір хан (1645-
1652 ж.) отырды. Сол жылдары қазақ пен жоңғар арасындағы 
қақтығыстар үдей түсіп, әлсін-әлсін болып, бірде жоңғарлар 
жеңсе, бірде қазақтар жеңіп тұрды. 1652 жылғы соғыста Жәңгір 
хан қаза тапты. Жәңгір қайтыс болғанда, оның балалары, әсіресе, 
Тәуке жастау болатын. Сондықтан 1680 жылға дейін, Тәуке хан 
таққа отырғанша, Қазақ хандығын басқа тетелес сұлтандар 
басқарып отырған. Жас бүлдіршін Тәукені ел билігіне жастайы-
нан тәрбиелеп, баульш, саяси істерге бірден араластырмай, әскери 
жорықтарға бірден қатыстырмай, елдің ішкі, сыртқы ісіне көзін 
қанықтырып, қәмелетке келгенше, бөлек, айырықша үстаған. Бір 
кездегі Керей мен Жәнібек негізін салған үрдіс бойынша қазақ 
хандары тек қана төре әулеттерінен сайланып отырған. Егер са-
райда сұлтан жас болса, бірнеше жыл тәрбиеленуі керек-ті. 
Сол қастерлі дәстүр, шығыс халқына тән қағида, өз заманында 
айырықша көзге түскен тарихи тұлғаның еншісіне тиді. Солардың 
бірі –  керейттен шыққан Бидас би. Ол Төле, Қазыбек, Әйтеке 
билерден едәуір үлкен болғаны мәлім. Би өте шешен, әділ, ту-
рашыл әрі мінезі жұмсақ болған секілді. Өйткені, ел басқарған 
шешен билер хан сарайында көп болған, бірақ олардың бәрі 
бірдей халық алдында "Хан ата" болып сайлана бермегені дау-
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сыз. Соған қарағанда, Бидас бидің беделі халық арасында жоғары 
болғаны күмәнсіз. Бидас атаның Тәуке ханның ақылшысы болғанын 
барша жұрт мойындайды.

Халық құрметіне бөленген Сыр сүлейлерінің бірі Кете Жүсіппен 
айтысқан керейт Даңмұрын шайырдың:

Ізденіп тайпа төре әулетінен
Тәукедей хан сайланған ақ сүйекті.
Атанды қара Бидас «Хан атаға»
Тұрған жан бір дауыспен қабыл етті. 
Мекеңнің «Шежіре акбар» кітабында
Бұл сөзді анда Жүсіп баһи етті, -

деген өлең жолдарынан Бидастың өз заманының ірі мемле-
кет тұлғасы болғандығы, ел мен жалпы халық қамқоршысы, 
жас Ұрпақ тәрбиешісі - ұстаз болғандығын аңғаруға болады.

Енді Бидас би тәрбиелеген Тәуке ханның Қазақ хандығын 
басқару кездеріне қысқаша тоқталып, азды-кемді үзінділер 
келтірсек артық болмас. Елдің келешегін ойлаған Бидас би жас 
сұлтан Тәукені тәрбиелеп, тастүлек қылып шығарды. Тәуке хан 
(1680-1718 ж.) таққа отырысымен ел бірлігін сақтап, ішкі-сыртқы 
саясатты білгірлікпен жүргізіп отырды, әрі осының арқасында 
Қазақ хандығы жоңғарларға қарсы тұратын қуатты күшке айнал-
ды. Тәуке ханның төңірегінде Төле, Қазыбек, Әйтеке сияқты әйгілі 
билер ақылшы болып, далалық демократиялық үрдіспен Билер 
кеңесін құрды. Тәуке хан сайланғанда пір де сайланып, үш ұлыстың 
пірлері жұрт алдында әруақ салыстырып, Керейт Мүсірәліні (Сопы 
Әзіз) Пір сайлады. Қазақ тарихында көшпелілердің өз тәртіптері 
болған, ел ішінде тәртіптерді реттеуге қатысты Тәуке ханның "Жеті 
Жарғысы" деген атпен белгілі болып, дәлірек айтсақ, далалықтар 
заңы болып қабылданды.

Тәуке хан кезінде халықтан шыққан ұлы тұлғалар ханның бетіне 
сын айтып, кемшілігін тура айтатын далалық демократиялық жолға 
жүгінді.

Қазақ хандығын басқаруда осындай жаңа үрдіс әкелгендігі үшін 
және елдің көсегесін көгертіп, біріктіріп, жан-жақтан анталаған 
дұшпанға шекараны алдырмай, өз елін басқа елдермен тең дәреже-
де ұстағандықтан, халық оның есімін Әз-Тәуке деп қастерлеп ата
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ды. Сол бабалар салған сара жол әрі қарай жалғасып, егеменді 
елімізде көк байрағымыз желбіреп тұрған шағымызда олардың 
даңқты есімдерін келер ұрпаққа қастерлей жеткізіп отыру әркімнің 
азаматтық парызы.

Құрманғали Ашанұлы Тәуке ханды тәрбиелеген би 
//Түркістан, 2002 жыл. -18 шілде.

Тайлақ батыр

Ұлт тәуелсіздігі жолындағы ұлы күресте өзінің орны бар, 
ерлігімен де, азаматтығымен де қазақтың біртуар айтулы перзенті 
екендігін дәлелдеп кеткен марқасқа тұлғалардың бірі - Керейт ру-
ынан шыққан Кіші жүз батыры Тайлақ Мәті би ұлы. Сол Тайлақ 
батырдың кім екендігі туралы соңғы жылдары ғалымдар арасында 
әралуан пікірлер айтылуда. Олар осы бір тұлғаның қай жүз, қай 
рудан шыққандығын сан-саққа жүгіртеді.

Біз қолда бар тарихи деректерге жүгіне отырып, ел ұранына 
айналған батырдың кім болғанына байлам жасап көрмекпіз.

Тайлақ батыр жөніндегі алғашқы деректі "Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама" атымен тарихта қалған қанды қырғынға бастан-
аяқ қатысқан, атақты "Елім-ай" толғауының авторы Қожаберген 
жырларынан кездестіреміз.

Жырау:
"Қатысып Кіші жүзден Тайлақ мерген
 Құлатып көздегенін атқан жерден. 
Бір мерген Саңырақ атты жараланды, 
Тайлақтың жолдасы боп қасына ерген", -
деп жырлап, тарихи тұлғаның тәуелсіздік жолындағы 

күресте ерлігімен елге танылған, есімі алашқа жайылған 
жаужүрек батыр болғандығын айқын да ашып суреттейді. Осы 
жыр арқылы-ақ қазақ жеріне өңмендей еніп, жолындағының 
бәрін жайпап келе жатқан жеті басты айдаһардың бетін 
қайтарған батырлардың бірі - Тайлақ болғанына көз жеткіземіз.

Тайлақ батыр жайлы деректер көрнекті түркітанушы ғалымдар
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В.В.Бартольд, И.Кастонье, Ш.Уәлиханов, Ә.Диваев, М.Тынышбаев 
еңбектерінде де кездеседі. Ә.Әлімжановтың «Жаушы», 
С.Сматаевтың «Елім-ай», Ж.Шағатайдың «Саңырақ батыр» 
кітаптарында, тағы басқа біраз авторлардың шығармаларында 
Тайлақ батыр бас кейіпкер тұлғасында бейнеленген. Бүлардың 
бәрі дерлік Тайлақ батырдың Кіші жүздің (оның ішінде Ке-
рейт руынан) батыры екендігіне күмән келтірмейді. Көзқарақты 
көнекөз қариялар да Тайлақ мергеннің Кіші жүздің Жетіруынан, 
оның ішінде Керейттен шыққанын тілдеріне тиек етеді.

Көрнекті қазақ жазушысы І.Есенберлин өзінің «Жанталас» 
кітабында төмендегідей деректер келтіреді:

«Жоңғар қырғынынан қазақ елі тек екі жыл өткен соң барып 
есін жиып, басқыншыларға қарсы тұруға жарады. Ең алғашқы 
жеңісті Кіші жүздің Тайлақ батыры мен Ұлы жүздің Ошақты 
руынан шыққан Саңырақ батыр әкелді. Бұлар Бұланты-Бөленті 
өзендерінің ортасындағы "Қарасиыр" деген жерде Жоңғардың 
қалың қолын бетпе-бет айқаста ойсыратып жеңді. Көптеген 
Жоңғар осы жерде қаза тапты... Жоңғар мен қалмақты бір деп са-
найтын қазақ "Қарасиырды" енді "Қалмақ қырған" деп атады... 
Бұл жеңіс қазақ рухын көтереді, қанды кекке шақырады" (91-бет).

Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 
"Үркер", "Елең-алаң" романдарындағы бас кейіпкерлердің бірі

- керейт Тайлан (Тайлақ) құз жартастың басында жайылып 
жүрген құлжаның екеуін бірден катар атып, Тайлан (Тайлақ) 
мен Әбілқайыр сұлтан біраз шекісіп қалады. Бірақ артынан 
сүлтанға қарсыласының мергеңдігі ұнап, онымен танысып, 
төс қағысып, дос болады. Жақын таныса келе, Әбілқайыр төре 
халық арасында "көріпкелдігі бар тұқым" (Сопы Әзіз Мүсірәлі
- Қ.А.) атанған әулеттен шыққан Тайланның (Тайлақтың) әкесін, 
атақты Мәті биді арнайы іздеп келіп, інілік ізет көрсетіп, сәлем 
береді. Кейін есімі бүкіл үш жүзге мәлім Мәті би Әбілқайыр 
сұлтанның ақылшы, кеңесшісіне айналды. Әбілқайыр сұлтан 
құрдасы Тайланды (Тайлақты) аса ірі, беделді байдың қызына 
үйлендіріп, Мәті бидің сүйікті немересінің кіндік әкесі болады.

Енді "Үркер" романының 139-бетіндегі деректерге зерделей 
көңіл аударайық:
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"Бұның баяғыда тау ішінде құлжаға таласып, танысатын таудағы 
құрбысы Тайлан (Тайлақ) әкесі Мәтіге тартқан көзсіз батыр болып 
шықты. Бірақ, Мәтідей емес, қапсағай. Аяқ-қолы жеңіл. Әншейінде 
сүзетін бұқадай көзін алартып, сыздап, үндемей діңкеңді құртатын 
біртоға жігіттің айқайлап жауға тигенде қимылына көз ілеспейді.

