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ОН БІРІНШІ ТАРАУ

АРҒЫН ШЕЖІРЕСІ

§ 1. Арғын шежіресіне қатысты деректер мен 
мәліметтерге шолу

Арғын тайпасы – қазақ халқының негізгі өзегі болған ежелгі 
тайпалардың бірі. Ол қазақ халқының ру-тайпалық құрылымы 
бойынша, Орта жүз құрамына енеді және ондағы алты тайпаның сан 
жағынан алғанда ең көбі болып саналады1. Қазақ халқы жеке этнос 
ретінде тарих мінберіне көтерілгенге дейін Арғын тайпасы басқа да 
қазақты құраған тайпалармен бірге Дешті Қыпшақтың этномәдени, 
қоғамдық-саяси өмірінде маңызды орын алып, жетекші рөлдердің 
бірін атқарды. Арғындардың сонау ежелгі замандардан ХІІІ ғасыр 
басына дейінгі, Алтын Орда және оның ыдырауынан кейін пайда 
болған ортағасырлық мемлекеттер дәуіріндегі тарихы осы томның 
әр тарауында айтылды. Ал олардың шежіресі мәселесіне келгенде, 
біз, тек қана қазақ халқының құрамындағы Арғын тайпасының 
таралуы мен тармақталуын қарастырамыз. Арғындардың ноғай, 
қарақалпақ, өзбек, татар, қырым, башқұрт сияқты халықтардың 
құрамында болғандығы белгілі. Бірақ олар өзге этникалық ортада 
дамып, өздерін басқа этностардың өкілдері деп есептейтіндіктен, 
біз оларды қазақ халқының құрамындағы Арғын шежіресіне 
енгізбейміз.

Тек қана Орта жүз ғана емес, сонымен бірге қазақ халқын 
құраған белгілі ірі тайпалар арасында арғындардың саны 
қаншалықты көп болса, кең байтақ қазақ жерінің әр аймақтарында 
көп шоғырланса, олардың шежіресіне қатысты материалдар да 
соншалықты көп тараған. Кейбір ру-тайпалардың шежірелік 
материалдарымен салыстыра келе, Арғын тайпасының шежіресіне 
қатысты материалдар жөнінде былайша, салыстыруға, баға беруге 
болады.

Егерде кейбір жекелеген тайпалардың шежіресін жазарда 
материалдардың аздығы, тапшылығы, жетіспеушілігі қандай 

1 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – Ташкент, 
1925. – 63-б.
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қиыншылықтар туғызса, Арғын шежіресіне қатысты материал-
дардың өте көп болуына байланысты оларды игеру, деректанулық 
тұрғыдан оларды талдау, саралау, салыстыру дәл сондай қиын-
дықтар туғызады. Осындай қиындықтардың бар екенін ескере келе, 
біз, ең алдыменен осы тараушада Арғын тайпасының шежіресіне 
қатысы бар деген барлық материалдарды ғылыми тұрғыда талдап, 
оларды шартты түрде төмендегіше топтастырдық.

XVIII-XIX ғасырлардағы орыс деректеріндегі 
мәліметтер

XVIII ғасырдан бастап Ресейде қазақ халқы жөнінде материал-
дар көптеп жинастырыла бастайды. Саяхатшылар, елшілер, 
экспедиция мүшелері, әскери мамандар, мемлекеттік қызметтегі 
шенеуніктер және т.с.с. адамдар қазақ халқына қатысты өздері 
көрген, естіген мағлұматтарды жазып отырған. Ол мағлұматтардың 
ішінде жүз бен жекелеген тайпалық бірлестіктер құрамындағы ру-
тайпалар шежіресіне қатысты деректер кездеседі.

1. Осы топқа жататын мәліметтер қатарына, ең алдыменен, 1748 
жылдың 24 қыркүйегінде М.Тевкелев құрастырған Орта және Ұлы 
жүз қазақтарының ру-тайпалық құрамы жөніндегі сипаттамасының 
мәліметтері жатады2. М.Тевкелев бұл сипаттамасында арғындарды 
Орта жүздің ең қуатты тайпасы дей келе, оның он алты рудан 
тұратындығын жеткізеді3. Бұл мәлімет орыс тіліндегі деректер 
ішінде ру-тайпа шежіресіне қатысты ең алғашқы материал 
болғандықтан, біз оны осы жерде сол күйінде беруді жөн көріп 
отырмыз.

«В Средней орде сильной род Аргин, щисляется шестнатцать 
родов, а имянно: Каракисяк аргин, Сарчетем чакчак аргин, Каравол 
кисяк аргин, Атаган аргин, Тобоклы аргин, Басантиен аргин, 
Канджигал караул аргин, Джанджар аргин, Тюрт увол аргин, Алтай 
аргин, Тебечь аргин, Борчи аргин, Карпак аргин, Агин калкаман 
аргин, Козуган аргин, Кокшал аргин. В сих родах владельцами 
Барак-салтан и Аблай-салтан»4. 

2 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). – Алма-Ата, 1961. -407-408-б.

3 Сонда, - 407-б.
4 Бұл да сонда, - 407-б.
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М. Тевкелевтің мәліметінің құндылығы: а) өзінің алғашқы 
болуымен; ә) Арғын тайпасының Орта жүздің құрылымдық 
жүйесінде көрсетілуімен; б) Арғынның құрамындағы рулардың 
берілуімен ерекшеленеді. Кейіннен бұл мәліметтерді барлық 
зерттеушілер өз еңбектерінде пайдаланды.

Осы топқа жататын келесі бір орыс дерегіне 1803 жылы 
Орынбор әскери губернаторы, князь Г.С. Волконскийдің 
тапсырмасымен старшина Көбек Шүкірәлиұлы мен қазан 
татары Ғали Шахмутаров құрастырған Ұлы, Орта және Кіші 
жүз руларының саны, көші-қоны және сауда-саттығы туралы 
жазбасының мәліметтері жатады5. 

Бұл мәліметтегі «Орта жүз» деп аталатын тарауда Арғын 
тайпасының сегіз бөлімшесі жөнінде айтылып, олардың жалпы 
санының шамамен 45 000 отбасы болғандығын біле аламыз. 
Ал тайпалық бөлім ретінде Тарақты – он екі бөлімшеден; 
Қанжығалы, Саржетім – он екі бөлімшеден; Шақшақ – 
бес бөлімшеден; Тобықты – екі бөлімшеден тұратындығы 
мәлімденеді6. Ал 16 000 отбасы жалпы атаумен арғындар деп 
көрсетіледі де, олардың қандай рулық бөлімдерге бөлінетіндігі 
бұл деректе айтылмайды.

Князъ Г.С. Волконскийдың бұл мәліметі Арғын тайпасымен 
қатар, басқа да ру-тайпалардың орналасуы, көші-қоны, сауда-
саттығы, сондай-ақ рулық бөлімдері туралы құнды дерек болып 
саналады. Арғын шежіресін жазуда біз, осы 1803 жылғы деректі 
басты деректердің бірі ретінде пайдаландық. Осы жерде тағы 
бір ерекше көңіл аударарлық нәрсеге, бұл материалдар арқылы 
XVIII  ғасырдың соңы мен ХІХ ғасыр басындағы қазақ халқы 
санының қаншға жеткендігін шамалап білуге болатындығы 
жатады.

2. Арғындар шежіресіне қатысты материалдардың келесі 
маңызды бір бөлігін XVIII  ғасыр мен ХХ ғасыр басы аралығында 
жарық көрген ресейлік зерттеушілердің еңбектеріндегі 
мәліметтер мен деректер құрайды. Бұл топтағы шежіреге қатысты 
материалдардың өзіндік ерекшеліктері бар. Сол себепті де біз 
осы материалдардың пайда болу көздеріне, информаторларына, 

5 Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828 гг.). Т. 4. – М.-Л., 1940. 
Приложение № 4. - 512-513-б.

6 Сонда, - 512-513-б.
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жинастырылуына, тағы да осындай деректанулық жақтарына 
ерекше көңіл аударамыз.

«Шығысты зерттеу шығыс тарихы үшін емес, Ресейдің 
Шығыстағы саясаты үшін қажет» деген ұстанымға сай, Ресей 
өзінің көп қырлы отарлау саясатын ойдағыдай іске асыру 
мақсатында қаражатты аямайды. Саяси-әскери отарлау, 
экономикалық отарлау, одан кейінгі рухани отарлау үшін Ресей 
үкіметіне шығыс халықтарын зерттеп-білудің маңызы зор болды. 
XVIII  ғасырдың екінші жартысында отарлаудың әскери-саяси 
және экономикалық жақтары Кіші жүз бен Орта жүзде біршама 
табысты жүргізіледі де, енді отарлаудың үшінші жағы – рухани 
отарлауға дайындықтар жүргізіле бастайды. Қазақ халқының 
әдет-ғұрпын, тұрмыс-салтын, наным-сенімдерін, тілі мен дінін, 
ру-тайпалық құрылымын зерттеу осы кезеңде ғылыми негізде 
қолға алына бастайды. Мұндай зерттеулердің рухани отарлауға 
бағыт-бағдар беретіндігін дәлелдеп жатуды бұл жерде артық 
деп санаймыз. Ал Ресей тарапынан бұл зерттеулерге үлкен 
мән берілгендіктен, ресейлік зерттеушілер де өз еңбектерінде 
зерттеп отырған нысандарына байланысты жан-жақты 
талдаулар жасауға тырысады. Авторлар өздеріне дейін жазылған 
архивтік материалдармен бірге, өздерінің тікелей қатысуымен 
жинастырылған мәліметтерді жиі пайдаланады. Біз үшін олардың 
жасаған тұжырымдарынан гөрі, пайдаланған мәліметтері өте 
құнды болып саналады. 

XVIII ғасырдан ХХ ғасыр басына дейінгі ресейлік зерттеушілер 
ішінде Арғын тайпасының шежіресіне қатысты құнды мәліметтерді 
П.И. Рычков, И.Г. Андреев, А.И. Левшин, И.М. Казанцев, 
М.Красовский, В.В. Радлов, Н.А.Аристов, Н.И. Гродеков, Г.Н. 
Потанин еңбектерінен кездестіреміз.

1762 жылы жарық көрген П.И. Рычковтың зерттеу еңбегін «...
арада жүз жыл өткеніне қарамастан өзінің ғылыми құндылығын 
жоймауы себепті», 1887 жылы императорлық Орыс географиялық 
қоғамының Орынбор бөлімі қайта басып шығарады. «Топография 
Оренбургской губернии» деген атына сай бұл еңбекте өлкенің 
географиялық, топографиялық сипаттамасымен қатар, тарихы, 
ру-тайпалары да қарастырылады. Автор қажетті материалдарды 
Губерниялық канцелярия мен басқа орындардан алғандығын, өзі 
жинастырғандығын, сондай-ақ өзгелерден сұрастырғандығын 
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ескертеді7. Біз әңгіме етіп отырған Арғын тайпасы жөнінде 
«Қазақтар туралы» атты тарауда айтылып, онда «Орта жүздің 
басты тайпалары төртеу, олар: наймандар, арғындар, уақ-керейлер 
және қыпшақтар»,- делінеді де8, әр тайпаға жеке-жеке тоқтайды. 
Арғындар туралы: «Арғындар тоғыз руға бөлінеді: 1)Чакчатъ, 2) 
Чарджить, 3) Тюртюулъ, 4) Карауль, ) Каракисяк, 6) Канджаголы, 
7) Атчай, 8) Тараклы және 9) Кулчанъ - Аргин», - деп жіктеп 
көрсетеді9. Біз бұл жерде П.И. Рычков еңбегіндегі жазудың XVIII-
XIX ғасырлардағы стилімен беріп отырмыз. Соған байланысты 
ру атаулары сәл өзгеріске ұшырап тұр. Бірақта ол атаулардың 
қазіргі Арғын руларының атауларынан онша айырмашылығы 
жоқ. Оқырманның Чакчакты – Шақшақ, Чарджитті – Саржетім, 
Атчайды – Атығай, Тараклыны – Тарақты деп түсінетіндігіне біз 
ешбір күмәнданбаймыз.

П.И. Рычковтың бұл мәліметі А.И. Тевкелевтің арғындар 
жөніндегі материалынан ширек ғасырдай кейін жазылса да, оған 
тәуелді емес, дербес. А.И. Тевкелевте арғынның құрамындағы 
бөлімдер мен бөлімшелер, тармақтар ру деп берілсе, П.И. Рычков 
тек қана тайпалық бөлімдерді көрсетеді. Соған қарағанда, П.И. 
Рычковқа мәлімет беруші, яғни информатор болған адам қазақ 
халқының шежіресін жақсы білетін адам болған деген ойға 
қаламыз.

ХІХ-ХХ ғасырлардағы зерттеушілердің бәрі дерлік өздерінің 
еңбектерінде П.И. Рычков мәліметіне соқпай өтпейді. Бұл 
дегеніміз автордың мәліметтері өзінің ғылыми құндылығын 
100 жылдан кейін де, 200 жылдан кейін де жоғалтпағандығын 
көрсетеді.

ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысында жазылып, ұзақ жылдар 
бойы оқырмандар назарынан тыс қалып келген Ресейдің әскери 
инженері, капитан И.Г. Андреевтің 1785 жылы жазылған 
«Описание Средней Орды киргиз-кайсаков» атты еңбегінде Арғын 
тайпасының рулары туралы қызықты мәліметтер айтылады. Автор 
Арғын тайпасы тоғыз рудан құралады дей келе,  И.П. Рычковқа 

7 Топография Оренбургской губернии. Сочинение П.И.Рычкова 1762 года. 
– Оренбург, 1887. -238-б.

8 Сонда, -103-б.
9 Бұл да сонда, -103-б.
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сүйеніп тоғыз рудың атауын көрсетеді10. Сонымен бірге Орта 
жүздегі болыстықтарды атап өтеді. Олардың ішінде Тобықты, 
Алтай, Бәсентин, Қаракесек, Төртауыл, Атығай, Қанжығалы, 
Қарауыл, Шақшақ және Саржетім руларының жеке болыстықтар 
болғандығын айтып өтеді11.    

1832 жылы жарық көрген А.И. Левшиннің белгілі зерттеу 
еңбегі – қазақ халқының тарихы мен этнографиясына тікелей 
арналған алғашқы көлемді еңбекке жатады. Автор «Этнографиялық 
зерттеулер» атты бөлімде қазақ халқының әр жүзіндегі тұрғындар 
санын, әр жүздің ру-тайпалық құрылымын баяндай келе, Арғын 
тайпасын Орта жүздің төрт тайпасының бірі ретінде көрсетеді 
де, оның құрамындағы руларды жекелеп, айтады12. Ол бойынша, 
Арғын тайпасының құрамында он жеті рудың атауы беріледі.

Біз А.И. Левшиннің бұл мәліметтерін басқа деректермен 
салыстыру барысында олардың А.И. Тевкелев дерегінен 
алынғандығына көзімізді жеткіздік. Не себепті 1748 жылғы 
деректе Арғында он алты ру, ал 1832 жылғы еңбекте он жеті ру 
атауы көрсетілген дегенге келсек, А.И. Тевкелев Саржетім мен 
Шақшақ руларын бір ру деп жазады. Ал А.И. Левшин болса, 
оларды жеке-жеке ру деп көрсетеді. Сол себепті де А.И. Левшинде 
Арғын тайпасындағы рулар саны он жеті болып тұр. Қалған рулар 
атауы екі деректе де бірдей. Соған байланысты А.И. Левшиннің 
бұл мәліметін біз, А.И.Тевкелев дерегінен алынған дейміз. Бірақ 
та автор ол деректі сол күйінде бере салмай, оларды талдау, 
салыстыру арқылы ру атауларын нақтылап көрсете білген. Одан 
әрі автор Арғын руларының Ұлытау, Баянауыл, Ереймен, Қызыл, 
Көкше, Мөкше таулары маңында, Торғай, Нұра, Тобыл, Ертіс, 
Сарысу, Есіл, Обаған, Ұлқаяқ, Аят өзені бойында мекендейтінін 
нақтылап жазады13.

Ш. Уәлихановтың зерттеулерінде қазақ халқының шежіресіне, 
ру-тайпалар тарихына қатысты материалдар көп кездеседі. 

10 Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. Составление, 
транскрипция скорописи ХҮІІІ в., специальное редактирование текста и 
комментарии И.В. Ерофеевой. – Алматы, 1998. -28-б.

11 Сонда, -28-б.
12 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 

степей (под общей редакцией академика М.К. Козыбаева). – Алматы, 1996. -290-б.
13 Сонда, -293-294-б.
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Ол шежірені тарихпен байланыстыра келе, қазақ халқының 
құрамындағы әрбір ірі тайпаны оның ежелгі дәуірлердегі   
тарихымен сабақтастыра қарастырады. Арғын тайпасын Қыпшақ, 
Қоңырат, Найман тайпаларымен бірге Орта жүздің негізгі 
тайпалары деп атайды14.

ХІХ ғасырдың 50-60-жылдары Ресей қазақ жерлерін әскери-
саяси жағынан отарлауды толығымен аяқтап, экономикалық 
жағынан отарлауды әкімшілік реформалармен қатар жүргізе 
бастайды. Осы тұста жаулап алынған аймақтардағы халықтарды 
зерттеу ісі кеңінен жүргізіледі. Зерттеу жұмыстарын жеңілдету үшін 
Санкт-Петербург қаласындағы императорлық Орыс географиялық 
қоғамы өзінің бөлімдерін Орынбор, Омбы, Ташкент қалаларында 
ашады. Бөлімдердің ашылуы зерттеушілерге зерттелетін нысанмен 
етене араласуға, олардың тілін меңгеруге, яғни қазақ халқын 
іштен тануға мүмкіндіктер береді. Соның нәтижесінде ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында қазақ халқын зерттеу біршама алға 
жылжиды. Зерттеулер ішінде тарихқа, ру-тайпалық құрылымға, 
руларға қатысты мол материалдар кездеседі. Осы кезеңдегі зерттеу 
жұмыстары ішінде В.В. Радлов, Н.Н.Балкашин, И.М. Казанцев, 
Н.А. Аристов өз еңбектерінде жалпы шежіреге, оның ішінде 
Арғын шежіресіне қатысты мол материалдарды пайдаланады. 
Аталған авторлар қажетті мәліметтерді өздерінің экспедициялары 
барысында жинастырады. Олардың мәліметтерінің құндылығы да 
осында.

В.В. Радлов Орта жүзге Арғын, Найман, Қыпшақ, Керей 
және Қоңырат тайпалары жатады дей келе, Арғындар даланың 
солтүстік бөлігінде көшіп жүреді, - деп жазады15. Одан әрі ол 
арғындардың: Қаракесек, Саржетім, Шаншар, Төртуыл, Атығай, 
Алтай, Тербіс, Табақты (Тарақты - біз), Бөрші, Қарпық, Басентин, 
Ағыш, Қалқаман, Қанжығалы, Қозуған, Көкшал атты он бес руға 
бөлінетіндігін айтып өтеді16.  

Н.Н. Балкашиннің мақаласында Арғын шежіресіне 
қатысты материалдар өзінің тереңдігімен және жүйелілігімен 

14   Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. – Алматы, 1985. Т. -151-б.
15 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого К.Д. 

Цивиной и Б.Е. Чистовой. – М., 1989. - 111-б.
16 Сонда, - 111-б.



12

ерекшеленеді. Автор Арғын тайпасының таралуын былайша 
көрсетеді: «1)Момындар, оның Бегендік және Шегендік деген 
одағына – Атығай, Бағыс, Қанжығалы, Тобықты, Қарауыл, 
Саржетім – Шақшақ рулары; Қуандық одағына – Алтай, 
Қалқаман, Ағыс, Қарпық, Темеш рулары; Сүйіндік одағына – 
Дортауыл, Қаржас, Қозған Көксал рулары енеді. Тарақты мен 
Қаракесек рулары ерекше руларға жатады»17. Н.Н. Балкашиннің 
бұл мәліметтері бұған дейінгі ешбір деректе, ешбір автордың 
зерттеуінде кездеспейтіндіктен, біз, бұл мәліметтерді тың және 
қызықты деректер қатарына жатқызамыз. Автордың мәліметтері 
Арғын тайпасының шежіресін жазуда, әсіресе, тайпаның 
бөлімдері мен бөлімшелерінің тарқатылуында көп жәрдем бере 
алады. 

И.М. Казанцев Орынбор әкімшілігінің шығыс бөлігінде 
мекендейтін рулар туралы жазған қолжазбасында Арғын 
тайпасының Шақшақ, Айдарке, Қарамылтық, Қараман, Жартым 
секілді рулар мен ру тармақтарының тарқатылуын анықтап 
көрсетіп береді18. Бұл мәліметтер шежіре тарқатуда баға жетпес 
материалдарға жатады. Сондай-ақ автордың бұл мәліметтерді 
өзі жинастырғанын ескерсек, олардың ғылыми құндылығы өте 
жоғары деп есептейміз.

Н.А. Аристов 1897 жылы Санкт-Петербург қаласында жарық 
көрген іргелі зерттеу кітабында қазақтың ру-тайпалары туралы 
терең зерттеулер жүргізіп, тың тұжырымдар айтады. Әр жүздегі 
ру-тайпаларды жеке-жеке қарастыра келе, автор Арғын тайпасына 
қатысты өзіне дейінгі деректер мен зерттеулердің материалдарына 
сипаттама береді. Барлық деректер мен материалдарды талдап, 
Н.А. Аристов Арғын тайпасының өрбітілуін: «Племя аргынъ 
слагается изъ союза момунъ, делившагося на бегендыкъ и 
чегендыкъ и состоящаго изъ родовъ: басентеинъ, атагай, 
канджигалы, тобуклы, чакчакъ, сарджитим и пр.; союза кувандыкъ 
изъ родовъ алтай, карпыкъ, темешъ, агысъ, калкаманъ, айдабулъ и 

17   Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно киргизской орды. // 
Известия Императорского Русского географического общества. – СПб., 1882. – 
256-б.

18 И.М. Казанцевке сілтеме Н.А. Аристов еңбегі бойынша берілді. – СПб., 
1897. – 88-б.
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пр., союза суюндукъ изъ родовъ корджасъ, козганъ, коксалъ, туки 
и пр., и наконецъ изъ особаго поколенія или племени кара-кисякъ, 
части котораго, какъ и части особыхъ поколеній или небольшихъ 
племенъ тюртоулъ и таракты, входили въ составъ упомянутыхъ 
союзовъ»19, – деп көрсетеді. Одан әрі ХІХ ғасырдың басындағы 
деректерге сүйеніп, арғындардың жалпы саны шамамен 68 мың 
отбасы болған деп тұжырымдайды20.

Н.И. Гродеков еңбегінің «қосымшалар» бөлімінде «Арғынның 
ұраны – Аманжол немесе Ақжол, ал Ниязов бойынша - 
Қарақожа»21, «таңбасы -  (көз таңба), - делінеді»22.

Біздің ойымызша, Қарақожа ұраны – Арғынның бір руының 
ұраны болуы мүмкін, ал бүкіл тайпаға ортақ ұран, ол – Ақжол.

Арғын тайпасының шежіресіне қатысты аса маңызды 
мәліметтер Г.Н.Потаниннің ел аузынан жинастырған мақа-
лаларында өте көп кездеседі. Автор қазақ жүздерінің шығу 
себептері, олардың жіктелуі жөнінде қызықты материалдарды бере 
отырып, Арғын шежіресіне тереңірек тоқталады. Ол Арғыннан 
Мейрам, Момын атты тайпалық бөлімдер бөлінетіндігін, 
олардан Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек 
секілді ру бөлімшелері таралатындығын, одан әрі Қуандық, 
Сүйіндік секілді бөлімшелердің тармақтарға, тармақтардың 
бұтақтарға қалай бөлінетіндігін тәптіштеп жазады. Бұл 
жерде біздің мақсатымыз дерек мәліметтеріне сипаттама беру 
болғандықтан, біз автордың мәліметтерін қайталап жатпаймыз. 
Оларды толығымен осы кітаптың соңындағы «Қосымшалар» 
бөлімінде келтіреміз.

Г.Н. Потаниннің материалдары өздерінің толықтығымен, 
жүйелілігімен ерекшеленеді. Оның материалдарын өзінен кейін 
барлық зерттеушілер пайдаланды деуге болады.

Жалпы, Арғын шежіресіне қатысты материалдардың екінші 
тобына жататын деректер мен мәліметтер XVIII ғасырдың 

19 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. –СПб., 1897. -119-б.

20 Сонда, -117-б.
21 Киргизы и Каракиргизы Сырдарьинской области. Т. 1. Юридический 

бытъ. – Ташкент, 1889. Приложения № 1. – 2-б.
22 Сонда, – 5-б.
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ортасынан ХХ ғасыр басына дейінгі кезеңді қамтиды. XVIII–ХІХ 
ғасырлардағы орыс зерттеушілерінің еңбектеріндегі шежірелік 
мәліметтер тек Арғын тайпасының бөлімдерін ғана көрсетсе, 
ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы 
зерттеулерде (әсіресе, Н.А. Аристов, Н.Н. Балкашин және Г.Н. 
Потанин еңбектерінде) тайпаның бөлімдері мен бөлімшелері, 
олардың тармақтарға жіктелуі нақтылап көрсетіледі. Осы 
кезеңдегі мәліметтердің бір ерекшелігі – авторлар қажетті 
шежірелік материалдарды ел арасынан өздері жинастыруы. 
Сол тұстағы Арғын тайпасының шежіресін, жетік білетін би-
шешендердің, ақсақалдардың, шежіреші қариялардың аузынан 
алынған мәліметтер қағаз бетіне түсіріліп, сол кезеңдегі рулық 
құрылымның ішкі жағдайын объективті түрде көрсетеді. Ал біз 
ол мәліметтерді қызықты деректер деп есептеп, жалпы Арғын 
тайпасының шежіресін жазуда баға жетпес деректер қатарына 
жатқызамыз. 

3. Арғын тайпасының шежіресін жазуда қажетті материал-
дардың келесі бір тобын ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр 
басында қазақ елінің әр уезінде жүргізілген зерттеу жұмыстарының 
жинақтарындағы мәліметтер құрайды. Жинақтарды құрастыру-
шылар әр уездің құрамындағы болыстар мен әкімшілік 
ауылдарда тұратын әрбір шаруашылық ауыл туралы әлеуметтік-
экономикалық сипаттағы деректермен қатар, сол ауылдарда тұрып 
жатқан отбасыларға қатысты шежірелік материалдар береді. 
Бұл жинақтардағы шежіреге қатысты материалдардың өзі сан-
салалы болып келеді. Оларға әр уездегі қазақтардың шығу тегі 
туралы кестелер, әр ауыл бойынша құрастырылған статистикалық 
мәліметтер және олардағы ауыл ақсақалдарының ру-тайпалары, 
әрбір қауым бойынша жасалған кестеге түсіндірмелер, сондай-ақ 
әр уездің қысқаша тарихи географиялық очеркіндегі ру-тайпаларға 
қатысты мәліметтер жатады.

ХІХ-ХХ ғасыр басында Арғын руларының негізгі қоныстанған 
жерлері – Ақмола облысының Ақмола, Атбасар, Омбы, Петропавл, 
Көкшетау уездері мен Семей облысының Павлодар, Қарқаралы, 
Семей уездері бойынша құрастырылған жинақтарда Арғын 
тайпасының басты руларына қатысты, олардың шығуы мен атауына, 
тармақталуына байланысты, сондай-ақ әрбір ру құрамындағы 
аталар мен аталықтардың орналасуына байланысты материалдар 
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өте көп23. Сөзіміз жалаң болмауы үшін бір-екі деректен қысқаша 
үзінді келтіре кетсек, артық болмас деп ойлаймыз.

1907 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген «Материалы 
по киргизскому землепользованию...» атты жинақтың Ақмола 
уезі бойынша топтастырылған материалдарында осы уездегі 
қазақтардың шежірелік кестесі былайша көрсетіледі24:

23 Материалы по обследованию хозяйства и землепользования киргиз 
Семипалатинской области. Т. 1. Павлодарский уезд. Выпуск 1-й. (таблицы). 
Повторное обследование 1910 г. Семипалатинск, 1912. -274-290-б.; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией 
по исследованию степных областей. Семипалатинская область Каркаралинский 
уезд. Т. VI-й. – СПб., 1905. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 99-
128 -б. Примечания к общинным таблицам. 1-98-б.; Материалы по киргизскому 
землепользованию. Собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Семипалатинская область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. 
– Воронеж, 1903. Общий очерк Павлодарского уезда. -1-90-б.; Примечания 
к пообщинным таблицам Павлодарского уезда. 1-73; Родовые схемы киргиз 
Павлодарского уезда. – 75-84; Описания общих хозяйственных условий. -85-136 
-б. Поаульные таблицы статических сведений. IV. Павлодарский уезд. -1-269 
-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 
экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. – СПб., 1907. Поаульные 
таблицы статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. -1-289-б.; Примечания к 
пообщинным таблицам. Акмолинского уезда. -3-12-б.; Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. -126-141-б.;  Материалы по киргизскому землепользованию, 
собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Акмолинская область. 2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. – Воронеж, 1902. Поаульные 
таблицы статических сведений. ІІ. Атбасарский уезд. – 1-265-б.; Родословные 
схемы. -44-54-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. ІІ. Омский уезд. Т. ХІ-й. – Омск, 1902. Поаульные таблицы статических 
сведений. ХІ Омский уезд. -2-93-б.; Примечания к пообщинным таблицам. 
Омского уезда. -1-41-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные 
и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Петропавловский уезд. Т. ХІІ. – Чернигов, 1908. Примечания к 
пообщинным таблицам. -1-91-б.; Родословные схемы киргиз Петропавловского 
уезда. -94-98 -б.; Поаульные таблицы статических сведений. ХІІ. Петропавловский 
уезд. -2-159 -б.; Материалы по киргизскому землепользованию. Семипалатинская 
область. Семипалатинский уезд. Т. Х. – СПб., 1909. Поаульные таблицы статических 
сведений. Х. Семипалатинский уезд. -2-456-б.; Примечания к пообщинным 
таблицам. -1-181-б.;  Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные 
и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. 1. Кокчетавский уезд. Т. І-й. С двумя картами. – Воронеж, 1898. Поаульные 
таблицы статических сведений. І. Кокчетавский уезд. -2-259-б.

24  Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 
экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. – СПб., 1907. Родословные схемы 
киргиз Акмолинского уезда. -126-б.
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I родъ Аргынъ     1. Есенкартъ
       2. Алтай
     Куандыкъ 3. Карпыкъ
       4. Борши
       5. Темешъ
      
     Суюндукъ
Каракожа-Когамъ-Мійрамъ  Бегендыкъ
     Шегендыкъ

     Шубартбалы (Токтаулъ)

     Джалыкпасъ

     Камбаръ

        Отъ рабыни: Болаткожа (Каракесекъ)
         Побочный сынъ: Каржасъ

С
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Одан әрі кесте түрінде Қуандықтың бес ұлынан тарайтын 
рулар мен Қуандықтың інілерінен таралатын рулардың шығу 
тегі кесте түрінде беріледі. Біз ол материалдарды мүмкіндігімізге 
қарай, осы кітаптың «Қосымшалар» бөлімінде береміз.

Шежіреге қатысты тағы бір деректі келтірсек. Семей облысы 
Павлодар уезінде жүргізілген зерттеулер негізінде 1903 жылы 
жарық көрген жинақтың «Жалпы шаруашылық жағдайға 
сипаттама» атты бөлімінде Баянауыл болысындағы рулар 
жөнінде:

БАЯНЪ-АУЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ.
Волостной бланкъ.

(Боща-куль 22/ VIII 97 г.).
А. Родоначальникъ Аккелинской и Баянъ-аульской вол. 

Каржасъ.
Въ Баянъ-аульской волости родоначальники: Кожамберды, 

Дорбеулъ, Танатъ, Мурзагулъ, Кудайгулъ, Алимбетъ (Акча и Бай-
булатъ), Токсанъ, Ніязъ, Джаулбай, Мамбетъ, Конусъ, Жангары.

Кто былъ первымъ засельщикомъ гор Джельтау, Салкынтау и др. 
и Дорбеулъ. Аулы основаны или этими двумя родоначальниками, 
или ихъ сыновьями. У Кожамберды 5 сыновей отъ первой жены и 
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3 – отъ второй. Изъ потомства перваго сына Торгая остался одинъ 
киргизъ Токубай, въ ауле №37, ІІІ ст; второй сынъ – Балапанъ совсемъ 
не оставилъ потомства. Въ настояшее время потомки Томаша (3-го 
сына) пользуются землями Торгая (кроме своихъ унаследованныхъ 
отъ самого Томаша); потомки Бодеса (4—го сына) – землями 
Балапана. Потомки Томаша живутъ въ 4-хъ зимовкахъ, изъ коихъ 
3 устроены сравнительно недавно братьями Толыбаевыми, въ 
пределахъ прежняго землепользованія (разселились по той же 
площади, въ видахъ более раціональнаго использованія ея); потомки 
пятаго сына Кенджебая, тоже въ 3-хъ зимовкахъ, разделенныхъ, 
однако, между собою зимовкою дальняго родственника Джакота 
(Аккелинъ. вол., потомокъ Джигита Карагожи, усыновленнаго 
недавно). Какъ попалъ между ними посторонній – не знаютъ»25, – 
делінеді.

ХХ ғасыр басында жарық көрген бұл статистикалық 
зерттеу жинақтарындағы ру-тайпалар шежіресіне қатысты 
материалдардың қазіргі күнде ғылыми құндылығы өте жоғары. 
Жинақты құрастырушылар бірнеше жыл бойы әр уездегі 
қазақтардың рулары мен аталықтарын арнайы түрде қарастырған. 
Оларға мәлімет берушілер әр ауылдың ру басы немесе рудың 
шежіресін өте жақсы білетін ақсақалдар болғандықтан жинақтағы 
мәліметтерді бірден-бір дұрыс деректер деп санаймыз. Болашақта 
да бұл материалдар әрбір зерттеушінің осы мәселелер бойынша, 
назарынан тыс қалмайды деген ойдамыз.

4. Қазақ ру-тайпаларының шежіресіне қажетті материал-
дардың келесі бір тобын ХХ ғасыр басында қазақ ұлтының өз 
ішінен шыққан зиялы қауым өкілдерінің еңбектеріндегі деректер 
құрайды. Бұл топтағы мәліметтердің өзіндік бір ерекшелігіне 
авторлардың қазақ тарихын, ру-тайпалық құрылымы мен шежірені 
өте жақсы білуі жатса керек. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдері қазақ 
шежіресі жөнінде өз ойларын айта келе, белгілі бір тұжырымды 
негіздеу үшін немесе салыстыру үшін өздерінің шығу-тегін 
кеңірек таратады. Арғын тайпасының шежіресін жазу барысында 
біз, зиялы қауым өкілдері арасында Құрбанғали Халидтың, 
Шәкәрім Құдайбердіұлының, Мұхаметжан Тынышбаевтың, 

25 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. IV-й. – Воронеж, 1903. Описания общих 
хозяйственных условий. – 94-б.
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Әлихан Бөкейхановтың, Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің еңбектеріндегі 
шежірелік материалдарды кеңінен қолдандық26.

Бұл авторлардың ішінде Шәкәрім Құдайбердіұлының, 
Мұхаметжан Тынышбаевтың және Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 
еңбектерінде қазақ шежіресіне, оның ішінде Арғын шежіресіне 
қатысты материалдар өте көп және маңызды болғандықтан, біз 
оларға қысқаша тоқталып өтеміз.

Шәкәрім Құдайбердіұлы шығыс тілдерімен қатар орыс тілін 
де жақсы меңгергендіктен, ол 1911 жылы Орынбор қаласында 
шыққан «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі» атты еңбегінде 
өзіне дейінгі орыс ғалымдарының қазақ халқы туралы зерттеу 
еңбектерінің материалдарын жақсы пайдаланған. Сондай-ақ ол 
материалдарды ел аузынан жинастырған өзіндік материалдармен 
толықтырады. Автор қазақтың барлық руларының шежіресі мен 
тарихы жөнінде қысқаша айта келе, Арғын тайпасының тарихы мен 
шежіресіне арнайы тоқталады. «Орта жүздегі Арғынның рулары» 
атты тараушада әрбір рудың шығу тегі мен таралуын баяндай 
отырып, «Қаракесек», «Жетімомын», «Тобықты», «Төртауыл» 
атауларының шығу себебін түсіндіріп береді. Одан әрі Шәкәрім 
ақын Тобықты руының таралуын өзіне дейін жеткізеді27. 

М. Тынышбаев 1925 жылы Ташкентте шыққан тарихи 
зерттеуінде қазақты құраған әр рудың тарихына жеке-жеке тоқтала 
келе, еңбегінің соңындағы шежірелік кестеде Арғын тайпасының 
шежіресін нақтылап көрсетеді. Сондай-ақ кестеде кездесетін 
кейбір белгілі тарихи тұлғаларға қатысты түсініктер береді28.      

Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің «Қазақ шежіресі» атты еңбегіндегі 

26 Халид Қ. Тауарих хамса: (Бес тарих). Аударған Б. Төтенаев, А.Жолдасов. 
– Алматы, 1992. – 92-93-б.; Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар 
шежіресі. – Алматы, 1991.; Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-
казахского народа. – 7-10-б.; Тынышпаев М. История казахского народа. 
Составители и авторы предисловия проф. Такенов А.С. и Байгалиев Б. – 
Алматы, 1993. ; Букейхан А.Н. Мына жинақта: Материалы по киргизскому 
землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Семипалатинская область. Каркаралинский уезд. Т. VI-й. – 
СПб., 1905. Примечания к общинным таблицам. - 1-98-б.; Родовые схемы. -99-
128-б.; Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. Араптың хадим жазуынан 
бүгінгі жаңа әліпбиге түсіріп әзірлеген – С. Дәуітұлы. – Алматы, 1993. – 76-б.

27 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 41-42-б.
28 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. – 7-10 

-б.; 68-69-б.
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деректердің Арғын шежіресі үшін маңызы өте зор. Сол себепті 
де біз оған қысқаша болса да тоқтап өтуді жөн көріп отырмыз. 
Ол «Қазақ шежіресі» атты тараушада қазақ халқында бұрынғы 
кездерде тайға таңба басқандай анық, қағазға түсірілген шежіренің 
болмағандығын атап өтіп, жазбаша шежіренің шығуы мен халық 
арасында таралуын қажылыққа алғашқы барған адамдармен 
байланыстырады. Сөйтіп, қазақ халқының шығу тегін сол 
таралған шежірелер негізінде Анас сахабадан бастайды да, қазақ, 
ноғайға дейін жеткізеді. Бұндай нұсқа қазақ арасында кең тараған 
«Шежіре-дастандарда» айтылады. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 
шежіресіндегі «Орта жүз тарихы», «Мейрам тарауы», «Бошан», 
«Сүйіндік», «Қуандықтан алтау туады», «Қуандықтың бір баласы 
Алтай», «Қаракесек» және тағы басқа тараушаларында Арғын 
тайпасының, оның құрамындағы жекелеген кейбір рулардың 
шежіресі өте жақсы тармақталады. Мысал ретінде айта кетсек, 
Мәшһүр Жүсіп Көпеев: «Арғынның бәйбішесінің аты – Аргүл 
бәйбіше. Мұнан Қотан, Ботан деген екі ұл туған. Ботан қыршын 
жасында өліп қалып, нәсіл-тұқым қалмаған, Қотаннан Мейрам 
сопы жалғыз... Арғын тоқалының аты – Момын. Бұл Момыннан 
Ақсопы, Қарасопы, Сарысопы, Арықсопы, Нәдірсопы. Ақсопыдан 
«Толыбай» ұранды Қанжығалы, «Маябоз» ұранды Тобықты, 
Қарасопыдан «Қарақай» ұранды Қарауыл, «Барлыбай» ұранды 
Бәсентин! Сарысопыдан «Ошбай» ұранды Атығай, он екі атаның 
ұлы Дәуіт. Арықсопы, Нәдірсопыдан үрімбұтақ-жұрағат жоқ»29, 
– дейді. Міне, дәл осындай жолмен Мәшһүр Жүсіп Көпеев Орта 
жүздегі Арғын мен оның руларының тармақталуын өзіне дейін 
жеткізеді. Оның деректерінің ғылыми құндылығы да осы жерде 
көрінсе керек. Сол себепті де біз, Арғын шежіресін жазу барысында 
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің материалдарын негізгі деректердің бірі 
ретінде пайдаландық.

Жалпы алғанда біз, жоғарыда қысқаша болса да сипаттама 
бере кеткен ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялы қауымының белгілі 
үш өкілінің еңбектеріндегі материалдардың қазақ шежіресі, оның 
ішінде Арғын тайпасының шежіресі үшін өте құндылығын ескеріп, 
арғын шежіресін ғылыми тұрғыда жазу барысында негізгі дерек 
көзі ретінде қолданамыз.   

29 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. – 14-15-б.
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5. Арғын шежіресіне қажетті материалдардың тағы бір тобына 
– кеңестік дәуірде жарық көрген ғылыми зерттеулердегі шежірелік 
сипаттағы мәліметтер жатады. Бұл топқа жататын материалдар 
көп емес, дегенменде баршылық. Шежірелік материалдардың 
аз болуының себебін біз, осы дәуірде тарихшыларымыздың 
ру-тайпалар тарихынан, шежіре мәселесінен бойларын алшақ 
ұстауымен байланыстырамыз. Шежіреге қатысты мәселелер осы 
кезеңде арнайы түрде зерттелмей, тек қана негізгі мәселелерге 
жанама, қосымша түрде қарастырылып өтіледі. Дей тұрсақ та 
жекелеген этнографтарымыздың осы саладағы еңбектерін атап 
өтуге тиістіміз. Өкінерлік жайтқа, этнографтардың еңбектерінде 
шежіреге қатысты мәселелер қарастырылып, ғылыми тұжырымдар 
мен ой-пікірлер айтылса да, олардың бірнеше жылдар бойы жүргізген 
экспедицияларының материалдары зерттеу жұмыстарының 
«Қосымшалар» бөліміне де немесе жеке материалдар ретінде 
де баспа бетін көрмеуі жатады. Егер де сол өткен ғасырдың 50-
60-жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясы Тарих, археология 
және этнография институтының этнография бөлімінің ғылыми 
қызметкерлері жинастырған шежірелік материалдар том-том 
болып жарыққа шыққанда, бүгінде ол материалдар баға жетпес 
құндылыққа айналған болар еді. 

Кеңес дәуіріндегі шежірелік сипатты материалдары бар 
ғылыми зерттеулерге С. Аманжоловтың, М. Ақынжановтың, Т.И. 
Сұлтановтың, Х.Арғынбаев, М. Мұқанов, В. Востровтардың 
еңбектерін жатқызамыз30.

С. Аманжолов өзінің қазақ тілі диалектологиясы мен тарихының 
мәселелеріне арналған еңбегінің бірінші бөлімін қазақ халқының 
этникалық құрамына арнайды да, ру-тайпалар шежіресіне қатысты 
материалдарды кең қолданады31. Сондай-ақ, С. Аманжолов қазақ 

30 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч.1. – 
Алма-Ата, 1959. -7-82-б.; Ақынжанов М. Қазақтың тегі туралы.(Қысқаша шолу). 
– Алматы, 1957. – 162-б.; Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII 
вв. (Вопросы этнической и социальной истории.) – М., 1982. – 135-б.; Востров 
В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов (конец ХІХ-
нач. ХХ вв.). – Алма-Ата, 1968. -67-72-б.; Муканов М.С. Этнический состав и 
расселение казахов Среднего Жуза. – Алма-Ата, 1974. -47-53-б.; Арғынбаев Х., 
Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында (Құрастырған Ә.Пірманов). – 
Алматы, 2000. -143-368-б. 

31 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч.1. 
-9-10-б.
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ру-тайпаларындағы таңбалардың ұқсастықтарын салыстыра 
отыра, олардың туыстығын, жақындығын анықтауға тырысады32. 
Арғын тайпасы жөнінде «тайпалық одаққа өз атауын берген негізгі 
тайпа»,- деген пікір білдіреді де, «Арғын» атты тараушада осы 
тайпаның тарихына шолу жасайды33.

1959 жылы жарық көрген бұл еңбегінде автор соғыстан 
кейінгі кезеңде алғашқылардың бірі болып, тіл маманы болса да, 
ру-тайпалар тарихына, шежіре мәселесіне батыл барады. Оның 
қолданған материалдары авторға сол кезең үшін ғылыми жағынан 
маңызды тұжырымдар жасауға мүмкіндіктер береді. Арғын 
шежіресіне қатысты автордың материалдарын біз де қолдандық.

Өткен ғасырдың 50-60-жылдары Қазақ КСР Ғылым 
Академиясының тарихшы-этнографтары Қазақстанның әртүрлі 
аймақтары мен облыстарында этнографиялық экспедициялар 
ұйымдастырып, қазақ халқының шежіресіне, ру-тайпалық құрамы 
мен құрылымына, ұрандары мен таңбаларына қатысты ел аузынан 
материалдар жинастырады. Экспедиция материалдарына сүйеніп, 
этнографтар – В.В. Востров пен М.С. Мұқанов 1968 жылы қазақ 
халқының орналасуы мен ру-тайпалық құрамы жөнінде34, 1974 
жылы М.С. Мұқановтың жеке өзі Орта жүз қазақтарының орналасуы 
мен этникалық құрамына арналған монографиясын жариялайды35.

1968 жылғы монографияда авторлар Арғын тайпасының 
рулық құрамы туралы жазба деректермен қатар, өздерінің көне көз 
қариялардан жинаған материалдарын қолданады. Олар құрастырған 
шежіре-кестеде Арғын тайпасы үш бөлікке: Мейрам, Момын 
және Тоқал-арғынға бөлінеді де, Мейрамға – Қуандық, Сүйіндік, 
Бегендік, Шегендік, Шұбыртпалы, Қаракесек, Қамбар; Момынға 
– Бәсентин, Атығай, Қарауыл, Қанжығалы, Тобықты; ал Тоқал-
арғынға – Жоғары-шекті, Төмен-шекті руларын жатқызады36. М.С. 
Мұқанов 1974 жылы монографиясында Арғын тайпасына арнайы 

32 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч.1. 
-12-17-б.

33 Сонда, -16-б.
34 Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов 

(конец ХІХ-нач. ХХ в.). -8-81-б.
35 Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего Жуза. 

-23-67-б.
36 Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов 

(конец ХІХ-нач. ХХ в.). -72-б.
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тоқтап өтіп, бұрынғы ойларын қайталап, оны одан әрі тереңдетеді. 
Ол арғынның әр руының қалай бөлінетіндігіне, қандай тармақтарға 
таралатындығына көңіл аударады. М.С. Мұқанов Мейрам 
тобындағы бес рудың он екі тармағын, Момын тобындағы жеті 
руға енетін отыз тоғыз ру тармағының атауын келтіріп, олардың 
рулық жүйедегі орындарын нақты көрсетіп береді37.

2000 жылы «Атамұра» баспасы Х. Арғынбаевтың – Ұлы 
жүз, М.Мұқановтың – Орта жүз және В. Востровтың – Кіші жүз 
ру-тайпалары жөнінде жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, 
топтастырып, академик М.Қозыбаевтың алғы сөзімен «Қазақ 
шежіресі хақында» деген атаумен жарыққа шығарды. Аталған 
үш этнограф-тарихшының бұл еңбегі кеңестік дәуірдегі ру-
тайпалар тарихына арналған ең ірі, қомақты зерттеу болып 
саналады. 

1972-1978 жылдары жарық көрген 12 томдық Қазақ Совет 
энциклопедиясының томдарында «Арғын» тайпасы38 мен оның 
құрамына енетін Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек, 
Қанжығалы, Тобықты, Қарауыл, Атығай, Бәсентин, Шақшақ, 
Шұбыртпалы, Тарақты және Тоқал-арғын руларына жеке-жеке 
ғылыми сипаттамалық мақалалар беріледі39. Бұл мақалалардың бір 
ерекшелігіне, оларда руға енетін ру тармақтары қоса айтылады. 
Мысалы, Атығай руы жөнінде оның Арғын тайпасының бір 
саласы екендігі айтылады да, ол он екі арыс ел. Оған кіретіндер: 
«Құдайберді, Бәйімбет, Баба, Моныс, Бабасан, Бағыс, Ақкиік, 
Құлансу, Қойлы, Есентаңырық, Майлыбалта, Жауғаш»,- деп 
жазылады40. Энциклопедияның әр томында әрбір рудың құрамына 
енетін ру тармақтары жөніндегі мәліметтердің Арғын тайпасының 
шежіресін жазуда тигізген көмегінің өте көп болғандығын айтып 
өтуге міндеттіміз. 

Осы Кеңес дәуірінде жазылған тарихи-этнографиялық 
зерттеулермен қатар қазақтың жазушылары мен журналистерінің 
өлкетанулық, ғылыми-танымдық, әдеби сипаттағы, сондай-ақ 

37 Муканов М.С. Этнический состав и расселение казахов Среднего Жуза. 
-50-51-б.

38 Қазақ Совет Энциклопедиясы. Т.1. – Алма-Ата, 1972. -450-451-б. 
39 Қазақ Совет Энциклопедиясы. Т.1. -566-б.; Т. 6. Алма-Ата, 1975. -449, 479, 

508-б.; Т. 7. – Алма-Ата, 1975.; Т. 7. – Алма-Ата, 1977. -469, 554-б.; Т. 9. – Алма-
Ата, 1978. -230, 169, 300-б. 

40 Қазақ Совет Энциклопедиясы. Т.1. -566-б.
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қазақтың ақын-жырауларының шығармашылықтары туралы 
жазған еңбектерінде қазақ ру-тайпаларының шежіресіне қатысты 
материалдар жүйелі түрде болмаса да кездесіп жатады. Өресі 
кең, қиялы ұшқыр, қаламы жүйрік жазушы-журналистердің 
шежірелік материалдарының бір ерекшелігіне – олардың ел ішін 
аралап, өздеріне қажетті материалдарды көнекөз қариялардан 
тікелей сұрастыру арқылы жинауы жатады. Біз бұл жерде барлық 
жазушылардың еңбектеріндегі шежірелік материалдарды талдап 
жатпаймыз, тек солардың бірнешеуіне ғана тоқталып өтеміз. 
Академик-жазушы Сәбит Мұқанов өзінің «Халық мұрасы» атты 
еңбегінде жалпы шежіре мәселесіне тоқталып, оның ішінде қазақ 
шежіресі туралы теориялық және методологиялық негіз боларлықтай 
ой-пікірлер айтады. Ал «Қазақ шежіресі» атты тараушада Мәшһүр 
Жүсіп Көпеевке сүйене отырып, Арғын тайпасының шежіресіне 
қатысты өзінің тұжырымдарын білдіреді41.

Қазақстанға белгілі жазушы-этнограф Ақселеу Сейдімбеков те 
өзінің «Күңгір-күңгір күмбездер» атты еңбегінде қазақ шежіресіне 
қатысты тұщымды ойлар білдіреді. Сондай-ақ өзінің этнографиялық 
зерттеулерінің нәтижесін осы еңбекте жариялайды. Әсіресе, 
автордың Жошы ханның мавзолейіндегі кірпіштерде сақталған 30-
дан астам ру таңбалары жөніндегі ой-пікірі өте қызықты. Автор бұл 
таңбалардан Найман, Арғын, Уақ, Керей, Дулат, Тарақты, Табын 
сияқты ру-тайпалардың белгілерін анықтап, үш жүздің басты 
руларының мазар құрылысына қатысқандығы жөнінде қорытынды 
жасайды42. 

М.Мағауиннің XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті 
өкілдерінің өмірі мен шығармашылығына арналған ғылыми 
зерттеу еңбегінде нақты бір тұлғалардың шыққан тегі, оның руы 
жөніндегі қолданған деректері мен мәліметтері шежіре жазу 
барысында бізге қосымша болса да  жәрдем береді43. Дәл осындай 
сипаттағы еңбекке Нысанбек Төреқұлұлының «Қазақтың 100 би-
шешені» атты кітабы жатады. Бұл еңбекте Әнет, Жәнібек, Бұхар, 
Кеңгірбай, Құнанбай және тағы басқа арғыннан шыққан билердің 

41 Мұқанов С. Халық мұрасы (Тарихтық және этнографиялық шолу). – 
Алматы, 1974. -22-23-б.

42 Сейдімбеков А. Күңгір-күңгір күмбездер: Сұлулық туралы сырлар. – 
Алматы, 1981. -81-б. 

43 Мағауин М. Ғасырлар бедері. Әдеби зерттеулер. – Алматы, 1991. -432-б.
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өмірі мен олардың ел аузында қалған өнегелі, ұтқыр сөздерінде 
шежіреге қатысты мол деректер табылады44.   

6. Ру-тайпалар шежіресін ғылыми тұрғыда жазу барысында 
қажетті материалдардың келесі бір тобын өткен ғасырдың 90-
жылдарының басынан бастап, қазіргі күнге дейін баспалардан жеке 
кітап түрінде шығып жатқан қазақ шежірешілерінің еңбектеріндегі 
деректер мен мәліметтер құрайды. Бұл топтағы материалдарға 
кеңірек сипаттама беріп өтсек дейміз. Неге десеңіздер, 
шежірешілердің көпшілігі кәсіби тарихшы болмағандықтан, 
базалық тарихи білімді меңгермегендіктен тарихи болмыс фактілері 
мен тарихи деректер, тарихтың ортақ және жеке заңдылықтары, 
қарапайым ғана ғылыми түсініктер мен ұғымдар жөнінде шатасып 
жатады. Олар деректерге ғылыми талдау жасамай, оларды 
сараптамай өздерінің тұжырымдарын қалыптастырады. Шикілеу 
деректердің, жалған фактілердің, өтірік мәліметтердің, жартылай 
шындыққа, жартылай аңызға негізделген материалдардың ғылыми 
тұжырым жасауға жеткіліксіз екендігі баршаға аян. Оларға сүйеніп 
жасалған тұжырымдардың сіріңкенің бос қорабынан салған 
ғимараттай, уақыт сынына төтеп бере алмайтындығы тағы да 
белгілі. Мұндай тұжырымдар қалың оқырманды шатастырып қана 
қоймай, оларды тарих жөнінде теріс жолдарға итермелейді. Сол 
себепті де ол өте қауіпті болып саналады. 

Дей тұрсақ та, шежірешілердің материалдарында көптеген 
құнды мәліметтер кездесіп жатады. Шежірешілер өздерінің 
тайпасы, руы, ру тармағы, аталар мен әулеттері жөнінде көптен бері 
ізденген, сұрастырған, жиған мәліметтерін қазіргі күнгі ұрпақтарға 
дейін тарқатып жазады. Белгілі бір рудан шыққан тарихи тұлға 
туралы сол рудың өкілінен артық ешкім біле бермейді. Тарихи 
тұлғамен сол ру адамдары мақтанады, мақтан етеді, тіпті кейде 
өздерінің ұранына айналдырады. Сол тарихи тұлғаға қатысты 
әртүрлі оқиғалар, әңгімелер атадан балаға, одан келесі ұрпақтарға 
беріліп отырады. Шежірешілердің көпшілігі ел ішінде, халық 
арасында тұратындықтан, белгілі бір тарихи тұлғаға қатысты 
мұндай мәліметтер шежірешілер еңбектерінде көп кездеседі. 
Сондықтанда шежіре жазуда осындай сипаттағы деректердің 
құндылығын жоғары деп санаймыз.

44 Төреқұлұлы Н. Қазақтың 100 би-шешені. – Алматы, 1995. -384-б.
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Қазақ халқы – шежіресі өте бай халық. Кеңес дәуірінде осы 
бай мұра тарихи дерек ретінде мойындалмай, жетім баланың күйін 
кешсе де, ел ішіндегі шежірешілер, әуесқой тарихшылар, тарихқа 
қызығушылықпен қарайтындар кеңес дәуірінің тосқауылына 
қарамай өз рулары мен тайпаларының халқының шежіресін 
жазып, қолжазба күйінде сақтады. Шежіреге қатысты материалдар 
іздестіріп жинақтады. Кеңес өкіметінің құрдымға кетуімен бөгетті 
бұзған тасқын судай, жоғарыға кенеттен шапшып атылған бұрқақ 
суындай шежірешілер де халықтың сұранымына орай шежіре-
кітаптарын көп шығарды. Соңғы 15 жыл ішінде жарыққа шыққан 
шежіре-кітаптарының санын білу өте қиын. Біздің ойымызша, 
олардың саны 100-ден асып жығылатын сияқты. 

Ал енді Арғын тайпасының шежіресіне қатысы бар шежіре-
кітаптарға келсек, олардың қатарына Ж.Бейсенбайұлының, 
С.Толыбековтың, З.Сәдібековтың, М.Сәрсекеевтің, Ібірахым 
(Жақан) Ісләмұлының, Т.А.Еңсебаевтың, Е.Саққұлақұлының, 
Молдабек Жанболатұлының еңбектері жатады45. Алғашқы үш 
автордың еңбектерінде бүкіл қазақ халқының құрамындағы ру-
тайпалармен бірге, Арғын тайпасының шежіресі жалпылама түрде 
айтылып өтілсе, соңғы авторлардың шежіре-кітаптарында Арғын 
тайпасының құрамындағы Қаракесек, Тарақты, Алтай, Қанжығалы 
секілді рулардың шежіресі арнайы түрде қарастырылады. Жеке 
бір рудың шежіресіне арналып жазылған еңбектер бір мезетте 
немесе бір жылда жазылған дүниелер емес. Көзі ашық, көкірегі 
ояу ел ішіндегі азаматтар өз тайпаларының шежіресіне қажетті 
деректерді ондаған жылдар бойы тірнектеп жинақтайды. Сондай-
ақ ауыл арасы мен ел ішіндегі шежірені жақсы білетін адамдардан 
олардың ата-тегі туралы материалдарды да жинақтайды.

Шежірешілердің өз сөздеріне көңіл қойсақ, олар деректерді 
қай кезден бері, қалай жинағандығы жөнінде: «...Өз басым бұған 

45 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі (Ғылыми дәйектер мен «Ана тілі» 
газетіне түскен қалың шежірелік мәліметтер негізінде жасалған). – Алматы, 
1994. -160-б.; Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – Алматы, 1992. -144-б.; Сәдібеков 
З. Қазақ шежіресі (Жауапты ред. Ш.Құрымбайұлы). – Ташкент, 1994. -144 
-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – Алматы, 1995. -272 
-б.; Ібірахым (Жақан) Ісләмұлы. Алтай шежіресі. – Қарағанды, 1997. -165-б.; 
Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – Павлодар, 2004. -494-б.; Саққұлақұлы 
Е. Өмір шежіресі (Қолжазба түрінде сақталған). – Алматы, 2005. -176-б.; 
Жанболатұлы М. Тобықты – Шыңғыстау шежіресі. Үш томдық. Бірінші том. 
2004 ж. – 520-б.; Екінші том. 2004. -242-б.; Үшінші том. 2004. -560-б.
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ертерек, қырық жасқа аяқ басқан кезден ойланғанмын... Содан 
бері арғын қауымдастығы жайында там-тұмдап жиналған деректер 
қолжазба күйінде қалса да, бір әжетке жарар деген үмітпен 
жүйеленіп, іріктеле де берген-ді.

Алайда заман өзгерді, бұл еңбектің де жарық көретін күні туды. 
Бұдан үш жыл бұрын мен шежіренің қолжазбасын жер-жердегі 
есті азаматтарға, ата-баба таралымын жақсы білетін қарттарға 
көрсетіп, тексеруден өткіздім. Көкірегінде ұлттық сезімі қанық та 
ояу кәрі-жасқа хаттар жазып, қосымша деректер сұраттым. Соның 
нәтижесінде менің қолыма жекелеген ру иә аталарды таратқан 
қожазба шежірелер (оларды кітабымда «Ауызекі шежірелер» деп 
атадым) көптеп түсе бастады, кейбір рулар бойынша 5-6 нұсқадан»,- 
дейді Медеу Сәрсекеев 46.

Ал Алтай руының шежіресін жазған І.Ісләмұлы: «Алтай 
шежіресі» - көп жылдар бойы жүздеген адамдардан ауызша 
сұрастырып, жоғалып кеткен мәліметтерді тірнектеп жинап, әртүрлі 
деректерден құрастырылған туынды»,- деп жазса47, «Қанжығалы 
шежіресінің» материалдары «жиырма шақты жыл тірнектеп ел 
арасында жиналғандығы» айтылады48.

Көріп отырғанымыздай, шежіре авторларының деректер 
жинақтаудағы еңбектері қандай ауыр болса, мәліметтерінің 
ғылыми құндылығы да сондай салмақты болып келеді. Сол 
себепті де біз, Арғын тайпасының жекелеген руларына қатысты 
шежірелік материалдарды жалпы Арғын шежіресінің негізгі, басты 
деректерінің бірі деп есептейміз.

7. Қазақ ру-тайпаларының шежіресін құрастыруда аса қажетті 
деректер мен мәліметтердің тағы бір тобын ел аузындағы шежірелік 
сипаттағы тарихи аңыз-әңгімелер, өлең түрінде айтылатын 
шежіре-дастандар, сондай-ақ ақын-жыраулардың өлеңдері 
мен жырлары, айтыстары құрайды. Бұл топтағы материалдар 
шежіре-дастандардан басқалары ру-тайпалардың шежіресін 
жазуда қосымша жәрдем береді. Өйткені бұл материалдар тікелей 
шежіреге арналмағандықтан, онда тек белгілі бір рудағы тұлғалар, 
рудың тармақтары, аталары ғана жырланады. Олар біз үшін қажетті 

46 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – Алматы, 1995. -3-б.
47 Ібірахым (Жақан) Ісләмұлы. Алтай шежіресі. – 4-б.
48 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 3-б.
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жерінде белгілі бір рудың тармақтарын нақтылау, толықтыру, 
пысықтау, дәлелдеу үшін өте қажет.

Қазақ халқының шығу тегі жөнінде ХІХ-ХХ ғасыр басында 
ел аузында екі түрлі айтылып жүрді. Олардың біріншісі бойынша, 
қазақ халқы басқа да түркі тілдес мұсылман қауымы секілді 
Ансарыдан таратылады. Бұған ХІХ ғасырдың екінші жартысында 
қажылыққа барған бір топ қазақтардың Меккеден алып келген 
шежіресі негіз болады. Бұл туралы Шоңбай Жұбанұлы (1889-1960) 
өзінің «Шежіре-дастанында»:

  «Құнанбай, Мырқы, Шабден, Досжан хазірет,
  Меккеден шежірені келген алып.
  Сарапқа салыстырып қарағанда, 
  Осыны өзгесінен көрдім анық.
  Бастадым Ансарыдан бермен қарай,
  Аңдатып ата жолын ескі тарих»49, – деп жырлайды.

Ш.Жұбанұлы секілді Қуаныш Баймағанбетов, Әлиакбар 
Жұматаев, Сақтаған Есмаханов өздерінің шежіре-жырларында 
қазақтың түп негізін осылайша бастап, Алашқа әкеп тірейді де, 
одан әрі шежіреші Алаштың үш баласымен байланыстырады50.

ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасыр басында қағаз бетіне түсірілген 
ел аузындағы тарихи аңыз-әңгімелерде қазақ ру-тайпаларының 
шығуы Үйсін батырдан (Ұлы жүз), Болат қожадан (Орта жүз) және 
Алшын мырзадан (Кіші жүз) басталады51. Бұдан басқа нұсқаларда 
қазақ халқы – Байшора, Жаншора, Қарашорадан немесе Ақарыс, 
Жанарыс, Бекарыстан таралады52.

49 Шоңбай Жұбанов. Шежіре-дастан. – 1-2 бб. Х.М. Ғабжалиловтың жеке 
мұрағаты.

50 Қуаныш Баймағанбетов. Шежіре. – 6-б. Х.М. Ғабжалиловтың жеке 
мұрағаты.; Әлиакбар Жұматаев. Шежіре. – 11-б. Х.М.Ғабжалиловтың жеке 
мұрағаты.; Сақтаған Есмаханов. Қазақтың шежіресі. – 7-б.; Х.М.Ғабжалиловтың 
жеке мұрағаты.

51 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. // 
Живая старина. – Петроград, 1917. -54-56-б.

52 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – СПб., 1897. -394-395-б.; Әбубәкір 
Кердері. Қазағым. Өлең, толғаулар, айтыс, жырлар. Алғы сөз, түсініктемелерін 
жазып, баспаға әзірлеген филология ғылымының кандидаты Қабиболла 
Садықов. – Алматы, 1993. -255-256-б.
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Халықтың шығу тегі туралы бұл деректер өз кезеңінде тарихи 
білім ретінде қоғамның сұранысына сай келгенімен, тарих 
ғылымының талаптарына жауап бере алмайды. Сол себепті де, 
біз, мұндай материалдарды ғылыми негіздегі шежіреге дерек 
ретінде қолданбаймыз. Дегенменде, кейбір нұсқаларда шежіре 
басы жоғарыдағыдай жолмен басталады да, одан әрі әр ру-тайпаға 
келгенде олардың бөлімдері, рулары мен тармақтары жақсы 
өрбітіледі. Бұған мысал ретінде Шоңбай ақынның, Қуаныш 
Баймағанбетовтың, Әлиакбар Жұматаевтың және тағы басқа ақын-
жыраулардың шежіре-дастандарын айтуға болады.

Бұл аталған ақындардың шежіре-жырларында негізінен Кіші 
жүз руларының шежірелері нақты таратылады да, Ұлы жүз бен 
Орта жүз руларының тармақталуы жалпылама түрде айтылып 
өтіледі. Шоңбай ақын Орта жүз руларын: 

  «Баласы алтау дейді,- Жанарыстың»
  Үлкенін Момынқожа қояды – есімін.
  Момыннан – Ақжол менен Алатай деп,
  Айтады білгендерін әрбір тұстың.
  Ақжолдан – Арғын туып, іргелі ел боп
  Атағы Орта жүзде болған – ұстан»53, – деп толғайды.

1965 жылы «Жазушы» баспасы ХІХ-ХХ ғасыр басындағы қазақ 
ақындары айтысының материалдарын ғылыми түсініктемелерімен 
үш том қылып басып шығарды. Осы томдардағы «Шөже мен 
Кемпірбай», «Шөже мен Жәмшібай», «Шөже мен Балта», 
«Кемпірбай мен Жәмшібай» және тағы басқа ақындардың 
айтысында өте қысқа болса да, Арғын шежіресіне қатысты деректер 
ұшырасады54. 

Жалпы алғанда, бұл топтағы материалдардың ру-тайпалар 
шежіресін ғылыми тұрғыда жазуда өзіндік рөлі бар. Олардың 
маңызы, әсіресе, нақты бір рудың тармағындағы аталардың 
тарқатылуын жазарда арта түседі. Біз Арғын тайпасының 

53 Шоңбай Жұбанов. Шежіре-дастан. -8-б. Х.М. Ғабжалиловтың жеке 
мұрағаты.

54 Айтыс. (Айтыстар туралы мақала. С.Мұқановтікі). Бірінші том. – Алма-
Ата, 1965. -78, 87-89, 91-92, 94, 95-97-б. Айтыс. Екінші том. – Алма-Ата, 1965. 
-664-б.
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құрамындағы рулардың бұтақталуы мен тармақталуын көрсетерде 
оларға сілтеме жасап, қолымыздағы бар деректер негізінде 
түсініктемелер береміз.

8. Қазақ ру-тайпаларының шежіресін құрастыруда, оның ішінде 
өзіміз қарастырып отырған Арғын шежіресін жазуда қажетті 
материалдардың келесі бір тобын мерзімді басылымдарда, қазақ 
тіліндегі газеттер мен журналдарда жарияланған мақалалардағы 
деректер құрайды. ХХ ғасырдың 90-жылдарының басынан 
бастап тарихымызға деген сұраныстың күрт өсуіне байланысты 
Алматыда шығатын Республикалық газет-журналдардан бастап, 
облыстық, аудандық газеттерде ру-тайпа шежіресіне, белгілі 
бір тарихи тұлғаның өміріне, мерейтойына байланысты орасан 
көп материалдар жарық көрді. Біз сол материалдар ішінен осы 
жерде Арғын шежіресіне қатысты бірнешеуін ғана айтып өтсек 
дейміз. Олардың қатарына «Егемен Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», 
«Орталық Қазақстан», «Арқа ажары», «Азия Транзит», «Таң-
Шолпан» секілді басылымдарда жарық көрген Ағыбай батыр, 
Шақшақ Жәнібек, Базар батыр, Қамен би, Шерубай батыр, Диа 
қажы, Олжабай батыр, Бұхар жырау және тағы басқа көптеген 
тарихи тұлғалар жөніндегі мақалалар жатады55.

9. Шежіре жазуда қажетті материалдардың келесі бір тобына 
жекелеген адамдардың өз әулетінің, аталығының, руы мен 
тайпасының тармақталуы туралы жазған қолжазбалары құрайды. 
Бұл топтағы материалдардың артықшылығы мен ерекшелігіне 
қолжазба авторларының өз шежіресін 8-10 атаға дейін дұрыс 
көрсете білуі мен ру, ру тармағы, аталықтар мен әулеттердің 
бұтақталуын дұрыс айта білуі жатады. Арғын шежіресін жазу 

55 Бұқар жырау Қалқаманұлы. // Орталық Қазақстан. 1992 ж. 11 қыркүйек.; 
Мұқатқызы С. Базар батыр. // Орталық Қазақстан. 1992 ж. 17 шілде.; Қайырбеков 
Ғ. Шақшақ Жәнібек қайда қалды? // Қазақ әдебиеті. №9.  1992 ж. 28 ақпан.; 
Жүнісұлы К. Диа қажы. // Қазақ әдебиеті. 15 қаңтар. 1993 ж.; Дәуітұлы С. Байдалы 
би. // Қазақ әдебиеті. 4 маусым. 1993 ж.; Қашқышов Ж. Абылайдың жауға шапқан 
қос батыры. // Азия транзит. №11 (20). Қараша, 2001 ж.; Каренов Р. Жауына ойран 
салған Шерубай батыр. // Азия транзит. № 1. қаңтар, 2001 ж.; Каренов Р. Тау 
алыстаған сайын айқын көрінеді. // Азия транзит. №6. маусым. 2001 ж. Рақым Б. 
Ала тулы – алып батыр. // Азия транзит. №9. Қыркүйек, 2001 ж.; Каренов Р. Қамен 
би. // Азия транзит. №2. ақпан, 2001 ж.; Қажыбай Т. Орынбай ақынның даулы 
жауабы. // Арқа ажары. 16 наурыз, 2002 ж.; Кәрім Ілиястегі. Үкілі ақын Ыбырай 
Сандыбайұлы хақында. // Арқа ажары. 12 ақпан, сейсенбі, 2002 ж.; Шөжентегі Ж. 
Ақжолтай Ағыбай батыр – халық батыры. // Азия транзит. №8 (29). Тамыз, 2002 ж.
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барысында, біз, төменде көрсетілген адамдардың шежірелік 
қолжазбаларын пайдаланғанымызды айтып өтуді жөн көріп 
отырмыз. Олар мыналар:

1. Жәкішев Скан – қажы. Шежірешінің  Арғын – Мейрам – 
Қуандық – Алтай – Көзей – Тоқа – Бесім тармағы жөніндегі шежірелік 
кестесінің қолжазбасын бізге тарих ғылымдарының кандидаты, 
Қазақ Еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясының ғылыми 
істер жөніндегі проректоры Сәуле Әукенқызы Жәкішева тапсырды.