Құдайдың бір қиын-қыстау жерлерінде жанары жалт-жұлт жа-
нып, әруақтанып алады. Тауда туып, таста өскен неме, әсіресе, 
ұрымталды білгіш. Қиядан тиісер қиындарда ылғи сол жүргені. Со-
дан да болар, екі жылдың ішінде Тайлан аты ұмытылып, Таутайлақ 
атанып кетті...". Көріп отырғанымыздай Тайланның халық ара-
сында Таутайлақ, кейін Тайлақ деп аталып кеткендігіне күмән 
болмаса керек. Ерасылдың да Қабанбай батыр атануы халқының 
оған деген шексіз сүйіспеншілігі екендігіне дау бар ма! Ендеше, 
Тайланның Тайлаққа өзгеруіне де осы тұрғыдан қараған жөн. Ал, 
ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып жалғасқан ата-тек шежіресінде

Тайлақ батырдың әулеттік тамыры төмендегіше тарайды:
Қосмамбет - Сандаулы - Көн - Дулат (Дәулет) - Тағыберді 

(Тәңірберген) - Дүбір (Тобыр) - Мәті би - Тайлан (Тайлақ) -Түяқ.
Жоңғар шапқыншылығында үш жүздің қолын басқарған 

Әбілқайыр сұлтанмен үзеңгілес, қатар жүрген ниеттес, көңілі 
жақын құрдасы болған Тайлақ батырдың осы Мәті би кіндігінен 
тараған Тайлан екендігі жоғарыдағыдай деректер негізінде айқын 
дәлелденеді.

Менің бұл тарихи деректерді жинақтап, оқырман назарына 
ұсынудағы мақсатым - қалай болғанда да ақиқат көкпарға түсіп, 
тарихи шындық бұрмаланбаса екен деген адал ниеттің ұштығы.

Ашанұлы Қ. Тайлақ батыр //Қазақ әдебиеті. 2002. - 23 тамыз.

даңмұрын шайырдың жұмбақ өлеңді шешуі
1917 жылы Шәкей сал Дәуіш қызы өлеңмен жұмбақ жазып, 

онысын Сыр бойы ақындарына таратады.

Қырым атты шаһардың, 
Ортасында қырық қонақ.
Қораға қойды қаматтым, 
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Қақпаның аузын шынжырлап.
Алпыс қасқыр аналы, 
Жетпіс қасқыр балалы, 
Мүддеғасы бәрінің -
Жиылып келіп қой қырмақ. 
Төскейден бедеу тоқтаттым, 
Бұғалақсыз «құр-құрлап». 
Бәйбішені байға тоқтаттым, 
Өтінішпен «құр-құрлап». 
Үйге бақан тіреттім,
Беспен отыз сыр-сырлап. 
Тоқсан торғай, отыз қаз, 
Қонбай ұшар пыр-пырлап.
Екі лашын, бір сұңқар, 

             Айнала ұшар сұңқылдап.
Мұны тапса қай жігіт, 
Төсекте жатсын былқылдап.

Осы жұмбақты шешуге Сыр бойының алты ақыны қатысады. 
Жұмбақ өлеңді осы алты ақынның ішінде Керейт Даңмұрын ша-
йыр ғана дұрыс шешеді.

Дегенің "Қырым шаһары" - адамзат,
Қырық парыз - "қырық қонағың" болды ақиқат.
Ал, шештім жұмбағыңды, қарындасым,
Көңіліме келіп қалай бұл ілтипат.
Иманды қойдай момын, жемек нәпсі,
Жеткенше жетпіске, алпыс қасқыр сипат.
Төскей - төс, ойың - тұлпар, сабыр құр-құр
Бай ақыл, бәйбіше - ашу, ей, Баһизат.
Дегенің "отыз бақан" ораза екен,
Бес деген өтер күндіз намаз - бәмдат.
Төрт мезгіл тоқсан күннен жыл он екі ай,
Дегенің "тоқсан торғай" осы болад.
Болады "қаз" дегенің - бір ай отыз.
Тынбастан кезегімен талмай ұшад.
Бірі - сұңқар, бірі - лашын құстай болып,
Күн мен түн осыларды қоса айналад.
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Төрт мезгіл жоғарыда дегенімді,
Айтайын түсіндіріп, болмаса ұят.
Болады біріншісі үш ай тоқсан,
Жел соғып аязымен тынбай қысқан.
Екінші жазығы - бәһер (көктем) уақытында,
Миуалап гүлдер пісіп бағы-бастап (бау-бақша).
Үшінші шілде-тамыз ыстығымен,
Миуаның әрбір түрлі гүлдері үшқан.
Төртінші күзгі мезгіл - қыркүйекте,
Келеді қыс нышаны қырау шашқан.
Шешуі жүмбағыңның бұл болмаса,
Өзіңе нашар біреу көңіл қосқан.

Қыз жұмбағын осылай шешкен Керейт Даңмұрын шай-
ыр жұмбақты шешуге қатысқан ақындарды өлең арқылы сы-
найды. Сонан соң Кете Жүсіп те Даңмұрынның намысына 
тиетін жыр шығарады. Даңмұрын содан соң Жүсіпке ренжіп
Кете азаматтарына шағынып хат жазады. Сол арада Шәді ақын 
оны жоқтап, әділеттілігін, парасаттылығын арқау етіп жыр-
лайды. Істің насырға шапқанын түсінген Шәкей сол Дәуіш 
қызы Кете Жүсіптің шешуіне хатпен былай жауап жолдапты:

Даңмұрын шайырлардың екен дүрі,
Сөзінен ашылғандай көңіл кірі. 
Көбісін сауалымның шешті тауып, 
Болмаса бір-екі ауыз қалған жері.
Әйелі бар ма, жоқ па, жасы қандай?
Байқамай боп жүрмейік көптің бірі.

Бұдан Керейт Даңмұрын ақынға жоғары баға берілгендігін 
байқаймыз.

Ашанұлы Қ. даңмұрын шайырдың жұмбақ өлеңді шешуі //
Ана тілі, 2005. 19 наурыз.

Кіші жүз Керейт Тайлақ батыр
Қазақ     атаулымен      кімдер    жауласпаған,     кімдер     дауласпаған?!     ХVІІІ 

ғасырда сонау - Еділ-Жайық бойынан башқұрттар билік құрғысы 
келді. Құба қалмақтар да қазақ жерінен құр алақан қалмауды ой-
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лап, жорықты көбейтті. Жоңғарлар ше? Исі қазақтың сайын са-
харасынан үлес алуға жанталасты. Түстікте түрікмендер қосыны 
жортумен болды. Қарақалпақтықтар да қарап қалмай, қасиетті 
қазақ жерінен бір бөлшек жерді бөліп алуға тырысты. Орыс ор-
маны бар, қаптаған қара қытайы бар, әйтеуір ұлан-байтақ ұлттың 
жерін кесіп-кесіп алуға жан ұшырды ғой.

Сол кезде ел мен жердің қорғаны мен қалқаны қазақ батырла-
ры болды. Олар әрбір сүйем жерді қаскөй жау аяғы таптамауға 
бар қайратын жұмсады. Солардың бірі Кіші жүз Керейт руынан 
шыққан Тайлақ пен Ұлы жүз батыры Саңырақ еді. Бұл екі батырдың 
тізе қосып жорыққа аттанған жерінде талай-талай жеңістерге жет-
кен. Сондықтан қалмақ пен жоңғарларға қарсы жорық болса, сол 
кездегі игі жақсылар бұл екеуін қалдырмаған.

Бір ақынның жырында Ұлы жүз батыры Саңырақ жөнінде бы-
лай деп толғайды:

Босқан елді құрап ап, 
Қол бастаған Саңырақ. 
Алладан медет сұрап ап, 
Жол бастаған Саңырақ. 
Қарсы келген жауына
Қырғын келген Саңырақ.
Анталаған қалмаққа, 
Сүргін салған Саңырақ. 
Тайлақ батыр екеуі,
Серік болған Саңырақ. 
Екеу ара достығы,
Берік болған Саңырақ.

Тарих бетін сөйлетсек, 1727 жылы олар жоңғардың Шона 
Доба бастаған қалың қолына қырғидай тиіп, тоз-тозын шығарған. 
Сөйтіп, жеңіс Сыр бойының батыры Тайлақ пен оның жиені, Ұлы 
жүз ошақты Саурақ батырдың үлесіне тиген. Бұлар жоңғарлармен 
шайқасқан жер Бұланты мен Білеуті деген жер болатын. Бұл екеуі 
де өзен еді. Соның "Қарасиыр" деген жері - шайқас орны еді.

Қазіргі заман тілімен сөйлетсек, ол Құмкөл мұнайлы өлкесі 
мен Жезқазған және Қызылордамен шектелген жері. Халық жазу-
шысы  Әбіш Кекілбаев   Кеңес Одағы дәуірінде жазған "Үркер" 
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атты кітабында Тайлақтың әрі мерген, әрі жүректі де батыл, ба-
тыр болғанын, оның әкесі билігі туралы кеңінен айтады. Тайлақ 
Әбілқайыр ханмен замандас болатын. Оның арғы атасы Дулат ба-
тыр болатын.

Ақиық ақын, жыр шебері Қожамберген Толымбайұлының 
(1663-1763) жоңғар шапқыншылығының тірі куәсі ақынның әйгілі 
толғауы "Елімайда" Тайлақ жайында:

Қатысты Кіші жүзден Тайлақ мерген,
Құлатты көздегенін атқан жерден. 
Бір мерген Саңырақ атты жараланды, 
Тайлақтың жолдас болып қасына ерген, - дейді.

Тайлақ пен Саңырақ жөнінде көрнекті жазушы Ілияс Есен-
берлин, Әнуар Әлімжанов, Софы Сматаев т.б. жазушылардың 
шығармаларында да бар, онда олар құрметпен аталады.

Бүгінде туғанына 300 жылдан асқан, өз халқының бостандығы 
үшін қан майданда қолбасшылық жасаған Тайлақ батырдың қайда 
жерленгені әзірге анық емес. Кей деректерде 1742 жылдар шама-
сында "Ақтайлақ кезең" және "Ақшілде" жерінде қайтыс болды 
деген сөз бар. Бұл бабалар жөнінде ұрпақтары олардың есімін 
жаңғыртып, анықтай түссе, нұр үстіне нұр.

Балабитегі Ә. Кіші жүз Керейт Тайлақ батыр .
нұр газеті, 2005 ж., 20 сәуір.
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нысанбай жырау

Кенесары - наурызбай

Қазақ халқы өзінің сан ғасырлық тарих сахнасына қаншама ірі 
тұлғаларды шығарды. Олар – ел басқарған мемлекет қайраткерлері, 
дау-дамайларды шешіп, әділдік айтқан би-шешендер, елін жаудан 
қорғаған батырлар және ұлт мақтанышына айналған тұлғалар.