2. Байназаров Ғалым - қаржыгер, қоғам қайраткері. 1944 
жылы бұрынғы Торғай облысында дүниеге келген. Ол Арғынның 
Шақшақ және Сарыжетім руларының басты аталықтарының 
таралуы жайында мәліметтер жеткізді

3. Майтанов Бақытжан Қауасқанұлы – филология ғылым-
дарының докторы, профессор ҚР Гуманитарлық Ғылымдар 
Академиясының академигі, Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың 
лауреаты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
филология факультетінің кафедра меңгерушісі. Ол бізге Арғын – 
Мейрам – Қуандық – Алтай – Сайдалы – Арыстан – Мамадайыр 
аталығының қысқаша шежірелік нұсқасын және осы аталықтан 
шыққан белгілі адамдар туралы мәліметтер берді. 

4. Төкешев Нығметолла Жұмкейұлы - соғыс және еңбек 
ардагері. 1926 жылы Қарағанды облысының бұрынғы Қу 
ауданындағы Мыржық ауылында дүниеге келген. Қаракесек 
руының шежіресіне қатысты материалдар, ақыл кеңестер берді.

5. Сейдімбек Ақселеу – (1942-2009) – белгілі этнограф, 
жазушы, шежіреші, фиолология ғылымдарының докторы, 
профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты. Арғынның Тарақты руларының тарихына, шежіресіне 
қатысты кеңестер, материалдар берген.

6. Боранқұлов Қанат – инженер-механик. 1959 жылы 
Қарағанды облысы, Шет ауданы Ақшатау ауылында дүниеге келген. 
Қаракесек руының шежіресін жазу барысында ақыл-кеңестер 
беріп, өзінің «Керней-Шаң шежіресін» және осы руға қатысты т.б. 
материалдарын тапсырды.   

7. Смағұлов Аңғар – 1957 жылы Қарағанды облысы, Шет 
ауданы Ақшатау ауылында дүниеге келген. Тұрсынбек Жақсыбайұлы 
жинастырған Қаракесек-Сарым шежіресін әкеліп берді.
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8. Баталов Әзизбек Ғаббасұлы 1941 жылы Бұхар облысы, 
Тамдыбұлақ ауылында дүниеге келген. Қанжығалының Анда 
руын таратуға ақыл-кеңес берді әрі әкесі Баталов Ғаббас 
Сейітбатталұлы жинастырған материалдарды тапсырды. 

9. Ыбырай Саят - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 2 курс 
магистранты. Ол бізге Қарауыл руының шежіресіне байланысты 
материалдарын берді.

10. Шежіре құрастыруда материалдардың келесі тобын ауызша 
түрде алынған материалдар құрайды. Ғылымда ауызша түрде 
мәлімет берген адамды – информатор деп атайды. Арғын шежіресін 
жазу  барысында мынадай информаторлар бізге ауызша мәліметтер 
беріп, өздерінің кеңестерін ұсынды. Олар:

1. Смаилов Жолдасбек Бекмағамбетұлы –  зейнеткер. 
Техника ғылымдарының кандидаты, инженер-металлург. 1935 ж. 
дүниеге келген. Қаракесек руын таратуға ақыл-кеңестер берді. 

2. Амандықов Яһуда – зейнеткер. 1935 жылы дүниеге келген. 
Ә.Қашаубаев атындағы қоғамдық қордың президенті. Тарақты руы 
бойынша ақыл-кеңестер мен ауызша мәліметтер берді.

Сөйтіп, біз, Арғын шежіресіне қатысты материалдарға қысқаша 
түрде сипаттама бере келе, төмендегідей тұжырымдар жасаймыз.

Біріншіден, кез келген ру-тайпаның шежіресін жазардың 
алдында сол тайпаның тарихына, рулық құрылымына, шежіресіне, 
сол тайпадан шыққан тарихи тұлғаларға, олардың өміріне қатысты 
деректер мен мәліметтерді мол жинастырып, оларды ғылыми 
тұрғыда талдау, салыстыру қажет деп санаймыз.

Екіншіден, Арғын шежіресіне қатысты материалдарды 
деректанулық тұрғыдан талдап, оларды шартты түрде он топқа 
бөлдік те, әр топқа қысқаша тоқталдық. Сол арқылы өзімізге 
қажетті мәліметтердің негізгілері мен қосымшаларын, нақтылары 
мен жалпыларын анықтадық.

Үшіншіден, дерек мәліметтеріне шолу жасау барысында оларда 
аз да болса, бірнеше ауытқушылықтардың, қайшылықтардың бар 
екендігіне көзімізді жеткіздік. Олардың көбі негізінен тайпаның 
ішіндегі рулардың атауына, тармақтарының саны мен аталуына, 
шежірелік жүйеде орналасуына байланысты боп келеді.

Төртіншіден, басқа ру-тайпалардың шежіресіне, шежірелік 
материалдарымен салыстырғанда Арғын шежіресінің мәліметтері ел 
аузында жақсы және өте көп сақталған, кейбір руларының шежіресі 
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жеке кітап болып шыққан. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, 
бұған дейін жазылған кейбір тайпалардың шежіресіне қатысты 
материалдардың аздығынан, тапшылығынан қиыншылықтарға тап 
болсақ, Арғын шежіресіне қатысты материалдардың өте көптігі 
мен оларды игерудің күрделілігі көп қиындықтар туғызды.

Жалпы алғанда, Арғын шежіресін  ғылыми тұрғыда жазуға 
қажетті мәліметтер мен деректер өте жеткілікті деп есептейміз. 
Олай болса, енді Арғын шежіресіне кіріселік.

§ 2. Арғын құрамындағы тайпаларға сипаттама

М.Тевкелевтің деректері бойынша, XVIII ғасырдың бірінші 
жартысында Орта жүздің күшті56, М. Тынышбаевтың есептеуі 
бойынша, ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасыр басында Орта жүздің 
сан жағынан ең көп57 және шежірелік материалдар мен Орта 
жүздің ру-тайпалық жүйесінде «ноқта аға» болып есептелетін 
Арғын тайпасының, оның құрамындағы рулар мен ру 
тармақтарының шежіресі ғылыми түрде болмаса да, танымдық 
сипатта салыстырмалы түрде біршама жақсы жазылған. Біз, 
Арғын шежіресін жазар алдында бірден әр рудың таралуына 
кіріспес бұрын, Арғын шежіресіне қатысты жалпы мәселелер 
жөнінде өзіміздің пікірлерімізді айтып өтсек дейміз. Арғынның 
ортақ ұраны, таңбасы, әр рудың жеке ұрандары, сондай-ақ 
Арғынға енетін рулар саны, олардың тайпалық құрылымдағы 
алатын орны сияқты мәселелер әрбір тайпа шежіресінің ортақ 
мәселелеріне жатса керек. Біз, қолымыздағы барлық деректер 
мен мәліметтерге, шежірені жақсы білетін жекелеген адамдардың 
кеңес-бағдарларына сүйене отырып, осы ортақ мәселелерді 
қарастырамыз.

Алдыменен Арғын тайпасының ұраны мен таңбасына тоқталып 
өтелік.

Н.И. Гродеков, М. Тынышбаев, С. Аманжолов, М. Мұқанов 
және тағы басқа зерттеушілер Арғын тайпасының ортақ ұраны – 

56 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). – 407-б.

57 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. – 63-б. 
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«Ақжол», таңбасы - (көз) екендігін айтып өтеді58. Сонымен бірге 
осы аталған авторлар «Ақжолмен» қатар Арғындар «Қарақожа» 
ұранын қолданатынын ескертеді. Н.И. Гродеков өзінің еңбегіндегі 
«Қосымшалар» атты бөлімде Керей, Уақ тайпаларының ұраны 
туралы түсініктемесінде: «Ұрыста арғындар сияқты Ақжол 
(Аманжол), ал бәйгелерде өздерінің пірінің немесе арғы бабасының 
есімі – Қарақожаны ұран етіп қолданады»,- деп жазады59. Сондай-
ақ Н.И.Гродеков, С.Аманжолов «Ақжолдың» жанына жақша ішінде 
«Аманжол» атауын қосып отырады. М.Мұқанов «Аманжол» ұраны 
жөнінде: «Арғындардың ертеректегі ұраны Аманжол, ал кейіннен 
Ақжол болған, - деп жазады»60. Автор бұл пікірін ешбір дерекке 
негіздемегендіктен, бізге ол сенімсіздеу көрініп тұр.

Біз, қолымызда бар шежірелік материалдар мен соңғы кездері 
жарық көрген шежіре-кітаптарды талдау, саралау барысында 
«Аманжол» ұранының шығу себебін анықтадық. Бұл ұран – 
Арғын құрамындағы «Тоқал-арғын» немесе «Кіші арғындар» 
деп аталатын рулар тобының рулық ұраны. Шежірелерде 
Аманжолдың шығу тегі: «Арғын бабамыз 106 жасында бір тоқал 
алған, аты – Айнакөз. Онан туған баланың атын Танбыссопы 
қойған. Танбыссопыдан – Үсенбай, Елемес. Елеместен – Ериман, 
бұл Ериманнан – Шағыр, Бөлтірік. Шағырдан Ақай, Жолдыбай, 
Тағышы, Аманжол, Сомжүрек!»61, – деп көрсетіледі. Аманжолдың 
өзі заманында батыр болған болуы керек, оның ұрпақтарының бәрі 
де батырлығымен тарихта қалған. Оның немересі атақты, бүкіл 
елге белгілі – Шақшақ батыр, Шақшақтың баласы – Қошқар батыр, 
оның ұлы – Қошқарұлы Жәнібек батыр.

Біздің ойымызша, Н.И. Гродековқа мәлімет берушілер 
«Ақжол» ұранымен қатар, Аманжолды да Арғынның ұрандарының 
бірі ретінде берген. Кейіннен оны С. Аманжолов «Ақжол» мен 

58 Гродеков Н.И.  Киргизы и каракиргизы Сыръ-дарьинской области. Том 
первый. Юридический бытъ. – Ташкент, 1889. Приложения № 1. -2-б.; Тынышпаев 
М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. – 29-б; Аманжолов С. 
Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч. 1. – 13-б.; Муканов М. 
Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. – 53-б.

59 Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыръ-дарьинской области. Том 
первый. Юридический бытъ. – Ташкент, 1889. Приложения № 1. -2-б.

60 Муканов М. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. – 
53-б.

61 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. -15-б.
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«Аманжолды» қатар қолданған. Ал қазақ шежірешілерінің 
туындыларында Арғынның ұраны ретінде бір ғана атау айтылады. 
Ол – Ақжол атауы. 

Осыларды негізге ала отырып, біз, Арғын тайпасының негізгі 
ұраны ретінде айтылатын «Аманжол» атауын қате деп есептейміз. 
Қазақ ру-тайпаларының тарихында кездесетін ортақ белгілердің 
біріне – бір тайпаның құрамындағы барлық рулар тайпалық 
ұранмен қатар, әр ру өзінің рулық ұранын да қолдануы жатады. 
Осы заңдылыққа сай, Арғын тайпасының құрамындағы рулардың 
бәрі дерлік «Ақжол» ұранымен бірге жеке рулық ұрандарды да 
пайдаланған. Біз, «Аманжол» ұранын – Арғын құрамындағы Кіші-
арғындар пайдаланатын рулық ұран деп есептейміз.

«Ақжол» ұранымен қатар айтылатын «Қарақожа» атауына да 
тоқталып өтелік.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Н.И. Гродековтың Арғын, Керей, 
Уақ тайпалары бәйге кезінде өздерінің діни көсемінің есімін, басқа 
деректер бойынша, арғы бабасының есімін ұрандап айқайлайтынын 
айтқанбыз. Ұранға айналған есім Қарақожа делінеді. Байқап 
отырғанымыздай, Арғын тайпасының барлық руларына ортақ екі 
ұран болған екен. Біріншісі – «Ақжол» - жауынгерлік ұран, ол – 
ұрыстарда қолданылса, екіншісі - «Қарақожа» бейбіт өмірдегі 
сайыстарда пайдаланылған. Мұндай қос ұранды пайдалану қазақ 
ру-тайпаларында жиі кездесіп отырады. Мысал ретінде айтар 
болсақ, Ұлы жүздің белді тайпасы Дулаттың ұраны – «Бақтияр» 
болса, оған енетін Сыйқым, Жаныс, Ботбай және Шымыр 
руларының жауынгерлік ұрандары – «Сыйқым», «Жаныс», 
«Ботбай», «Шымыр» деп аталған да, бейбіт замандағы бәйгелерде, 
сайыстарда аталған рулардың адамдары – «Ырысбек», «Төле», 
«Сәмен», «Қойгелді» атауларымен ұрандайтын болған62. 

Қарақожа есімді тұлға Арғын шежіресіне қатысты 
материалдарда, оның ішінде ел аузынан жиналған шежірелік 
деректерде, тарихи жырларда, сондай-ақ ортағасырлық жазба 
деректердің мәліметтерінде жиі кездеседі.

Г.Н. Потаниннің ел аузынан жиналған тарихи аңыз-әңгімелері - 
«Қазақ-қырғыздардың шығу себептері», «Қазақ-қырғыз халқының 

62 Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыръ-дарьинской области. Том 
первый. Юридический бытъ. Приложения № 1. -2-б.
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ру-тайпалары» деп аталады. Осы материалдардағы деректердің 
бірінің қысқаша мазмұны мынадай: «Он сан ноғайлы Ормамбет 
бидің халқы Дешті Қыпшақ даласында өмір сүріп тұрғанда, 
Түркістан аймағындағы отыз екі баулы өзбектің ішінде кішігірім 
түркі қауымы көшіп-қонып жүреді екен. Осы қауымның Үшуақ 
(Үш уық) руында Қотан бай мен Майқы би деген кісілер болыпты. 
Қотан байдың үлкен ұлы – Юсун (Үйсін) батыр, екінші ұлы – Болат 
мырза, үшінші ұлы – Алшын мырза деп аталған екен. Болат мырза 
өте қайырымды болып, барымталардан ешқандай үлес алмайды 
екен. Сондықтан оны жұрт Болат қожа деп атап кетіпті. Қазақ 
халқындағы үш жүз – осы үш ұлдан тараған ұрпақтар екен. Болат 
қожаның Аққожа мен Қарақожа атты екі ұлы болыпты. Аққожадан: 
Қыпшақ, Қоңырат; Қарақожадан: Арғын, Найман туылыпты»63. 
Ал екінші бір дерек мәліметінде Қотан байдың Үйсін, Болат және 
Алшын есімді үш ұлы болған делінеді де, жоғарыдағы мазмұнға 
ұқсас оқиға баяндалады. Болаттан: Аққожа мен Қарақожа деген 
екі ұл туады. Қарақожаның ұлдары Арғын мен Қыпшақ. Одан әрі 
Арғыннан туылған ұлдардың тарқатылуы баяндалады64.

Қарақожа туралы келесі бір деректі Мәшһүр Жүсіп Көпеев 
береді. Ол «Қазақ шежіресі» атты кітабында Қарақожа жөнінде: 
«Жанарыстың екі қатыны болыпты. Бірде-бірінің пұшпағы 
қанамай, бізге күн көру қайда, жас иісті баланы-ай деп, зарығып, 
қамығып жүрген күндерінде ойламаған жерден алты қожа кез 
келіп, қона қалыпты:

   Ой, Құдай-ай!
   Берді ғой бала беретұғын,
   Әулиелер келді ғой.
   Сыйынбасам маған серт,
   Қолдамасаң саған серт,
   Сарт болсаң садағам кет»,-

деп алтауына алты қой сойыпты. Кір-қоңдарыңды жудыр, 

63 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки 
-56-б.

64 Сонда, – 61-б.
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аттарыңды тынықтыр. Осы қойлардың етін жеп тауыспай 
жібермеймін деп. Сонда қожалар мұның шын құлап, ықылас 
қылған пейіліне риза болып, осы алтауымыз да атымызды бердік, 
алты ұлға ата боласың деп баталарын беріпті. Аттары Қарақожа, 
Аққожа, Ақтамбердіқожа, Дарақожа, Есімқұлқожа, Қосымқожа! 

Сонан соң қатындары буаз бола бастап, бәйбішеден төртеу, 
тоқалдан екеу туыпты. Алтауына алты қожаның атын қойыпты. 
Бәйбішеден туған төрт бала: Қарақожа, Аққожа, Ақтамбердіқожа, 
Дарақожа, Қарақожадан арғын, Аққожадан найман, Ақтамбер-
діқожадан қыпшақ, Дарақожадан қоңырат, тоқалдан туған 
Есімқұлқожа, Қасымқожаның біреуінен – керей, біреуінен – уақ65, 
– деп баяндайды.

Осы дерек мәліметі кейінгі жылдарда жарық көрген Арғын 
және оның құрамындағы әр рудың жеке шежіресінде қайталанып 
отырады. Жалпы, Қарақожа жөнінде осы айтылған мәліметтердегі 
деректерге қайшы келер басқа деректер жоқ. Қорыта айтқанда, 
шежірелік материалдарды талдау арқылы біз, Қарақожаның 
Арғынның әкесі екендігіне көзімізді жеткізіп отырмыз. А. 
Сейдімбек шежіре еңбегінде «Жанарыстың баласы – Қара, оның 
ұлдарының бірі – Арғын», - делінеді де, одан әрі автор «Қараны 
біраз шежіреде – Қарашор батыр, Қарақожа деп те атайды»,- деп 
нақтылай түседі66. Өзі батыр болып қол бастаса, қожа атанып рухани 
көсем болса, бүкіл арғындар өздерін Қарақожадан тарағанбыз деп 
есептесе, онда Қарақожа есімінің Арғын тайпасының ұранына 
айналғанын білудің ешбір қиындығы жоқ. Біздің ойымызша, 
Қарақожа ұраны – Арғын тайпасының Ақжолға дейінгі ұраны 
болған. Біз, мұндай тұжырымға шежірелік материалдарды талдау 
арқылы келіп отырмыз. 

Енді тарихи жырлар мен жазба деректердегі Қарақожа есімді 
тарихи тұлғаға назар аударып көрелік.

1358-1419 жылдары өмір сүріп, өмірінің соңғы 40 жылдық 
кезеңінде Алтын Орданың саяси тарихында терең із қалдырған, 
алып империяның уақытша билеушісі болған және Ноғай 
Ордасының қалыптасуында маңызды рөл атқарған маңғыт биі 
– Едіге жөнінде жазба деректерде де, ауызша әдебиеттерде де 

65 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. - 13-14-б.
66 Тарақты Ақселеу (Сейдімбек А.) Балталы, бағаналы ел аман бол! 

(Шежіре). – Алматы, 1993. -86-87-б.
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материалдар өте көп. Сондай материалдардың біріне – «Едіге» 
туралы жыр, дастан, эпостар жатады. Қазіргі күнде бұл жырдың 
20-ға жуық нұсқасы белгілі67. 

Едіге туралы жырдың Ш.Уәлиханов нұсқасы мен Қ.Сәтбаев 
нұсқасында Алтын Орда ханы Тоқтамыстың (1380-1395 ж.) тоғыз 
батырының, әрі кеңесшісінің бірі, Арғын тайпасының бегі – 
Қарақожа батырдың есімі ұшырасады68. Жырдың басты кейіпкерлері 
– Едіге мен Тоқтамыс. Бұл екі тұлғаның тарихтағы орны мен 
рөлі анықталып, айқындалған. Алтын Орда тарихында Тоқтамыс 
ханның билік құрған жылдары Едіге би оның қарсыластарының 
бірі болып, Ақсақ Темір жағына шығады. Ал 1395-1419 жылдары 
аралығында Едіге алғашында Тоқтамыспен, одан кейін оның 
ұлдарымен күрес жүргізгендігі жазба дерек мәліметтерінде жақсы 
сақталған.

Жырдағы басты тарихи тұлғалар мен олардың арасындағы 
күрестерге қарап, жыр оқиғасының XIV ғасырдың соңғы XV 
ғасырдың алғашқы ширегінде болғандығын анықтау еш қиындық 
туғызбайды. Олай болса, арғындардың басшысы, әрі батыры 
Қарақожа да Едіге мен Тоқтамыстың замандасы болған. Ол 
жырда: 

   «Көшкенде көшін айланған,
   Өткір семсер байланған,
   Жау қарасын көргенде
   Жауар күндей торланған.
   Кетер құстай сайланған
   Бір Алладан қашан да
   Тілек тілеп зарланған
   Арғындардың басы едің
   Қарақожа батырым!»69 – деп суреттеледі  
Тоқтамыс ханның тоғыз кеңесшісі, әрі биі мен батыры кімдер 

болған десек, олар – Құдайберді батыр, Мүйтен тайпасының 
өкілдері қос Дәулет батырлар, Қара қыпшақ Қобыланды батыр, 
Уақ батыр, Шуақ батыр, Кеңес ұлы Кеңжанбай, атақты Сыпыра 

67 Едіге батыр жыры. Қ. Сәтбаев жариялаған нұсқасы. – Алматы, 1996. – 
351-361-б.

68 Сонда, – 57-89-б. 
69 Бұл да сонда, – 89-б.
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жырау және біз әңгіме етіп отырған Қарақожа батыр.
Жоғарыдағы тоғыз жолдық суреттеуден Қарақожаның тек 

батыр ғана емес, сонымен бірге әулие немесе пір, ишан сияқты 
дінбасы болғандығын білуге болады. Оған:

   «Бір Алладан қашан да,
   Тілек тілеп зарланған
   Арғындардың басы едің»,- 
деген жолдар дәлел болады. Жоғарыда айтылған ойларымызды 

түйіндей келе, «Едіге» жырының нұсқаларындағы Қарақожа батыр 
туралы деректер оның есімінің бүкіл Арғын тайпасына ұран болуға 
лайықты екендігін көрсетеді.

Қарақожа батырдың есімі, сондай-ақ ортағасырлық жазба дерек 
мәліметінде де кездеседі. Қадырғали Жалайырдың «Жылнамалар 
жинағы» (1602 жылы жазылған) атты еңбегінің «Тоқтамыш 
хан» деген дастанында: «Бұл Тоқтамыш хан Еділ бойында өтті. 
Тайқожа ұланның ұлы еді. Оның хикаялары әртүрлі (сипатта) 
мәлім және белгілі. Құтлу Қия ұлы Едіге Кучук оның кеңесшісі 
(серігі) еді. Бір уақытта оның көңілі қалып, Едіге Кучукке қаһарын 
төгіп, өлтірейін деді. Одан құтылып, неше жылдар өткеннен соң 
Темір бектің әскерін бастап келіп Тоқтамыш ханды қашырды. 
Темір бек күшінен (сипатынан) Тоқтамыш хан солтүстік тарапқа 
қашты, аштықта, сусыздықта болып жүрді. Содан соң қарауылға 
Ятым батырды, одан кейін Тобал батырды, одан кейін арғын 
Қарақожаны қойды. Өздері бірнеше нөкерлерімен (дем алуға) 
жатып еді. Едіге-Кучук ұлы Нураддин әскер қолбасшысы еді. Ол 
қарауылды, әуелі Ятым батырды, содан соң бәрін қапысын тауып 
өлтірді. Хан нөкерлерімен бейқам еді, оларда опат болды...70», – деп 
баяндалады.

Бұл жазба дерек мәліметі бұған дейін, біз айтып отырған 
Қарақожа батыр жөніндегі шежірелік материалдар мен тарихи жыр 
деректерін одан әрі толықтыра түседі. Сонымен бірге кейбір тарихи 
оқиғаны нақтылап та береді. Тоқтамыстың Алтын Орда тағынан 
айырылып Сібір жақта жүруі 1396-1405/06 жылдар аралығына 
сай келеді. Осы деректе біріншіден, Қарақожа Тоқтамыстың 
қарауылы болды делінсе, екіншіден, олардың бәрі бір мезгілде қаза 

70 Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның 
Жылнамалар жинағы. – Алматы, 1991. -252-б.
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тапқандығы хабарланады. Олай болса, Тоқтамыстың сенімді серігі, 
кеңесшісі, әрі батыры болған Қарақожа батыр Тоқтамыспен бірге 
1405 жылы қаза табады71. Ал олардың жерленген жері белгісіз.

Осылайша, Арғын тайпасының ұранына айналған Қарақожа 
батыр жөніндегі ой-пікірлерімізді қорыта келе мынадай 
тұжырымдар жасаймыз:

Біріншіден, Қарақожа - әрі батыр, әрі ірі дін басы, әрі хан 
кеңесшісі және бек ретінде белгілі болған XIV-XV ғасырлардағы 
қазақ тарихындағы ірі тарихи тұлға.

Екіншіден, оның беделі мен даңқының зор болуы – жазба 
деректе де тарихи жырларда да және шежірелік материалдарда да 
оның есіміне ойып орын береді.

Үшіншіден, атақ-даңқымен бірге «Арғындардың басы болған» 
Қарақожа батырдың есімін тайпаластары ол қаза тапқаннан кейін 
ұранға айналдырған.

Төртіншіден, уақыт өте келе, арғындар «Ақжол» ұранын жалпы 
ұранға айналдырады. Бірақ ел есінен Қарақожа есімі ұмытылмай, 
сақталып қалады.

Есімі ұранға айналып, тарих бетінде ұмытылмай қалған 
Қарақожа батырдың тұлғасы, міне, осындай!

Ал енді, «Қарақожадан» кейін Арғындардың жалпы ұранына 
айналған Ақжол деген кім екен, соған да тоқтала кетсек дейміз. 

Дерек мәліметтеріне жүгінсек, Ақжол туралы шежірелік 
материалдар мен ел аузынан алынып, ХХ ғасыр басында ғылыми 
айналымға енгізілген тарихи әңгімеде баяндалады. Шәкәрім 
Құдайбердіұлы 1911 жылы жарық көрген көпшілікке танымал 
еңбегінде Арғыннан Қотанды, одан Дайырқожаны таратады да, 
Дайырқожаның лақап аты – Ақжол деп түсіндіреді72. Одан әрі 
Ақжолдың бәйбішесінен – Қарақожа, тоқалынан – Сомдық деп, 
Қарақожаның бәйбішесінен – Мейрам, ал Момын атты тоқалынан 
– Қара сопы, Кенже сопы, Бәсентин туылған, - деп жазады73.

Ал енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шежіресіне құлақ 

71 Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Мына кітапта: На стыке 
континентов и цивилизаций... (из опыта образования и распада империй Х-ХҮІ 
вв.). – М., 1996. -436-б.

72 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 41-б.
73 Сонда, - 41-б.
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салсақ, онда Жанарыстан Қарақожа, одан Арғын, одан Қотан, одан 
Мейрам таралып, оның ұрпақтары одан әрі жалғаса береді74. Байқап 
отырғанымыздай, Шәкәрімнің мәліметінде Ақжол (Дайырқожа) 
Қотанның ұлы да, Қарақожаның әкесі деп көрсетілсе, Мәшһүр 
Жүсіпте Қотаннан кейін бірден Мейрам айтылады.

Кейінгі жылдары газет-журнал беттерінде Арғын тайпасының 
жеке бір руының шежіре-кітаптарында Шәкәрім Құдайбердіұлы 
мен Мәшһүр Жүсіп Көбейұлының нұсқалары негізге алынып 
жүр. Біз, бұл жерде бірден мына нұсқа дұрыс, мына нұсқа бұрыс 
деп пікір айтпай, келесі бір тарихи дерекке назар аударып көрсек 
дейміз. Ол – Шәкәрім қажының Ақжол би мен Қобыланды батыр 
жөніндегі тарихи әңгімесі. Оқырмандарға түсінікті болуы үшін біз 
осы бір тарихи деректің мазмұнын қысқартпай, сол күйінде беріп 
отырмыз. 

«Сол кезде Шибан нәсілінен Әбілқайыр хан деген 1452 жылы 
Қазан ханына да, Қырымға да қарамай өз алдына Жошы ұлысының 
күншығыс жағын түгел билеп тұрды. Сонда қазақтың ханы Әз 
Жәнібек хан еді, Әбілқайырға қарап тұрушы еді. Әз Жәнібектің 
шын аты Әбусағид еді. Тоқайтемір нәсілінен Барақ хан баласы 
еді. 1455 жылы Әз Жәнібек хан немере інісі Шаһгерей ханменен 
тамам қазақты алып, Әбілқайырға өкпелеп Шудағы Шағатай 
нәсілінен Есен Бұғаның баласы Тоқлуқ Темірханға қарады. 
Әбілқайырға өкпелеген себебін біздің қазақ былай айтады. Біздің 
осындағы Арғындардың арғы атасы Дайырқожа ханның сүйікті 
қазысы екен, әділ айтқандықтан Ақжол атаныпты. Және Қара 
Қыпшақ Қобыланды батыр да Әбілқайырға сүйікті екен. Екеуі 
ішінен жауласып жүргенде, бір күні далада Қобыланды батыр 
Дайырқожаны өлтіріп кетіпті. Әз Жәнібек хан біліп, Қобыландыны 
шариғат бойынша қысас қылып өлтіруге сұрапты. Әбілқайыр хан 
берейін десе, көп қыпшақ бұзылатұғын болған соң, бере алмай 
үш кісінің құнын алып бітім қыл деген соң, Әз Жәнібек хан 
өкпелеп кеткені, біздің қазақта мақал болып жүрген «Қара қыпшақ 
Қобыландыда нең бар еді, құлыным» деген сөз Дайырқожаның 
сүйегін айналып жүріп жылаған әкесі Қыдан тайшы деген кісінің 
сөзі, аты Қыдан еді, Тайшы деген өлеңші, ақын дегені»75.

74 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. - 13-14-б.
75 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. -22-23-б.
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Бұл тарихи деректен ортағасырлық Қазақстан тарихына 
қатысты көптеген мағлұматтар табуға болады. Біз олардың бәрін 
талдамай-ақ, тек өзімізге қажеттілеріне көңіл қойсақ. Мұндағы 
бірінші мағлұматқа Ақжол би Қотан тайшының ұлы, оның шын 
есімі – Дайырқожа екендігі жатады. Екінші мағлұматқа – Ақжол 
би – Қара қыпшақ Қобыланды батырмен замандас және екеуі де 
Әбілқайыр ханның қазысы мен батыры болғандығы жатса керек. 
Үшінші мағлұмат – ол – Ақжол бидің өмір сүрген дәуірі болса 
керек. Тарихи тұлғалар мен тарихи оқиғаларды салыстыра қарау 
арқылы біз, Ақжол бидің XV ғасырдың бірінші жартысында өмір 
сүргендігін білеміз.

Алдыңғы беттерде айтылып кеткен Қарақожа батыр жөніндегі 
тұжырымдарымызбен Ақжол би туралы мағлұматтарды байла-
ныстырсақ, төмендегідей пікірлердің қисыны келіп тұрған 
сияқты.

Бірінші, ХIV ғасырдың соңғы ширегі мен XV ғасырдың 
басында арғындардың басы болған Қарақожа батыр Тоқтамыс 
ханмен бірге 1405 жылы қаза табады да, орнына арғындардың 
басы, жетекшісі болып ұлы – Қотан отырады. Шәкәрім қажы 
Қотанды тайшы деп атап, бұл сөзді - өлеңші, ақын деп түсіндіреді. 
Ал тайшы (тайджи, тайдзи, тай-чжи) – монғолдар мен қалмақтарда 
тайпа көсемі, рулық топтардың бұрынғы ру басы екендігін 
ескерсек76, онда Қотан тайшы – рулық бірлестіктің немесе 
тайпаның көсемі, яғни арғындардың көсемі, басшысы дегенді 
білдіреді. Ал Қотан тайшының арғындардың көсемі болып 
тұрып, өлең шығара білуі, жыр айта білуі – таңданарлық жағдай 
емес. Біздің ойымызша, Қотанның арғындар көсемі болғандығы 
– тайшы лауазымымен ел есінде сақталса, уақыт өте, ұрпақтар 
ауыса келе, оның ақындығы осы тайшы лауазымымен астасып 
кетеді де, Шәкәрім қажыға «Қотан (Қыдан) тайшы – ақын, өлеңші 
болған» деп жетеді.

Екінші, Қарақожа батыр 1405 жылы қаза тапқанда, оның тайпа 
көсемі, әрі батыр екендігін ескеріп, жасы 50-дің үстінде болған деп 
есептесек, ол шамамен 1340-1350 жылдар аралығында туылған 
болады. Ал оның туылған жылына 25-30 жылды қоссақ, онда 

76 Қазақ совет энциклопедиясы. Х том. –Алма-Ата, 1977. -524-525-б.
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Қотан тайшының дүниеге келген жылын шамалаймыз. Шамамен, 
1370-жылдары туылған Қотан тайшы, 1450 жылдардың ортасында 
баласы Ақжол би қаза тапқанда сексеннің үстінде болады.

  «Қара Қыпшақ Қобыландыда,
  Нең бар еді, құлыным?!
  Сексен асып, таянғанда тоқсанға,
  Тұра алмастай үзілді ме, жұлыным?!» - 

деген жоқтауына қарап, біз осы пікірлеріміздің растығына көз 
жеткіземіз.

Үшінші, атасы Қарақожа – әрі батыр, әрі тайпа көсемі болса, 
әкесі – Қотан да ел тізгінін ұстаған ру басы, ел ағасы болса, 
баласы Ақжол да (Дайырқожа) осындай жолды ұстанса керек. 
1428-1468 жылдары билік құрған «көшпелі өзбектер» елінің ханы 
Әбілхайырдың ең жақсы көретін әділ биі, қазысы болуы – Ақжол 
бидің атағын тек арғындар арасында шектеп қоймай, бүкіл Дешті 
Қыпшақ аумағына жайып жібереді. Ал оның қаза табуы – «көшпелі 
өзбектер» халқының екіге бөлінуіне алып келеді. Қарақожа батыр 
мен Қотан тайшылар тек арғындарға ғана қатысты, тайпалық 
деңгейдегі тұлғалар болса, Ақжол би олардан бір саты биіктеу 
тұрған тұлға ретінде көрініс береді. Сондықтанда оның есімі, ол 
қаза тапқаннан кейін ұранға айналып, алғашында «Қарақожа» 
атауымен қатар айтылса, бертін келе, ел есінде «Ақжол» атауы 
сақталып қалады да, «Қарақожа» екінші қатарға ығысады.

ХV ғасырдың екінші жартысында бүкілтайпалық ұранға 
айналған Ақжол бидің есімі бірнеше ғасыр бойы өзгермей, 
бүкіл арғындардың жауға шапқанда рухын асқақтататын, қанын 
қоздыратын қасиетті сөз ретінде қолданыста болады. Қазіргі 
күннің өзінде де тарих пен шежіреден хабары бар арғындардың 
қай-қайсысы болмасын өздерінің ұрандарын ешбір қатесіз айтып 
бере алады. 

ХV-ХVІІІ ғасырлар аралығында шамамен 13-14 буын ауысып, 
азғантай ру іргелі тайпаға айналары анық. Арғын тайпасы да 
әртүрлі аумалы-төкпелі оқиғаларға қарамастан өсіп-өніп, өз ішінде 
тарам-тарам руларға бөлінеді. Әрбір тарихи кезеңде Арғынның 
әр руынан атса оғы тиетін, айтса сөзі тиетін қараса көзі тиетін 
небір батырлар мен билер, әулие-әнбиелер шығады. Сол рудың 
өкілдеріне алыстағы «Ақжол» ұранынан гөрі өз руынан шыққан 
тарихи тұлғаның есімі жақынырақ бола түседі. Сөйтіп, Арғын 



43

тайпасының құрамындағы әр рудың рулық ұрандары қалыптасады. 
Мысалы: Қанжығалы руының ұраны – «Толыбай», Тобықты 
руынікі – «Маябоз», «Қарауылдікі – «Қарақай», Бәсентиндікі – 
«Барлыбай», Атығайдікі – «Ошбай», Сүйіндіктікі – «Жолбике», 
Қаракесектікі – «Қарқабат» және осылай жалғаса береді. 

Осылайша біз, «Қарақожа», «Ақжол» ұрандары жөніндегі 
жоғарыда айтқан ойларымызды түйіндей келе, есімдері ұранға 
айналған адамдарды нақты тарихи тұлғалар болған дейміз. 
Алғашқысы – Тоқтамыс ханның тоғыз батыры мен кеңесшісінің 
бірі, әрі арғындардың басшысы болып, Едіге би мен Тоқтамыс хан 
арасындағы күрестерде Алтын Орда ханымен бірге 1405 жылы 
қаза тапса, екіншісі, Ақжол би – 1450 жылдардың ортасында 
Әбілхайыр ханның қазысы болып, Қобыланды батырдың қолынан 
қаза табады. 

Уақыт өте келе, Арғын құрамындағы рулар өсіп-өніп, өздерінің 
нақты рулық территориясын, көш-қон бағытын, жайлауы мен 
қыстауын, қорымын меншіктенгені секілді, рулық ұрандарын да 
қолданады. Ал, бірақ та «Ақжол» ұраны мен  «көз» таңбасы 
бүкіл Арғындық ұран мен таңба ретінде сақталып қалады.

Арғын тайпасының таңбасы мен ұраны жөніндегі мәселенің 
басын ашып алғаннан кейін, енді негізгі сұрағымызға ауыссақ. 
Оған – Арғын тайпасында қанша ру немесе ру бірлестігі бар, олар 
қандай, қанша топтарға бөлінеді деген мәселе жатады.

Алдымен, Арғын тайпасының құрамында қанша ру немесе 
рулар бірлестігі бар, соны анықтап алалық.

М. Тевкелевтің 1748 жылғы материалы бойынша Арғында 16 
ру бар делінеді де, онда Қаракесек, Қарауыл, Атығай, Тобықты 
руларымен бірге Алтай, Тебіш, Қақсал, Қарпық секілді ру 
тармақтары қатар айтылады77. Біздің санауымыз бойынша, М. 
Тевкелев Арғынның 9 ірі руын ғана атаған. П.И.Рычков та XVIII 
ғасырдың екінші жартысында Арғынның 9 ірі руын атап көрсетеді78. 
М. Тевкелев материалдарынан бұл деректің айырмашылығы сонда, 
П.И.Рычков мәліметтері одан дербес, тың, оны қайталамайды. 
М.Тевкелевте Шақшақ пен Саржетім рулары – бір ру деп берілсе, 

77 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). – 407-б.

78 Топография Оренбургской губернии. Сочинение П.И. Рычкова 1762 года. 
– 103-б.
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П.И.Рычков оларды жеке-жеке атайды. Соңғы мәліметтегі «Кулчань-
Аргинское» деген тоғызыншы руды біз, Арғынның құрамынан 
таппай, мүмкін Қуандық руының өзгертіліп жазылған түрі ме екен 
деген ойға қалып отырмыз. Дегенменде, ХVІІІ ғасырдың осы екі 
мәліметінде Арғын тайпасының ірі руларының атауы айтылып, 
бұл деректер кейінгі зерттеулерге негіз болады.

ХІХ ғасырда А.И. Левшин, В.В. Радлов секілді зерттеушілер 
өз еңбектерінде П.И. Рычков сияқты Арғын тайпасының рулары 
мен ру тармақтарын бірге көрсетеді79. Ал Н.Н. Балкашин Арғын 
тайпасының рулары мен ру тармақтарын төрт топқа бөліп 
қарастырады. Ол бойынша Арғынға: 1)Бегендік пен Шегендік 
одағының Момын атты рулары; 2) Қуандық рулар тобы; 3) 
Сүйіндік рулар тобы және 4) Тарақты мен Қаракесек атты рулар 
енеді80. Одан әрі Н.Н. Балкашин әр топтың руына кіретін ру 
тармақтарын атап көрсетеді. Автордың Арғын руларын талдауы 
толық болмаса да, өзіне дейінгі авторларға қарағанда анағұрлым 
жақсырақ көрсетілген. Оның материалдарында Момын атты 
рулар тобы, Бегендік, Шегендік, Атығай, Қуандық, Сүйіндік, 
Тарақты, Қаракесек рулары Арғын құрамында айтылған.

Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
және Г.Н. Потанин өздерінің ел аузынан жинап құрастырған 
Арғын шежіресінде ондағы рулар мен ру тармақтарын талдап 
көрсетеді. Бұл үш автордың материалдарын біз, кейіннен 
Арғынның әр руына арнайы тоқтағанымызда негізгі деректердің 
бірі ретінде пайдаланғанымызды алдын-ала айта кетуді жөн 
санап отырмыз. Аталған авторлар Арғын тайпасында қанша 
ру бар екендігін былайша түсіндіреді. Алдыменен Шәкәрім 
қажыға құлақ салсақ, ол Арғын руларының шығу-тегі туралы: 
«Арғын ағаның нәсілінен Қодан, оның баласы Дайырқожа, 
лақап аты Ақжол, оның бәйбішесінен Қарақожа, тоқалынан 
– Сомдық, мұның екі баласы: Саржетім, Шақшақ. Олардың 
нәсілі Кіші жүзде тоқал арғын атанады. Қарақожаның 

79 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд 
и степей – 290 б.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – М., 1989. 
– 11-б.

80 Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно Киргизской Орды. – 256-
257-б.



45

бәйбішесінен баласы – Мейрам және Момын деген тоқалынан 
үш баласы – Қара сопы, Кенже сопы, Бәсентин. Мейрамның 
бәйбішеден төрт баласы: Қуандық, Сүйіндік, Бегіндік, 
Кегіндік. Мейрамның тоқалынан – Болат, Қуандықтың төрт 
баласы – Алтай, Қарпық, Темеш, Беруші, Сүйіндіктің нағыз 
үш баласы – Жанболды, Құлболды, Орманшы және асыранды 
баласы – Қаржас. Осы төртеуінің нәсілі төртауыл атанды. 
Бегендіктің баласы – Қозған, Кегендіктің баласы – Қақсал, 
Болаттың нағыз екі баласы – Майқы, Ошан және асыранды екі 
баласы – Жалықбас, Қамбар, осы төртеуінің нәсілі Қаракесек 
атанды. Жоғарғы Қарақожаның Момын деген тоқалдан туған 
Қарасопының екі баласы – Атығай, Қарауыл. Бәсентиіннің үш 
баласы: Айти, Байымбет, Жанай; Кенже сопының екі баласы: 
Қанжығалы, Тауфиықты, осы жетеуі үлкен шешелерінің 
атымен жеті Момын атанды»81, – деп жазады.

Осы материалдарға сүйеніп, Арғын тайпасындағы үш рулар 
тобы болғанын білеміз. Біріншісі – Мейрам рулар тобы. Оған – 
Қуандық, Сүйіндік, Бегіндік (басқа деректерде – Бегендік – АТ.-
ЗО.), Кегендік (басқа деректерде -Шегендік) және Қаракесек 
рулары жатады. Ел аузында Мейрам рулар тобын ондағы рулардың 
санына қарай «бес Мейрам» деп атап кеткені баршаға аян. Екінші 
рулар тобы – «жеті Момын» деп аталып, оған Шәкәрім қажы 
Қарақожаның Момын атты екінші әйелінен туған Қарасопы, 
Кенжесопы, Бәсентин атты ұлдарының ұрпақтарын жатқызады. 
Олар: Қарасопыдан туған – Атығай мен Қарауыл; Кенжесопыдан 
туған – Қанжығалы мен Тауфиық (Тобықты) және Бәсентиннен 
туған Айти, Байымбет және Жанай. Үшінші рулар тобын – 
Саржетім және Шақшақ құрайды. Шежіре бойынша бұл рулардың 
тегі Ақжолдың тоқалынан таралатындықтан Шәкәрім оларды Кіші 
Жүзде «тоқал арғын» деп атайды, - дейді.

Ал енді қазақ шежіресінің, оның ішінде Арғын шежіресінің 
бірден-бір білгірі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының материалдарына 
назарымызды аударсақ. Онда Арғын руларының шығу-тегінде 
біршама өзгешеліктер кездеседі. Негізінен алғанда, өзгешеліктер 
«Момын» рулар тобы мен «тоқал арғындар» тобындағы руларға 

81 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 41-б.
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қатысты да, Мейрам тобындағы руларға қатысты ешқандай 
түсініксіздік жоқ. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жазғанына зер салсақ: «Арғын 
тоқалының аты Момын. Бұл Момыннан Ақсопы, Қарасопы, 
Сарысопы, Арықсопы, Нәдірсопы. Ақсопыдан толыбай ұранды 
Қанжығалы, маябоз ұранды Тобықты. Қарасопыдан қарақай 
ұранды Қарауыл, барлыбай ұранды Бәсентиін! Сарысопыдан 
ошбай ұранды Атығай, он екі атаның ұлы Дәуіт, Арықсопы, 
Нәдірсопыдан үрімбұтақ-жұрағат жоқ.

Арғын бабамыз жүз алты жасында бір тоқал алған, аты 
Айнакөз. онан туған баланың атын Танбыссопы қойған»82.

Одан әрі Мәшһүр Жүсіп: Танбыссопыдан Ақташы, Бұғышы, 
Байташы, Тағышы, Шаржетім, Шақшақ, Қараман, Төлек, 
Қырықмылтық деген рулардың таралатынын айтып, олар «тоқал 
арғын» деп сөйленеді», - дейді83. 

Жалпы алғанда Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы да Шәкәрім қажы 
секілді Арғын руларын Мейрам, Момын және «Тоқал арғын» деп 
үш топқа бөледі. «Тоқал арғын» рулары ішінде Саржетім мен 
Шақшақ рулары айтылады. Момын тобындағы рулардың атаулары 
да Шәкәрім қажының нұсқасымен ұқсас, тек қана бес рудың 
шығу-тектері ғана бөлектеу. Шәкәрім Құдайбердіұлы Момын 
атты әйелден Қарасопы, Кенжесопы және Бәсентин туылған 
десе, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Момыннан: Ақсопы, Қарасопы, 
Сарысопы, Арықсопы және Нәдірсопы атты бес ұл тарайды деп 
көрсетеді. Соңғы екі ұлдан жұрағат жоқ деп, бүкіл Момындарды 
алғашқы үш ұлдан өрбітеді. Шәкәрімде барлық Момындар үш 
ұлдан тарқатылады. Бір өкініштісі – атақты екі шежірешінің 
еңбектерінде Момынның үш ұлының екеуінің есімдері бір-біріне 
ұқсамайды. Шәкәрімде Кенжесопы, Бәсентин делінсе, Мәшһүр 
Жүсіпте – Ақсопы, Сарысопы деп айтылады.

Сондай-ақ үш ұлдың шығу тегі де екі шежіреші еңбегінде 
өзгеше жазылған. Шәкәрім қажы бойынша, Қарасопыдан – Атығай, 
Қарауыл таралса, Мәшһүр Жүсіпте Қарасопыдан – Қарауыл, 
Бәсентин туылған. Сол сияқты Қанжығалы мен Тобықты алғашқы 
шежірешіде Кенжесопыдан туылған делінсе, соңғы шежірешіде 

82 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. – 15-б.
83 Сонда, – 15-б.
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Ақсопыдан тарқатылады.
Шәкәрім қажы Бәсентинді тікелей Момыннан туғызып, 

одан тарайтын Айти, Бәйімбет, Жанай тармақтарын Атығай, 
Қарауыл, Қанжығалы, Тобықты руларымен бір деңгейге қояды. 
Басқа шежірелік материалдарда Айти (Әйтей) тармағы – 
Бәсентин руының Қатыс бөлімшесіне жатса84, Бәйімбет тармағы 
– Бәсентиннің Ақмайдан бөліміндегі Көкшекөз бөлімшесіне 
енеді85. Сонымен қатар Арғынның Атығай, Қарауыл, Қанжығалы, 
Тобықты, Бәсентин рулары болса, Бәсентиннің біз сөз етіп отырған 
үш ру тармағын бүкіл қазақ елі түгіл, Арғын ішінде біреу білсе, 
біреу біле бермейді.

Енді осы мәселе жөнінде Г.Н. Потаниннің ел аузынан жинаған 
материалдарына көз жүгіртсек.

Ол бойынша, Арғынның үш әйелі болған. Бірінші әйелі 
Аргүлден – Мейрамсопы, екінші әйелі Момыннан – Ақсопы, 
Қарасопы, Сарысопы атты ұлдар туылады. Жүзге келгенде үшінші 
әйел алып, одан Танбыссопы атты ұлы болған екен.

Мейрамсопының үш әйелінен Қуандық, Сүйіндік (бірінші 
әйелден), Бегендік, Шегендік (екінші әйелден), Қаракесек (күңнен) 
туылған. 

Ақсопыдан – Қанжығалы, Тобықты;
Қарасопыдан – Бәсентин, Қарауыл;
Сарысопыдан – Атығай, Асан-Амын (Есен-Аман болуы 

мүмкін);
Танбыссопыдан – Шарьиштим (Саржетім), Шақшақ және Екі 

шекті арғын86. 
Осы материалдардағы мәліметтерді Шәкәрім қажы мен Мәшһүр 

Жүсіптің деректерімен салыстырып, талдап көрелік. 
Біріншіден, Г.Н. Потаниннің Мейрам ру тобындағы рулар 

жөніндегі пікірі алдыңғы екі автордың ойымен сәйкес келеді. Сол 
себепті де біз, бұдан былай, Мейрам тобындағы бес рудың шығу-
тегі туралы мәселенің түбі шешілген деп есептейміз.

Екіншіден, өзгелер секілді Г.Н. Потанин де Момын рулар 
тобына жататын – Қанжығалы, Тобықты, Бәсентин, Қарауыл, 

84 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 47-б.
85 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 122-б.
86 Потанин Г.Н. Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки  

- 56-57-б.
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Атығай руларын Ақсопы, Сарысопы және Қарасопыдан таратады. 
Бұл жағынан келгенде Г.Н.Потанин дерегі Мәшһүр Жүсіп 
Көбейұлының мәліметімен сәйкес келіп тұр.

Үшіншіден, Г.Н. Потанин материалдары да арғындардың 
үшінші тобының болғандығын көрсетеді. Бұл топқа автор 
Танбыссопыдан тарайтын руларды жатқызады.

Жалпы алғанда, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басындағы 
авторлар Арғын шежіресін құрастырып, жазуда бірталай еңбек 
етіп, тер төгеді. Солардың еңбектерінің нәтижесінде Арғын 
шежіресінің мәселесі бірталай алға жылжытылады. Сөйтіп, 
ХХ ғасыр басындағы жетістіктер мен табыстар одан кейінгі 
зерттеулерге негіз болады.

Ал Арғын тайпасында қанша ру болған, олар қандай ру 
топтарына топтасқан деген сұрау бойынша біз, ХХ ғасыр басына 
дейінгі зерттеушілердің пікірлері мен материалдарын талдай келе, 
Арғын тайпасындағы рулар Мейрам, Момын және «Тоқал арғын» 
деп аталатын үш топқа бөлінетіндігіне көзімізді жеткіздік. 1) 
Мейрам ру тобына: Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік және 
Қаракесек рулары; 2) Момынға: Қанжығалы, Тобықты, Қарауыл, 
Атығай, Бәсентин рулары; 3) «Тоқал арғын» деп аталатын топқа: 
Саржетім мен Шақшақ рулары жатқызылады.

Осыменен, бұл мәселеге нүкте қоюға болар еді, бірақ ХХ 
ғасырдың 20-жылдары қазақ ру-тайпаларының тарихы мен 
шежіресін ғылыми негізде арнайы зерттеп, жеке кітап жазған 
М.Тынышбаев біз қарастырып отырған мәселені одан әрі терең 
қарастырады. Сондықтанда біз, М.Тынышбаевтың пікірлерін жеке 
талдағанды жөн көріп отырмыз.

М.Тынышбаевтың шежірелік-кестесінің «Арғын» деп аталатын 
бөлімінде Арғын тайпасы Мейрам, Момын және «Тоқал арғын» деп 
аталатын үш топқа бөлінеді. Мейрам тобының өзі іштей екі топқа 
бөлінген. Бірінші топқа – Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік 
рулары жатқызылса, Мейрамның екінші тобына – Шұбыртбалы, 
Қаракесек (Болатқожа) және Қамбар рулары енгізілген. Момын 
рулар тобы да өз ішінде екі топқа бөлініп, бірінші топқа: Бәсентин, 
Атығай, Қарауыл рулары, ал екінші топқа: Қанжығалы мен 
Тобықты рулары жатқызылған. «Тоқал арғын» ру тобы – жоғары 
шекті және төменгі шекті деп екіге бөлініп, біріншісіне енетін төрт-
бес ру тармақтары ішінде Саржетім мен Шақшақ рулары айтылса, 
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«төменгі шектіге» енетін ру бөлімшелерінің саны – 1087. 
Одан әрі автор шежіре-кестедегі кейбір тұлғалар мен 

терминдерге түсініктеме бере кетеді. «Жоғары шекті» мен «төменгі 
шекті» атаулары олардың таңбаларына байланысты шыққан. 
Арғындардың негізгі таңбасы  (көз таңба) болса, «жоғары 
шектілерде - », «төменгі шектілерде» -  түрінде болған», 
- деп түсінік береді88. 

М. Тынышбаев бойынша, Мейрам ру тобында – жеті, Момын 
ру тобында – бес, «тоқал арғын» тобында – екі, барлығы он төрт 
ру аталады.

Қорыта айтсақ, М. Тынышбаевтың Арғын тайпасының рулары 
жөніндегі ойлары мен тұжырымдары өзінің ғылымилығымен, 
жүйелілігімен ерекшеленеді. Автор өзінің пайдаланған дерек 
көздері ретінде Шәкәрім Құдайбердіұлының шежіресін Х. 
Досмұхамедовтың шежіресін, өзінің жинастырған шежірелерін, 
сондай-ақ Крафттың, Аничковтың, Маевскийдің материалдары мен 
ХХ ғасыр басындағы қазақ жерінің әр уезі бойынша жинақталған 
зерттеу материалдарының мәліметтерін көрсетеді. М.Тынышбаев 
– қазақ ру-тайпаларының тарихы мен шежіресін зерттеуді өз 
кезеңінде бір-екі саты жоғары көтерген тарихшы. 

Біздің бұл ойымыз Арғын тайпасының тарихы мен шежіресіне 
де қатысты. Өкінішке орай, М. Тынышбаевтан кейін ру-тайпалар 
тарихы мен шежіресі мәселесі бірнеше ондаған жылдар бойы 
белгілі себептерге байланысты зерттеушілер назарынан тыс 
қалады. 

Арғын тайпасының құрамындағы рулар мәселесі Қазақстанның 
белгілі тарихшы-этнографтары Х. Арғынбаевтың, М. Мұқановтың, 
В.Востровтардың зерттеулерінде қарастырылды. Әсіресе, бұл 
жөнінде М. Мұқановтың еңбектері ерекше. Оның Орта жүз 
тайпаларының шежіресіне арналған еңбегінде Арғын шежіресіне 
жеке бір тарау арналған. Автор Арғынның шежіре-кестесін 1956 
жылғы – Ақтөбе-Қостанай этнографиялық экспедициясы, 1957 
жылғы – Ақмола-Көкшетау этнографиялық экспедициясы, 1980 
жылғы – Көкшетау-Павлодар этнографиялық экспедициясы, 1987 
жылғы – Шығыс Қазақстан этнографиялық экспедициясы, 1988 

87 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 68-
69-б.

88 Сонда, -69-б.
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жылғы – Ақмола-Көкшетау этнографиялық экспедициясының 
материалдары, сондай-ақ Халел Арғынбаевтың, Мұзафар 
Әлімбаевтың мәліметтері негізінде құрастырылғанын атап өтеді89.   

М. Мұқанов кестесінде арғындар он төрт руға бөлініп, олар үш 
топқа топтастырылған90. Бірінші топқа – Арғынның Айгөлек атты 
бәйбішесінен туған ұлы Мейрамсопыдан тарайтын: 1. Қуандық, 
2. Сүйіндік, 3. Бегендік, 4. Шегендік, 5. Болатқожа (Қаракесек) 
рулары; екінші топқа – Арғынның екінші әйелі Момыннан 
туған Ақсопы, Қарасопы, Сарысопы, Өткірсопы, Нәдірсопыдан 
таралатын – 6. Қанжығалы, 7. Тобықты, 8. Қарауыл, 9. Атығай, 
10. Бәсентин, 11. Шақшақ, 12. Шұбыртпалы рулары мен 13. жеке 
Тарақты руы және үшінші топқа Арғынның кіші әйелі Айнагүлден 
туған жалғыз ұл – Танбызсопыдан тарайтын 14. «Тоқал арғын» 
руы жатқызылады91.

Жалпы алғанда, М. Мұқановтың Арғын руларының саны және 
олардың бөлінуі жөніндегі тұжырымы Шәкәрім қажының, Мәшһүр 
Жүсіптің, Г.Н.Потаниннің, М. Тынышбаевтың пікірлерімен үндесіп 
тұр. Бірақта жекелеген рулардың қай топқа жататындығына 
байланысты сәл-пәл айырмашылықтар бар. Олардың ішінде бірінші 
айырмашылыққа – Момынның Өткірсопысы мен Нәдірсопысынан 
Бәсентин, Шақшақ, Шұбыртпалы руларының таралуы жатады. 
Бұған дейінгі авторлардың бірі Момыннан туылған екі ұл жөнінде 
ештеңе айтпаса, ал кейбіреулері соңғы екі ұлдан үрім-бұтақ-
жұрағат жоқ деп айтқан болатын.

Ал екінші бір ерекшелікке М. Мұқановтың Тарақты руын – 
Момын рулар тобына жатқызуын айтамыз. Ол осылай дей тұрып, 
Тарақты руы жөнінде мынадай түсініктеме береді. «Шежірелік 
аңыздардың көп нұсқалы болып келетіні сияқты, Тарақты руы 
туралы айтылатын аңыздардың бірінде Қара деген кісінің тұңғышы 
Арғын болса, кенжесі Тарақты еді дейді. Қара қайтыс болған соң, 
Тарақты үлкен ағасы Арғынның қолында өседі. Шежірелік аңыз 
бойынша, Тарақтының Орта жүзге ноқта ағасы болуы үлкен 
шаңырақтың ата дәстүрімен кенже баласында қалуынан деп 

89 Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 
152-б.

90 Сонда, -152-153-б.
91 Бұл да сонда, -152-153-б.
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түсіндіріледі»92.
Біз, Тарақты руы жөнінде өзіміздің пікірлерімізді арнайы түрде 

жеке айтатын болғандықтан, осы жерде ол жөнінде тұжырым 
айтпаймыз.

М.Мұқановтың шежіре-кестесін негізінен құптай отыра, 
ондағы Шекті Шермен, Шұбыртпалы және Шақшақ руларының 
шығу-тегі жөнінде пікірлерімен келісе алмаймыз. Өйткені, бұған 
дейінгі авторларда, сондай-ақ Арғын тайпасының шежіресіне 
қатысты материалдарда бұл аталған рулардың шығу-тегі басқаша 
баяндалады. Соларға сүйеніп, жоғарыда аты аталған рулардың  
шығуын талдап көрелік. 

Алдыменен, Шекті Шермен руынан бастайық.
М. Мұқанов кестесінде Шекті Шермен Момынның төртінші 

ұлы - Өткірсопыдан таратылады. Өткірсопы деген есімді мәлімет 
берушілер авторға қате берген секілді. Ал одан тарайтын Шекті 
Шермен руларын да біз, бұрыс деп есептейміз. Алдыңғы беттердің 
бірінде айтып өткеніміздей Арғын тайпасындағы Шекті рулары 
ол – рулық таңбасына қарай Екі Шекті немесе жоғары шекті және 
төменгі шекті болып бөлінетін рулар. Бұл туралы М.Тынышбаев 
айтып өткен және олар Момын тобына емес, «Тоқал арғын» 
тобына жатады93. М. Тынышбаевта «Тоқал арғыннан» - Жоғары 
шекті және төменгі шекті рулары тарамдалып, біріншісінен Ермен, 
одан Шағыр, сөйтіп, одан әрі бұтақтала береді. Шекті-Шермен деп 
автордың айтып отырғаны – Шекті, одан тарайтын Ермен болса 
керек.

Келесі Шақшақ руына келсек, бұл ру – ХVІІІ ғасырдан бері 
орыс тіліндегі жазба деректерге ілініп, Арғын тайпасының басқа 
ірі руларымен қатар айтылатын рулардың бірі. Кестеде бұл ру 
Шекті, одан ары Өткірсопыдан таратылады. Сөйтіп, М.Мұқанов 
оны Момын рулар тобына жатқызады. Басқа материалдарда, 
әсіресе, Ш. Құдайбердіұлында, М.Ж.Көпейұлында, Г.Н. 
Потанинде, М.Тынышбаевта Шақшақ руы «Тоқал арғын» рулар 
тобында көрсеткендіктен, біз, М.Мұқановтың осы жөніндегі ойын 
қабылдамаймыз.

Шұбыртпалы руын М.Мұқанов Момынның ең кіші ұлы 
Нәдірсопыдан таралған деп көрсетеді, басқаша айтқанда, 

92 Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. - 153-б.
93 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. -69-б.
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Шұбыртпалыны Момын рулар тобына жатқызады. Ал 
М.Тынышбаев пен халық арасында кең тараған Шұбыртпалының 
шығуы жөніндегі шежірелік материалдарға құлақ ассақ, онда 
бұл ру Мейрам рулар тобындағы екінші топқа жатады. Т.А. 
Еңсебаев «Қаракесек рулар бірлестігі, оған Болатқожа, Жалықбас, 
Қамбар, Шұбыртпалы кіреді»,- деп жазса94, Ә.Бөкейханұлы 
Семей облысы, Қарқаралы уезіндегі «Қазақтардың жер 
пайдалануының материалдары» атты жинақта берген түсінік-
темеде Шұбыртпалының шығу тегін баяндап береді95. Ол бойынша, 
бұл ру – Мейрамға жатады. Біз, алдымыздағы тараушалардың 
бірінде Ә.Бөкейханұлының Шұбыртпалының шығу тегі жөніндегі 
материалын толық беретіндіктен, оған тоқталып жатпай, тек бұл 
жерде, бұл рудың Мейрамға жақын екендігін, осы ру тобына 
жататындығын ғана ескертеміз. Белгілі жазушы М.Сәрсекеев те 
Шұбыртпалының Мейрамға жататынын дәлелдеп береді96. 

Жалпы, М.Мұқановтың Арғын шежіресін жазудағы еңбегінің 
зор екендігін мойындай келе, жекелеген Арғын руларының қай 
рулар тобына жататындығы жөніндегі тұжырымдарының ақиқаттан 
алшақтау екендігін аңғарамыз.

Енді қазіргі жарыққа шығып жатқан Арғын руларының 
шежірелеріндегі тұжырымдарға көңіл қойып көрсек. Қазіргі 
шежірешілер Арғын рулары мен олардың қандай топтарға 
бірігетіндігі жөнінде не дейді екен?

Ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдары жарық көрген шежіре-
кітаптардың ішіндегі ең бір құндысы – Жарылқап Бейсенбайұлы 
құрастырған «Қазақ шежіресі» атты туынды. Кітаптың бірінші 
бетінде туындының деректері жөнінде «ғылыми дәйектер 
мен «Ана тілі» газетіне түскен қалың шежірелік мәліметтер 
негізінде жасалған»,- делінеді97. Одан әрі автор Арғын шежіресін 
құрастыруда Қазақстанның түкпір-түкпірінен «Ана тілі» газетіне 
жіберілген 30-дай қолжазба материалдарды пайдаланғандығын 
атап өтеді98. Сол себепті де біз, бұл шежіре-кітапты ғылыми 

94 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 43-б.
95 Материалы по киргизскому землепользованию собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Том ҮІ-й. – СПб., 1905. 

96 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 22-б.
97 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. - 2-б.
98 Сонда, - 35-37-б.
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жағынан тәуір еңбектердің қатарына қосамыз да, одан әрі оны Ж. 
Бейсенбайұлының нұсқасы деп атаймыз.

Ж.Бейсенбайұлы Арғын руларын үш рулар тобына 
бөліп қарастырады. Олардан басқа Тарақты руын Арғын 
құрамындағы ерекше, дербес ру ретінде атап көрсетеді. Арғын 
руларының бірінші тобына Ергүл ананың Мейрамсұпы (дұрысы 
– Мейрамсопы – АТ.-ЗО.) атты ұлынан тарайтын Қуандық, 
Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек (Болат, Қамбар, 
Шұбыртпалы) руларын жатқызады да, бұл топтағы руларды 
«Бес Мейрам – үлкен Арғын» деп атайды. Ал екінші топтағы 
руларды Момын анадан таратып, оларды «Жеті Момын – 
ортаншы Арғын» деп көрсетеді. Осы топтағыларға Қанжығалы, 
Тобықты, Қарауыл, Атығай және Бәсентиннің Әйти, Бәйімбет, 
Жанай атты тармақтарын қосады. 

Арғынның үшінші тобын – «Кіші арғын» деп, оған Айнагөз 
анадан туылған Танбызсопының ұрпақтарын енгізеді. Бұл рулардың 
қосымша атауы «жоғары шекті» және «төменгі шекті» екендігін 
де атап өтеді. «Кіші Арғын» тобындағы рулар мен ру тармақтары 
ішінде Саржетім мен Шақшақ атаулары кездеседі99.

ХХ ғасырдың 90-жылдары жарық көрген шежіре-кітаптардың 
бірі – белгілі шежіреші Зайыр Сәдібековтың «Қазақ шежіресі» 
атты кітабы100. Автор шежіре материалдарына сүйеніп, Арғынды 
Қодан жыршының Дайырқожа (Ақжол би) атты ұлының Қарақожа, 
Сұмдық деген екі баласынан таратады. Қарақожаның бәйбішесінен 
Мейрамсопы деген ұл туылып, оның бірінші әйелінен Қуандық, 
Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, екінші әйелінен – Болатқожа, одан 
Қаракесек туылған,- дейді де101, «Қаракесекке Шұбыртпалы мен 
Қамбар аталарын қосып, соңғы үшеуін «Үш Қаракесек» аталған 
деп, - жазады»102. Одан әрі автор Қарақожаның екінші әйелі 
Момыннан – Қарасопы, Кенжесопы (Ақсопы), Бәсентин деген 
үш ұл туды,- дей келе, Қарасопыдан – Атығай мен Қарауылды, 
Кенжесопыдан – Қанжығалы мен Тобықтыны өрбітеді.

Ал Дайырқожаның Сұмдық деген ұлынан – Сарыжетім мен 
Шақшақты таратады да, «бұлар Момын анадан туған бес атамен 

99 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. -121-122-б.
100 Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. – 144-б.
101 Сонда, – 108-б.
102 Бұл да срнда, – 108-б.
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қосылып «Жеті момын» атанады»,- деп жазады З.Сәдібеков103. 
Сондай-ақ автор Тарақты руының бар екендігін айтып, оны 
Арғынның Иман деген жиенінен өрбиді деп айтады.

Белгілі жазушы Медеу Сәрсекеев «Тарақты және Қаракесек 
шежіресі» атты еңбегінде «Қарақожа Дайырқожаұлының Ергүл 
есімді бәйбішесінен – Мейрамсопы; Момын есімді тоқалынан 
– Ақсопы, Қарасопы, Сарысопы, Арықсопы, Нәдірсопы 
(Кенжесопы)»,- дейді де, одан әрі Момын ананың бес ұлын ту 
баста «Бес Момын» атап, бірақ бертінде олар қаулап өскен соң 
жеті ұрпағын даралап, атап айтқанда Қанжығалы, Тобықты, Әйти, 
Бәйімбет, Жанай, Қарауыл және Атығай руларын өзара топтап, 
үлкен шешесінің атымен «Жеті Момын» немесе «Ортаншы Арғын» 
атандырған», - деп түсіндіреді104.

Ал «Бес Мейрам» туралы М. Сәрсекеев былайша ой түйіндейді: 
Мейрамсопының Жұмсақ (Нұрфая) бәйбішесінен – Қуандық пен 
Сүйіндік; Нұржамал есімді екінші әйелінен – Бегендік пен Шегендік; 
Қарқабат деген тоқалынан – Болатқожа105. Одан әрі М. Сәрсекеев 
Мейрам ру тобы ішіндегі Қаракесекті «Үш Қаракесек» деп атап, 
оған Болатқожа, Қамбар және Жалықбастарды жатқызады106. 
Сонымен бірге осы еңбектер Тарақты жөнінде де автор өз ойларын 
ортаға сала кетеді. Ол Тарақтының шығуы туралы бірнеше аңыз-
әңгімелерді келтіре отырып, оның қалайша арғындарға «ноқта аға» 
мәртебесін алғандығын дәлелдеуге тырысады. Автор бұл рудың 
ұраны үшеу деп, оларға – «Ақжол», «Қарақожа» және «Жауқашар 
ұрандарын жатқызады»107. Дегенменде М. Сәрсекеев Тарақтыны 
дербес тайпа ретінде Орта жүздің жетінші арысы деп санағанды 
жөн көреді108. Біз бұл жерде Тарақты туралы пікір-таласқа бармай, 
оны арнайы Тарақтыға арналған тараушада қарастырамыз.

Ібірахым Ісләмұлы өзінің «Алтай шежіресі» атты шежіре-
кітабында Ақжолдың (Дайырқожаның) Ергүл атты бәйбішесінен 
Мейрамсопы, ал одан Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, 
Шұбыртпалы, Қамбар және Болатқожаны (Қаракесек); Момын 

103 Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. -108-109-б.
104 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. -20-б.
105 Сонда, – 22-б.
106 Бұл да сонда – 22-б.
107 Бұл да сонда – 22-23-б.
108 Бұл да сонда – 23-б.
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атты әйелінен Ақсопы, Қарасопы, Сарысопы және Танбызсопыны 
таратады. «Тоқал арғын» деп аталатын Саржетім мен Шақшақты 
да Ақжолдан таралған деп, «Саржетім, Шақшақ рулары тоқалдан 
туғандықтан, емес, ХVІІІ ғасырдың 20-30-жылдары Кіші жүз ханы 
Әбілқайырға еріп, орыс шекарасына қарай көшіп кеткендіктен, 
өгейленіп, «Тоқал арғын» атануы мүмкін»,- деген пікір-болжам 
айтады109. Автор Арғын руларын үш топқа топтастырады. Олар: 
Мейрам рулары, Момын рулары және «Тоқал арғын» рулары.