Міне, осылардың ішінде жеке өзі бір төбе болып тұратын хан 
Кененің орны бөлек. Ұлт намысын отарлық езгіге таптатпау үшін, 
өмірінің соңғы деміне дейін күресіп өткен Кенесары Қасымұлы 
бастаған ұлт-азаттық көтерілісі ақын-жырау шығармаларында  
жан-жақты баяндалды. Кенесары көтерілісі бір жағынан қазақ және 
кейбір орыс зерттеушілерінің еңбектерінде әділ бағасын тауып 
жатса, екінші жағынан ақын-жазушылардың туындыларына арқау 
болды. Кеңестік жүйе кезінде көтеріліс ұлтшылдық тұрғысынан 
түсіндіріліп, оған байланысты жазылған шығармалардың 
барлығы қатаң бақылауға ұшырады. Еліміздің тәуелсіздікке қол 
жеткізуі арқасында осындай шығармаларды жариялауға және 
тарихымыздағы басқа да ақтаңдақтарды үлкен әріптермен жазуға 
мүмкіндіктер туды. Бұл ретте халық ауыз әдебиетінде өзіндік 
орны бар, тарихи оқиға желісімен Нысанбай жырау жырлаған 
"Кенесары-Наурызбай" дастанының құндылығы өз алдына, терең 
зерттеуді қажет етеді. Біз үшін маңыздысы – осы азаттық жырының 
авторы зерттеуіміздің негізі болып отырған Керейт руының өкілі 
болғандығы.

"Кенесары-Наурызбай" дастанының авторы Нысанбай жырау 
туралы мағлұмат бере кетсек. Нысанбай Жаманқұлұлы 1822 жылы 
Сыр бойында туып, 1883 жылы (61 жасында) дүниеден өтеді. 
Жыраудың бейіті Қызылорда облысының Жалағаш ауданындағы 
"Аққошқар" деген жерде орналасқан474. Өзі туралы жырау:

"Менің атым Нысанбай, 
Ат жібердім тұсамай,
Өзім жырау болыппын, 
Ата-анама ұқсамай.

474 Тарихи жырлар. Т. 3. Кенесары-Наурызбай. -А., 1996. -219-б.
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Бісімілла, әулие себепкер,
Ауыздағы отыз тіс, 
Қызыл тілге көмек бер. 
Ал қолымды сермедім, 
Керейттен шыққан жеті ер, 
Жас балаңа медет бер! 
Нәсіл затым сұрасаң, 
Ашамайлы Керейтпін. 
Он жасыма келгенде, 
Қарыма қобыз ілгенмін. 
Он бір жасқа келгенде, 
Соз мәнісін білгенмін. 
Он екіге келгенде, 
Жақсының алдын көргенмін.
Он үш жасқа келгенде, 
Жақсының соңына ергенмін.
Он төрт жасқа келгенде,
Өз елімде жүргенмін. 
Он бес жасқа келген соң, 
Кенесары, Наурызбай 
Төрені іздеп келгенмін.
Сол кездегі төренің, 
Сойдақ қожа ақыны,
Қобыз алған балаға,
Толмады қожа тақымы.
Хан алдында сөйледім, 
Ханның болып жақыны,
 Керейттен шыққан жеті ер 
Жар болған соң беглерім, 
Қожаны жеңдім ақыры,
Бақыт қонды басыма: 
Мұрадың қасыл болады,
Жолдас болсаң асылға. 
Ханның болып баласы,
Бірге жаттым ордада 
Ахмет, Тайшық қасында"475,–деп толғайды. 

475 Тарихи жырлар. Т. 3. Кенесары-Наурызбай. -А., 1996. - 15-б.
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Осы үзіндіден байқап отырғанымыздай, Нысанбай жырау 15 
жасында Кенесарыға келіп қосылған. Осыдан кейін ол Кенесары 
бастаған көтерілістің басынан соңына дейін катысып, оны өлеңмен 
жырлап кеткен.

Ендігі жерде бұл жырдың сақталып, қағаз бетіне түскен 
уақытына тоқталсақ, халық арасында ауызша тараған жыр XIX ғ. 
екінші жартысынан бастап баспа бетін көре бастады. 1872 жылы 
"Кенесары-Наурызбай" жыры С.Жантөрин мен Т.Сейдалиннің ау-
дармасымен "Записки Оренбургского отдела императорского рус-
ского географического общество" журналының үшінші бөлімінде 
сөзі қазақша, әріпі орысша болып бір рет басылып шықты476. 
Ал, ана тілімізде тұңғыш рет Қазан баспасынан Жүсіпбек 
Шайхисламұлының жетекшілігімен 1912 жылы жарық көрді.

Кеңес дәуірі тұсында "Кенесары-Наурызбай" жыры екі рет жеке 
кітап болып шыққан. Біріншісі 1923 жылы Ташкент қаласынан 
Х.Досмұхамедұлының алғы сөзімен басылса, ал екінші рет 1924 
жылы Мәскеуде Н.Төреқұловтың кіріспесімен жарияланды.

Бұл жырдың авторы мен мазмұны жөнінде көптеген пікірлер 
айтылды. Солардың кейбіріне тоқталып өтер болсақ, мәселен, 
жырдың 1923 жылы жарияланған нұсқасының алғы сөзінде 
Х.Досмұхамедұлы: "Нысанбайдың сөзінің артықшылығы ең әуелі 
тіл жағынан. Нысанбайдың тілі - нағыз үлгі боларлық қазақ тілі. 
Екінші, Нысанбай өзі соғыста болып, көзімен көргенін жазып отыр" 
- деп пікір білдірсе477, ал, С.Мұқанов Нысанбай жыраудың ақындық 
қасиетін былайша дәріптейді: "Нысанбайдың бұл поэмасының 
бір зор қасиеті – эпикалық оқиғаға ақын лирика дәнін тамаша 
еге білген. Поэмада оқушының жан жүйесін босататын, ойын 
тербететін лирикалы мотивтер көп. Бұл поэмамен Нысанбай XIX 
ғасырдағы қазақ ақындарының арасында төрден орын алады"478.

Міне, осы айтылған пікірлерге сабақтастыра Қазақстанның 
халық жазушысы Ә.Тәжібаевтың бұл тарихи туынды жөнінде 
айтқан тұжырымын келтірейік: "М.Әуезов өте ірі тұлға және

476 Сонда - 219-б.
477 Досмұхамедұлы X. Аламан. -А., 1991. -100-б.
478 Тарихи жырлар. Т. 3. Кенесары-Наурызбай... -11-б.
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көреген ақын деп санаған Нысанбай XIX ғасырда өмір сүрген 
көкшетаулық Кенесары ханның ең жақын достарының бірі, оның 
сүйікті жырауы. Нысанбай жырлаған Кене хан біздің дәуіріміздегі 
ең ірі тарихи дастандардың бірі және соңы деуге болады. Кене мен 
Наурызбайдың набыт болған күндеріне дейін барлық трагедиялық 
қайшылықтарын түгел жеткізе суреттеген қазақ елінің сүйікті дас-
таны. Бұл дастан кейін Кене ханмен бірге жабылды, оны ауызға 
алу қылмыс саналды. Сол ғажайып дастанның босанар күні бүгін 
туды. Жаңа ұрпаққа, талантты оқырман қауымға ұсыну керек"479.

Казақ елінің тәуелсіздік алуымен екінші тынысы ашылған Ке-
рейт руынан шыққан Нысанбай жыраудың бұл шығармасын біз де 
жариялап отырмыз.

-1 -
Дүрі жауһар данасы, 
Әркімнің Алла панасы.
Жан біткенге несібе -
Дарияның аққан саласы.
Үйсіздерге үй болған, 
Би - отанның ханасы. 
Кенесары, Наурызбай -
Абылай хан-ды бабасы, 
Әуелгі мекен - тұрағы -
Көкшетаудың даласы. 
Жазғы жайлау қонысы -
Ұлытаудың саласы. 
Өте залым болмаңыз,
Мұсылманның баласы. 
Ақырында олардың 
Қырғыздан болды қазасы.

-2 -
Кенесары ер болды, 
Ел ішінде бір болды.
Қашқан, босқан жиылып,

479Хан Кене: Тарихи толғамдар мен пьеса, дастандар. -А., 1993. -16-б.



301

Өз алдына қол болды. 
Жұртқа тиіп кесірі, 
Әркімдерге сор болды.
Қарсы келген адамның 
Көзінің жасы көл болды. 
Ақылменен іс қылмай,
Ақырында қор болды.
Қырғызға барып қырылып, 
Ит пен құсқа жем болды.

-3-
Абылай ханның баласы 
Асып туған Қасым-ды.
Арғы тегін сұрасаң,
Шынжыр қатар асыл-ды. 
Саржан атқа мінген соң, 
Төренің бағы ашылды.
Қарсы келген егесіп
Дұшпанның көңілі басылды. 
Жалғыз Саржан не болар,
Есенгелді қосылды.
Кімге апарып теңейміз 
Наурызбай сынды жасынды?

-4 -
Кенесары, Наурызбай
Атағы шықты аңқылдап. 
Жауды үркітіп, шақырды,
Ақ алмастай жарқылдап. 
Зәресін алды дұшпанның,
Найзағайдай шартылдап.
Қасына ерген төлеңгіт 
Олжаға батты қарқылдап.

-5-
Кенесары, Наурызбай
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Мұсылманға жан тартты.
Ерегескен дұшпанның 
Жылқысын алып, зарлатты.
Азырақ күн бақыты 
Жанған оттай қаулапты. 
Бір күндері болғанда
Тортөбел атын ұрлатты.
Бас себебі сол болып,
Қырғызға карай жол тартты.
Іргелі жұртқа кез болып, 
Батырларды қан тартты.

-6-
Көзімен көріп, 
бұл сөзді 
Нысанбай еді жырлаған. 
Бар күнәсі қырғыздың -
Жалғыз атты ұрлаған. 
Атын алған қырғызға
Хан үйінде жынданған.
Ерегеспен бұздырды 
Қанайдың тамын сырлаған.

-7-
Күмісті садақ, алтын оқ 
Кенекең жауға жолықты.
Ақ білегін сыбанған
Балуанды тойға жолықты.
Алыстан тоят көздеген 
Ақ сұңқарға жолықты.
Айшылықты бір басқан
Қас тұлпарға жолықты.
Асқындаған пейілінен 
Кенекем зорға жолықты. 
Нөкерімен теп-тегіс 
Бір ажалға молықты.
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-8-
Ұсталар алар қолына 
Қышқашы мен балғаны. 
Тасқан нәрсе төгілер, 
Бұл сөздің барма жалғаны?
Қырғыздан қорлық көрген соң, 
Кененің көп-ті арманы.
Іледен өтіп жөнелді, 
Өр Дулатқа барғалы.
Сол Дулатпен қосылып, 
Қырғыздан кегін елғалы.
Барып еді, өр Дулат 
Барғанын қабыл алмады. 
Кене ханның сөзіне 
Құлағын да салмады.