Ал енді соңғы 3-4 жылда жарық көрген шежірелерге тоқталсақ, 
олардың ішінде Т.А. Еңсебаевтың «Қанжығалы шежіресі» 
атты еңбегі өзінің деректік материалдарының молдығымен 
ерекшеленеді. Автор шежірелік материалдарға сүйеніп, Арғын 
руларын былайша топтастырады: «Қазақ шежіресі Арғынның 
бәйбішесі Ергүлден – Мейрамсопыны тудырады. Мейрамсопының 
балалары: Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек. 
Арғынның тоқалы Момыннан: Ақсопы, Қарасопы, Сарысопы, 
Тәнбісопы есімді төрт ұл туады. Ақсопыдан: Қанжығалы мен 
Тобықты, Қарасопыдан: Бәсентин мен Қарауыл, Сарысопыдан: 
Сарыжетім, Шақшақ болып бөлінеді. Мейрам ұрпақтары 
«Бесмейрам» атанған, Момыннан тарағандарын «Жетімомын» 
дейді. Бесмейрамдарды – бәйбіше арғын, ал жетімомындарды 
– тоқал арғын деп те атайды»110. Одан әрі автор «Кіші арғын», 
«Жоғары шекті арғын», «төменгі шекті арғын» жөнінде былайша 
ой өрбітеді: «Тәнбісопы ұрпақтарын Кіші Арғын деп те атайды. 
Тәнбісопыдан Үсенбай мен Елемес тарайды. Елеместен Ермен, 
Ерменнен Шағыр мен Бөлтірік туады. Шағырда төрт бала болған, 
бәйбішесінен Аманжол, Сомжүрек туған, тоқалынан – Сарыжетім, 
Бегіс. Бәйбіше балалары «Жоғары шекті» арғын деп аталады, ал 
тоқалдың ұлдары – «Төменгі шекті» арғын деп сөйленеді»111.

Т.А. Еңсебаевтың «Жеті Момын» жөніндегі пікірінде 
Қанжығалы, Тобықты, Бәсентин, Қарауыл, Саржетім, Шақшақ 
– барлығы алты ру аталады да, Атығай руы енбей қалған. Біз 
мұны техникалық қатеден болған шығар деп ойлаймыз. Өйткені, 
автор басқа дерек мәліметтері мен өзінің кейбір тұжырымдарында 

109 Ібірахым (Жақан) Ісләмұлы. Алтай шежіресі. - 5-6-б.
110 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 34-б.
111 Сонда, - 36-б.
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Атығай руын «Жеті Момын» құрамында жиі айтып кетеді.
Арғын руларының қалай топтасқандығын көрсететін тағы 

бір деректі Т.А. Еңсебаев өз кітабында келтіреді. Оның мазмұны 
мынадай: «Қотанның екінші ұлы Қаратайдан Қазы туады, онан 
Қожақ, онан Шора, онан Таңжарық, онан Бектібай. Ұлы атасының 
есімін ұрпағына қою – атадан қалған дәстүр. Туыстары Бектібайға 
ұлы бабасының есімін беріп, Арғын деп атапты.

Арғын (Бектібай) үш әйел алған кісі, олардан жеті бала 
туыпты: Ергүлден – Мейрамсопы, Момыннан – Ақсопы, Қарасопы, 
Сарысопы, Арықсопы, Нәдірсопы, Айнакөзден – Тәнбісопы. 
Ақсопыдан – Қанжығалы мен Тобықты, Қарасопыдан – Қарауыл 
мен Бәсентин, Сарысопыдан – Атығай тарайды. Арықсопы 
және Нәдірсопыдан қазақ арасында нәсіл-тұқым жоқ. Ауызша 
деректерде Нәдірсопыдан өрбіген тұқым қызылбас жеріне кетіп, 
сол жақта өмір сүреді деп көрсетілген»112.

Жалпы алғанда, шежіреші Т.А. Еңсебаев Арғын тайпасын 
өз ішінде екі топқа бөліп, біріншісіне «Бес Мейрамға» жататын 
Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек руларын 
енгізе, «Жеті Момын» деп аталатын екінші топқа – Қанжығалы, 
Тобықты, Қарауыл, Атығай, Бәсентин, Саржетім, Шақшақ 
руларын жатқызады. Байқап отырғанымыздай, шежірешіде Арғын 
руларының топтарға бөлінуі сәл өзгешелеу. Автор Саржетім мен 
Шақшақ руларын бірде «Жеті Момын» тобында көрсетсе, бірде 
«Кіші арғын» деп жеке айтады. Тарақты жөнінде автор ешқандай 
пікір білдірмейді. 

Арғын руларының жіктелуі 2004 жылы баспадан үш томдық 
болып жарық көрген Молдабек Жанболатұлының «Тобықты-
Шыңғыстау шежіресі» атты кітабының бірінші томында Шәкәрім 
Құдайбердіұлының дерегі негізінде кесте түрінде беріледі113. 
Біз автордың Арғын руларының қандай топтарға бөлінетіндігі 
туралы пікірінің Шәкәрім қажының ойымен үндесіп тұрғандығын 
байқаймыз.

Жалпы алғанда, алдыңғы беттерде айтылған ойларды, 
келтірілген деректер мен мәліметтерді түйіндей келе, Арғын 
тайпасының құрамындағы рулардың қалай топтасатындығы 

112 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. - 35-36-б.
113 Жанболатұлы М. Тобықты-Шыңғыстау шежіресі. – 34-б.
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туралы мынадай тұжырымдардың бар екендігін анықтадық.
Бірінші тұжырым, ол – Арғын құрамындағы рулардың 

«Бес Мейрам» деп аталатын бір бөлігінің Мейрам рулар тобын 
құрайтындығы және бұл топқа Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, 
Шегендік және Қаракесек руларының жататындығы жөніндегі 
пікірлер. Алдыңғы беттерде осы мәселе жөнінде шолу 
жасағанымызда шежіре материалдары мен шежіреші-авторлардың 
барлығы бір ауыздан осы тұжырымды қолдайтынына көз 
жеткіздік.

Екінші тұжырым – Момын рулар тобына қатысты болып 
отыр. Авторлардың бәрі де Арғын құрамында осындай рулар 
тобының бар екендігін мойындайды да, оған енетін рулар жөнінде 
әртүрлі пікірлер айтады. Пікірлердің бірінде «Жеті Момынға» - 
Қанжығалы, Тобықты, Атығай, Қарауыл, Бәсентин, Саржетім және 
Шақшақ рулары енгізілсе, екінші бір пікірлерде Момын рулар 
тобына – бірінші пікірдегі алғашқы төрт ру және Бәсентиннің Әйти, 
Бәйімбет, Жанай атты үш руы кіргізіледі. Тағы бір деректе «Бес 
Момын» деген атау кездесіп, оған – Атығай, Қарауыл, Бәсентин, 
Қанжығалы және Тобықты рулары жатқызылады114.

Үшінші тұжырымға – Арғын тайпасы құрамындағы «Тоқал 
арғын» деп аталатын рулар тобына қатысты ой-пікірлер жатады. 
Бұл топқа Саржетім мен Шақшақ рулары еніп, олар әртүрлі дерек 
көздері мен авторлардың еңбектерінде «екі шекті», «жоғары шекті, 
төменгі шекті», «кіші арғын», «тоқал арғын» деген атаулармен 
аталады.

Төртінші тұжырым – Тарақты руына қатысты айтылады. Кейбір 
шежірелік материалдарда бұл ру – Арғын тайпасының құрамындағы 
көп рулардың бірі деп айтылса, екінші бір материалдарда Тарақты 
руы Арғын құрамындағы ерекше, дербес, жеке ру делінеді. 
Ал келесі бір деректерде Тарақты руы Арғын құрамында тіпті 
кездеспейді. Біз бұл жөнінде Тарақты руы атты тараушада арнайы 
түрде тоқталамыз. 

Енді осы жоғарыда айтылғандарды талдай, саралай отырып, 
біз, өзіміздің ой-пікірлеріміз бен тұжырымдарымызды ортаға 
салайық.

114 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию стпеных областей. Акмолинская область. 
Омский уезд. Том. ХІ-й. – Омск, 1902. Схема родов. Омский уезд. – 44-б.
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Біріншіден, Арғын тайпасының құрамындағы барлық рулар 
төрт топқа немесе төрт рулар тобына топтастырылады демекпіз. 
Ол топтардың әрқайсысының бірнеше  атаулары бар. Осы атаулар 
шежіре деректерінде, ауыз-екі әңгімелерде, шежіре-кітаптарда 
дұрыс қолданылмағандықтан, Арғын рулары туралы мәселелерде 
түсініксіз жайттарға, қателіктерге жол беріліп жүр.

Екіншіден, Арғын тайпасындағы рулар тобы және оған енетін 
рулар мыналар:

1) Мейрам рулар тобы. Халық арасында бұл топтағы руларды 
санына қарай «Бес Мейрам» деп, жолына қарай «Үлкен арғындар» 
деп, қай анадан туылғандығына қарай «Бәйбіше балалары» 
деп атайды. Бұл топтағы руларға Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, 
Шегендік және Қаракесек рулары жатады. Бұлар да өз ішінде 
бірнеше топқа жіктеледі. Қуандық тобына Алтай, Қарпық, Темеш 
және Бораншы; Сүйіндіктен тарайтын Жанболды, Құлболды, 
Орманшы, Қаржас – Төртауыл деп аталса, Мейрамның кіші әйелінен 
туған Болатқожаның Майқы, Ошан, Жалықпас және Қамбар атты 
ұлдарының ұрпақтарын Қаракесек деп атап кеткен. Ал Бегендіктен 
бір ру – Қозған, Шегендіктен – Қақсал таралады.

2) Момын рулар тобы. Алғашында «бес Момын» аталған бұл 
топқа Қанжығалы, Тобықты, Атығай, Қарауыл және Бәсентин 
рулары енгізілсе, кейін келе Бәсентиннің Әйти, Бәйімбет, Жанай, 
ру тармақтары қосылып, рулар саны жетеу болғандықтан, бұл топ 
ел арасында «жеті Момын» деп аталып кетеді. «Жеті Момынның» 
балама бір атауы бар, ол – «ортаншы Арғын».

3) Арғын құрамындағы үшінші бір рулар тобы – «Кіші арғын» 
деген атауға ие. Оның тағы да басқаша атауларына: «Тоқал арғын», 
«Екі шекті Арғын», «Жоғары шекті Арғын», «Төменгі шекті 
Арғын» деген атаулар жатады. Бұл топтағы руларға – Саржетім, 
Шақшақ рулары жатады.

4) Тарақты руы. Бұл ру – Арғын тайпасының құрамындағы 
ерекше дербес ру болып саналады.

Осылайша, ойымызды қорыта келе, біз Арғын тайпасында ірі-
ірі он үш ру немесе рулар бірлестігі болып, олар төрт топқа бөлінген 
деген қорытынды жасаймыз. Олардың топтасуының сызбасы мен 
шежіре-кестесі төмендегідей болады.
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Арғын руларының топтасуының сызбасы

№ Ру тобының 
атаулары

Жанама 
атаулары

Құрамын-
дағы ірі 
рулары

Шығу-тегі Ортақ ұраны 
«Ақжол». Рулық 
рандары

1. Мейрам «Үлкен 
Арғын»,
«Бес 
Мейрам»

Қуандық, 
Сүйіндік

Мейрамның 
бірінші әйелі 
(Нұрфая 
анадан) 
туылған.

Бегендік,
Шегендік

Мейрамның 
екінші әйелі 
Нұржамалдан 
туылған.

Қаракесек Қарқабат атты 
күңнен туған.

Қарқабат

2. Момын «Ортаншы 
Арғын»
«Бес 
Момын», 
«Жеті 
Момын»

Қанжығалы,
Тобықты, 
Атығай, 
Қарауыл
Бәсентин,

Ақжолдың 
ұлы 
Қарақожаның 
Момын атты 
әйелінен 
туғандар

Толыбай, 
Маябоз, Ошбай, 
Қарақай

(Әйти, 
Бәйімбет, 
Жанай)

Бәсентиннен 
тарайтын 
рулар

Барлыбай

3. Тоқал 
Арғын (Кіші 
жүздегілер-
дің қойған 
атауы)

«Кіші 
Арғын», 
«Екі шекті 
Арғын», 
«Жоғарғы 
шекті 
Арғын» 
және 
«төменгі 
шекті 
Арғын»

Саржетім,
Шақшақ

І нұсқа
Ақжолдың 
тоқалынан 
Сомдық, 
одан осы екеуі 
туады.
ІІ нұсқа
Арғын 
баба 
100-ден 
асқанда 
Айнакөз
атты 
әйел 
алып, 
одан 
Танбызсопы, 
одан осы 
рулар тарайды.

Аманжол
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4. Тарақты -//- Тарақты І нұсқа 
бойынша.
Тарақты 
– Арғынның 
туған інісі 
болған. 
Әкелері 
қайтыс болған 
соң Тарақты 
Арғынның 
қолында өседі.
ІІ нұсқа 
бойынша. 
Тарақты 
– Арғынға 
жиен делінеді.

Жауқашар

Арғын руларының шежіре кестесі

Арғын

(Ергүл анадан)   (Момын анадан)  Тарақты

Мейрамсопы     Ақсопы      Қарасопы    Сарысопы   Танбызсопы    

Қуандық       Қанжығалы   Қарауыл      Атығай      Саржетім
Сүйіндік       Тобықты         Бәсентин  Шақшақ
Бегендік            
Шегендік               (Тоқал арғын)
Қаракесек     
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ОН ЕКІНШІ ТАРАУ

АРҒЫННЫң «БЕС МЕйРАМ» НЕМЕСЕ МЕйРАМ 
ТОБЫНА ЕНЕТІН ТАйпАЛАР

§ 1. Қуандық тайпасы

Ғылыми тұрғыда жазылған этникалық тарихта Арғын тайпасы 
тарихының түп-төркіні біздің эрамыздың бірінші мыңжылдығының 
арғы-бергі жағынан бастау алады. Біз бұл туралы бұған дейінгі 
тарауларда айтып өттік. Ал қазақ халқының құрамындағы 
арғындардың шежіресі ең ары дегенде ХІV-ХV ғасырларға дейін 
барады да, одан ары тұманданып кетеді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
бұл туралы:

  Арғыннан ары барсаң адасасың,
  Ми жетпес көп дүниеге шатасасың.
  Ол кезде сен де жоқсың мен де жоқпын,
  Несіне шежіреге таласасың?115», – деп айтқан екен.
Сол себепті де біздің айтып отырған бұл шежіреміз – ежелгі 

дәуірдегі емес, ХV ғасырдан бері қарайғы шежірені, яғни 
кейінгі орта ғасырлардағы Арғын руларының ата-тек таралымын 
қамтиды.

Алдыңғы тараушада біз, Арғынның өз ішінде үлкен-үлкен төрт 
топқа бөлінетіндігін айтып өттік. Олардың ішіндегі бірінші топ, ол 
– Мейрам тобы. Халық арасында бұл топты «Бес Мейрам», «Үлкен 
Арғын» деп те атайды. Бұл топтағы тайпаларға мыналар жатады: 1. 
Қуандық, 2. Сүйіндік, 3. Бегендік, 4. Шегендік және 5. Қаракесек.

Шежірелік материалдарда Қуандық – «бес Мейрамның» 
үлкені болып саналады. Оның шығу-тегі жөнінде ел арасында 
кең тараған мынадай тарихи әңгіме бар. Бұл шежірелік деректі Ә. 
Бөкейханов ХХ ғасыр басында Семей облысы, Қарқаралы уезіне 
қатысты статистикалық материалдар жинағында жарияласа116, 
М.Ж. Көпейұлы «Қазақ шежіресі» атты еңбегінде бұл туралы 

115 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 20-б.
116 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Т. VІ-й. – СПб., 1905. Примечания к общинным 
таблицам. – 33-б.
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жақсы айтып береді117. Кейіннен осы мәлімет Мейрам тобының 
шығуы жөніндегі барлық еңбектерге негіз болады. Сол себепті 
де біз, осы жерде М.Ж. Көпейұлының дерегін ешбір өзгерту-
қоспасыз оқырмандарға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Онда: 
«Мейрам сопының қайны алшын Құдысбай екен. Қалыңдығының 
аты Нұрфая екен. Өзін қыс ішінде ұзатыпты. Нұрфаяның өз шешесі 
өліп қалған екен. Бикешке шешесінің жоқтығын білдірмеймін деп 
Нұрфаяның ағасының қатыны – жеңгесі еріпті. Түйенің басын 
жетектеуге бір жетім ертіпті. Көш ілгері кетіп, күйеу жігіт артта 
қалып, көштің ізімен келе жатса, көштегі үш әйел түзге отырыпты. 
Жолшыбай түзге отырған кім деп қараса, біреуінің зәрі тоңды 
бір қарыс айырып жіберген екен. Түнде қойнында жатқанда 
қалыңдығы Нұрфаядан сұраса, ол Қарқабат еді дейді. Ол отыра 
қалып күрілдеткенде қасындағы өзіміз де шошып қаламыз, ат та 
тас-талқан боп үркеді депті. Елге келіп орныққан соң, екі елдің 
арасы жау болып, қайынсіңлісін ертіп келген қатын еліне қайта 
алмай қалыпты. Сонан соң Нұрфая «ағамның төсі тиген жеңгем 
еді басқаға қимаймын, өзің ал» деп Мейрамның өзіне алғызыпты. 
«Мына күңді де өзің ал, өсіп-өнейін деп тұр. Бір жұрттан келген 
үш ұрғашы өлсек те, тірілсек те бір жерде болайық» деп, оны 
да алғызыпты. Нұрфаяның өзінен Қуандық, Сүйіндік туады. 
Жеңгесінен Бегендік, Шегендік туады. Күңнен Болатқожа туады»118, 
– делінеді. Дәл осындай материал Г.Н. Потанинде де айтылады119. 
Жалпы алғанда, шежірелер мен шежірелік деректердің ешқайсысы 
жоғарыда айтылған ой-пікірлерді жоққа шығармайды.

Мейрамның бес баласынан тараған ұрпақтар немесе Мейрам 
тайпалар тобын құраған  осы бес тайпа  XVII – XVIII ғасырлардағы 
қазақ қоғамының  әскери, саяси, әлеуметтік, мәдени және тағы 
басқа салаларында өзіндік рөл атқарса, Орта жүздің қоғамдық 
өмірінде олар жетекші орындардың бірін атқарады. Біздің негізгі 
мақсатымыз – Арғын тайпаларының шежіресі болғандықтан, біз 
бұл тарауда әлеуметтік-экономикалық, саяси-мәдени мәселелерді 

117 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. – 13-17-б.
118 Сонда, – 15-16-б.
119 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки 

– 54-57-б.
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қарастырмаймыз. Дегенменде, осы жерде Арғынның  бес Мейрам 
тобындағы тайпаларға Абылай ханның берген бағасын бере кетуді 
жөн көріп отырмыз.

«Абылай хан екі сөзінің бірінде айтып отырады екен:
– Осы бес Мейрамның баласы деген ел пайғамбар мен шадияр 

тумады демесеңдер, адамның бұлбұлы мен дүлдүлі түгел туған 
ел. Батыры көптіктен жаудан қорықпайды. Шетінен шешен бола 
туады да даудан қорықпайды. Қара құрттай құжынаған Қаракесегі 
тағы бар.

Ә десе, мә деп едірейе туған Қуандығы бар, оның өмірінше 
үзілмейтін жуандығы бар. Жылым құртша жегенін білдірмей жеп 
қоятұғын Сүйіндігі бар,- деген екен дейді...»120 Біздің ойымызша, 
Абылай ханның бұл бағасы өте әділ және тура айтылған секілді. 
Біз оған Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік және Қаракесек 
руларының шежірелік тарқатылуын тарату барысында көзімізді 
жеткіздік.

Енді төменде Бес Мейрамның әр тайпасының шежіресін жеке-
жеке қарастыралық. 

Алдыменен Қуандықтың қалай таралатындығына тоқталып 
өтсек. Қолымыздағы жинақталған материалдардың көпшілігінде 
Қуандықтың алты баласы болған делінеді. Ал Ш. Құдайбердіұлы 
Қуандықта төрт бала: Алтай, Қарпық, Темеш және Беруші 
(Бөрші) болған деп жазады121. Күлен Түлкібайұлының (1889-1970) 
шежіресінде Есенқарт, Темір, Өмір, Алтай және Қарпық атты 
Қуандықтан таралатын 5 (бес) атаның есімдері аталады122. ХХ 
ғасыр басында Ақмола облысы, Ақмола уезі бойынша жүргізілген 
статистикалық материал жинағында да Қуандықтан – Есенқарт, 
Алтай, Қарпық, Бөрші, Темеш таралған деп айтылады123. М. 
Тынышбаев та өзінің шежіре-кестесінде Қуандықтан тарайтын 
бес рудың тарқатылымын көрсетіп береді. Осылайша, жоғарыда 
атап өткен авторлардың материалдары мен шежіре-деректеріне 

120 Абылай хан. Құрастырған С. Дәуіт. – Алматы, 1993, 322-б. 
121 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 41-б.
122 Түлкібайұлы К. Шежіре. – Алматы, 2004. – 12-б.
123 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-я. Таблицы. – СПб., 1907. Родословные 
схемы киргиз Акмолинского уезда. – 126-б.
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талдау жасай келе, Қуандықтан қанша ру таралады деген мәселеге 
байланысты екі пікірдің бар екендігіне көзімізді жеткіздік. Бірінші 
пікір бойынша, Қуандықта бес ата, екіншісі бойынша, алты ата 
болған. 

Біз осы пікірді таразылай келе, екіншісін дұрыс деп санаймыз. 
Оны төмендегідей тұжырыммен дәлелдейміз.

Қуандықта бес ата немесе бес ру бар деген пікірді айтушылар 
оған Алтай, Қарпық, Темеш, Бөрші және Есенқартты жатқызады. 
Ал осы пікірге қарап дау айтушыларда бес атаға тағы бір ата 
– Аманқарт қосылып айтылады. Мәселенің бәрі – Есенқарт 
пен Аманқартқа байланысты болып отырғандығы белгілі. Г.Н. 
Потаниннің материалдарында Қуандықтан алты бала туылады, 
олардың есімдері – Есен, Қарт, Алтай, Қарпық, Бөрші және 
Темеш делінген124. Аманқарт атауы мүлде аталмайды. Одан 
ары «Есеннен – ағыстар, ал Қарттан – қалқамандар таралады»,- 
деп баяндайды Г.Н.Потанин. Бұл мәлімет көп жайдың мәнін 
түсіндіріп бере алады. Шежірелерде Есен мен Қарттан таралатын 
аталардың Алтай, Қарпыққа қарағанда анағұрлым аз өскені 
байқалады. Ал аз тараған және бір-біріне жақын аталардың рулық 
жүйеде біріктірілетіні белгілі. Мысалы, Жалайыр тайпасында 
Андабай-Таңат, Қанай-Қонай, Шәкі-Шөкі, Едіге-Денбай атты 
ру бөлімшелері мен тармақтарының болуы осыған дәлел. Есен 
мен Қарттан бір-бір ұлдан туып, олардың ұрпақтары көбейе келе, 
кейде Ағыс-Қалқаман, кейде Есенқарт деп қосылып айтылатын 
болған. Кейінірек келе-келе, Есенқартты бір адам деп, ал руға 
негіз болған екінші адамды шежірешілер, Аманқарт деп ойдан 
шығарған деп есептейміз.

Осылайша, Қуандықтың неше және қандай аталарға немесе 
руларға бөлінетіндігі жөніндегі жоғарыдағы айтқан ой-пікірлеріміз 
бен тұжырымдарымызды түйіндей келе мынадай қорытындыларға 
келеміз.

Біріншіден, Қуандық тайпасының қанша бөлімге бөлінетіндігі 
туралы күні бүгінге дейін шежірелік материалдарда екі пікірдің 
бар екендігі анықталды. Кейбір деректерде және соларға сүйенген 
авторлар еңбектерінде Қуандық бес атаға бөлінеді делінсе, екінші 

124 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки  
– 57, 62-б.
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бір деректер мен еңбектерде Қуандықтың алты атадан тұратындығы 
айтылады.

Екіншіден, біз, қолымыздағы бар деректерге сүйеніп, дерек 
мәліметтерін бір-бірімен салыстыра келе, Қуандық тайпасының 
алты атадан тұратындығын дәлелдеп өттік. Дау-дамайға негіз 
болып отырған Есенқарт ру бөлімінің түбі – Есен және Қарт атты 
екі атаның есімдерінен шығарылғандығына көзімізді жеткіздік.

Үшіншіден, Қуандық тайпасында алты ру бар деп, алтыншы 
ру бөліміне Аманқартты жатқызатындардың сүйенетін мәліметі 
негізсіз деп санаймыз.

Енді, Қуандық тайпасының қалайша жіктелетініне назар 
аударып көрсек.

ХVІІІ ғасырдың ортасындағы М. Тевкелевтің материалында 
Арғын құрамында басқа да рулармен бірге Алтай, Тебич, Борчи, 
Карпас, Агышкалкаман атаулары аталады125. Дәл осы ру атаулары 
А.И. Левшинде, В.В. Радловта, Н.Н. Балкашинде қайталанады. 
А.И. Левшин Ағыс пен Қалқаманды бір деп, олардың атауларын 
қосып жазса126, В.В. Радлов керісінше, оларды жеке рулар деп, 
бөлек айтады127. Ал Н.Н. Балкашин болса, Алтай, Қалқаман, Ағыс, 
Қарпық және Темеш руларының Қуандық одағын құрайтындығын 
жазады128. Бізге түсініксіз болып тұрғаны, неге екені белгісіз, Н.Н. 
Балкашинде Қуандық бірлестігін құрайтын рулар ішінде Бөрші 
руы айтылмай қалған.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақтың материалында 
Ағыс пен Қалқаман Есенқарттан тарайтын екі тармақ деп 
көрсетіледі де, ол М.Тынышбаевтың зерттеуіне негіз болады129. 
Соңғы жылдары жарық көрген шежіре-кітаптарда Қуандықтың 
таралуы сәл өзгешелеу баяндалады. І.Ісләмұлы өз шежіресінде 

125 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках (Сборник документов и 
материалов). – 407-б.

126 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей. – 290-б.

127 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – 111-б.
128 Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно Киргизской орды. – 256-б.
129 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-я. Таблицы. – СПб., 1907. Родословные схемы 
киргиз Акмолинского уезда. – 126-б.; Тынышпаев М. Материалы к истории 
киргиз-казакского народа. – 68-б.
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Қуандықтан – Есенғарт, Аманғарт, Өмір, Темір, Қарпық және 
Алтайды таратса, Ж. Бейсенбайұлы Қуандық – Есен, Қарт, Темір, 
Өмір, Алтай, Қарпық болып бөлінеді деп көрсетеді130. Одан әрі 
бұл автор Темірден – Бөршіні, Өмірден – Темешті шығарады131. 
М. Мұқанов болса, Темеш пен Бөршіні жалғыз Өмірден туылған 
деп санаса132, К.Түлкібайұлының шежіресінде Өмірден Темеш 
шығарылып, Темірдің таралымы айтылмайды133.

Біздің қолымыздағы бірнеше шежірелік қолжазбада 
Қуандықтан тарайтын тармақтар арасында Өмір мен Темір 
атаулары ұшырасады134.

Енді осы айтылған мәліметтерді бір-бірімен салыстыра отырып, 
біз мынадай қорытындыға келеміз.

Қуандықтан – Алтай, Қарпық, Өмір, Темір, Есен және Қарт 
атты алты ұл туып, Қарттан – Қалқаман атты; Есеннен – Ағыс атты; 
Темірден – Бөрші атты, Өмірден – Темеш атты жалғыз баладан 
болады да, балалардың ұрпақтары кейіннен өсіп-өнеді. Сол себепті 
де кейінгі ұрпақтар өздерінің ата-тегінің атауын бірнеше ұлға әке 
болған атамен байланыстырған. Ал ұрпақтары көп болған Алтай 
мен Қарпықты үрім-бұтақтары ру негізі деп есептеп, ру атауына 
айналдырған.

Енді Қуандықтың осы алты тармағының үлкен-кішісі жөніндегі 
мәселеге тоқтала кетсек.

Бұл жөнінде бізге, тек ел аузынан жиналған тарихи аңыз-
әңгімелер ғана көмек бере алады. Соларға сүйенсек, Алтай мен 
Қарпық Қуандықтың кіші әйелі Қараша анадан туылған болып 
шығады. Кенжесі – Алтай да, үлкені – Қарпық екен. Кейін келе 
Алтайдан тараған ұрпақтар Қарпық ұрпақтарына қарағанда көбірек 
болып, атақ-даңқтары кеңірек тарап, Алтай есімі Қарпықтың 
алдына шығарылады да, Алтай, Қарпық атанады.

Ал кейбір шежірелік қолжазбалар мен ХХ ғасыр басындағы 
статистикалық материалдарда Қуандық ұлдары ішінде бірінші 
болып Есенқарт есімінің аталуына қарап, оны үлкен-үлкен ұлдар 

130 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
131 Сонда, – 121-б.
132 Мұқанов М. Орта жүз шежіресі. Мына кітапта: Арғынбаев Х., Мұқанов 

М. Востров В. Қазақ шежіресі хақында -157-б.
133 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 12-б.
134 Жәкішев Сканның (1890 ж.т.) Арғын шежіресінің қолжазбасы.
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қатарына жатқызамыз. Ал Өмір мен Темір ортаншы ұлдарға жатса 
керек.

Осылайша жоғарыда айтқан ойларымызды қорыта келе, 
Қуандықтың тарқатылуын кесте түрінде жоғарыдағыдай береміз:

а). Ағыс руы

Ағыс руы – Қуандық тайпасындағы алты рудың бірі және ата 
жолы бойынша үлкені. Рудың атауы алғаш рет Арғын құрамындағы 
он алты рудың бірі ретінде 1748 жылғы М.Тевкелев жазбаларынан 
бері жазба деректерде кездеседі135. Онда Ағыс руы оған ең жақын 
ру – Қалқаманмен қатар айтылады да, Арғынның Қаракесек, 
Қанжығалы, Тобықты, Атығай, Қарауыл секілді ірі тайпаларымен, 
Қуандық құрамындағы Алтай, Қарпық, Бөрші, Темеш руларымен 
бір деңгейде сипатталады. Одан кейінгі кезеңдерде А.И.Левшин, 
В.В. Радлов, Н.Н. Балкашин, Н.А. Аристов зерттеулеріндегі 
материалдарда Ағыс руы Арғынның бір руы деп көрсетіліп 
отырылады136. Осы зерттеушілер ішінде Н.Н. Балкашин ғана 
Арғынды жіктей келе, Ағысты – Алтай, Қалқаман, Қарпық, Темеш 
руларымен бірге Қуандық рулар одағына жатқызады137. Аз болса 
да ағыстардың ХХ ғасыр басында қоныстануына байланысты 
ресми мәліметтер Ақмола облысының жекелеген уездері бойынша 
құрастырылған жинақтарда кездесіп қалады138.

Кейбір жазба деректер мен ел аузынан жинастырылған 
шежірелік материалдарда Ағыс руының орнына Есенқарт атауы 

135 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). – 407-б.

136 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд 
и степей -290-б.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. - 111-б.; Об 
исследованиях Н.Н. Балкашина касательно киргизской орды. – 256-б.; Аристов 
Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения 
об их численности. – 119-б.

137 Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно киргизской орды. – 256-б.
138 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы. – 126-б.; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией 
по исследованию степных областей. Акмолинская область. Атбасарский уезд. 
Родословные схемы. Т. ІІ. – Воронеж, 1902. – 53-б.
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қолданылып жүр. Біз ол жөніндегі тұжырымдарымызды «Қуандық 
руы» деп аталатын тараушада айтып өткендіктен, оған тоқталып 
жатпаймыз.

Ел аузындағы шежірелік материалдарға, тарихи аңыз-
әңгімелерге қарағанда, біз қарастырып отырған Ағыс руы – 
Қуандықтың үлкені сияқты. Ол туралы мынадай тарихи әңгіме 
бар. «...Бір күні кеш батқанша қозы бағып, малмен бірге өрістен 
қайтып келе жатқан Қарпық пен Алтайға аң аулап жүрген ағасы 
Ағыс жолығады. Шаршағандықтарына қарамастан, «аттың үстінде 
бөтегесі шайқалады», деп кезекпен бүркітін көтертіп қояды. Бұл 
көрініске қатты ашуланған Қуандық: «Егізің екі болмасын, екі үйің 
бірге қонбасын»,- деп Ағысқа теріс батасын беріпті»139.

Аңыздың түбінде шындық бар сияқты. Қуандықтың ішіндегі 
Алтай, Қарпық руларымен салыстырғанда, Ағыс руы жеке 
болыстық қалыптастыра алмаған. Тіпті, жеке бір әкімшілік 
ауылдарда топтасып отырмай, әр болыстықта, әр әкімшілік 
ауылдарда 1-2 шаруашылық ауыл болып қана отырғандығын ХХ 
ғасыр басындағы статистикалық жинақ материалдары көрсетеді.

Ағыс руының шежірелік материалдары да өте жұпыны. Ол 
рудың шежіресіне қатысты материалдар Атбасар және Ақмола 
уездері бойынша құрастырылған статистикалық материалдарда, 
«Қазақ шежіресі хақында» атты шежіре кітапта және 
С.Бөкішұлының шежірелерінде аз-маз кездеседі. Біз, қолымыздағы 
аздаған деректерге сүйене отырып, төменде осы рудың тарқаты-
луын көрсетуге тырысамыз. 

Шежіре бойынша Қуандықтың үлкен ұлы – Есен. Одан жалғыз 
ұл тараған. Ол – Ағыс. Ағыс руы өз ішінде – Бекайдар, Жанайдар, 
Нұрын, Жұрын және Көбекей атты бес ру тармақтарына бөлінеді140. 
Толық болмаса да Ағыстың мұндай тармақтарға бөлінетіндігін 
статистикалық жинақ материалдары мен М.Мұқанов мәліметтері 
қостайды. Біздің қолымыздағы шежірелік материалдар тек қана 
Көбекей тармағының таралымын көрсетеді. Көбекей тармағынан 
– жалғыз Есенбай шығып, ол өз кезегінде – Сариман, Есенқұл 
(Есқұлы), Оразбай және Байназар атты аталықтарға жіктеледі. 

139 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 6-б.
140 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. // Қазақстан әйелдері. № 11, 2006 

ж. қараша. – 15-б.
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Байназардан – Түсіп және Қылышбай аталары тармақталады да, 
Қылышбайдан – Қорғаш әулеті шығып, ол одан әрі жалғасады141. 

Енді осы рудан тараған отбасылардың ХХ ғасыр басындағы 
орналасуы мен санына тоқтала кетсек.

Ағыстардың ең көп орналасқан жері Ақмола облысы, 
Атбасар уезі, Теңіз болыстығындағы 4-және 8-әкімшілік ауылдар. 
4-әкімшілік ауылдың 1-3-ауылдарында - 237 адам өмір сүрген, 
олардың бәрі ағыстар. Нақтырақ айтсақ, 1-ауылда – 131 адам, 
ақсақалы – Смайыл Сағындықұлы, 2-ауылда – 76 адам, ақсақалы 
– Құнтай Дөненұлы, 3-ауылда – 30 адам, ақсақалы – Бейсембек 
Жетібайұлы142;  осы болыстықтың 8-әкімшілік ауылына қарасты 
17-ауылды Жүсіп Бетлесұлы басқарған. Оның ауылында 42 адам 
болған143. 

Ағыстар шашыранды болса да, Ақмола уезінде де мекендеген. 
Ондағы Шерубай-Нұра болыстығындағы 2-әкімшілік ауылға 
қарасты, 26-шаруашылық ауылда 59 адам өмір сүрген. Оларды 
Байжұман Бекбауұлы деген ақсақал басқарған144. 

Ағыс руының – Бекайдар, Жанайдар, Нұрын, Жұрын 
тармақтарының қалайша өрбітілетіндігін біз көрсете алмаймыз. 
Өйткені, бұл тармақтардың шежіресіне қатысты материалдар мен 
деректер қолымызға түспеді.    

Қорыта келе айтарымыз, Ағыс руы – Қуандық рулар 
бірлестігіндегі ата жолы бойынша, үлкені болып саналғанымен, сан 
жағынан алғанда, ең аз ру. Сонымен бірге, бұл рудың шежіресіне 
қатысты материалдар әлі күнге дейін толық жинақталмаған 
және жүйеленбеген. Сол себепті де біз, Ағыс руынан таралатын 
тармақтар мен аталықтардың, ру аталары мен ру әулеттерінің 
шежірелік тарқатылуын толық жіктедік деп айта алмаймыз. 
Дегенмен де қолымыздағы бар материалдарға сүйеніп, Ағыс 
руының таралымын төмендегі кесте бойынша көрсетеміз.

141 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 15-б.
142 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 

разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Атбасарский уезд. Родословные схемы. Т. ІІ. – 46-б.

143 Сонда, – 66-б.
144 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 194-б.
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Арғын

Мейрамсопы 

Қуандық 

Есен 

Ағыс

 Бекайдар       Жанайдар     Нұрын       Жұрын  Көбекей

      Есенбай

  Сариман Есенқұл   Оразбай  Байназар
    (Есқұлы)
      Түсіп  Қылышбай
          
        Қорғаш

ә). Қалқаман руы

Қалқаман руы – Қуандық рулар бірлестігіндегі немесе 
тайпасындағы алты рудың біріне жатады. Шежірелік материалдар 
бойынша Қалқаман – Қуандықтың үлкен ұлдарының бірі – Қарттан 
туылған жалғыз ұл. Қуандықтың үлкен әйелінен Ағыстың әкесі 
– Есен мен Қалқаманның әкесі – Қарт ағалы-інілі болып бірге 
туылған секілді. Ағыс пен Қалқаман ұрпақтары Қуандықтың 
басқа ұлдарынан тарайтын ұрпақтарға қарағанда аз болғандық-
тан, кейбір жазба деректерде, сондай-ақ ауызша тарихи деректерде 
оларды біріктіріп – Есенқарт деп атайды. Ал кейінгі шежірешілер 
Есенқарттың жанына Аманқартты да қосады да, біріншісінен 
– Ағыс руларын, екіншісінен – Қалқаман руларын таратады145. 
Бұл жөнінде Г.Н.Потаниннің ел арасындағы шежірелерді; 
тарихи оқиғаларды жақсы білетін информаторлардан жинаған 
деректерінде: «...Қуандықтан – Есен, Қарт, Алтай, Қарпық, Бөрші 
және Темеш атты алты ұл туылады. Есеннен – ағыстар, Қарттан – 

145 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 24-б.; Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық 
шежіресі. – 15-б.
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қалқамандар... таралады»146, – делінеді. 
Алтай, Қарпық руларына қарағанда аз болғандықтан, Ағыс 

пен Қалқаман рулары біріктіріліп, Ағысқалқаман делінген. Осы 
атаумен олар 1748 жылғы М.Тевкелев жазбаларындағы мәліметке 
енеді147. Ал ХІХ ғасырлардағы материалдарда, олар Ағыс және 
Қалқаман деп жеке-жеке айтыла бастайды148.

ХХ ғасыр басында Ақмола уезінде жүргізілген статистикалық 
зерттеу материалының жинағындағы рулық кестеде Ағыс пен 
Қалқаман Есенқарттан таратылып көрсетіледі149. Осы нұсқаны 
М.Тынышбаев еш өзгертусіз өз еңбегіндегі шежірелік кестеге 
қолданған150. Осылайша, қазіргі күндегі шежірелерде Ағыс пен 
Қалқаман – Есенқарттан, Есенқарт пен Аманқарттан Есен мен 
Қарттан таратылып жүр.

Осы үш нұсқаны талдай келе, біз, Г.Н. Потанин нұсқасын дұрыс 
деп есептейміз. Сөйтіп, Қалқаман Қарттан, Қарт – Қуандықтан, ал 
ол – Мейрамсопыдан туылған деген нұсқаны қабылдап, төменде 
Қалқаманды таратып көрелік.  

Алдын ала ескертеріміз, Қалқаман руының шежіресі жеке 
жинақталмаған және жазылмаған. Тек қана үзік-үзік күйінде, 
олардың өзі де жүйеленбей, әртүрлі басылымдар мен жинақтарда 
кездеседі151.

146 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
- 62-б.

147 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). -407-б.

148 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. - 111-б.; Об исследованиях 
Н.Н. Балкашина касательно киргизской орды. – 256-б.; Аристов Н.А. Заметки об 
этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. 
– 90-б.

149 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. – СПб., 1907. Родословные 
схемы киргиз Акмолинского уезда. -126-б.

150 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. – 68-б.
151 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. – СПб., 1907. Родословные 
схемы киргиз Акмолинского уезда. -126-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров 
В. Қазақ шежіресі хақында. – 157-б.; Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі.  - 
15-б.
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ХХ ғасыр басында қалқамандардың басым бөлігі – Атбасар 
уезінің Терісаққан және Қызылкөл болыстықтарында, Ақмола 
уезінің Есіл болыстығында және кейбір аталары – Атбасар уезінің 
Теңіз болыстығында қоныс тепкен152. Осы жинақтың материалдары 
мен Х. Арғынбаев, М.Мұқанов, В. Востровтың шежірелік 
кестелері, С.Бөкішұлының шежіресі бойынша Қалқаман руы өз 
ішінде былайша тарқатылады.

Рудан Таңатар (Түнқатар), Шағырбай, Қарымбай, Орыс, 
Құттықадам, Өтеміс, Жаубасар, Есіркеп және тармақ атаулары 
анықталмаған тағы да үш ата бөлініп шығады. 

Қолымыздағы шежірелік материалдарды талдай және саралай 
келе, Таңатар (Түнқатар) тармағынан – Байболат аталығы шығады да, 
ол Күшікбай және Жұмабай атты ру аталарына бөлінеді. Шағырбай, 
Қарымбай, Орыс, Құттықадам және Өтеміс тармақтарының қалай 
жіктелетіндігі жөнінде қолымызға материалдар түспеді. Жаубасар 
тармағы болса, одан – Бекқұлы аталығы шығып, ол - Қожан және 
Үмбетей атты екі ру атасына жіктеледі. Қожаннан – Тілеуімбет, 
Шомбай; Үмбетейден – Көрпей, Дүйсенбай, Жанбөрі, Қойлыбай 
әулеттері өсіп шығады. Есіркеп тармағынан – Сәти, Тасым, 
Сұлтан және Алдаберген аталықтары тарайтындығын шежірелер 
көрсетеді. 

Жоғарыда айтып кеткендей, Қалқаманнан таралатын бізге 
белгісіз келесі тармақтардың бірінен – Қайып аталығы, одан 
Алдаберген, одан Жұмағұл әулеті; ал, Есілбай аталығынан – 
Малгелді, одан Тайқоңыр әулеті шығарылады. 

Біз, жоғарыда Қалқаман руына жататын тармақтардың 
негізгі басым бөлігі ХХ ғасырдың басында Атбасар уезінің 
Терісаққан және Қызылкөл болыстықтарында орын тепкендігін 
айтып өткенбіз. Оның ішінде, Терісаққан болыстығының үшінші 
әкімшілік ауылында: шағырбайлар – 21-24-, қарымбайлар 25-
27-, құттықадамдар – 28-32-, түнқатарлар (таңатарлар) – 33-35-, 

152 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. -126-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, 
собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. 
Акмолинская область. 2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. – Воронеж, 1902. Родословные 
схемы. -52-53-б.
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орыстар 37-45- шаруашылық ауылдарында өмір сүрген. Олардың 
жалпы саны – 499 адам болған153.

Қызылкөл болыстығының үшінші әкімшілік ауылына қарасты 
12-14, 20, 22-23-шаруашылық ауылдарда – жаубасарлар, 15, 21-
ауылдарда - өтемістер мекен еткен. Олардың жалпы саны – 260 
адам болған154. 

Осы уездің Теңіз болыстығындағы 8-әкімшілік ауылдың 
18-21-ауылдарында қалқамандар тұрған. Олардың саны – 337 
адам155. 

Ақмола облысы, Ақмола уезінің Есіл болыстығындағы 
1-әкімшілік ауылға қарасты 39-41-шаруашылық ауылдарда – 211 
адам, 6-әкімшілік ауылда – 321 адам қалқамандар тұрған156. Жалпы 
алғанда, Атбасар және Ақмола уездеріндегі қалқамандардың ХХ 
ғасырдың басындағы саны – 1628 адамға жеткен.

Осылайша, Қалқаман руының шежіресіне қатысты жоғарыда 
айтылған ой-пікірлерімізді түйіндей келе, мынадай қорытындылар 
жасаймыз:

1. Рудың шежіресіне қатысты материалдар өте аз және 
жұпынылау. Басқа рулардың шежірелері сияқты ол жинақталмаған 
және жүйеленбеген. 

2. Шежірені тарқату барысында біз, бірнеше тармақтар мен 
аталықтардың атауларын атап өттік те, материалдардың жоқтығына 
байланысты, одан әрі тарата алмадық.

3. Сан жағынан алғанда Қалқаман руына қарасты отбасылардың 
Ағыс руынан көп болғанымен, Алтай және Қарпыққа қарағанда, 
анағұрлым аз екендігі байқалды. Олар аз болса да, мүмкіндігінше 
ағыстар сияқты шашырамай, жақын аталарымен бірлесіп, 
шаруашылық ауылдарда көрші отырған.  

Өзіміз құрастырған кесте бойынша, Қалқаман руының шежіре 
сызбасы былайша көрініс береді.

153 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 230-
234-б.

154 Сонда, – 158-б.
155 Бұл да сонда, – 66-б.
156 Бұл да сонда, – 134, 150-б.
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б). Темеш руы

Темеш руы – Арғынның Қуандық тайпасындағы алты рудың 
бірі. Бұл рудың шежіресіне қатысты материалдар ХІХ ғасырдан 
бері орыс тіліндегі деректер мен қазақ тіліндегі деректерде, 
қазіргі кездегі қазақ шежірешілерінің еңбектерінде жиі кездеседі. 
Ел арасында кең тараған тарихи аңыз-әңгімелерге құлақ салсақ, 
Темеш руы – Қуандықтың екінші әйелінен туған үшінші ұлы - 
Өмірден бастау алады. Өмір, оның жалғыз ұлы – Темеш. Ал келесі 
бір шежіреде Өмір мен Темір бір туған. Өмірден Бөрші мен Темеш 
туылады да, Темірден ұрпақ болмайды. Сол себепті де ол Темешті 
бауырына салып асырап алады. Бұл рас та шығар. Бірақ көкесінің 
бауырына салынған бала Темеш емес, Бөрші сияқты. Өйткені 
бірталай шежірелерде Қуандықтан тарайтын Өмір мен Темірдің 
есімдері аталады да, Өмірден – Темеш, Темірден – Бөрші таралған 
деп көрсетіледі157.

Темеш – көп өсіп, кең жайылған рулардың бірі. Рудың атауы 
Арғынның басқа руларымен бірге 1748 жылғы М.Тевкелев 
жазбаларында алғаш рет айтылады158. Онда сәл техникалық 
қателіктерге жол беріліп, Темеш атауы – Тебич деп жазылып 
кеткендіктен, кейінгі кезеңдерде орыс тілінде жазылған 
зерттеулерде осылайша ұсынылады. А.И. Левшин, В.В.Радловтар 
еңбектерінде Тебич деп жазылып отырылса159, Н.А. Аристов, Н.Н. 
Балкашин ру атауын – Темеш деп нақты айтады160.

Осы айтылған авторлар еңбектерінен бастап, барлық зерттеу 
материалдарында біз қарастырып отырған ру атауы, өзінің дұрыс 
күйінде – Темеш деп жазыла бастайды. Қазіргі кездегі барлық 
шежірелерде осылай жазылып жүр.

157 Боранбайұлы Ж., Түлкібайұлы К. Шежіре. – 12-б.; Арғынбаев Х., 
Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 156-б.

158 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов 
и материалов). -407-б. 

159 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей -290-б.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. - 111-б. 

160 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -105-б.; Об исследованиях Н.Н. 
Балкашина касательно киргизской орды. – 256-б.
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Енді Темеш руының қалайша тарқатылатынына назар аударып 
көрелік.

Бұл рудың қанша және қандай бөлімдер мен тармақтарға, 
олардың қандай аталықтар мен ру аталарына таралатындығы 
4-5 шежірелік материалдарда айтылады. Өкінішке орай, ол 
материалдардың мәліметтерінде қарама-қайшылықты тұстар жетіп 
артылады. Осыған байланысты бір ғана мысал келтіріп көрелік. 
Г.Н. Потанин дерегінде Темештен Қошқар, Жұмақ, Балтар атты үш 
ұл туылады делінсе, ХХ ғасыр басында Ақмола уезінде жүргізілген 
статистикалық зерттеулер жинағындағы рулық кестеде, оған 
негізделіп жасалған М.Тынышбаев кестесінде Темеш руы – Төбет, 
Баятар, Қошқар, Қангелді және Жұмақ атты бес тармаққа бөлінеді161. 
Ал М.Мұқанов Темешті Байтеке, Тоқтас, Қошқар, Құмақ, Тоғай, 
Тілеу атты алты атаға бөліп қарастырады162. Шежіреші С.Бөкішұлы 
да М.Мұқановтың нұсқасын қайталайды163. Ж. Бейсенбайұлы 
материалында Темеш руынан Қошқар мен Жұмық атты екі ру 
бөлімі бөлініп шығады164. С.Бөкішұлы Қошқардан Төбетті таратса, 
статистикалық жинақ материалында Қошқар мен Төбет Темештен 
туылған деп көрсетілген165.

Міне, осындай қарама-қайшы тұстар Темеш руының шежіресін 
таратуда үлкен қиыншылықтар тудырып отыр. Қателесіп кетпеу 
үшін қолымыздағы 4-5 шежірелік материалдардың мәліметтерінің 
өзін алдымен талдасақ. Г.Н. Потанин, С.Бөкішұлы деректерінде әр 
атадан тарайтын ұлдар айтылса, статистикалық жинақта тармақтар 
мен аталықтар, аталар мен әулеттерге баса назар аударылған. 
Сол себепті кейбір аталар сан жағынан көп болғандықтан, олар 

161 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и 
сказки. – 62-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. Родословные схемы 
киргиз Акмолинского уезда. -130-б.; Тынышпаев М. Материалы к истории 
киргиз-казахского народа. – 68-б.

162 Арғынбаев М., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 156-б.
163 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 19-б.
164 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі – 121-б.
165 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі.  – 21-б.; Материалы по 

киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию степных областей. Акмолинская область. Акмолинский уезд. 
Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. 
-131-б.
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статистикалық жинақта ру тармағы не болмаса, ру бөлімімен қатар 
айтылады.

Шежірелік мәліметтердің осындай және тағы басқа 
ерекшеліктерін ескеріп, материалдарды бір-бірімен салыстыра, 
талдай келе, біз, Темеш руы өз ішінде үш ру: Қошқар, Жұмақ және 
Баятар бөлімдеріне бөлінеді деген тоқтамға келеміз. 

Қошқар ру бөлімі

Қошқар ру бөлімі екі тармақтан тұрады. Біріншісі - Өтеғұл, 
екіншісінің атауы – Шұңғыл. Өтеғұл тармағынан – Андағұл, 
Ораз атты екі аталық бөлініп шығып, Андағұлдың өзінен Доғалақ 
және Ысқақ атты екі ру атасы тарамдалады. Ал Ораз аталығы – 
Базаркелді, Қазымбет, Бопы және Манам атты төрт ру атасына 
бөлінеді. Қазымбет атасы – Байгел, Қойгел, Қозыбақ, Асан және 
Құрмантай атты әулеттерге бөлінетіндігін ХХ ғасыр басындағы 
статистикалық материалдар көрсетеді166. Аталған әулеттер ХХ 
ғасыр басында Ақмола уезі Нұра болыстығындағы № 10 әкімшілік 
ауылға қарайтын ауылдарда тұрған167. Ал Манам атасы – Алтынсары 
және Қарағай атты екі әулетке жіктеліп, осы болыстықтың № 6 
әкімшілік ауылында қоныс тепкен. алтынсарылар – 287, қарағайлар 
– 23 адам болған168. 

Қошқар бөліміндегі Шұңғыл тармағы да Дәулей және Дәуір 
атты екі ру аталығына бөлініп, Дәулейден – Құлет пен Базар 
аталары өсіп шығады169. Ел арасында Дәулейлерді Бай Темеш деп 
атап кеткен170. Базардан – Қонай, ал одан Тоғызбай әулеті таралады. 

166 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. -130-б.

167 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 122-126 -б.

168 Сонда, – 114-118-б.
169 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. -130-б.

170 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  
– 63-б.
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Тоғызбайлар Ақмола уезі Нұра болыстығының № 7 әкімшілік 
ауылында тұрған. Олардың саны – 677 адамға жеткен171.

С. Бөкішұлының шежіресінде Байтемештен - Өтеген, Өтеулі, 
Қамбар және Үсенбай аталарының таралатындығы айтылады172. 
Біздің ойымызша, бұл аталар Байтемештен тіке шықпайды, екі 
ортада 3-4 буын айтылмай қалған сияқты.

Темеш руындағы екінші бөлім – Жұмақ бөлімі. Бұл бөлім – 
Байтеке және Тоқтас атты екі тармаққа жіктеледі де, Байтекеден 
– Сойылғас аталығы шығады. Сойылғастар өте аз болған секілді. 
Г.Н. Потанин деректерінде олар 50 шаңырақтай болған173.

С. Бөкішұлы Сойылғас аталығынан таралатын әулет 
бұтақтарының біріне – Даниярбек бұтағын жатқызып, оның бүгінгі 
күнге дейінгі таралымын көрсетіп береді174.

Тоқтастан жалғыз Төбет атты ұл туылып, бүкіл тармақтың 
аталықтары осы Төбеттен бастау алады. Сол себепті де кейбір 
шежірелерде Тоқтас атауы айтылмай, Төбет айтылып отырылады. 
Төбеттен – Жангелді, Хангелді, Тоқай, Қарабұжыр, Малыбай және 
Кенже атты алты ұл дүниеге келіп, ағайынды алты жігіт Төбеттен 
тарайтын алты аталыққа негіз қалайды. ХІХ ғасырдың соңы мен 
ХХ ғасыр басында Төбеттен тараған ұрпақтар 1000 шаңырақтан 
асып жығылған175.

Жангелді аталығынан – Сасым, Қайдауыл, Қойлыбай, Малай 
және Кикібай атты бес ру атасы шығады да, олардың әрқайсысы 
өз ішінде одан әрі жіктеле береді. Сасым – Мәмбет, Жолдасбек, 
Мұстапа, Нығыметжан атты; Қайдауыл – Жұмабай, Бидалы, 
Бұланбай, Сарбала, Сыздық атты; Қойлыбайдан – Дербес, Рысбай 
атты әулеттерге таралады176.

171 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. 2. Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических 
сведений. – 118-б.

172 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 30-б.
173 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  

– 63-б.
174 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 21-б.
175 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  

– 63-б.
176 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 21-б.
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Қангелді аталығы – Аю, Манам, Мәмбет аталарына 
тармақталып, Аюдан – Сейсен, Сүлеймен, Жақан, Түрікпенәлі, 
Тілеке, Есназар, Байназар, Күсеміс, Бабай әулеттері өсіп шығады177. 
Аюға жататын әулеттердің отбасылары Ақмола уезінің Ақмола 
болыстығындағы № 3 әкімшілік ауылға қарасты 10-11-ауылдарда 
қоныс теуіп, жалпы саны – 278 адам болған178. 10-ауылды - Өтебай 
Байкөбекұлы, 11-ауылды – Қасқабай Үсенұлы деген ақсақалдар 
басқарған179.

Манам атасы да Темір және Болат атты әулеттерге бөлініп, 
Темірден – Ақтайлақ, Көтен атты әулет бұтақтары өседі. 
Ақтайлақтың төрт ұлының бірі – Орта жүзге белгілі болған Бозай 
батыр.

Мәмбет атасынан – Алтыбай, Есіл, Қыстау, Жайлау, Балапан, 
Боздақ және Торғай атты жеті ру әулеті қаулап өседі180.

Төбет тармағындағы келесі аталық – Тоқай немесе Түгей 
аталығы. Бұл аталықтан – Құттық, Әлсейіт, Сиқым, Қиқым, 
Рай атты аталар шығады да, олар өз кезегінде одан әрі жалғаса 
береді. Түгейлер (Тоқайлар) ХХ ғасыр басында Ақмола уезі, 
Нұра болыстығының № 11 әкімшілік ауылындағы шаруашылық 
ауылдардың басым бөлігінде181.

Келесі аталық – Қарабұжыр. Ол – Жанжігіт, Шора, Ноғай, 
Амалдық атты аталарға жіктеледі де, олардың әрқайсысы одан әрі 
бұтақтарға тармақтала береді182.

Төбет тармағының тағы бір аталығы – Малыбай аталығы. Ол 
Алдаберлі және Майлы атты екі атаға тармақталады183. 

Төбет тармағының соңғы аталығы – Кенже. Шежірелік 

177 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 30-б.
178 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 6-б.

179 Сонда, – 6-б.
180 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 31-б.
181 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 126-130 -б.

182 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 16-б.
183 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 

– 63-б.
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материалдар  Кенже аталығының көп тарағандығын көрсетеді. 
Одан – Боқы, Мыңбай, Әйтілес, Жантілес, Жанай, Тіней, Сандыбай, 
Тойғұлы және Боран атты тоғыз ата шығады184. Бұл аталарға 
жататын отбасылар Нұра болыстығының 11 әкімшілік ауылындағы 
шаруашылық ауылдарда өмір сүрген185.

Темеш руындағы үшінші бөлімге – Баятар бөлімі жатады. 
Оны таратпас бұрын бұл бөлімге негіз болған тұлға жөнінде бір-
екі ауыз сипаттама бере кетелік.

Ру бөлімі Баятар деп аталса да, шежірелерде Баятардың өзі 
Тілеуден таратылады. Тілеу ұрпақтары Жиделі-Байсын жерін 
мекен еткен екен. Тілеудің бір жігіті жергілікті жердің бір қызын 
алып қашып, темештер арасында паналаған. Алып қашқан жігіттің 
есімі – Баятар екен. Осы жігіттен тараған ұрпақтар өздерін Темеш 
руы ішіндегі Баятармыз деп атап кетеді186. Сол себепті де біз, Темеш 
руының шежірелік кестесінде руды үш бөлімге бөліп, үшінші 
бөлім – Баятарды Тілеуден таралған деп көрсетеміз.

Г.Н. Потанин Баятардан – Жошы, Жәдігер, Бөрі атты үш 
ұл туылған десе, ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақ 
материалында Баятардың – Жошы және Әнтейбет атты екі 
тармаққа бөлінетіндігі көрсетіледі187. Одан әрі талдасақ, Жошыдан 
Бердібай, одан Мырза, ал одан Дәулетберді атасы таралып шығады. 
Бұл атаның шаңырақтары Ақмола уезі Ақмола болыстығының № 
3 әкімшілік ауылына қарасты 14-ауылда өмір сүрген. Ақсақалы 
– Жанұзақ Қартбайұлы болып, ауылда 58 адам тұрған екен188. 

184 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 32-б.; Материалы по 
киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. Акмолинский уезд. 
Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 130-б.

185 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 130-б.

186 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 30-б.
187 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. – 

63-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 
экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Родословные схемы. – 130-б.

188 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 6-б.
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Ал Әлтейбет тармағынан Жәдігер, Жанас және тағы алты ата 
таралады189. Осы тармақтың аталары Нұра болыстығының № 5 
әкімшілік ауылында мекен еткен.

Жалпы алғанда, Темеш руының тармақтары мен аталық-
тарының шежіресі біркелкі емес. Оның кейбір аталықтарының 
таралымы шежірелерде тәуір көрініс берсе, кейбір аталықтарының 
шежіресіне қатысты материалдар толық емес, жүйеленбеген. 
Дегенменде біз, қолымыздағы бар материалдарға сүйеніп, Темеш 
руының шежіресін жаздық деп ойлаймыз.

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Темеш

Қошқар Жұмақ  Баятар
 
  Жошы    Әнтейбет

  Бердібай Жігер        Жанас Бұлардан басқа тағы
       алты ұл болған.  
  Мырза      
 
  Дәулетберді

в). Бөрші руы

Бөрші руы – Қуандық тайпасындағы рулардың бірі. Біз бұған 
дейінгі Темеш руына берген сипаттамамызда Бөрші руы туралы 
айтып өткендіктен, бұл жерде оған тоқталып жатпаймыз.

Қуандық құрамындағы басқа да рулар секілді Бөрші руының 
атауы 1748 жылғы М. Тевкелевтің Орта жүз бен Ұлы жүз тайпалары 
туралы жазған сипаттамасында алғаш рет айтылады190. Одан кейін 

189 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Родословные схемы. – 130-б.

190 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). -407-б.
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біз, бұл рудың атауын А.И.Левшин, В.В. Радлов, Н.А. Аристов, 
Г.Н. Потанин, М.Тынышбаев еңбектерінде  Арғын тайпасындағы 
рулардың бірі ретінде кездестіреміз191. Тек қана Н.А. Аристовтың 
материалдарында санының аз болуына байланысты бөршілер 
Темеш руының құрамындағы ру бөлімі ретінде қарастырылады192. 
Ал, Н.Н. Балкашин зерттеуінде Бөрші руы айтылмайды, оған себеп,  
олардың санының өте аз болуы жатса керек.

Бұл рудың шежіресіне қатысты материалдар да толық емес, 
үзік-үзік және жүйеленбеген. Қолымыздағы бар деректерге сүйеніп, 
басқа руларды тарқатқанымыздай, Бөршіні де жіктеп көрелік.

Бөрші руы өз ішінде Алатау және Жоламан атты екі ру 
бөліміне жіктеледі193. Ал кейбір шежірелерде үшінші ру бөлімі 
ретінде Аяпберген бөлімі айтылады. Материалдарды салыстыру 
барысында біз, Аяпбергеннің ру бөлімі емес, Алатау ру бөлімінің 
бір тармағы екендігіне көз жеткіздік.

С.Бөкішұлының шежіресінде Бөршіден төрт бөлім – 
Жоламан, Аяпберген, Әжібай және Жақсыбай таратылады194. 
Біздің ойымызша, С.Бөкішұлының шежіресіне дерек, мәлімет 
берушілер ру бөлімінің, тармағының және аталықтардың ара-
жігін ажыратпай, бәрін бір ортақ ұғыммен берген секілді. Сол 
себепті де оларда бөлім мен тармақ, аталықтар мен аталар 
араласып жатыр. Шежіреші өзі атаған төрт атаның ішінде тек 
Әжібай атасын ғана таратады.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық материалдың рулық 
кестесінде Бөршіден таралатын екі бөлімнің бірі ретінде Алатау 
атауы аталса, «Қазақ шежіресі хақында» еңбегіндегі шежірелік 
кестеде Алатаудан – Жарымбет, Аяпберген және Өтей өрбітілген195. 

191 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей (под общей редакцией академика М.К. Козыбаева). -290-б.; Радлов В.В. 
Из Сибири. Страницы дневника. - 111-б.; Аристов Н.А. Заметки об этническом 
составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. -105-б.; 
Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. – 62-б.; 
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. – 68-б. 

192 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -105-б.

193 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  
– 62-б.

194 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 21-б.
195 Арғынбаев М., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 157-б.
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Ал бұл аталған тармақтардың қалай жіктелетіндігін біз, ешбір 
деректен кездестіре алмадық.

Алатау бөліміне жататын тармақтар мен олардың аталықтары 
ХХ ғасыр басында Ақмола уезі, Нұра болыстығының № 4 
әкімшілік ауылына қарайтын 14 шаруашылық ауылдарда 
қоныс тепкен. Олардың, яғни Бөршінің алатауларының жалпы 
саны – 965 адам болған. Біз осы жерде біреу болмаса біреуі 
өз аталарын тауып қалар деген оймен 14 ауылды басқарған 14 
ақсақалдың аты-жөнін беруді жөн көріп отырмыз.

1. Есенәлі Сарымсақұлы - № 2 шаруашылық ауылды;
2. Смағұл Текемолдаұлы - №3 шаруашылық ауылды;
3. Дөйтбай Мұратбайұлы - № 4 шаруашылық ауылды;
4. Дүйсен Күсепұлы - № 5 шаруашылық ауылды;
5. Көшербай Балтаұлы - № 6 шаруашылық ауылды;
6. Мұса Данбайұлы - № 7 шаруашылық ауылды;
7. Мұса Ұлбатқанұлы - № 8 шаруашылық ауылды;
8. Сәлмен Әуезұлы - № 9 шаруашылық ауылды;
9. Нұрпейіс Биқожаұлы - № 10 шаруашылық ауылды;
10. Сәрсен Сүйіндікұлы - № 11 шаруашылық ауылды;
11. Еркебай Қуандықұлы - № 18 шаруашылық ауылды;
12. Көшеген Шоқпарұлы - № 20 шаруашылық ауылды;
13. Көбей Сапақұлы - № 21 шаруашылық ауылды;
14. Әбділдә Садырбекұлы - № 22 шаруашылық ауылды 

басқарған196. 
Бөрші руындағы келесі бөлім – Жоламан бөлімі. Ел аузындағы 

әңгімелерге қарағанда, Жоламан деген кісі байлығымен және 
қайырымдылығымен аты шыққан екен. Ол туралы: «Жоламан 
жолда ма екен, Жуан жарасы қолда ма екен”, деген сөз қалған. 
Ол соғысқа аттанып бара жатқан қалың жасақты қымызбен 
сусындатып, шөлдерін қандырып жібереді екен»197.

Жоламан бөлімінен Есім, Шоша, Қойшыбай, Мұса және Сақай 
атты аталар таралады198. Ал олардың қалайша жіктелетіндігі 
жөніндегі материалдарды табал алмадық.

196 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 110-б.

197  Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. -69-б.
198 Арғынбаев М., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 157-б.
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Бұл аталар ХХ ғасыр басында алатаулармен көршілес 
отырған199. Жалпы саны – 645 адамға жеткен200. Сегіз ауылда 
жоламандар тұрған.

1. Ахмет Шымжанұлы - № 1 шаруашылық ауылды;
2. Әбубәкір Жанғабекұлы - № 12 шаруашылық ауылды;
3. Ыбырай Баяндыұлы - № 13 шаруашылық ауылды;
4. Қаражиек Нұршыбайұлы - № 14 шаруашылық ауылды;
5. Оразбай Сәрсенбіұлы - № 15 шаруашылық ауылды;
6. Нәудірбай Дүйсенұлы - № 16 шаруашылық ауылды;
7. Мейірман Соңғайұлы - № 17 шаруашылық ауылды;
8. Айтбай Жандыбайұлы - № 19 шаруашылық ауылды 

басқарған201. Бұл ақсақалдардың да қазіргі кездегі үрім-бұтақтары 
табылып қалар деген ойдамыз.

С.Бөкішұлы шежіресінде Бөрші руының бір бұтақтары ретінде 
Әжібай, Жақсыбай, Бозай, Тоғай атаулары аталады. Әжібайдан 
– Қойлыбай, Жаулыбай, Молдыбай, Марқабай, Ақкісі, Серке 
аталары өсіп шыққан. Бозай мен Тоғай бұтақтарынан – Бекбай, 
Тоқбай, Байқабыл, Ырғанбек, Сүлеймен, Смағұл, Ыбырай, Садық, 
Жәнібек аталары тарамдалады202.

Әжібайдан таралатын бір атадан Ес батыр туылып, одан 
Әлке, Базар шығады. Базар өз заманында батыр атанған. Оның 
қазіргі ұрпақтары ата-бабаларының кіндік қаны тамып, сүйектері 
жерленген өңірде өмір сүріп жатыр.

Осылайша, біз, Бөрші руының шежірелік жіктелуін аяқтай 
келе, рудың тармақтары мен аталықтарын, аталары мен әулеттерін 
тарата алдық деп нық сеніммен айта алмаймыз. Материалдардың 
аздығы мен жетіспеушілігі бізге, бұл руды толық таратуға мүмкіндік 
бермеді.

199 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Акмолинский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. – 110-б.

200 Сонда, – 110-б.
201 Бұл да сонда, – 110-б.
202 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 21-б.
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Арғын

Мейрам

Қуандық

Бөрші

Алатау       Жоламан

Жарымбет   Аяпберген Өтей   Есім    Шоша    Қойшыбай    Мұса      Сақай 

 Әжібай  Жақсыбай Бозай  Тоғай

 Қойлыбай    Бекбай   
 Жаулыбай    Тоқбай
 Молдыбай    Байқабыл
 Марқабай    Ырғанбек
 Ақкісі     Сүлеймен
 Серке     Смағұл
      Ыбырай
 Ес батыр    Садық
      Жәнібек 
Әлке  Базар

г). Қарпық руы

Қарпық руы – Арғынның Қуандық тайпасындағы немесе рулар 
бірлестігіндегі алты рудың бірі. Бұл ру да Алтай руы секілді сан 
жағынан кең жайылған, тарихи тұлғалары арқылы көпке танымал 
болған рулар қатарына жатады. 

Қарпық руының атауы жазба деректерде 1748 жылдан кездесе 
бастайды203. Одан кейінгі кезеңдерде Қарпық руының атауын 
орыс тіліндегі әртүрлі деректер мен орыс зерттеушілерінің 
еңбектерінен кездестіреміз204. Ол материалдарда бұл руы атауы 

203 Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках (Сборник документов и 
материалов.). – 407-б.

204 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей. – 290-б.; Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно Киргизской 
Орды. – 256-б.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. – 111-б.
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Арғын тайпасының рулық жүйесіндегі рулардың бірі ретінде 
айтылып отырылады. Ал Қарпық руының шежірелік тарқатылуы 
Н.А. Аристов, Г.Н. Потанин, М.Тынышбаев, М.Ж. Көпейұлының 
материалдарында, ХХ ғасыр басында Ақмола облысы, Ақмола уезі 
бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының материалдарында 
тәуір қарастырылған205. Сондай-ақ, Қарпық руының бөлімдері 
мен тармақтарының, аталықтары мен аталарының қалайша 
өрбітілетіндігі туралы М.С.Мұқановтың, Ж.Бейсенбайұлының, 
З.Сәдібековтың, К.Түлкібайұлының еңбектерінде де айтылады206. 
Міне, осы шежірелік материалдарға сүйеніп, Қарпық руының 
шежіресін тарқатып көрейік.

Алдыменен осы руға негіз болған Қарпық туралы бір-екі 
ауыз сөз айта кетсек. Шежірелік материалдар мен ел аузындағы 
тарихи аңыз-әңгімелерде Қарпық пен Алтай Қуандықтың кіші 
әйелі – Қарашаш анадан туылған. Қарпық жас жағынан үлкені де, 
Алтай – кішісі. Қуандық қартайып, қолынан билігі кеткен уақытта 
бұл екеуі тоқалдың балалары атанып, бірталай қысымшылықтар 
көреді. Қуандық қайтыс болғаннан кейін ағайынды екі жігіт елден 
кетуге мәжбүр болады207.

Ел ішінде кең тараған тарихи бір аңыз-әңгімеде Алтай жас 
кезінде бір дау-жанжалдың үстінде бірге туған ағасы Қарпыққа 
қол жұмсап, ағасының көзін шығарып алған делінеді208.