- 9 -
Асаулар үзді шідерді,
Сыйламай Дулат жіберді. 
Сыйынып барған елінен 
Кене хан үзді күдерді.
Дегені болмай қалған соң, 
Қабағы ханның түнерді. 
Күздің күні болған соң,
Қырғызға қарап үдерді.

- 10 -
Қазан айы болғанда 
Қатуланды, қаттанды.
Іріктеп алған ерлермен
Хан қамаудан аттанды, 
Құз асып қалың Шөңгірден, 
Қосшы деген ел жатты.
Қоқилатып қырғыздар,
Қос-қосқа бөліп таратты.
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- 11 -
Қалшаны ұстап байлатты
Хан болып халқын меңгерген. 
Қарадан шыққан хан еді
Нашарды зорға теңгерген. 
Қалшаға қырғыз баласы 
Жалынып қана күн көрген.
Тартуына іркілмей 
Отаулатып қыз берген.
Қисайған жыға түзеліп, 
Кененің ісі жөнделген.
Қоқаннан ауған көп Дулат,
Қарағаштай ел келген.
Мәмбеттің ұлы Байұзақ, 
Балқожа, Медеу ер келген.
"Жауың қайда? Мен - жолдас", - деп, 
Хан Кенеге дем берген.

- 12 -
Сол елменен күшейіп, 
Төрелер жайды қанатты. 
Қарағаштай көп жұртты 
Хан аузына қаратты. 
Жұртқа салды санатты. 
Сайлап алды ақ алмас, 
Тастан қайтпас болатты. 
Сегіз мыңдай кісі боп,
Өңшең байыр манапты. 
Бүл сапарда Наурызбай 
Таудан үлкен талапты.
Үш қамалды бір бұзып, 
Қырғызды жаман талатты.

- 13 -
Қырғыздан түскен олжаға
Бір Төлеңгіт бармады.
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Бұл сапарда қазақтан
Біреу олжа алмады.
Көп Дулатты хан Кене
Ақылменен алдады.
«Қызыл тұмсық болсын», - деп,
Олжамен аузын кандады. 
Екіншілей аттанды, 
Естіген Дулат қалмады. 
Олжаға мырза дегеннен, 
Жалғызы қалмай аңдады.

- 14 -
Тау суындай сарқырап,
Байұзақ келді төменнен.
Көңіл бітті айқасып, 
Кенесары зеренмен, 
Тілемдес болып олжаға 
Наурызбай - асыл беренмен.
Он екі мың әскермен 
Тағы аттанды кемерден. 
Зеңбірегін асырды 
Абылай аспас кезеңнен. 
Құлаң шыңдап, көз тұнды, 
Ақыл, айла, өнермен Кенесары
Наурызбай Атадан асты дегенмен.

- 15 -
Абылай аспас асудан 
Асамын деп өрледі.
Оңайлықпен қазаққа 
Асуды қырғыз бермеді.
Әр жерлерден құралып, 
Қырғыздың қолы кернеді. 
Бесінге дейін атысып, 
Қазақтың әлі келмеді.
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-16 -
Қарабалта, Соқылық 
Аңғарынан шаң асты. 
Қырғыз - қазақ екі жар, 
Ескі жолға таласты. 
Сол уақытта хан Кене
Амалынан адасты.
Қырғызды айдап шыға алмай, 
Батырлар сонда бір састы.

-17 -
Үйінде еркек қалдырмай, 
Қырғыз да шыққан айдатып. 
Соғысты қылды қазақпен, 
Төскейде атты ойнатып. 
Қызықсын деп асуға,
Қазына төкті жайнатып. 
Асуға төкті тайғақ қып, 
Қазанға суды қайнатып.

-18 -
Абылай аспас асудан 
Асамын деп өктеді. 
Асуын тастап қырғызда, 
Бас қамын қып кетпеді. 
Ойдан атқан зеңбірек 
Тау басына жетпеді. 
Жесір менен мал алып, 
Бұл сапар олжа етпеді.

-19 -
Сол уақытта хан Кене 
Жар етті Жапар иені. 
Аза болып сол жерде, 
Алдырды екі түйені.
Шөгеріп салып, түйеге 
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Зеңбірегін сүйеді. 
Тұрғызып қойып атса да, 
Сонда да тауға тимеді.

-20-
Атасы өткен Абылай, 
Тілеуді берген бір кұдай. 
Былтырдан алған басшысы -
Шапырашты Бүғыбай. 
"Бұғыбай басшы кайда?" - деп, 
Шақырып алды Наурызбай! 
-Әй, Бұғыбай, Бұғыбай, 
Қорлық болды бұ калай? 
Жол таба алмай қамалдық, 
Амал тапшы бұған-ай!

-21 -
Былтыр өзің келгеннен
Ханның алдың жарлығын. 
Тар жол, тайғақ кешуде 
Қолдың алдың жабдығын. 
Бір ізіңнен жүргіздің 
Үш алаштың барлығын. 
Жалғыз жолдан аса алмай, 
Тастың тарттым зарлығын. 
Бұл сапар алдым ашылмас, 
Дүниенің шектім тарлығын.
Сасқан жерде жол тауып, 
Білінуші еді нарлығың. 
Осы бүгін, Бұғыбай, 
Қырғыздың көрдім қорлығын.

-22 -
Алатаудан аса алмай,
Қазақ жолы байланды. 
Бес күн ұдай атысып, 
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Түгесіп келдім айламды. 
Осындайда болмаса, 
Көремін қашан пайдаңды? 
Осы бүгін күн батпай, 
Көрсетші қанат жайғанды. 
Тау басында қырғызға
Бір тигізші найзамды. 
Айналайын Бұғыбай, 
Аралатшы майданды!

-23 -
Бұғыбай сонда сөйлейді:
- Қысылып тұр-ау жанымыз, 
Тау басына жете алмай, 
Болмады, сірә, сәніміз.
Жауыңды шаншып беруге 
Келмейді, Науан, әліміз. 
"Жол тап" - деген сөзіңнен 
Төгіле қалмас арымыз. 
Көп кешікпей, Науанжан, 
Ханға таман барыңыз. 
Баруға көңілің тілемесе, 
Ханнан жарлық алыңыз. 
Томағамды сыпырып, 
Қамау тасқа салыңыз.

- 24-
Мұны естіп Наурызбай, 
Алдына барды Кененің:
-Түсі суық тартқанда 
Төрт қырланған жебенің, 
Ажал оғы келгенде 
Қорғаны болмас көбенің.
Қолына толды қырғыздың 
Басы тау мен төбенің. 
Рұқсат берсең, Кенеке, 
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Барайын соған деп едім.
- 25 -

Салатұғын алдыма 
Бұғыбай басшы ер еді. 
Әдіре қалғыр Алатау, 
Асуға қиын жер еді.
Қамалын барып бұзайын,
Кенеке, жауап бер, - дейді. 
-Тау басына барған соң,
Ойынымды көр, - дейді.

- 26 -
Кене хан сонда сөйлейді:
- Дұшпаннан бітсін ар, - дейді. 
-Қолдағы өңшең батырдан 
Іріктеп бәрін ал, - дейді. 
-Көңілің шапса, Науанжан, 
Ертерек сонда бар, - дейді. 
-Екі-үш жүздей кісімен
Ойыңды барып сал, - дейді.
Наурызбай тағы сөйледі:
- Алладан жәрдем күтейін, 
Ата-бабам жар болса,
Бір мұратқа жетейін.
Былтырғы қылған азасын 
Қырғыздың бүгін өтейін.
Екі-үш жүз кісі көбірек, 
Онша алып, тақсыр, не етейін. 
Әскерден отыз батырды 
Іріктеп алып кетейін. 
Тәңірі қосса қырғызға
Бір тамаша етейін.

-27 -
Қиын жерде хандарға 
Болады сүйеу қарашы.
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Қысылған жерде әркімнің 
Тәңірім болсын панасы. 
Көп кісі қаптай шабуға 
Арқаның бар ма даласы?! 
Аз кісіге жақсы екен 
Алатаудың арасы. 
-Мақұл, - дейді хан Кене 
Наурызбайдың сөзіне. 
Сол уақытта Науаңның 
Жан көрінбес көзіне.
Иесі тілек қылған соң, 
Береді рұқсат өзіне. 
Қайтармады меселін 
Ұмтылып тұрған кезіне.

-28-
Қауырсынды, қанатты, 
Таудан үлкен талапты, 
Ер көңілді, қалма! - деп, 
Жұртқа салды санатты.
Қалың қолдан саралап, 
Алады өңкей манапты, 
Ерегескен соғыста 
Тастан қайтпас болатты. 
Тауға қарсы түйлікті, 
Сұңқардай жиып қанатты.

-29 -
Отыз жігіт жөнелді -
Тамам қолдың беглері. 
Бұғыбайды басшы ғып,
Қиын жолды көргелі; 
Тау басында қырғыздың 
Жазасын барып бергелі;
Қамалын бұзып, жол салып, 
Бейітін ашып келгелі. 
Жаз жайлауы сары дала, 
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Қыс қыстауы Қарғалы. 
Наурызбай кетті бөлініп, 
Тау басына барғалы; 
Қамалып тұрған қырғызға 
Бір бүлікті салғалы. 
Кенесары бастығы,
Төменде тұрып қалғаны. 
Талап етіп ұрынды 
Жаңадан бір жол салғалы. 
Сауысқанның аласы, 
Ағынан көп қарасы.
Кене хан сонда сөйлейді -
Абылай ханның баласы: - 
Қол көрінбес шаң болды 
Алатаудың арасы.
Алатаудың арасы.
Қарағаштай көп қазақ, 
Ханға болдың қарашы.
Ойда қоқан, қырда орыс, 
Хәкім болды қаласы.
Кімнен таяқ жегендей
Біздің қазақ баласы! 
Алдырып жүрген дүспанға
 -Ауызының аласы. 
Дін мұсылман әлеумет 
Бірге мінсе кемеге, 
Үш алаштың баласы 
Тізгінін берсе Кенеге, 
Ер басына аяқтай
Тас көтерсек жебеге, 
Тау басына шығатын 
Жол салмасқа немене?! 
Байұзақ датқа түйсініп,
Бұл жауаптың тегіне, 
Айтайын деп бір сөзді, 
Жетіп барды көбіне:
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   - 30 -
- Ханның көңілі соғады 
Таудан бір жол саларға. 
Бір талапқа бет қойды 
Тау басына барарға, 
Бекініп жатқан қырғыздың 
Қамалын бұзып аларға.
Ұят шығар төреден
Бөлініп біздер қаларға.

-31 -
"Әйтелек" деп Байұзақ, 
Қамшы басты бекерге.
- Таудан жолды салайық 
Жабыл! - деді нөкерге. 
Аттан түсіп алдымен, 
Өзі бір тасты көтерді.
Басшы болды Байұзақ 
Бір қайратты етерге.

-32 -
Байұзақ аттан түскен соң, 
Қасына түсті ханымыз. 
Ханымыз аттан түскен соң,
Төгілер болды арымыз. 
Бұзбасақ та ол тауды, 
Түсе қалдық бәріміз. 
Жабырласып қол қойдық 
Жасымыз бен кәріміз.

-33 -
Сол уақытта қарасақ, 
Тау басынан шу шықты. 
Қаптаған қара тұмандай
 Мұнарланып бу шықты. 
Бу десек, - мылтық түтіні, 
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Отыз көкжал бөрімен 
Наурызбай төре сол шықты.

-34 -
Бір кезеңге таластық, 
Жау жоғары , біз төмен. 
Жеткен екен қамалға 
Наурызбай атты сүр берен. 
Қарақарадай астында
Байұзақ берген көк дөнен. 
Күн шығыс жаудың шетінен 
Қамалға кірді көлденең.

-35 -
Ор қояндай бұлтиған 
Көк дөнен ат астында. 
Камзол ішік құнтиған, 
Ақ орамал басында. 
Көрұғлыға бергісіз 
Отыз көкжал қасында. 
Сол уақытта Наурызбай 
Жиырма бес жасында.

-36 -
Хан кене мұны көрген соң, 
Қалмады сабыр, қарары. 
Қиын болды батырға 
Таудан шығып барары.
Наурызбайды көрген соң, 
Өлімнен кетті хабары. 
Түтеген мылтық ішіне
Көзінің кірді жанары. 
Наурызбай кірді қамалға 
Күн шығыс жаудың шетінен.
Шыдай алмай хан Кене, 
Ат қойды таудың бетінен.
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Шөке атым жерге бармай-ақ,
Кетті ханның еркінен. 
Сыпырылып қалып барады 
Көк бурыл аттың көтінен.

-37 -
Наурызбай кірді қамалға 
Жанған оттай бұрқылдап, 
Көк дөнен ат астында 
Ор қояндай бұлтылдап; 
Батырлардың найзасы, 
Найзағайдай жылтылдап. 
Мұнан кірген батырлар
Онан шықты алқылдап.

-38 -
Хан Кененің арманы -
Қүмбелден жатпақ жай алып
Наурызбай шықты қамалдан,
Найзасы қанға боялып. 
Не жаны қалсын Кененің 
Наурызбайдан аянып! 
Тарта берді шылбырдан,
Қылышын тасқа таянып.
Кене хан жөней берген соң, 
Қалуға нөкер ұялып, 
Тұс-тұсынан ат қойды, 
Түйсініп қазақ оянып.

-39 -
Кене хан кетті ұмтылып, 
Шыққалы таудың басына. 
Өлімге белін байлады 
Әзелде жазған басына. 
Қатарласып жөнелді 
Кене ханның қасына. 
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Екі мыңдай кісі боп, 
Шықты таудың басына.

    -40 -
Сол уақытта хан Кене
Жар етті Жаппар Алланы. 
Қабат-қабат оратып, 
Қырық арқанды жалғады.
Тартып алды ойдағы 
Зеңбірек пен арбаны. 
Бір-екі рет атқанда 
Күңіреніп кетті жан-жағы. 
Есік-ежесік қиратып, 
Қырғыздың шықты дал-далы.

-41 -
Келгенін ханның көрген соң, 
Наурызбай төре есірді. 
Бөгежектеп жүрген ер
Еркінше шауып көсілді. 
Жазыла алмай жүр еді, 
Түйіні жіптің шешілді.
Қойға кірген бөрідей 
Қырғызға салды кесірді.
Бір кіргенде ап келді 
Тізілтіп неше жесірді.
Бас-басына таратып, 
Жігіттің көңілін өсірді.

-42 -
Абылай аспас асудан 
Асамын деп өктеді. 
Наурызбайдың ерлігін 
Қырғыз, қазақ сөкпеді. 
Төренің алдын орады,
Қырғыздар мерген төккелі, 
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Бәлені бастан кетіріп, 
Хан айласын еткелі.

-43 -
Зеңбіректі туралап, 
Төте жерден бір атты. 
Адам мен малды қабаттап, 
Топырлатып құлатты. 
Жөңкіліп жүрген қырғыздың 
Жолшыбай көбін сұлатты. 
Қамалған қатын-қыздарын 
"Қоқилатып" жылатты.

-44 -
Қызыққа тоймай батырлар, 
Тереді таудың шиесін. 
Бұл сапарда Наурызбай 
Жар етті Жаппар иесін. 
Қамалын бұзды қырғыздың, 
Соғыстың тауып жүйесін.
Алып шықты үш жүздеп
Айғыр менен биесін, 
Атан демей, нар демей, 
Жетпіс-сексен түйесін. 
Бөліп берді бәріне 
Сыбағалы тиесін.

-45 -
Наурызбай гүл-гүл жанады, 
Ақ білегін сыбанып. 
Жауды аралап қырады, 
Қолына жасыл ту алып. 
Шын қаһарға мінеді, 
Ақша беті қуарып. 
Бозбалаға сөйлейді, 
Ағасын көріп қуанып:
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-46 -
Абылай аспас асуда 
Көнекем дүкен қүрғаны. 
Батырлардың жараспас 
Майданға кірмей тұрғаны.
Кенекем келді біз үшін, 
Үш алаштың қорғаны. 
Аянбай бүгін іс көрсет,
Таманың батыр Құрманы! 
Кеудедегі шыбын жан 
-Ар-намыстың құрбаны.

-47 -
Жар бола көр біздерге, 
Атамыз өткен Абылай! 
Осындай қиын жерлерде 
Тілеуді бергей бір құдай. 
Сендер едің қанатым, 
Меңдібай, Дулат, Ағыбай, 
Арғыннан шаққан үш жігіт
Шәкір, Жәуке, Толыбай. 
Ұмтылыңдар, ерлерім, 
Жан-жағына қарамай.

-48 -
Мылтықтың оғы от алмас 
Құлақта дәрі тұтанбай. 
Ақ кіреуке, көк сауыт 
Таза жүрсе, тот алмай, 
Мылтықтың оғын жібермес
Шығыршығы жұқармай. 
Жаман жігіт тозады, 
Жауды көрсе қотандай. 
Атақты ердің бірі едің 
Иісің шыққан жұпардай. 
Аянбай бүгін іс көрсет, 
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Табыннан қабан Бұқарбай!

-49 -
Тайынбай жауға кіріңдер, 
Айбынды туған ерлерім!
Мінген атың тобышақ,
Күмісті қылыш белдерің. 
Осындайда керек деп,
Көзімнің майын бергемін.
Ат мініп, жарақ асқалы 
Бәрі осы ма көргенің!

- 50 -
Наурызбай батыр сөйлейді: 
Жара жоқ менің етімде.
Ойын салды бозбала 
Алатаудың бетінде. 
Қосқа барып өкінбе.
Он екі самқал, жүз мылтық, 
Кенекем келген секілді, 
Кенекем келіп қосылды,
Кім тұрар оның бетінде?!
Ықпалың жүріп тұрғанда
Қылындар жауға өкімді. 
Істерің жақсы, бектерім, 
Бұл соғыстың ретінде
Ұстатармын қолыңа 
Қос-қосынан жетімді.

-51 -
Жарасалық дегенде
Бергендей қырғыз бар малын. 
Бітіре алмай төре жүр 
Көңілдегі арманын.
Бетіне келер қырғыз жоқ, 
Алып жатыр жан-жағын. 
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Және бұзды сол күні 
Ақсудың барып қорғанын.

-52 -
Соншама мықты берік еді 
Ақсудың салған қаласы.
Екі жүз үйдің мекені 
Ақсудың аяқ саласы. 
Сегіз мыңдай бар еді 
Сол күнгі қолдың шамасы. 
Қорғанды бұзып, мал алды 
Айман батыр ағасы.

-53 -
Кенесары, Наурызбай
Келтіріп жүр кертіне! 
Шауып, жаншып, талатты, 
Қырғызды қоймай еркіне.
Бір бөлек қырғыз қалмады, 
Қашып барып беркіне. 
Бақыты шауып тұрғанда 
Кене хан жетті сертіне.
Шауып алды тал түсте 
Аспара мен Меркені.

-54 -
Он екі мың кісінің 
Көбі Дулат халқы еді, 
Егескенде мұқату -
Хан Кененің салты еді. 
Меркенің тұтқан ұлығы 
Меделі деген сарт еді. 
Ақауыз деген арғымақ 
Меделі берген ат еді. 
Ауызға кіріп сөз болған, 
Тұлпардан артық зат еді.
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-55 -
Дұшпаны қайтіп кемітер 
Кене хан мен Науанды! 
Дыбысы кетті күңірентіп 
Аспара мен Дуанды.
Қалың жатқан қырғызды 
Жеңгеніне қуанды. 
Қарақыстақ, Шөңгірге 
Ұйысқан қырғыз қамалды.

-56 -
Қол сыймады жүргенде 

                           Алатаудың бауырына. 
Дулатты хан жұмсады 
Өшіккен қырғыз жауына. 
Түсіп жатыр көп қырғыз 
Кене ханның аузына. 
Он мың кісі ат қойды 
Кекіліктің тауына.

-57 -
Мұнарланып шаң болды 
Қызылсудың саласы.
Бұл сапарда жар болды 
Хан Абылай бабасы. 
Қырғызға лық толыпты 
Алатаудың арасы. 
Қол алдында жүр екен 
Қырғыздың бір данасы. 
Наурызбайға кез болып, 
Тұра калды жанаса. 
Кәрібоз деген кісі екен, 
Ер Қанайдың баласы.

-58 -
Кәрібоз сонда сөйлейді,
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Сөйлегенде бүй дейді: 
- Ей, Наурызбай, ер төрем, 
Қарайып жүрмін қаныма! 
Аза қорлық көрсетіп, 
Қатты баттың жаныма.
Не жазығым бар еді 
Кенесары ханыңа?
Бітті деп көңілі тынбады 
Қырғыздағы арына. 
Алмаған ары қалды ма 
Қырғызда оның тағы да?

-59 -
Құсшыны шапты шулатып
Қарақыстақ, Шөңгірден. 
Қалшаны ұстап байлады 
Хан болып халқын меңгерген. 
Абылайдың тұсында 
Қылған ісің жөн келген. 
Қырғыздың жолы бар ма еді 
Қалыңсыз саған қыз берген?