Біз келтірген екі тарихи әңгімеде Қарпық пен Алтайдың 

205 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 90, 105-б.; Потанин Г.Н. Казак-
киргизская и алтайская предания, легенды и сказки – 62-б.; Тынышпаев М. 
Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 68-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ 
шежіресі. – 24-25-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные 
и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть Іая. Таблицы. Родословные 
схемы киргиз Акмолинского уезда. – 128-129-б.; Материалы по киргизскому 
землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Акмолинская область. Атбасарский уезд. Том ІІ-й. – Воронеж, 
1902. Родословные схемы. – 52-б.

206 Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 154-
156-б; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі – 121-б.; Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. 
– 104-105-б.; Түлкібайұлы К. Шежіре. – 60-73-б.

207 І. Ісләмұлы. Алтай шежіресі. – 6-б.
208 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 20-б.
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бір анадан туылған бауырлар екендігі айтылса, сонымен бірге 
Қарпықтың аға, Алтайдың іні екендігі баяндалады. Сол себептен 
де халық арасында Алтай-Қарпық атаулары бірге, қатар айтылып 
отырылады.

Біздің қолымыздағы шежірелік материалдардың бәрі дерлік 
Қарпық руының үш ру бөліміне бөлінетіндігін жарыса айтады. 
Олар: Тінәлі, Мәмбет және Күзей ру бөлімдері. Ол кесте түрінде 
былайша көрініс береді:

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Қарпық

 Тінәлі   Көзей  Мәмбет

Енді осы көрсетілген ру бөлімдерінің әрқайсысын жеке-жеке 
талдап көрелік.

Тінәлі ру бөлімі

Тінәлі ру бөлімінің қанша тармаққа бөлінетіндігін біздің 
қолымыздағы материалдар әртүрлі көрсетеді. Біз, ол материалдарды 
бір-бірімен салыстыра, тексере келе, Тінәлі ру бөлімінің - Әжіке, 
Әлімбет, Үсейін (Сейіл, Сейін) және Қасқа атты төрт тармаққа 
бөлінетіндігіне көзімізді жеткіздік209. Кейбір деректер төрт 
тармақтың бірі – Үсейінді бірде Сейіл, бірде Сейін деп жазып 
отырады. Біз, осы үш атаудың дұрысы деп Үсейін атауын есептейміз 
де, төменде тек осы атауды қолданамыз.

Төменде әрбір тармақты қолымыздағы шежірелік материал-
дарға сүйене отырып, тараталық. Әжіке тармағы  өз ішінде 
Жандыр және Қараша атты екі аталыққа жіктеледі де, олардың 
әрқайсысынан бірнеше ру аталары бөлініп шығады. Жандыр 
аталығынан - Есқара, Итқара, Нұр және Әлібек;  Қараша 

209 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 24-б.; Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық 
шежіресі. – 19-б.
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аталығынан – Көшек және Сарша атты аталардың бөлінетіндігін 
деректер көрсетеді210. Жандыр аталығындағы Есқара атасынан 
Досан атты жалғыз ұл туылады да, одан Баубек және Жанбек 
әулеттері таралады. Өз кезегінде Баубектен – Құмбек, Бәйкен, 
Мақажан, Саймақан және Махмет атты ру әулетінің бұтақтары 
тармақталып өседі. Ал Жанбек әулетінен жалғыз Күнеділ, одан 
Пішенбай, ал Пішенбайдан – Балғабек және Қазбек атты бұтақтар 
шығады. 

Жандыр аталығындағы Итқара атасынан – Сұлтангелді, 
Тілеулес, Үйсінбай және Құдайберген атты әулеттер; Нұр 
атасынан – Жаналы, Бабалы, Бегалы, Жанысбай, Досқана, Есқана 
және Исалы әулеттері таралады. Жандыр аталығындағы төртінші 
ата Әлібектің қандай әулеттерге бөлетіндігі жөнінде қолымызға 
материалдар түспеді. 

Қараша аталығындағы Көшек атасы – Жанбура, Байбура, 
Ақбура, Тоқбура атты ру әулеттеріне бөлінеді211. Ал Сарша 
аталығының қалай жіктелетіндігі белгісіз.

Жанбура әулетінен - Өтеулі және Нұрәлі; Ақбура әулетінен 
– Жаман, Шоман және Айтқожа; Тоқбура әулетінен – Үргебай, 
Сұлтанбай, Өтеген, Әбду бұтақтары шығады212.

Тінәлі ру бөліміндегі екінші тармақ - Әлімбет тармағы. 
Бұл аталықты «Қазақ шежіресі хақында» атты кітабының 
авторлары Малай, Тіреуіш және Сары атты үш атаға бөледі. 
Бірақ та біз, осы аталықтың шежіресіне қатысты материалдарды 
қарастырғанымызда, одан жоғарыда аталған аталардың есімдерін 
кездестірмедік. Шежіреші С. Бөкішұлының материалдарында 
Әлімбет тармағы мүлде өзгеше жіктеледі. Біз, Әлімбет 
тармағының тарқатылуын осы шежірешінің деректері негізінде 
баяндаймыз. Ол бойынша Әлімбет тармағы – Сарыбатыр, 
Көркембай, Әлібек, Баубек, Таңатар және Көшімқұл атты алты 
ру аталығына бөлінеді213. Енді осы алты аталықтың әрқайсысын 
жіктеп көрсетсек. 

210 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 15-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов 
М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 154-б.

211 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. – 16-б.
212 Сонда, – 16-б.
213 Бұл да сонда, – 14-б.
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Сарыбатыр аталығынан – Базар, Қошан, Бекмұхамбет, 
Досмұхамбет және Қашқын аталары; Көркембайдан – Мейіржан, 
Бұсырман, Қосай аталары; Әлібектен – жалғыз Сансызбай, ал одан 
Меңдібай, Марқабай, Тәттібай, Барлыбай аталары тармақталады. 

Баубек аталығы – Қожаберлі және Түксары аталарына 
бөлініп, Қожаберліден – Есімбай, Естемес, Алшынбай, Жидебай, 
Қарқынбай, Қыстаубай, Дайрабай әулеттері; Түксарыдан – жалғыз 
Байжан, ал одан – Бектемір, Кебек, Кененбай және Қосшығұл 
әулеттері өсіп-өнеді. 

Таңатар аталығы – Ақшора және Қазбек атты екі атаға бөлініп, 
Ақшорадан – Көтібоқ, Қабыз; Қазбектен – Байтым, Сүттібай, 
Құрман, Тұрәліш және Тілеу әулеттері шығады. 

Көшімқұл аталығы – Есқұлы, Қасет, Жақсат, Жантобыл,       
Божан және Дүйсе атты ру аталарына бөлінеді де, олардың 
әрқайсысы өз ішінде бірнеше ру әулеттеріне жіктеліп, жалғаса 
береді214.

Шежірелік материалдар Қарпық руындағы Тінәлі бөліміне 
жататын Үсейін тармағынан – Құттыбай және Жайлыбай 
(Жайылмас) аталықтарын таратады. 

Құттыбай аталығы – Құттымбет, Тілеумет аталарына бөлініп, 
Құттымбеттен – Деріпсал, Айдар, Қарабас және Торғай әулеттері 
өсіп-өнеді. Ал Тілеумет атасы болса, Енем, Салмырза, Қанай, 
Құрмантай, Баймырза, Шыбынтай, Сайырмен және Бекжан 
әулеттеріне тармақталады215. М.Ж.Көпейұлы: «Енем – қатынға 
аталған ат. Байының аты - Өтеміс. Өтемісті жан білмейді, Енем 
баласы атанып кеткен»,- деп түсініктеме береді216. Ал шежіреші 
С.Бөкішұлы болса, бұл жөнінде мынандай толық түсінік береді: 
«Енемнің ерінің аты – Көбетей екен. Көбетейді ешкім толық 
білмейді217»,- десе, өз шежіресінің екінші бір жерінде «Көбетей 
кезінде Қаракесектен шыққан Бесбектен дегеннің Дәмебибі 
деген қызына үйленеді. Ел алдында беделді болғандықтан, Енем 
десе керек. Уақыт өте келе, «ене» сөзі ру атына беріліп, Көбетей 

214 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. // Қазақстан әйелдері. № 12. 2006 
ж. желтоқсан. – 14-15-б.

215 Сонда, – 15-б.
216 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 24-б.
217 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. // Қазақстан әйелдері. № 3. 2006 

ж. наурыз. – 19-б.
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деудің орына, «Енем» атанып кетеді», - деп айтады218. М.Мұқанов 
құрастырған Арғын руларының шежіресіндегі материалдардан 
біз, Тілеуметтің ұлдары ішінде Қанай, Құрмантаймен бірге, 
Көбетейдің де аталатындығына, ал Өтеміс есімді ұлдың Қанайдан 
тарайтындығына қарап219, Енемнің ері – Көбетей деген шежіреші 
С.Бөкішұлының пікірін толығымен қуаттаймыз.   

Үсейін тармағындағы Жайлыбай (Жайылмас) аталығына 
келсек, ол Қожағұл және Дәулет атты екі атаға бөлінеді. Қожағұлдан 
- Өтеген, Көлбай, Жантелі және Майкөт атты әулеттер; Дәулеттен 
– Шерубай, Бабалы, Тілеулі, Мырзабай (бұлардың бәрі бірінші 
әйелден); Төреқұл, Сарықұл, Бөген, Бөкен, Есен және Отар 
(бұлардың бәрі екінші әйелден) атты әулеттер қаулап шығып, 
олардың әрқайсысынан өз кезегінде бірнеше әулет бұтақтары 
жалғасын табады220.

Қарпық руының Тінәлі бөліміндегі төртінші тармаққа – Қасқа 
тармағы жатады. Бұл тармақтан жалғыз – Амалдық аталығы 
шығып, ол – Біршеген, Баймұрат және Тілеукен атты үш атаға 
бөлінеді. Біршегеннен – Алыбай батыр туып, одан Ыбырай, 
Киікбай, Бек, Әжібай, Жаман, Алушы және Алажар атты әулеттер; 
Баймұраттан – Елеулі, Елеубай, Елеусіз, Малайсары, Мұстафа, 
Рахымбек, Машық атты әулеттер; ал Тілеукеннен – Жамантық 
және Ес атты әулеттер өсіп-өнеді.

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Қарпық

Тінәлі

218 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. // Қазақстан әйелдері. № 12. 2006 
ж. желтоқсан. – 14-б.

219 Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. 
(Құрастырған: Ә. Пірманов.). – 155-б.

220 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. // Қазақстан әйелдері. № 10. 2006 
ж. қазан. – 16-б.; № 11. 2006 ж. қараша. – 17-б.
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Қасқа

Амалдық

 Біршеген  Баймұрат  Тілеукен

 Алыбай батыр  Елеулі   Жамантық
    Елеубай   Ес
 Ыбырай   Елеусіз
 Киікпай   Малайсары
 Бек   Мұстафа
 Әжібай   Рақымбек
 Жаман   Машық
 Алушы
 Алажар

Қысқаша түрде Тінәлі ру бөліміндегі тармақтар мен 
аталықтардың орналасқан жерлері мен саны жөнінде айта кетсек.

1. Әлімбет тармағына жататын отбасылар ХХ ғасыр басында 
Ақмола облысы, Ақмола уезі, Ақмола болыстығындағы №1 
әкімшілік ауылға қарасты 8-ауылда тұрған. Жалпы саны 36 адам, 
ақсақалдары – Ишан Бекшеұлы221.

2. Амалдық аталығының отбасылары да осы облыстың, осы 
уездің, осы болыстықтың, осы әкімшілік ауылдың 9-ауылында 
өмір сүрген. Олардың саны – 102 адам, ал ақсақалдары – Есенәлі 
Ітесұлы деген кісі болған222.

3. Әлімбеттер мен Амалдықтарға көршілес 7-ауылда 116 
адамның руы деректе, жалпылама атаумен Қуандық деп жазылады. 
Соған қарап, біз, бұл 116 адамды Тінәлінің Әжіке немесе Сүйін 
тармақтарына жататын болар деп есептейміз. Ақсақалы – Бәтен 
Байтекұлы223.

4. Сондай-ақ, осы әкімшілік ауылдағы 10, 11, 12-ауылдарда 
тұратын 128 адамның (10-ауыл), 85 адамның (11-ауыл) және 

221 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 2-б.

222 Сонда, – 2-б.
223 Бұл да сонда, – 2-б.
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81 адамның (12-ауыл) руын көрсететін графада сұрақ белгісі 
қойылған224. Біздің ойымызша, жинақты құрастырушылар белгісіз, 
бір себептерге байланысты осы үш ауылдың тұрғындарының 
руларын анықтай алмаған сияқты. Осы № 1 әкімшілік ауылға 
қарасты 20 шаруашылық ауылдың он жетісіндегі тұрғындардың 
рулары Құлан (1-6-ауылдар), Қозған (6-ауыл), Қуандық (7-9-
ауылдар), Жақып (13-20-ауылдар) деп нақты жазылған225. Бұл 
ауылдар Қуандыққа жататын Әлімбет, Амалдық ру тармақтарымен 
іргелес, көршілес отырғандықтан, біз де, оларды Тінәлі ру 
бөліміндегі Әжіке мен Сүйін тармақтарына жататын отбасылар 
деп санаймыз. Ол ауылдардың ақсақалдары мына төмендегі кісілер 
болған:

10-ауылда – Жүсіп Жұмағұлұлы; 11-ауылда – Балғабай 
Итқұлақұлы; 12-ауылда – Жақсылық Тырнақұлы226.

5. Ақмола облысы, Атбасар уезі, Терісаққан болыстығы, № 
2-әкімшілік ауылдың 38-ауылында Алтай руының бөлімдерімен 
көршілес Қарпық руының Тінәлі бөліміндегі Сүйін тармағына 
жататын Құттыбай аталығының отбасылары өмір сүрген. Жалпы 
саны – 5 шаңырақ, 28 адам. Ақсақалы – Тектембек Үкіұлы деген 
кісі болған227.

Жалпы алғанда, Қарпық руының Тінәлі бөліміндегі 
тармақтар мен аталықтардың, аталар мен әулеттердің тарқатылуы 
осындай. Салыстырмалы түрде алғанда, бұл бөлімнің шежірелік 
материалдары біршама жақсы сақталып, бөлімнің шежіресін 
құрастыруға толық жеткілікті деп есептейміз.

Көзей ру бөлімі

Бұл ру бөлімі – Қарпық руындағы екінші ру бөлімі. Шежірелік 
материалдар бойынша Көзейден жалғыз Тоқа туылады да, 

224 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 2-б.

225 Сонда, – 2-б.
226 Бұл да сонда, – 2-б.
227 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. –Воронеж, 1902. – 226-б.
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Көзей ру бөліміндегі барлық аталықтар мен аталар осы Тоқадан 
таралады. Жалпы Арғын руында бірнеше Тоқа атты ру аталықтары 
болғандықтан, М.Ж.Көпейұлы Көзейден тарайтын Тоқаны 
«Алтайдың Тоқасы» деп атайды228. Ал К.Түлкібайұлының, 
З.Сәдібековтың шежірелерінде ол – «Қара Тоқа» деп аталады229.

Тоқадан алты ұл туылып, олар Көзей ру бөлімінің алты 
тармағына негіз болады. Олар: Бағай, Самұрат, Түнқатар, Бесім 
(бұлар бірінші әйелден), Молқы және Құлымбет (бұл екеуі 
Тоқаның екінші әйелінен туылғандар)230. 

Бірінші тармақ – Бағай жөнінде біздің қолымызға ешқандай 
деректер ілікпеді. Сол себепті де біз, бұл тармақ туралы ештеме 
айта алмаймыз.

Келесі тармаққа – Самұрат тармағы жатады. Бұл тармақтан 
жалғыз Тілеуберді тарайды231. Ал оның одан кейінгі таралымы 
туралы материалдарды таба алмадық.

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Қарпық

Көзей

Тоқа

Бағай  Самұрат        Түнқатар         Бесім        Молқы Құлымбет

  Тілеуберді     Сырлыбай 
       Бапай
       Тәттіқадам
       Райымберді
       Сарымбет
       Бөгембай

228 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 24-б.
229 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 60-б.; Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. - 108-б. 
330 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 60-б.
331 Сонда, – 60-б.
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Көзей ру бөліміндегі үшінші тармақ – Түнқатар тармағы. 
Бұл тармақ – Құлбаба және Жанмырза атты екі аталыққа 
бөлініп, Құлбаба аталығынан Алдаберлі, Шақа атты екі ру атасы 
тармақталып шығады. Өз кезегінде Алдаберлі атасы да Отар 
және Төлен атты екі ру әулетіне жіктеліп, Отардан – Жақсыбай, 
Бақтыбай, Барақ бұтақтары өсіп шықса, Төленнен – Ботақан, 
Тайлақ, Жайнақ, Құнақ әулеттері қатар өрбиді. 

Шақа ру атасынан да Тоғай және Бапай атты екі әулет өсіп 
шығып, Тоғай әулеті – Тайтеке, Жайық, Сатай, Жапабек атты 
бұтақтарға тармақталып кетеді232. Бапай әулетінің таралымын 
деректердің болмауына байланысты тарата алмаймыз.

Түнқатар тармағындағы Жанмырза аталығы жөнінде де 
осындай пікір айтамыз.

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Қарпық

Көзей

Тоқа

Түнқатар
  
  Құлбаба    Жанмырза

 Алдаберлі    Шақа

Отар   Төлен  Тоғай  Бапай

Жақсыбай (8)  Ботақан  Тайтеке (3)
Бақтыбай (3)  Тайлақ  Жайық
Барақ (5)  Жайнақ  Сатай
   Құнақ (4) Жапабек

232 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 60-61-б.
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Көзей бөліміндегі келесі тармаққа – Бесім тармағы жатады. 
Бұл тармақ – осы бөлімдегі сан жағынан ең көбі және шежірелік 
материалдарын жақсы сақтаған тармақтардың бірі. Деректерге 
сүйенсек, Бесім тармағы өз ішінде Сарықожа, Қарақожа, 
Есенаман, Барғана, Айтқожа және Сатыпалды атты алты 
аталыққа бөлінеді де, олардың әрқайсысы одан әрі тармақтала 
береді233. Оларды таратсақ, Сарықожадан – Жасыбай және Марқа, 
Жасыбайдан – Мырзамбет, Қалмамбет, ал Мырзамбет – Көшекбай, 
Ескене, Түсқана, Таймас, Балапан, Тастен, Естемес жжәне Дулат 
атты ру әулеттеріне жіктеледі234. Бір ғана Көшекбайдың өзінен 
сегіз әулет бұтағы өсіп шығады235. Осыдан-ақ бұл аталықтың санын 
мөлшерлеуге болады.

Көшекбайлар ХІХ ғ. соңы – ХХ ғ. басында Ақмола облысы, 
Ақмола уезі, Нілді болыстығының № ІІІ және № VІІ әкімшілік 
ауылдарында тұрған. Олардың жалпы саны – ХХ ғасыр басында 
– 907 адам болған екен236.

Ескенелер де Нілді болыстығындағы № 1 әкімшілік ауылдың 
30 ауылында және бір ауыл № 7 әкімшілік ауылда өмір сүрген. 
Адамдар саны – 1030237. Таймастар – 110; балапандар – 416; 
тастендер – 182; дулаттар – 27 болған238. Олардың бәрі бір-бірімен 
көршілес тұрып, әкімшілік жағынан Нілді болыстығына қараған.

К.Түлкібайұлы шежіресінде Қарақожа «Қарашора» деп 
айтылады. Біз, дұрысы ресми дерек мәліметі деп есептейміз. 
Екіншіден, бұл есім – ағасы Сарықожаға ұқсас келеді. Қарақожа 
аталығы да осы жоғарыда айтылған Сарықожа аталығы секілді 
Нілді болыстығында өмір сүрген. Өкінішке орай, олардың 
таралымы ресми деректерде көрсетілмегендіктен, біз, оларды 
жіктей алмадық.

233 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы. – 129-б.; Түлкібайұлы 
К. Шежіре. – 57-б.

234 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 57-б.
235 Сонда, – 57-б.
236 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 254, 266-б.

237 Сонда, – 246-250-б.
238 Бұл да сонда, – 254-262-б.
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Есенаман аталығынан жалғыз Қанай туылып, одан Байтерек 
және Қарнақ атты екі ата таралады. Байтеректер – 247, Қарнақтар 
– 41 адам болып, Нілді болыстығының № 3 әкімшілік ауылында 
мекен еткен239.

Бесім тармағындағы келесі аталық – Барғана аталығы. Бұл 
аталықтан Самай, Ақүрпек, Оразалы, Есенбай және Шошақ атты 
ру аталары тармақталып шығады. Самай – Тілеке, Тілеміс; Ақүрпек 
– Шақтыбай атты әулеттерге жіктеліп, олар да өз кезегінде одан әрі 
жалғаса береді240.

Барғана аталығындағы ру аталары ХХ ғасыр басында Ақмола 
облысы, Ақмола уезі, Нұра-Шерубай болыстығындағы № 4, 9, 12- 
әкімшілік ауылдарға, Жыланды болыстығындағы № 3 әкімшілік 
ауылға қарасты шаруашылық ауылдарда өмір сүрген. Ресми 
материалдарда осы аталықтың тек Самай, Шошақ аталары ғана 
айтылады. Қалған аталар жалпы атаумен – барғаналар деп беріледі. 
Барғаналардың жалпы саны – 1994 адам болған241.

Бесім тармағындағы келесі аталық – Айтқожа аталығы. 
Айтқожа аталығы өз ішінде – Жаулы, Майлы, Құттыбай атты үш 
атаға таралады242. Жаулы атасынан – Тілен, Жабағы, Тойғара, 
Қойғара және Жұртшы атты әулеттердің шығатынын «Арғын-
Жабағы шежіресінің» қолжазбасындағы мәліметтер көрсетеді243.  
«Арғын-Жабағы шежіресі» - қажы Жәкішев Сканның (1890 жылы 
қазіргі Қарағанды облысы, Нұра ауданында дүниеге келген) 
мәліметтері негізінде оның ұлдарының бірі құрастырған. Біздің 
қолымызға осы шежірешінің көшірмесін тарих ғылымдарының 
кандидаты, доцент Жәкішева Сәуле Әукенқызы әкеліп тапсырды.

Жабағының өзінен тоғыз, Тіленнен он бес ұл өсіп, олардың 
әрқайсысынан орта есеппен 3-5 бұтақтар өнеді. Осыған-ақ 
қарап, Жаулы атасының, Айтқожа аталығының қалай өскендігін 
мөлшерлеуге болады. ХХ ғасыр басындағы ресми мәліметтер 

239 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 254-б.

240 Сонда, Родословные схемы. – 129-б.
241 Сонда, Таблицы. А. Поаульные таблицы статических сведений. ІІІ. 

Акмолинский уезд. – 198-202, 218-226-б.
242 Сонда, Родословные схемы. – 129-б.
243 «Арғын – Жабағы шежіресінің» қолжазбасы.
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бойынша жаулылардың саны – 951 адам болған244.
Майлы атасынан да тоғыз ру әулеті тармақталып өседі. Олар: 

Көбек, Тұран, Қангелді, Байтілес, Қармыс, Шөкей, Құлжабай, 
Арқар және Бұланты әулеттері245.

Айқожа аталығындағы үшінші ру атасы – Құттыбай. Одан 
Аққошқар және Тәңірберді атты екі ру әулеті өсіп-өнеді. 
Құттыбайлар Ақмола уезінің Қарағаш болыстығындағы №2- 
әкімшілік ауылда өмір сүрген246. Олардың жалпы саны – 500-ден 
асып жығылады247. 

Жалпы алғанда, Бесім тармағындағы сан жағынан ең көп өсіп-
өнген аталық – Айтқожа болса, оның құрамындағы Жаулы, Майлы, 
Құттыбай аталары да жақсы көгерген, өскен деуге болады.

Бесім құрамындағы соңғы аталық – Сатыпалды. Ол – 
Ерназар, Елгелді және Баймағамбет болып үш атаға бөлінеді. 
Ерназар атасынан – Жалаңтөс Бекше, Жангелді, Ақжігіт және 
Жантай әулеттері шығып, олардың әрқайсысы өз іштерінде еселеп 
көбейе түседі248. Осы әулеттен берісі Арғынға, арысы Алашқа аты 
шыққан Шоң би шыққан. Оның шеғу-тегі былайша келеді: Қарпық 
– Күзей – Тоқа – Бегім – Сатыпалды – Ерназар – Жанкелді – Зейнет 
– Телғозы – Шоң би.

Бұл аталыққа жататын отбасылар Ақмола уезіндегі Қарағаш 
болыстығында қоныс тепкен. Олардың саны - № 1-әкімшілік ауылда 
– 835 адам, № 3-әкімшілік ауылда – 138 адам, № 5-әкімшілік ауылда 
– 1404 адам, барлығы осы болыстықта – 2377 адам өмір сүрген249.

Ал Елгелді мен Баймағамбет аталарының қалайша 
жіктелетіндігін, материалдардың болмауына байланысты тарата 
алмадық.

244 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 222-226-б.

245 Сонда, Родословные схемы. – 129-б.
246 Сонда, Таблицы. А. Поаульные таблицы статических сведений. ІІІ. 

Акмолинский уезд. – 234-242-б.
247 Сонда, – 234-238-б.
248 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 58-б.
249 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 230-246-б.
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Көзей ру бөлімінің келесі бір тармағына – Молқы жатады. 
Молқы тармағының тарқатылуы туралы деректер қолымызға 
түспеді. Тек қана олардың орналасуы мен саны жөнінде ХХ ғасыр 
басындағы ресми материалдарда баянадалады. Оларға сүйенсек, 
молқылар Ақмола уезі Нілді болыстығының № 7-әкімшілік 
ауылына қарасты № 1, 2, 3-және № 14-ауылдарында тұрған. Барлық 
саны – 99 адам болған екен250. 

Көзей бөліміндегі соңғы, алтыншы тармақ – Құлымбет тармағы. 
Бұл тармақтан – Сырлыбай, Бапай, Тәттіқадам, Райымберді, 
Сарымбет, Бөгембай атты алты аталық өсіп шығады251. Аталған 
аталықтар Ақмола уезі, Жыланды болыстығындағы № 4, 7- 
әкімшілік ауылдарда қоныс тепкен. № 4-әкімшілік ауылда олардың 
саны – 831, ал № 7-әкімшілік ауылда – 689 адамды құраған252. 
Өкінішке орай, осыншама адамның қандай аталар мен әулеттерге 
жіктелетіндігін анықтай алмадық.

Жалпы, Көзей ру бөлімінің шежіресін аяқтай келе, Бағай, 
Самұрат, Молқы тармақтарынан басқа, қалған төрт ру тармағының 
шежіресі біршама жақсы тарқатылды деп есептейміз. Осы 
шежірелік тарату арқылы көптеген оқырмандар өздерінің шығу 
тегін анықтай алады деп ойлаймыз.

Мәмбет ру бөлімі

Бұл ру бөлімі – Қуандықтың Қарпық руындағы үшінші бөлім. 
Біздің қолымызға Мәмбет ру бөлімінің тарқатылуы туралы 
шежірелік материалдар түспеді. Біз, тек ХХ ғ. басындағы ресми 
статистикалық материалдардағы мәліметтерге сүйеніп, осы ру 
бөлімінің қандай тармақтар мен аталарға бөлінетіндігін және 
олардың орналасуы мен санын көрсетумен шектелеміз.

Ақмола облысы, Ақмола уезі бойынша ХХ ғ. басында 
құрастырылған статистикалық жинақ материалында Мәмбет ру 

250 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Таблицы. А. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 266-б.

251 Сонда, Родословные схемы. – 129-б.
252 Бұл да сонда, – 129-б.
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бөлімінің осы уездегі Қарағаш және Есіл болыстықтарында қоныс 
тепкендігі айтылады253.  

Ал, осы жинақтың рулық кестесінде Мәмбет ру бөлімі 
төмендегідей жіктеледі. Мәмбеттен – Ораз және Қараша атты 
екі ру тармағы шығып, Ораздан жалғыз – Самрат таралады. 
Ал Самрат өз кезегінде – Адай, Ескін және Аталық атты ру 
аталарына бөлінеді254. Бұл үш ру атасына жататын отбасылар ХІХ 
ғ. соңы – ХХ ғ. басында жалпылама Самрат атауымен Есіл мен 
Қарағаш болыстықтарындағы әкімшілік ауылдарда өмір сүрген255. 
Нақтырақ айтар болсақ, Есіл болыстығындағы екінші әкімшілік 
ауылға қарасты 6-7, 19-шаруашылық ауылдарда әртүрлі ру 
аталарымен бірге самраттар тұрған. 6-ауылдың ақсақалы – Тілекей 
Жаңбыршыұлы, оның ауылында – 51 адам, 7-ауылдың ақсақалы 
– Байтоқ Кентайұлы, оның ауылында – 30 адам, 19-ауылдың 
ақсақалы – Тәттібай Құтпан, оның ауылында – 64 адам, барлығы – 
145 адам болған256. 

Самрат аталығындағы Ескін және Аталыққа жататын отбасылар 
осы уездің Қарағаш болыстығындағы 4-әкімшілік ауылға қарасты 
шаруашылық ауылдардарда тұрған. 

Мәмбет бөліміндегі Қараша тармағынан – Қандыбай аталығы, 
ал одан Басалдақ атасы шығарылады. Бұл ру атасына жататын 
отбасылары да Қарағаш болыстығындағы 4-әкімшілік ауылда 
Самрат ру атасының отбасыларымен қатар өмір сүрген. Ақмола 
уезі бойынша жасалған статистикалық жинақтың әр ауыл бойынша 
құрастырылған кестесінде самраттар мен басалдақтар жалпылама 
– Мәмбет атауымен беріледі. Олардың 4-әкімшілік ауылдағы 
жалпы саны – 823 адам болған257. Өкінішке орай, Мәмбет ру 
бөлімінің қалайша тарқалатындығын көрсететін басқа деректер 
қолымызға түспегендіктен, біз, осы ру бөлімі жөнінде жоғарыда 
айтылғандармен ғана шектелеміз.

Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Қарпық руындағы үш 

253 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы. – 128-б.

254 Сонда, – 128-б.
255 Бұл да сонда, Таблицы. А. Поаульные таблицы статических сведений. ІІІ. 

Акмолинский уезд. – 226, 230, 242-б.
256 Бұл да сонда, – 138-б.
257 Бұл да сонда, – 242-б.
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бөлімнің алғашқы екі бөлімі – Тінәлі мен Көзей ру бөлімдерінің 
шежіресі жақсы сақталғандықтан, олардың тарқатылуы біршама 
жақсы болды. Біз, бұл бөлімдердегі тармақтар мен аталықтарды, 
аталар мен әулеттерді, тіпті, әулеттерден тарайтын бұтақтарға 
дейін көрсетуге тырыстық. Олардың тарқатылу кестесін де бердік. 
Ал Мәмбет бөлімі материалдардың аздығына байланысты, өте 
жұпыны сипатталды және кестесі аз болды.

Арғын

Мейрамсопы
 

Қуандық

Қарпық

Мәмбет

   Ораз     Қараша

  Самрат     Қандыбай 
 
Адай  Ескін  Аталық   Басалдақ

ғ). Алтай руы

Алтай руы – Қуандық рулар бірлестігіндегі жеті рудың бірі. 
Бұл ру сан жағынан тек Қуандық ішінде ғана емес, бүкіл Арғын 
арасында көп тараған рулар қатарына жатады. Сонымен бірге, бұл 
ру – жеке тарихи тұлғаларымен де көпке танымал болған ру.

Алтай руы алғаш рет орыс тіліндегі жазба деректерде 1748 
жылдан бастап кездесе бастайды да258, ХІХ ғасыр мен ХХ  ғасырдың 
басы аралығындағы орыс зерттеушілерінің еңбектерінде Арғын 
құрамындағы жеке, дербес рулардың бірі ретінде айтылады259. Ал 

258 Казахско-русские отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках (Сборник документов и 
материалов). – 407-б.

259 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей. – 290-б.; Андреев И.Г. Описание Средней Орды Киргиз-кайсаков. – 28-б.; 
Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно Киргизской орды. – 256-б.; Аристов 
Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения 
об их численности. – 104-105-б.



108

рудың өз ішінде қандай бөлімдер мен тармақтарға бөлінетіндігі 
мен олардың тарқатылуы Г.Н.Потанин, М. Тынышбаев, М.Ж. 
Көпейұлының материалдарында, ХХ ғасыр басындағы Ақмола 
уезі бойынша жүргізілген статистикалық зерттеулер жинағында 
тәуір баяндалады260. Сондай-ақ М. Мұқановтың еңбегінде, кейінгі 
жылдардағы еңбектер ішінде І. Ісләмұлының, К.Түлкібайұлының, 
Ж. Бейсенбайұлының, З. Сәдібековтың шежіре-кітаптарында 
Алтай руының шежіресіне қатысты мол материалдар кездеседі261. 
Әсіресе, І. Ісләмұлы мен К. Түлкібайұлының кітаптары тікелей 
Алтай руының шежіресіне арналғандықтан, біз, бұл еңбектерді 
Алтай руының ғылыми тұрғыдағы шежіресін жазу барысында 
негізгі дерек ретінде қолданғанымызды айтып өтеміз.

Шежірелік материалдар бойынша Алтай – Қуандықтың кіші 
әйелдерінің бірінен туылған және оның жеті ұлының ең кішісі болып 
келеді. Тарихи әңгімелер бойынша, Алтай мен Қарпық бір анадан 
туылған. Содан болуы керек, ел аузындағы тарихи, шежірелік 
сипаттағы аңыз-әңгімелерде Алтай мен Қарпық атаулары үнемі 
бірге, қатар айтылады.

Енді Алтайдың өзі, әйелдері мен ұлдары туралы ел аузында 
кең тараған әңгімелерге құлақ салып көрелік.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы: “Тышқанның да сәуірі болады деседі. 
Алтай арғынның сәуірі болған екен. Алтайдың бай бәйбішесі 
қанжығалы Піспекбайдың қызы Байбике. Онан туған Алысай. 
Жеңге алған бір қатыны болған, онан туған Нұрбай. Алтайдың ақ 
сауыты Нұрбайда қалған. Қалмаққа олжаға түсіп кеткен жерінен 
Нұрбай өзі барып алып келген. Сауыттың аты шежекөз. Сондықтан 
Нұрбай ұраны Шежекөз болған. Нұрбайдан басқасында белгілі 
ұран жоқ. Әупәй Қуандық аталған. 

260 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки  
– 54-57-б.; Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. -68 
-б.; М.Ж. Көпейұлы. Қазақ шежіресі. – 25-26-б.; Материалы по киргизскому 
землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Акмолинская область. Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-я. 
Таблицы. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 126-б.

261 Арғынбаев Х., Мұқанов М. Востров В. Қазақ шежіресі хақында -152-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі (Алсай, Әлке, Байдалы, Сайдалы, Мойын, Кенжеғара 
рулары). – 165-б.; Түлкібайұлы К. Шежіре. – 12-13-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ 
шежіресі – 121-б.
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Байбике өлген соң, Піспекбай Алтайға Аққоян деген қызын 
беріп, мұнан туған балалар Әлике, Байдалы, Сайдалы. Әлике, 
Байдалы төменгі Алтай атанады. Сайдалы Ақтау, Ортау жақта 
өр Алтай атанып кеткен. Аққоян өлген соң, Піспекбай Алтайға 
тағы бір қызын берген. Мұнан туған Мойын. «Мойын болмай, 
ойын болмас» атанған. Алтайдың балаларының ішінде өскен-
өнгені, толығы осы Мойын болса керек. Бұл тоқал Мойынды туған 
соң қалмаққа олжа болып, жау қолына түсіп кеткен. Нұрбайдан 
басқасы қалмаққа барады дейсің бе? Нұрбай барып алып келген. 
Тоқал қалмақтан екі қабат келіп, ер ұл тапқан. Алтай бабамыз:

- “Кенжеқарам” деп айтқандықтан Кенжеқара аталып кеткен. 
Қалың Алтайдың ішінде мұнан да ұрпақ бар. Бұл күнге шейін 
Кенжеқара атанады»262.