-60 -
Қыстай шаптың елімді,
Малымды салдың телімге,
Босатып қондық,бостырып, 
Атамекен жерімді. 
Бұрыннан-соңнан бар ма еді
Елшіге ниет өлімді? 
Жаманқарамды өлтіріп 
Бір сындырдың белімді. 
Тіріме қылсаң болмай ма, 
Өлгенім саған не қылды?
Атаңның ақы бар ма еді 
Есқожа, Қанай көрінде?
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-61 -
Ашуын бұған бассын деп,
Жерімді саған тастадым. 
Бұл алғаның емеспе 
Үстімді келіп басқаның?
Жалғыз-жалғыз ат мініп, 
Қорғалап тауға қашқаным.

-62 -
Не себептен хан Кене 
Қырғызға мұнша өшікті?
Ақ қалпақты қырғыздан 
Қазаққа берді несіпті. 
Ат мініп, садақ асынған, 
Бізді аямай кесіпті. 
Есіркесең болмай ма 
Жолыңда жатқан бесікті?

-63 -
Балалы арқар баурайды, 
Баласыз арқар маңырайды.
Мейірімсіз мұнша іс қылдың, 
Көп мұсылман зарлайды.
Төрелер, қайда барсаң да, 
Рақымсыз атың қалмайды.
Не қалмақ пен шүршіттің 
Қырынан шықсаң болмай ма?!

-64 -
Наурызбай соңда сөйлейді,
Сөйлегенде бүй дейді: 
- Жақсы айтасың, Кәрібоз, 
Тату едім сенімен. 
Қонысты кәуір алған соң,
Кенекем көшкен жерінен. 
Бауыры суып ол жақта, 
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Қарашы болған елінен.
Он екі кісі жібердік 
Бекбатырдай еріммен, 
Бізге қоныс берсін деп
Қоқидың салған көлінен,
Екі ай жатты түтқын боп
Жанқараш, Жантай бегіңнен. 
Аулыңыз баса қонған соң, 
Азар шыққан өлімнен.
 Жаманқараңды өлтірдім 
Өзіңнің салған жолыңмен.

-65 -
Кім таласар құдайдың 
Пендеге берген бағына? 
Қорған болып халқына, 
Әркім шықсын табында.
Қанайыңа мен қылдым 
Кекті болған шағымда. 
Сенің ақың бар ма еді, 
Аңдасымның тамында? 
Білмеймісің, Кәрібоз,
Мойнындағы жазаңды? 
Жанқараш пен Жантайың
Айтып иман, зарланды.
Қойдым деп бізге ант берсін 
Арағың мен бозаңды.
Арағыңды қоймасаң, 
Кенекем алар мазаңды.
Кәпірге ғазат қылғандай,
Наурызбай берер сазаңды.

- 66 -
Кәрібоз тағы сөйледі:
 - Келтірермін кезіңді! 
Ықпалың асып тұрғанда 



324

Айта бер, төрем, сөзіңді.
 Асқар тауға Наурызбай, 
Теңгере берме өзіңді. 
Алтын жағаң қисайса, 
Қырғыздар ояр көзіңді.

-67 -
Талап алып, Наурызбай, 
Малымды салдың телімге. 
Аямадың, Наурызбай 
Басымды салдың өлімге 
Қорғанда жатқан қорқытып, 
Аттарын алдың бегімнің. 
Тастап көштің ол жақта, 
Атаң қонған Абылай, 
Қанды көйлек еліңді. 
Кіші жүзге сыя алмай, 
Тастап көштің жеріңді. 
Төлегенұлы Жанқабыл 
Ерлікке мықты, сенімді. 
Тоқсан кісіңді өлтірген 
Алып па едің кегіңді?! 
Бітеу сойып басыңды,
Қоқанға берген теріңді.

-68 -
Мейманаң тасса, Наурызбай, 
Досың кетер панадан.
Хақтан бұйрық келгенде 
Жаның шығар қанадан. 
Сенің атың - Ер Қасым 
Туғанында анадан, 
Қан шеңгелдеп туыпты 
Шараналы баладан.
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-69 -
Көп қорқытпа, Наурызбай! 
Күнім түссе-көрермін, 
Бұйрық болып құдайдан, 
Қаза жетсе-өлермін. 
Арманда болып кетпеспін, 
Бір соғысқа келермін.
Сазаңды әлі-ақ берермін.

-70 -
Ержан кеткен түн кетіп, 
Хан қылған соң өкімді. 
Төрт жүз кісі бөлініп, 
Қалың қолдың шетінде,
Барлап қарап келгелі, 
Жау бар ма деп бертінде, 
Түнде кеткен аз кісі 
Қаталанып, өкінді.
Жасанған жауға жолығып, 
Ержан бір түскен секілді.
Ханға келді Наурызбай: 
- Ержан жауға барыпты,
Бүгін мойны қалыпты. 
Қаталанып ініңіз,
Бармағын тістеп, налыпты. 
Кенеке,айтпай қайтейін, 
Ініңіз қолды болыпты.

-71-
Пенде болып қырғызға,
Ержанның көңілі шөкпесін.
Ержан тұтқын болды деп, 
Қырғызға дабыл кетпесін. 
Бізді жоқтап Ержекем, 
Көзінің жасын төкпесін.
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-72 -
Жолығыпты аңсызда 
Ержан батыр аранға. 
Ағасы өлсе алдында,
Інінің күні қараң да! 
Аттансын деп батырлар, 
Шашалық жарлық хабарды. 
Енді мұнда, тақсыр хан, 
Тұрмағымыз арамды.

-73 -
Маған жауап беріңіз, 
Екі-үш жүз кісі алайын.
Көп кешікпей, Кенеке, 
Ержанды іздеп барайын, 
Асуына шығармай, 
Иіріп алып қалайын. 
Қан құстырып келейін 
Сақау қырғыздың талайын.

-74 -
Кене хан жауап бермеді, 
Наурызбай бүй деп келген соң.
Келіспестей көрінді 
Наурызбайды бөлген соң, 
Қырғыздың қолы көбейіп, 
Жақынға келіп төнген соң.

-75 -
Қолға толды Самсы мен
Қызылсудың кемелі.
Шығар мезгіл таянды 
Ат пен ердің өнері. 
Бір мезгілдер болғанда, 
Ұзын бойлы, жебелі, 
Күрең қасқа ат мініп,
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Шеннің ұлы Бидері -
Жекелеп кірді майданға, 
Ер Қанайдың немері.

- 76 -
Бидері кірді майданға:
- Жеке, батыр, жеке! - деп. 
Қарсы қарап түрады: 
«Ке-ке, батыр, ке-ке»- деп, 
Жақын жерден шөкелеп. 
Қазақтан ешкім шықпады 
Жылдамырақ төтелеп.

-77 -
Байұзақ датқа сөйледі, 
Ашуланып, ақырып. 
Халқына қарап сөз айтты, 
Оң-терісті сапырып:
- Не қылып тұрмай отыр?! - деп, 
Батырларын шақырып, 
Дулаттан шыққан батырдың 
Талайына батырып.

-78 -
Қолға толды Самсы мен 
Қызылсудың арасы.
Қысылған жерде әркімнің 
Тәңірім болды панасы. 
Қарағаштай көп қазақ, 
Ханға болдың қарашы.
Бидері кірді майданға, -
Қырғыздың бір баласы.
Оның бізден артық па 
Атасы мен анасы?! 
Бидерге қарсы барыңдар, 
Бізден бір батыр данасы.
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Таусылдың ба, Мәмбеттің 
Найза ұстаған баласы? 
Батырлардың майданда 
Қызбас болды ойыны.
Қайғыға толды бұл сапар 
Қазақтардың қойыны. 
Байұзақтың сөзіне 
Бастамады тойыны. 
Еш адам басын көтермей, 
Төменге түсті мойыны.

-79 -
Қырғыздың колы көбейді, 
Әр жерлерден құралып. 
Қыстай мінген қазақы ат, 
Тастап жатыр тұралып. 
Шыдамады Наурызбай,
- Киіміне қыналып, 
Түрегелді орнынан, 
Шыбықтай белі бұралып. 
Камзол ішік үстінде, 
Бауын үзіп белсеніп, 
Ақауыз атқа мінді де, 
Түсті таудан теңселіп, 
Қатуланып жөнелді,
Алғалы жауды еңсеріп.

-80 -
Наурызбай сөйлеп жөнелді: 
- Батырлар, құлақ салыңыз. 
Қарағаштай көп қазақ, 
Бақытты болсын ханымыз.
Жау қарасын көргенде, 
Қайтпасын бастан бағымыз.
Ержан түсіп қырғызға, 
Дұспанға кетті арымыз. 
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Онан біздің артық па,
Майданға кірмей, жанымыз?!
Ержан үшін жарассын 
Ақбоз атқа қанымыз.

-81 -
Қарағаштай көп қазақ, 
Іс көрсетер күн бүгін. 
Ержан түсіп қырғызға, 
Бізге қайғы күн бүгін. 
Арманда болған ер үшін 
Кегін алар күн бүгін. 
Қылыштасып майданда,
Қол сілтесер күн бүгін.

-82 -
Таудың басын алсын түман, 
Жаппар ием болсын панаң! 
Қырғыздарға бермей аман,
Ұмтылыңдар келсе шамаң. 
Болсын жауға ақыр заман, 
Жаннан кешер күн бүгін.

-83 -
Наурызбайдың сөнді зары,
Ұрыстың қызсын базары. 
Кенекемнің қошқарлары,
Қайтпасын жаудан назары. 
Болыңдар қырғыз дажалы, 
Қол ұстасар күн бүгін. 
Наурызбай мұны айтады, 
Тартып-тартып жіберді
Ақауызды жанбасқа.
Қолын салып, суырды,
Тұрсынбай берген алмасқа.
Артына көзін салмады
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Үйдегі қалған мал-басқа.

-84 -
Наурызбай шыға шабады, 
Кекіліктен зырқырап. 
Бидері шапты қасқа атпен,
Құйындай шаңы бұрқырап. 
Сонда басын көтерді, 
Отырғандар көзі жылтырап.

-85 -
Наурызбайдың сөзіне 
Батырлары шыдамай, 
Хан қасынан ұмтылды 
Меңдібай, Дулат, Ағыбай, 
Арғыннан шыққан үш жігіт 
-Шөкір, Жәуке, Толыбай.
 Олардан кейін қала ма
 Табыннан қабан Бұқарбай!

-86 -
Сегіз кісі жөнелді, 
Наурызбайдың соңынан. 
Бұл сапарда төренің 
Жұлдызы туды оңынан. 
Шаба алмайды қазақы ат 
Тас пен таудың соңынан.

- 87 -
Бидері сонда сөйледі: 
- Патша зада баласың, 
Алдыңа айдап, қырдың сен 
Қырғыздың қатын-баласын.
 Жеке келсең болмай ма, 
Ақылың асқан данасың!
Тайғандарыңды* ертіп, 
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Төрем, қайда барасың?

-88 -
Жолсыз істі қылмаған,
Наурызбай асыл ер еді.
Артына қарап сол жерде,
Батырларын көреді. 
Оларға қарап сөз айтып,
Қайтуға жарлық береді.

-89 -
Әрбіреуің шерге ұсап,
Келдіңіз бе, нарымыз? 
Шығасы болса кеудеден 
Бүгінгі күн жанымыз, 
Келгенменен ерлерім, 
Қорғауға келмес халыңыз.
Берсе тәңірім абыйыр, 
Түсірген атымды алыңыз.
Жазым болсам, артымнан 
Сүйегіме шабыңыз. 
Қырғыздың айтқан сөзінен
Төгілер болды арымыз. 
Сөзге сынақ болмайын, 
Ерлерім, кейін қалыңыз!

-90 -
Бидері менен Наурызбай,
Жақындасып барысты. 
Тазыларыңды деген 
Астындағы мінген ат 
Ауыздыққа қарысты.
Ат үстінде алысты,
Найзаменен салысты, 
Бір-біріне жабысты,
Керегедей қабысты.
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Ерлерінің артына 
Мініп-мініп қалысты.

-91 -
Және қайтіп екеуі, 
Бұрқ-сарқ етіп айқасты. 
Айқасып қалған мезгілде 
Төренің асты айласы, 
Қайраттың тиді пайдасы. 
Шолтаң етіп Бидердің 
Аспанға шықты найзасы.

-92 -
Бидер шығып жолыққан 
Қызылсу, Самса баурынан. 
Наурызбай шығып жолыққан 
Кекіліктің тауынан. 
Айқасқанда екеуі,
Өшігіскен жауынан 
Бидер барып жығылды 
Күрең қасқа аттаң сауырынан.

-93 -
Қыстай шауып жол болған 
Шу менен таудың арасы. 
Бұл сапарда жар болды
Хан Абылай бабасы,
Қырғыз аттан жығылып, 
Батып еді қарасы. 
"Я, құдайлап" шуласты 
Үш алаштың баласы.

-94 -
Аллаға Науан сыйынды,
Аузы кетпей тілектен. 
Қайраты көп болған соң,
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Найзасы аумен білектен,
 Шанышқан екен Наурызбай 
Ер қырғызды жүректен. 
Сыртына шығып, найзасын
Жерге басып, тіреткен. 
Суырылмай темірі, 
Қанменен қатты-ау жібектен.
 Әр тараптан қырғыздар 
Жағалай шауып жиектен,
Тұс-тұсынан ат қойды, 
Үміткер болып сүйектен.

-95 -
Жалғыз шапты Наурызбай, 
Жауға қарсы енуге.
Арасы алыс дауыстап
«Барма, мұнда кел» деуге, 
Шауып барып Бұқарбай,
Ат үстінде көлбеді, 
Өткізіп қашты шылбырын  
Ер Бидердің белдеуге.

-96 -
Үш ай тоқсан күн еді.
Шаруа шешкен күйегін. 
Науан бұл жол ағытты
Ерлегінің тиегін. 
Түсіріп төре кеткенде, 
Кене хан қақты иегін. 
Бұқарбай батыр ап келді 
Ер Бидердің сүйегін.
Қазақ, Дулат жиналып, 
Мақалай қылды сүйегін!

-97 -
Ағыбай батыр шабады,



334

Қашқан аты көреді.
Қырғыздан қорқып таймайды, 
О да қайсар ер еді. 
Алып ханға келеді, 
Тарту қылып береді.

- 98 -
Бұқарбайды мақтады:
-Бәрекелді, ерсің! - деп, 
Ағыбайды шақырды, 
-Атын алып келсін, - деп,
-Сүйекке шапқан ер болар, 
Атын соған берсін, - деп, 
Сүйекке шапқан ер болар, 
Әркім мұны көрсін, - деп, 
Жауға шапқан батырлар 
Намыстанып өлсін, - деп.
-Көңілде үлкен ер едің, 
Сүйекке неге шаппадың?! 
Жарамды олжа деп, 
Ағыбай атқа шапқаның. 
Сүйекке шапқан ер екен, 
Бұқарбайды мақтадым. 
Ағыбай батыр қорланды, 
Екі жағына сыймады. 
Ішін жарып өлерге 
Жанынан пышақ таппады.

-99 -
Олжа болад баласы 
Ер Бидердің артынан. 
Ораз кірді майданға, 
Озып жүрген халқынан.
Ол да айтулы ер еді 
Сұңқар құстай талпынған.
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-100 -
Ораз келді жұлқынып, 
Бастан ауған бағы бар.
Қатын түсіп қазаққа, 
Қарайып жүрген қаны бар. 
Аза қорлық кірген соң, 
Тек шықпаған жаны бар. 
Жаны нағып шыдасын, 
Дүниенің не сәні бар
-Наурызбайдың қосында 
Некелеп алған жары бар.

-101-
Шуыменен қопарып, 
Ораз шапты ар жақтан. 
Екі беті қызарып, 
Наурызбай шапты бер жақтан. 
Қырғыз, қазақ екі жар 

                   Қарап тұрды жан-жақтан.

-102-
Найзаларын көтеріп, 
Бірін-бірі көздеді. 
Ашуланған батырлар 
Жолыққанша төзбеді. 
Бірін-бірі айямай, 
Ет жүректі мезгеді. 
Ораз батыр жығылды,
Найза бұрын кез келді, 
Ақбоз аттың сол жақтан 
Ораз барып жығылды. 
Қайтіп адам болмастай, 
Шыбын жаннан түңілді. 
Тілге келмей сол жерде, 
Жер бауырлап сүрінді.
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-103 -
Баяғы сөзден Ағыбай 
Қарайған екен қанына-ай. 
Жеткен екен төпелеп
Наурызбайдың жанына-ай. 
Түсіріп төре кеткенде, 
Шауып барып Ағыбай, 
Көтеріп алды Оразды 
Телқоңыр аттың жалына-ай. 
Қоқилатып қырғызды, 
Бермей кетті тағы да-ай.

-104 -
Қазір оңға қарап тұр 
Наурызбайдың жұмысы. 
Әзір аса біткен жоқ
Хан Кененің тынысы. 
Қара ала атты бір қырғыз,
Жаңқараш бидің інісі, 
Жекелеп кірді майданға, 
Батыр екен мұнысы.

-105 -
Наурызбай қарсы шабады
Жеке шыққан батырға. 
Тайынбай қарсы келеді, 
Қашағұғын қатын ба?! 
Жалақтатып найзасын, 
Жетіп келді жақынға. 
Алақтатып састырып, 
Батырды ұрды қапыда. 
Жеке шыққан батырдың
Бәріне берді ақылды. 
Орнынан тұрмай жатсын деп, 
Найзасын қатты батырды.
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-106 -
Қызыл ала қан қылды
 Қызыл судың жиегін. 
Науан бұ жол ағытты 
Ерлігінің тиегін.
Жақын жерде қырғыз жоқ, 
Өзі алып калды сүйегін.

-107 -
Шапқан сайын Ақауыз 
Жерді тарпып, өктеді. 
Наурызбайдың ерлігін
Қырғыз, қазақ сөкпеді. 
Екі мың қырғыз жиылды, 
Қазақпен соғыс еткелі.
Ерлердің алдын орады 
Жаяу мерген төккелі.

-108 -
Жекелеп енді соғыспай,
Қырғыздар тұрды бекерге,
 Хан иек қақты нөкерге. 
Арба арысын көтерді, 
Зеңбірекке оқ берді, 
Құлағына от берді. 
Асығыс атты байламай, 
Алдында әскер жоқ болды. 
Зеңбіректің аузынан 
Сылдыр-сирек топ келді.

-109 -
Зеңбіректің ауызы 
Қолдың болды көбіне.
 Сегіз кісі ұшырды 
Сылдыр-сирек шетінен. 
Бір боз атты ұшырды 
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Қолдың арғы бетінен.

-110 -
Мұны көріп қырғыздар, 
Ойран болып бүлінді.
Қасында тұрған Наурызбай 
Сұңқардайын ілінді. 
Және оқтап атқанда. 
Бір керемет білінді: 
Ұрмай-соқпай, зеңбірек
Ортасынан бөлінді.

-111 -
Қырғыздар шыдап тұра алмай,
Қаша берді алақтап.
Наурызбай кетті соңынан,
Найзаменен шабақтап. 
Бір-біріне ат қойды,
Қырғыз, қазақ жан-жақтап. 
Бір тозаңның астынан 
Гүл-гүл жанып , ыржақтап, 
Шыға келді Наурызбай, 
Тоғыз ат алып салақтап.

-112 -
Он бес атты ап келді 
Меңдібай, Дулат, Ағыбай. 
Он екі атты ап келді 
Шәкір, Жәуке, Толыбай.
Он төрт ат бар қолында 
Қабан менен Бұқарбай, 
Құрбан келді төрт атпен, 
Нөпірі шығып тұлпардай.

-113 -
Бәрі келіп қосылды
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Қызылсудың беліне. 
Көңілі бітті Науанның 
Тұз татырған еріне. 
Науан тағы жөнелді 
Таудың төскей өріне, 
Қашып барып қырғыздың 
Қамал соққан жеріне.

-114 -
Жөңкіліп жүрген қырғыздың 
Наурызбай үстін қаптады.
Сегіз мерген бір жерде
Бөліне шіреніп жатқаны. 
Жалғыз барған төрені
Бәрі тегіс атқаны. 
Шара бар ма, құдайдың 
Бұ сапар да қаққаны. 
Қой боғындай қорғасын 
Қаза болып таппады.

                                                  -115 -
Мылтығын тастап тас-тасқа, 
Қайта қашты мергені. 
Лап қоя шапты қырғыздар 
Мергеннің атын бергелі. 
Жалғыз шауып Наурызбай, 
Қырғыздың жолын кернеді. 
Үшеуін шаншып өлтірді,
Бесеуі тірі, өлмеді. 
Бес мергенді тірі айдап, 
Ханға алып келгені.
 Сегіз мылтық өңгеріп,
 Тарту қылып бергені.

-116 -
Сол уақытта Ақауыз 
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Жер тарпиды оянып.
 Наурызбай жүр үстінде, 
Қылышы қанға боялып. 
Қанына қырғыз қарайды, 
Несіне тұрсын аянып. 
Наурызбайдың үстіне 
Бәрі келді таянып. 
Аллалап жүрген қырғыздың 
Желі тұрды оңынан
Ақ мүйізді қошқардың 
Бәрі тартты қоңынан. 
Ақауыз ат құлады
Қырғыздың атқан оғынан. 
Наурызбайға ұмтылды 
Қалың қырғыз шоғынан.

-117 -
Қызылсу мен Дуанның 
Аңғарынан шаң асты.
Қырсықтың алды емеспе, 
Төреден әркім адасты. 
Қырғыз қазақ екі жар 
Наурызбайға таласты. 
Қырымда жүрген Бұқарбай 
Атына қамшы бір басты.
Үзеңгісін шығарып, 
Наурызбайға жанасты.

-118 -
Бұқарбайдың алдына 
Наурызбай алды мінгесіп. 
Жауға түсіп қалмасқа, 
Қаша берді "шу" десіп.
 Наурызбайды тұтпаққа, 
Қырғыз да қуды ілесіп. 
Қазақтан адам аз болды 
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Бермейтұғын тіресіп.

-119 -
Қорғайын деп қырғыздан,
Ағыбай сыртын айналды.
Шамасы келсе тіресіп, 
Қорғамаққа ойланды. 
Бұқарбай мен Наурызбай
Салар еді ойранды.
Мінгесуі бір атқа
Олардың қолын байлады.
Сол уақытта қырғыздар 
Басқын жетіп өрледі. 
Жалғыз өзі Ағыбай 
Қорғауға әлі келмеді.
Алдыңғы жеткен қырғызды 
Араға түсіп кернеді. 
Қолындағы найзасын 
Оңды-теріс сермеді.

-120 -
Атасы өткен Абылай,
Тілеуді берген бір құдай.
Бұқарбай мен Науанға 
Ұмтылды қырғыз жабыла-ай.
Шәкір де жетті бір жақтан,
Қабан менен Меңдібай. 
Кертайлық атты жеткізді 
Жәуке менен Толыбай. 
Кертайлық ат жеткен соң, 
Мініп алды Наурызбай.

-121 -
Сегіз кісі бас қосып, 
Су бойына ауысты. 
Тоқтата алмай көп жауды, 
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Үстіртке ойнап шығысты. 
Кезек жұмсап келеді 
Найза менен қылышты. 
Қалың жеткен қырғыздан 
Ала алмады тынысты.

-122-
Сыйынады батырлар, 
Аузы кетпей тілектен. 
Шұбыртпалы Ағыбай, 
Талайды шанышты жүректен.
Араласып, Шәкірдің 
Мылтық тиді білектен. 
Итшілесіп, сілкісіп, 
Қорғап шықты түбектен.

-123 -
Бұл сапарда құдайым 
Ерлердің жолын оңдады. 
Кертайлықты мінсе де,
Ақауыз аттай болмады. 
Астына мінген атына 
Төренің көңілі толмады. 
Артынан жеткен қырғызға 
Ұмтылуға болмады. 
Сонда да тәңірі жар болып,
Тұтылып жауда қалмады.

-124 -
Құтылып келіп Наурызбай, 
Ханның түсті қасына. 
Көріп еді көп істі 
Әзелде жазған басына.
Келе сөйлей береді 
Құдайменде ағасына:
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-125 -
Тау суындай сарқырап, 
Дулат жатыр өреңде. 
Қырғыз тұтқын қылыпты
Ержан сынды беренді. 
Қырғыз тұтқан шағында 
Арманда кеткен зереңді: 
“Екі ағам, бір інім бар, 
Іздер едім ғой мені”, - дегенді.

-126 -
Сөйдеп айтқан Ержанның 
Ағасының бірі - сен.
Ұзақ күнгі майданда 
Бір көрмедім сені мен. 
Бір нәсілдің ішінде 
Мұнша қалай тудың кем? 
Жауға қарсы бармастай,
Қатынменен болдың тең!

-127 -
Сені қара басты ма, 
Қолыңа найза алмастай 
Жүрегің ұшып кетті ме, 
Жауға қарсы бармастай 
Қызметі сенде бар еді, 
Ержанды естен салмастай! 
Намысы сенде бар еді, 
Артынан тірі қалмастай.

-128 -
Ала бір таудың жылғасы, 
Баурында ойнар құлжасы. 
Тар жерде жолдас болады 
Ерлердің найза құрдасы. 
Белсеніп жауға шабады
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Жігіттің жанға мырзасы. 
Ержан болса қасымда 
Бөлекше туған тұлғасы, 
Болар ма едім қазаққа 
Әзіл сөздің олжасы?!

-129 -
Балалы арқар баурайды, 
Баласыз арқар маңырайды.
Күйік қылмай көзіме, 
Жасаған сені алғай-ды!
Сүйегімнен бұл таңба 
Өлгенімше қалмайды. 
Ержан жауға түскенше, 
Сен жауға түссең болғай-ды!

-130-
Ендігі жерде сөйлейін
Болған істі бастағы.
Бәрі де жау боп көрінді 
Алатаудың тастары. 
Елден бұрын Нысанбай 
Жоқ сүмдықты бастады.
Қобызы қалды қосында, 
Түзеді бетін қашқалы. 
Өз басын алып құтылмақ,
Іздемеді басқаны.

-131 -
Алты ай шауып жол болған. 
Шу мен таудың арасы. 
Бұл сапарда қазақтың 
Болмады қабыл тәубасы. 
Рүстем менен Сыпатай
-Дулаттың нағыз баласы 
Үндес болды қырғызбен,
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Әне, ауыздың аласы! 
Он екі мың Дулатты 
Қашырды түнде, расы. 
Жамандық қылған мұндардың 
Мойнына болсын жазасы.
Қазақтың көбі қырылды, 
Қанды ма екен табасы?!

* * *
Сол барғаннан төрелер 
Елге қайтып келмеген. 
Үй, жамағат, малымен, 
Халқын, жүртын көрмеген.
Құтылуға қырғыздан 
Тілегін құдай бермеген. 
Қырғызда қалды тұтылып, 
Не еткенін ешкім білмеген.

Кенесары мен наурызбайды жоқтау

(Нысанбай жыраудың қырғыздан қашып құтылып, елге келген 
соң, Кенесары, Наурызбай төрелерді жоқтаған 

есепті айтқан азырық сөзі)
-132 -

Қоғамы күшті ер еді, 
Киімді бала тудырған. 
Ықпалы жүрген ер еді, 
Алтынды қылыш будырған. 
Абылайлатып ат қойып, 
Дұспанды көрсе қудырған! 
Көп сарғайтып келместей, 
Кене хан, саған не болды?

-133 -
Тұлпардан сайлап ат мініп, 
Дорбадан жемін жегізген. 
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Жем орнына бал беріп, 
Қысырдың сүтін емізген. 
Басқан қалың жау жетсе, 
Алып та шығар теңізден.
Кенекемді қалдырып, 
Көк бурыл, саған не болды?!

-134 -
Патшада бар алтын тақ,
Жасынан Жаппар берген бақ. 
Зілді қара бүркіттей 
Шабытты туған сұғанақ.
Қанаты жоқ, құйрық жоқ, 
Бір анадан жалғыз тақ. 
Көп сарғайтып келместей, 
Наурызбай, саған не болды?!

-135-
Кенекем менің кеткен соң, 
Заманым қалды тарылып.
Салтанатты хандардан 
Жетім қалдым айрылып! 
Екі бірдей қанатым 
Топшыдан сынды қайрылып! 
Балдағы алтын ақ берен 
Тасқа тиді майрылып.
Кемшілік түсті басыма,
Көрінгеннен қаймығып.

-136 -
Жаңбыр жаумай су болды 
Пұлы қымбат манатым. 
Тасқа тимей кетілді 
Балдағы алтын болатым.
Топшысынан үзілді 
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Екі бірдей қанатым. 
Кенесары, Наурызбай,
Асыл туған манабым! 
Қырғыздан біткен ұсайды
Тағдырлы ажал сағатың.

-137 -
Жаның қайда жай табар, 
Жадыңда жаппар болмаса? 
Көңілің қайда жай табар, 
Көрерге дәулет болмаса?!
Қолдың көркі болар ма, 
Барабан, керней болмаса?! 
Жұлдыздың көркі болар ма, 
Ішінде бір Ай болмаса?! 
Халықтың көркі болар ма,
Басқарған ханы болмаса?!
Кенесары мен ішінде 
Ер Наурызбай болмаса?!

-138-
Халық иесі хандарды 
Қалай айтсам, мін бар ма?! 
Шегірткеге таланған 
Қырғауылда жүн бар ма?!
Жапалақтан сескенген 
Жалғыз қазда үн бар ма?! 
Хандарынан айрылған
Иесіз жұртта сын бар ма?! 
Кенесары, Наурызбай
Бір көрінер күн бар ма?!

-139-
Кене ханның тұсында 
Қарт бурадай жарадық. 
Жауды жасқап, жапырып, 
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Жауған қардай борадық. 
«Абылайлап» ат қойып, 
Дұспанның алдын орадық. 
Кене хан жазым болған соң, 
Шіл боғындай тарадық. 
Көрінгеннен қорғалап,
Кісі аузына қарадық!
Өзіміз шапқан Созақта
Сарттан ақыл сұрадық.

-140 -
Наурызбай төре кеткен соң, 
Бастан ауды бағымыз.
Кенесары кеткен соң, 
Иесіз қалды тағымыз. 
Бұлбұлдай сайрап жүр едік, 
Байланды тіл мен жағымыз. 
Азғанымыз емес пе,
Қойшыдан сынды сағымыз.
Артында қалған жетім ел, 
Келіспей кетті сәніміз.
Ақырында, әлеумет,
Осындай болды халіміз.

-141 -
Бұл қисаны шығарған 
Нысанбай деген жыршы еді.
Кене ханның тұсында 
Жұрттан озған сыншы еді. 
Айтқан сөзі үлгілі, 
Құлақтың бір құрышы еді.



349

-142 -
Өлең-жырға Нысанбай 
Мәшһүр шешен, нар еді. 
Бір естіген адамдар 
Сөзіне тағы зар еді. 
Көзімен көріп, сөз қылған
Соғыста өзі бар еді.

Хан Кене: Тарихи толғамдар мен пьеса, дастандар.
-А., 1993. -17-55-б.
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1 2 3
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лики. - М., 1983.
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4 Жужан қағанаты История Монгольской народной Респуб-

лики. - М., 1983.
5 Түрік қағанаты История Монгольской народной Респуб-
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1 2 3
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Лист 4.
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20 Перовск уезі Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
Т. 8. - М., 1928. Схемати-ческая карта.
Лист 4.
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Х-ХV ғ. - А., 2004. - 54-б.
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Народы Средней Азии и Казахстана. - 
М., 1963. - 405-б.

4 Қазақтардың қыстаулары 
XIX ғ. 

Путишествие по Туркестану 
Н.А.Северцова и А.Г.Федченки. СПб., 
1873. - 32-б.

5 Су көтеретін құрылыс-
шығыр

Қазақ ССР тарихы. Т. 2. - А, 1983. - 317- 
б.

6 Көш. Оңтүстік-батыс 
Қызыл-құм

Народы Средней Азии и Казахстана. - 
М., 1963. - 355
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