Дәл осындай мазмұндағы тарихи деректі І. Ісләмұлы мен 
С. Бөкішұлы да баяндап береді. Бірінші автордың мәліметінде 
Алтайға қатысты қосымша тың деректер болғандықтан, оны да 
осы жерде беруді жөн көріп отырмыз. 

«Алтай мен Қарпық Қуандықтың кіші әйелі Қарашаш анадан 
туады. Қарпықтың жасы үлкен болғанымен, бергі заманда Алтай 
руларының аты кеңірек жайылып, Алтай-Қарпық аталса керек. 
Қуандықтың қартайып, қолынан билігі кеткен уақытта «тоқалдың 
балалары» аталып, қатты қорлық көрген. ... Қуандық өлгеннен 
кейін, Қарпық пен Алтай елден кетуге мәжбүр болады. Айдалада 
келе жатып, бір қара жолдың айрығына тап болады. Екеуі екі жолға 
түсіп, қош айтысады. 

Сол кеткеннен кейін Алтай Қанжығалы Піспекбайдың ауылына 
кезігіп, жылқысын бағуға жалданады. Мейлінше қайратты, батыл 
болып өседі. Ұйықтағанда төбенің басына шығып, екі қолы мен 
екі аяғын жайып жіберіп, сары айдары жерге шұбатылып жататын 
әдеті болған. Бір жылы қыстың қатты болатынын күнілгері сезіп, 
баймен келісіп жылқыны жылы жаққа айдап кетеді. Айтқандай-ақ, 
жұт келіп, Піспекбайдың бар малы қырылып, өзі бала-шағасымен 
әрең аман қалады. Мал басы - қара нарын союға қимай жүрсе, бір 
күні алыстан аспанға көтерілген шаңды көреді. Жылқысын аман-
есен айдап келе жатқанда Алтайды алдымен көріп, сүйінші сұраған 

262 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 25-26 -б.
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қызы Аққоянға қуанған бай: «сүйіншісіне сені бердім»,- депті. 
Аққояннан Алсай туады. Үш жылдан кейін Аққоян өліп, балдызы 
Тоққоянды сұрап барған Алтайға Піспекбай қызын қимай, қолға 
түскен Кәусен деген (кейбір шежірелерде - Нұрым) қалмақ қызына 
үйлендіреді, одан Нұрбай туады. Нұрбай жасынан батыр болып 
өсіп, Алсайдың тәрбиесінде ер жетеді.

Піспекбайдың мал-дүниесіне толық үстемдігін жүргізген 
Алтай көп ұзамай Тоққоянға да үйленеді. Одан Әлке, Байдалы, 
Сайдалы туады. Тағы бір әйелі Әйбикеден (кейбір шежірелерде 
– жағалбайлы қызы Ырыстыдан) Мойын туады. Аяқ салған күңі 
мейлінше реңді, келісті адам болса керек. Одан туған Кенжеғараға 
Алтай қарашаңырағын өсиет қылған. Нұрбайда шежекөз сауыты 
қалған»263.

С. Бөкішұлының дерегінде де Алтайдың Қанжығалы 
Піспекбайға жалданып жылқысын баққаны, бір жұтта оның малын 
аман алып қалған, байдың Тоққоян деген қызына үйленгендігі 
туралы мәліметтер қайталанады264. Бұл жердегі айырмашылыққа 
мынадай мәселе жатады. Шежірешілер Алтайдың жеті ұлын 
дұрыс айтса да, олардың аналарына келгенде шатасады. Ал С. 
Бөкішұлының материалында мынадай тың деректер кездеседі: 
«Алтай жас кезінде бір дау-жанжалдың үстінде бірге туған ағасы 
Қарпыққа қол жұмсап, ағасының көзін шығарып алады. Жалалы 
болғандықтан, әрі өзінің әбестік ісіне өкінген Алтай елден 
кетіп қалып, қырдағы Ақтау, Ортау еліне барып, Қанжығалы 
Пішпекбайдың жылқысын бағуға жалданады. Пішпекбай алғашқы 
кездері Алтайды сынамақ болып, түрлі жауапты жұмыстарды 
жүктейді. Адалдығына көзі жеткен соң, Алтайды өз баласындай 
ұстап, шаруа жайын билеуге ерік береді...265».

Г.Н. Потанин де өзі жинастырған материалдарында Алтайдың 
әйелдері мен ұлдары жөнінде деректерді келтіреді. Онда ол 
Алтайдың ұлдары деп: Алысай, Нұрбай, Мойын, Кенжеғара, Әліке, 
Байдалы және Сайдалыны атап өтеді де, соңғы үш ұлды Қарпықтың 

263 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 6-7-б.
264 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі. // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006. 

Ақпан. – 20-б.
265 Сонда, – 20-б.
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кіші әйелі Аққояннан туылған дейді266. Қалған ұлдарының анасы 
Піспекбайдың қызы – Байбике деп атап өтеді267. Соған қарағанда 
Алтайдың жеңгелей алған әйелі – ағасы Қарпықтың жесірі – 
Аққоян болса керек.

Басқа дерек көздері Алтайдың жеті ұлы болғандығын бір 
ауыздан мақұлдайды. Олай болса, жоғарыда айтылған ойларымызды 
түйіндей келе, мынадай тұжырымдарғакелеміз.

Бірінші, Алтай – Қуандықтың ең кенжесі, ағасы Қарпық екеуі 
бір анадан туған. Сондай-ақ аналары Қарашаш, - Қуандықтың кіші 
әйелдерінің бірі болған.

Екіншіден, әртүрлі себептерге байланысты елден жырақ кеткен 
Алтай, өзінің пысықтығы, іскерлігі, шаруа жайын білетіндігінің 
арқасында бірнеше әйел алып, өсіп-өнеді.

Үшіншіден, оның жеті ұлы болған. Олар мыналар: Алсай 
(Алысай), Нұрбай, Әлке, Байдалы, Сайдалы, Мойын және 
Кенжеғара. 

Төртіншіден, Алтайдың осы жеті ұлынан жеті ру бөлімі өсіп 
шығады. Ру бөлімдерінің атаулары жеті ұлдың есіміне сай келеді. 

Кесте түрінде берсек, онда Арғынның Қуандық рулар 
бірлестігіндегі Алтай руының рулық бөлімдері былайша көрініс 
береді:

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Алтай

Алсай     Нұрбай     Әлке       Байдалы      Сайдалы       Мойын     Кенжеғара
(Алысай)

Енді төменде Алтай руындағы әр рулық бөлімнің қалай 
тармақталатынына көңіл қойып көрелік.

266 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки  
– 57-б.

267 Сонда, – 57-б.
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Алсай ру бөлімі

Біздің қолымыздағы барлық шежірелік материалдарда бұл ру 
бөлімінің атауы Алтай руындағы рулық бөлімдер ішінде бірінші 
болып аталады. М.Ж.Көпейұлының шежіресіндегі «Алтайдың бай 
бәйбішесі Қанжығалы Піспекбайдың қызы Байбике. Онан туған 
Алысай», - деген мәліметі бұл ру бөлімінің Алтай руы ішіндегі 
үлкендігін көрсетсе керек268.  

Осы жерде ру бөлімінің дұрыс атауына тоқтала кетсек. Бір 
деректерде бұл бөлім Алсай деп жазылса, ал екінші бір деректерде 
Алысай деп айтылып жүр. Г.Н. Потанин, Н.А. Аристов, М. Мұқанов, 
М. Тынышбаев, М.Ж.Көпейұлының еңбектерінде – «Алысай» деп 
аталынса, қалған материалдарда «Алсай» деп жазылады. «Алсай» 
деп жазып жүргендерге соңғы жылдардағы шежіре-кітаптардың 
авторлары жатады. Бізше, бұл ру бөлімінің түпкі атауы Алысай 
болған да, кейін келе-келе, ол Алсайға ауысқан. Сол себепті де біз, 
бұдан әрі ру бөлімінің атауын «Алсай» деп атаймыз.

Алсай ру бөлімі өз ішінде Оразқұл, Намазқұл және Қожамқұл 
атты үш тармаққа бөлінеді269. К. Түлкібайұлының шежіресінде 
Қожамқұл атауы – Қадайқұл деп аталады270. Біз мұны техникалық 
қате деп есептейміз. Ал біздің қолымыздағы шежірелік 
материалдардың бәрі дерлік Алсай ру бөлімінің бір тармағы 
ретінде – Қожамқұлды атайды.

Оразқұлдан Бөгембай, одан Итемген туылады да, Итемгеннен 
Аталық және Мәтен атты екі ру аталығы өсіп-өнеді. Одан ары 
Аталық – Көтен, Өлкеек және Дүйсен болып үш атаға жіктеледі де, 
олардан жалпы саны он екі ру әулеті жалғасын табады. Ал Мәтен 
ру аталығы болса, Аманқұл, Жаманқұл, Құлғара, Қадырбай және 
Жұман атты аталарға бөлініп, олардан да көптеген ру әулеттері 
өсіп-өнеді271.

І. Ісләмұлы Алсай ру бөліміндегі осы 
Оразқұл→Бөгембай→Итемген ұрпақтарының жалпы атауы – 
«Битті» болған деп түсініктеме береді272. Н.А.Аристов өз еңбегінде 

268 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 26-б.
269 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 8-б.
270 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 13-б.
271 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 9-б. 
272 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 12-б.
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ХІХ ғасырдың 60-жылдары Арғынның бір бөлімі – Алтай руының 
құрамында Алысай атты бөлімшенің, ал оның Қожаназар, Ақбура, 
Битті, Үшата және Нұрбай атты тармақтардан тұратындығынан 
хабардар етеді273.

І. Ісләмұлының түсіндірмесіне, Н.А. Аристовтың мәліметіне 
қарап, біз, Алсай ру бөлімінің Оразқұл тармағындағылардың бәрі 
– Битті деп аталған деп ой түйеміз.

Алсай ру бөлімінің екінші тармағы – Намазқұл тармағы. 
Шежірелік материалда Намазқұлдың төртінші ұрпағына дейін 
ру тармағы көбеймейді. Намазқұлдан жалғыз ұл – Ақмолда, одан 
Әнен, одан Серкебай және одан жалғыз ұл – Баян туылады. Ал 
Баянның төрт әйелінен: Есжан, Қаражігіт (бірінші әйелден), 
Түменбай, Шебік (екінші әйелден), Түйебағар (үшінші әйелден) 
және Ошыбай мен Күнжігіт (төртінші әйелден) дүниеге келеді274. 
Бұл тармақ осы Баянның жеті ұлынан бастап көбейгендіктен, ел 
арасында бұл тармақты – Баян руы деп атап кетеді. 

Біз, дерек ретінде пайдаланып отырған І. Ісләмұлының осы 
тармаққа қатысты материалы 1949 жылы басқа бір шежіреден 
көшірілген екен. І.Ісләмұлы Баян аталығы жөнінде «Баян – 
ертеден аз ру. Күнжігіттен тарайтын ұрпақ 1932 жылы қырылған. 
Жалпы, Баян руы ашаршылық кезінде қатты шығындалған»,- деп 
түсініктеме бере кетеді275.

Алсай ру бөліміндегі үшінші тармаққа – Қожамқұл тармағы 
жатады. Бұл тармақ – басқа екі ру тармағына қарағанда өте кең 
жайылып, көп тараған. Қожамқұлдан Ақбура және Бигелді атты 
екі ұл туып, ол екеуі екі ру аталығына негіз болады. Ақбурадан 
– Төлебай, Базар, Өзден атты аталар өсіп-өніп, Төлебай атасына 
– Сарап, Төлеп, Шоқай; Базар атасынан Сексенбай, Тоқсанбай, 
Анай, Қанай; Өзден атасынан – Алғара, Арап, Балпаң, Елемес, 
Кенбай, Малғара, Талғара, Елібай, Сарығұл атты ру әулеттері одан 
әрі бұтақтала береді. Ақбура аталығындағы үш ру атасынан жалпы 
саны – 35 ру әулеті таралады276. Қазіргі ұрпақтардан Ақбураға 
дейін 7-8 буынды ескерсек, онда Ақбура аталығындағы отбасылар 

273 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-105-б.

274 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 12-14-б.
275 Сонда, – 14-б.
276 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 15-22-б.
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санын математикалық жолмен есептеп көрсетуге болады.
Алғара ру әулетіндегі алты атаның бірі – Қонақбай болса, 

оның  Тшамбай аты ұлынан Жамал деген қыз туады. Осы Жамал 
– баршаға белгілі Сәкен Сейфулиннің анасы екен277.

Қожамқұл тармағындағы екінші аталық – Бигелді ру аталығы. 
Бұл аталық өз ішінде Қожаназар, Дәуім, Қарақұс, Қайып және 
Шақа атты ру аталарына бөлінеді де, олардың әрқайсысы одан 
әрі тармақталады. Нақтырақ айтсақ, Қожаназар ру атасы – Мұғал, 
Ізбасар және Байғұтты болып үш ру әулетіне жіктеледі де, ол 
үшеуінен – жалпы саны – 26 ру бұтағы одан әрі өсіп-өнеді278. 

Бигелді аталығының екінші атасы – Қарақұс. Ол өз ішінде 
Тілеулі, Сүйінәлі, Сарбас, Бегімбет, Шабар және Шаншар атты 
ру әулеттеріне бөлінеді де, олардан жалпы саны – 15 бұтақ өсіп-
өнеді279. 

Қайып – Бигелді аталығындағы үшінші ру атасы. Ол Қармыс 
және Жәнібек атты екі ру әулетіне тарамдалады да, олардан – 4 ру 
бұтағы шығады280.

Бигелді ру аталығындағы көп өсіп-өнген ру аталығының 
бірі – Шақа атасы. Шақадан – Тілеп, Тілеке, Манан, Дәуітбай, 
Ауытбай, Барлыбай, Майлыбай, Жабағы және Жабық атты тоғыз 
ру әулеті шығып, олардан өрбитін ру бұтақтарының жалпы саны 
– 14281.

Осы ру аталығындағы соңғы, бесінші ру атасына – Дәуім 
жатады. Бұл ата өз ішінде – Көтіқұл, Тастемір және Тоғас атты 
үш ру әулетіне бөлініп, олардан 10 ру бұтақтары өрбиді282. Жалпы 
алғанда, осы Бигелді ру аталығында – 69 ру бұтағының бар 
екендігіне көзімізді жеткіземіз.

Н.А. Аристовтың зерттеу материалдарында Алсай руының 
ішіндегі Қожаназар, Ақбура аталықтарының атаулары 
айтылып отырса283, 1907 жылы жарық көрген Ақмола уезінің 

277 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 20-22-б.
278 Бұл да сонда, – 22-32-б.
279 Бұл да сонда, – 32-34-б.
280 Бұл да сонда, – 34-36-б.
281 Бұл да сонда, – 36-38-б.
282 Бұл да сонда, – 39-41-б.
283 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народ-

ностей и сведения об их численности. – 105-б.
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материалдарында Алсай руының құрамындағы Баян, Ізбасар, 
Қарақұс, Қайып, Ақбура, Қожаназар, Шақа тармақтары мен ата-
аталықтарының атаулары кездесіп отырады284.

Алтай руындағы Алсай рулық бөлімінің тармақтарға, 
аталықтарға, аталар мен әулеттерге тармақталуы жөніндегі 
жоғарыда айтылған ой-пікірлерімізді түйіндей келе, бұл ру 
бөліміне қатысты деректер мен мәліметтер баршылық, шежіресі 
ел аузында сақталған және кейбір жекелеген ру аталары мен 
аталықтары санының көптігіне байланысты орыс деректерінде 
дербес ру ретінде айтылған дейміз.

Нұрбай ру бөлімі

Нұрбай ру бөлімі – Алтай руындағы алты ру бөлімінің біріне 
жатады. Бұл ру бөлімінің атауы Н.А. Аристов, Г.Н. Потанин, М.Ж. 
Көпейұлы еңбектеріндегі материалдарда, ХХ ғасыр басындағы 
Ақмола уезі бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының және 
шежіре-кітаптарының материалдарында жиі кездеседі285.

Ел аузындағы тарихи әңгімелердің бірінде Нұрбай – Алтайдың 
әмеңгерлікпен алған әйелінен туса, екінші бір деректерде ол – қолға 
түскен қалмақ қызынан дүниеге келген286. Екі дерек те Нұрбайдың 
батыр болғандығын баяндайды. М.Ж. Көпейұлы: «Алтайдың ақ 
сауыты Нұрбайда қалған. Қалмаққа олжаға түсіп кеткен жерінен 
Нұрбай өзі барып алып келген, сауыттың аты шежекөз. Сондықтан 
Нұрбай ұраны – шежекөз болған. Нұрбайдан басқасында белгілі 

284 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-я. Таблицы. Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. – 126-б.

285 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 105-б.; Потанин Г.Н. Казак-
киргизская и алтайская предания, легенды и сказки – 57-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ 
шежіресі. – 25-26-б.; Материалы по киргизскому землепользованию, собранные 
и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-я. Таблицы. Родословные схемы 
киргиз Акмолинского уезда. – 127-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі (Ғылыми 
дәйектер мен «Ана тілі» газетіне түскен қалың шежірелік мәліметтер негізінде 
жасалған). – 121-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 42-60-б.

286 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 25-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 7-б.
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ұран жоқ»,- деп жазады287.
Енді қолымыздағы шежірелік материалдарға сүйеніп, Нұрбай 

ру бөлімінің тарқатылуын қарастырып көрелік. Біз өзімізге негізгі 
дерек көзі болған еңбекке – І. Ісләмұлының шежіресін айтып 
өтеміз. 

Бұл ру бөлімі өз ішінде Сәти, Құлмырза, Дүйсе және Қостай 
атты төрт тармаққа жіктеледі. Нұрбайдың бірінші әйелінен Сәти 
туылса, қалған үш ұл – екінші әйелден дүниеге келген екен288.

Сәтидің өзінен Қаратөлек атты ұл өсіп, одан Елшібек, 
Мәмбетжан атты аталықтар таралады. Елшібек аталығынан Есен, 
Мұғал аталары өсіп шығады да, Есееннен – Тасым және Баубек; 
Мұғалдан – Алшынбай әулеттері одан әрі жалғасады. 

Мәмбетжан аталығы да Атаман және Кенжебай атты екі ру 
атасына бөлініп, Атаманнан - Өзаман (батыр), Қосар, Басар; 
Кенжебайдан – Айтанбай, Жансары, Байыған, Байбура, Бадан, 
Абай, Жабай, Жұмық және Оспан атты ру әулеттері өсіп-өнеді. 

Нұрбай ру бөліміндегі келесі бір тармақ – Құлмырза тармағы. 
Шежірелік матералдар бойынша, бұл ру тармағы Рысқұл, Өтеулі, 
Құттыбай, Төбек және Мыңжасар атты бес аталыққа бөлінеді де, 
олардан жалпы саны 19 ру атасы өсіп-өнеді.

Енді осы ру аталарының тармақталуына назар салып көрсек.
Құлмырза тармағындағы бірінші аталық – Рысқұлдан: Итбас, 

Қойбас және Күңбас атты ру аталары өсіп-өнеді. Итбастан – Шөкет, 
Естемір; Қойбастан – Матай, Оразақ; Күңбастан – Наурызбай, 
Жетібай әулеттері шығып, олар одан әрі тармақтала береді. Осы 
айтылған әулеттерден олардың қазіргі ұрпақтарына дейін 6-8 
буынды құрайды. 

Келесі аталық Өтеуліден – Тоғызбай, Нартайлақ, Есенбай және 
Еселбай атты төрт ру атасы таралады. Тоғызбай атасынан – Төлеп, 
Төлеген, Қосағалы және Шүрен әулеттері; Нартайлақ атасынан 
– Аманбай, Байгелді, Хангелді (Қойгелді) әулеттері; Есенбай 
атасынан – Дауылбай; ал Еселбайдан – Жолтай, Молдабай, 
Шілдебай және Құлжабай әулеттері өсіп-өнеді.

Құлмырза тармағындағы үшінші тармаққа – Құттыбай аталығы 
жатады. Бұл аталық – Нұрбай руындағы ең көп тараған аталықтың 
бірі. Одан – Ақпанбет, Бәйімбет, Жаубасар, Абан, Қабан, Төбел 

287 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 25-26-б.
288 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 42-б.
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және Беріпсал аталары тармақталып шығады. Әрбір атаның 
таралуына келсек, онда Ақпанбеттен – Жаман, Найман, Жәуетей, 
Шегіртке; Бәйімбеттен – Мойнақ, Тоқабай; Жаубасардан – Божы; 
Абаннан – Бейсенбай; Қабаннан – Кекілді; Төбелден - Өмірбай, 
Сабыр және Бақай әулеттері шығып, олар да өз ішінде бірнеше 
тарамдарға жіктеледі.

Төбет аталығы – Байшора және Жаманбай атты екі ру атасына 
бөлінеді. Байшорадан – Қожабек әулеті шығарылады, ал Жаманбай 
атасының тармақталуы жөнінде мәліметтер жоқ.

Құлмырза тармағындағы бесінші, соңғы аталық – Мыңжасар, 
Ол – Естек, Жолшора және Тиышбек атты үш ру атасына 
тармақталады.

Нұрбай ру бөліміндегі үшінші тармаққа – Дүйсе тармағы 
жатады. Бұл тармақтың таралуы төмендегідей:

Дүйседен – жалғыз ұл Бабагелді туып, одан Атантай және 
Тұяқ атты екі ру аталығы шығады. Бірінші аталық – Атантайдан 
–Таңкүшік туылып, ол өз кезегінде – Айдарке, Сағындық, Қыпшақ, 
Шақшақ, Тұрдағұл, Сексен және Маясар атты ру аталарына 
жіктеледі. Өз кезегінде олардан жалпы саны – жиырма әулет өсіп-
өнеді. Екінші аталық – Тұяқ – Төлеке, Таймас, Ақжігіт, Қарағай 
және Тоғай атты бес ру атасына бөлінеді. Төлеке атасынан – 
Қисық, Көбек, Жуасбай, Қаспаққара, Келенбай және Дөненбай 
атты, Таймас атасынан – Данияр, Мұлқымбай және Сақау атты; 
Ақжігіт атасынан – Жұлтай, Нұрша және Досымбет атты әулеттер 
одан әрі жалғасын табады.

Қостай тармағы – Нұрбай ру бөліміндегі соңғы тармаққа 
жатады. Бұл тармақтан – Жанұзақ, Тайпақ, Жәпет және Әлі атты 
төрт ру аталығы шығып, Жанұзақтан – Алтынбай, одан – Қыдырбай 
әулеті таралады. Тайпақ аталығы – Ералы және Едіге атты екі 
ру атасына бөлініп, Ералыдан – Аманәлі; Едігеден – Бабақ және 
Еркебұлан әулеттері шығады. Ал Жәпет аталығы болса, Мақал, 
Құсайын, Ыбырай, Түсіп, Жақып және Жолдасбай атты алты ру 
атасына жіктеледі де, олар одан әрі өз ішінде жіктеле түседі. 

Қостай тармағындағы төртінші аталық - Әлі аталығы. Ол 
– Сүгір және Сары атты екі ру атасына бөлінеді де, Сүгірден – 
Арғынбай, Жақсыбай, Жақсығұл; Сарыдан – Қыстау және Жайлау 
атты әулеттер өсіп-өнеді. Бұл ру әулеттері жалпы саны жиырма бір 
бұтаққа тарамдалады.
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Әлке ру бөлімі

Әлке ру бөлімі – Алтай руындағы жеті ру бөлімінің үшіншісі. 
Шежірелік материалдар бойынша Алтай руындағы Әлке, Байдалы, 
Сайдалы ру бөлімдеріне бастау болған үш адам бір анадан туған. 
Г.Н. Потанин, М.Ж.Көпейұлы бұларды Алтайдың Аққоян атты 
әйелінен туған деп айтса, І.Ісләмұлы олардың анасын Тоққоян 
деп көрсетеді289. Ал шежіреші С.Бөкішұлының шежіресінде 
Қанжығалы Пішпекбайдың Аққоян, Тоққоян атты қыздары 
Алтайдың әйелдері болған, Ақояннан – Байдалы, Сайдалы, ал 
Тоққояннан – Мойын туылған делінеді290. Бірақ та, неге екені 
белгісіз, бұл шежіреде Әлекенің қай анадан дүниеге келгені 
айтылмай қалған. Біз бұл сұраққа байланысты Г.Н. Потанин, М.Ж. 
Көпейұлының материалдарындағы мәліметті дұрыс деп есептеп, 
соны негізге аламыз. Сөйтіп, Әлке, Байдалы, Сайдалы – Алтайдың 
Аққоян атты әйелінен туған ұлдары.

Әлке ру бөлімінің шежіресін жазу барысында, біз, І. Ісләмұлы 
мен С.Бөкішұлының материалдарын бір-бірімен, олардың 
әрқайсысын ХХ ғасыр басында Атбасар, Ақмола уездері бойынша 
жүргізілген статистикалық жинақ материалдарымен салыстырып 
көрдік. Салыстыру барысында қазіргі кездегі екі шежірешінің 
мәліметтері Әлке ру бөлімі бойынша  бір-біріне онша сәйкес 
келмейтіндігін аңғардық. Оларда қазіргі буындардан 6-7 атаға дейін 
дұрыс болуы мүмкін, ал одан арғы аталардың тарқатылуында бәрі 
дұрыс деп айта алмаймыз. І. Ісләмұлы да Әлке шежіресінің толық 
емес екендігін ескертіп өтеді.

Енді қолымыздағы бар материалдарға сүйеніп, осы ру бөлімінің 
шежіресін тарқатып көрелік.

ХХ ғасыр басындағы Атбасар уезінде жүргізілген зерттеу 
материалдарында Әлке (Әлике) ру бөлімінің Еңке, Құтый және 
Мұрат атты үш ру тармағына бөлінетіндігі айтылады291. Ж. 
Бейсенбайұлы құрастырған шежіреде де Әлкеден тарайтын осы 
үш тармақ қайталанады291. 

289 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки 
– 57-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. -26-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. 
– 7-б.

290 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006 
ж. ақпан. – 20-б.

291 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
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Ал М. Мұқанов: Әлкенің Мұратәлі, Мұрат, Құты, Еңкей 
және Жарты болып бөлінетіндігін кесте түрінде көрсетсе292, 
І. Ісләмұлында бұл ру бөлімі – Еңкей, Сұрат, Құты293; С. 
Бөкішұлында Еңкей, Мұратәлі, Мұрат, Құтты болып бөлінеді294. 
Біз бұл тармақтарды бір-бірімен салыстыра, талдай келе, ХХ ғасыр 
басындағы материалдың дұрыс екендігіне көзімізді жеткіздік. 
Сөйтіп, Әлке ру бөлімі – Еңке, Құтты және Мұрат атты үш ру 
бөлімінің тармағына бөлінеді деген қорытындыға келдік. Төменде 
әр тармақтың жіктелуіне назар салып көрелік.

Шежірелік материалдар Еңкеден – жалғыз Ақмалайды, одан 
Ормағамбетті таратады да, Ормағамбеттен - Өтеш, Қайып және 
Әйтімбетті бөліп шығарады295. Өтеш пен Әйтімбеттің таралуы 
жөнінде қолымызға материалдар түспегендіктен, біз, бұл аталарды 
тарата алмаймыз. Ал Қайыптың тарқатылуы шежірелерде 
кездеседі. 

ХХ ғасыр басындағы материал бойынша Қайыптан – Итбол, 
Қожагелді, Жанбол және Бибол атты төрт ру атасы таралады296. 
І. Ісләмұлы Мұратты – Қайыптың бесінші атасы деп көрсетеді 
де, қалған төрт атаға Байболды, Биболды, Ерболды, Қожагелдіні 
жатқызады297.

С. Бөкішұлында да Бесбол, Итбол, Бибол, Байбол, Жанбол 
және Қожагелді атаулары аталады298. Біздің ойымызша, соңғы екі 
шежірешінің материалдарындағы Байбол, Ербол, Бесбол атаулары 
кейіннен пайда болған. Информаторлар Қайыптан тарайтын 
есімдері ұқсас аталарды шатастырып алған дейміз. І. Ісләмұлы 
Қайыптан Байболды шығарады да, одан Мәмбет, Әйтімбет, Өтекті 
таратады. Ал біз, жоғарыда Әйтімбет пен Өтештің Ормағамбеттен 
тарайтындығын айтып өткенбіз. ХХ ғасыр басындағы дерек 

292 Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 153-б.
293 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 60-б.
294 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 6. 2006 

ж. маусым. – 22-б.
295 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 

разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская 
область. Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-я. Таблицы. Родословные схемы 
киргиз Акмолинского уезда. – 53-б. 

296 Сонда, – 53-б. 
297 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 61-б.
298 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 7. 2006 

ж. шілде. – 20-б.
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мәліметіндегі Ормағамбет – кейіннен Мәмбет деп аталып кеткен 
секілді. Жазба деректе Мәмбет (Ормағамбет) - Өтеш (Өтек), Қайып, 
Әйтімбет болып бөлінсе, І. Ісләмұлының шежіресінде бұл үшеуі 
Қайыптың ұлдарының бірі – Байболдан тарқатылады. Біз мұны 
шежірешіге мәлімет берушілердің жіберген қатесі деп білеміз.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақтың материалдары 
бойынша Ақмола облысы, Атбасар уезі, Теңіз болыстығындағы 
№ 7-әкімшілік ауылда 53 шаруашылық ауыл болып, оның 41-інде 
Әлкенің Еңкеден тарайтын Қайып, Әйтімбет, Итбол, Жанбол, Бибол 
және Қожагелді аталарына қарасты отбасылар тұрған299. Мұндағы 
аталар ішінде Байбол, Ербол, Бесбол атаулары мүлде кездеспейді. 
Өкінішке орай, біз, Өтеш (Өтек) ру атасының атауын да осы 
жинақтан таба алмадық. Ал Еңке тармағындағы ру аталықтары мен 
аталарының саны жинақ бойынша мынадай болған: Әйтімбеттер – 
271 адам, Қожагелділер – 292 адам, Итболдар – 187, Жанболдар – 
461, Биболдар – 203 және Қайыптар – 114 адам.

Осы жерде І. Ісләмұлы мен С. Бөкішұлының шежірелері мен 
ХХ ғасыр басындағы материалдарда кездесетін Әлке ру бөліміндегі 
ру аталарына жататын кейбір жекелеген ақсақалдардың аты-жөнін 
беруді жөн көріп отырмыз.

ХХ ғасыр басындағы Атбасар уезі, Теңіз болыстығындағы 
қазақ ауылдарының материалдары бойынша: 

1. № 7-әкімшілік ауылдағы № 1-ауылдың ақсақалы – Қалдыбек 
Тінәліұлы, руы – Қожакелді300. С. Бөкішұлының шежіресі бойынша 
оның шығу-тегі былайша беріледі: Қожагелді→ Жалмұханбет→ 
Тінәлі→Қалдыбек → Ақылбай →Керімқұл301. 

2. № 7-әкімшілік ауылдағы № 3-ауылдың ақсақалы – Ыбырай 
Темірбекұлы, руы – Қожагелді302. С. Бөкішұлы бойынша: Қожагелді 

299 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. – Воронеж, 1902. Поаульные таблицы статических 
сведений. ІІ. Атбасарский уезд. – 54-62-б. 

300 Сонда, – 58-б.
301 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 7. 2006 

ж. шілде. – 20-21-б.
302 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 58-б.
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→ Жалмұханбет → Тінәлі → Темірбек → Ыбырай → Мұхаметжан, 
Омар, Смағұл303.

3. № 7-әкімшілік ауылдағы № 22, 25, 26-ауылдардың 
ақсақалдары: Құдайберген Тінқараұлы, Алдаберген Тінқараұлы 
және Көтібай Тінқараұлы, рулары – Жанбол304. І. Ісләмұлы шежіресі 
бойынша, бұл ақсақалдың шығу-тегі былайша көрсетіледі: 
Бибол→Тінқара→Құдайберген, Алдаберген305.

Байқап отырғанымыздай, кейде жазба ресми деректегі 
материалдар мен ауызша түрде қазіргі кезеңде жиналған шежірелік 
материалдар бір-бірімен сәйкес келіп жатады.

Әлке ру бөліміндегі келесі тармаққа – Құтты жатады. ХХ 
ғасыр басындағы материалдарда Құттыдан жалғыз Нияз таралады 
делінсе, С.Бөкішұлының шежіресінде Құттыдан – Нияз, Қатпа атты 
екі аталық тарқатылады306. Одан әрі Нияздан – Сендібай, Қатпадан 
– Есмағанбет әулеттері өрбіп шығарылады307.

ХХ ғасыр басындағы материалда Нияз аталығының отбасылары 
Теңіз болыстығының № 6-әкімшілік ауылдағы 22-ауылдың ішінен 
Нияз аталығын кездестірмедік. 

Әлке ру бөліміндегі келесі тармақ – Мұрат тармағы. І. 
Ісләмұлы Мұраттан жалғыз – Сарыатты аталығын шығарса, 
С. Бөкішұлы Мұраттан – Тыныбекті таратады308. Ал ХХ 
ғасыр басындағы материалда Мұраттан – жалғыз Болат атты 
аталық шығарылып, одан Тыныбек және Тілеуберді атты екі 
ру атасы бөлініп шығарылады және бұл екі ру атасына 
жататын отбасылардың Теңіз болыстығының № 6-әкімшілік 

303 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 7. 2006 
ж. шілде. – 20-21-б.

304 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 58-б.

305 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 61-б.
306 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 6. 2006 

ж. маусым.  – 22-б.
307 Сонда,  – 22-б.
308 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 61-б.; Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық 

шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 6. 2006 ж. маусым.  – 22-б.
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ауылында тұратындығы көрсетіледі309. № 6-әкімшілік ауылға 
қарайтын 22-шаруашылық ауылда Тілеуберді, Көшеғали, 
Тыныбек, Жолбарыс, Бекназар, Бәйдеу, Ердеу атты ру 
аталықтары мен аталарына жататын отбасылар тұрған 
екен. С. Бөкішұлының шежіресі бойынша, Тынымбектен 
– Ақай, Жақсылық, Бекназар, Дәулет және Болат туылады 
да, Ақайдан – Байғабыл, Рахым, Дауыл, Мақыш, Жаубасар, 
Мұсайып, Зәбікен; Зәбікеннен – Жақан; Жақсылықтан – 
Бәйдеу мен Бердеу; Дәулеттен – Жолбарыс, Бихан, Маймыл 
атты әулеттер таралады.

Ал Тілеубердіден – Жолшары, одан – Көшеғали, Көшпес, 
Қазбек, Жәнібек, Таңат, Мәден, Келтекқара, Ботақара атты ру 
әулеттері өсіп-өнеді.

Жалпы, Алтай руындағы Әлке ру бөлімінің шежіресі толық 
жүйеленбеген, материалдары үзік-үзік және шашыраңқы, 
кейбір тұстары тіпті көмескі, ал кейбір жерлерінде қарама-
қайшы мәліметтер кездесіп жатады демекпіз. Соған қарамастан 
біз, осы Әлке ру бөлімінің шежіресін қолымыздағы бар 
материалдарға сүйене отыра біршама қалпына келтірдік деп 
есептейміз.

Енді осы ру бөлімінен шығып, бүкіл қазақ еліне танымал 
болған тарихи тұлғалардың нақты шығу-тегін көрсетіп өтсек.

1. Құлтума ақын (1840-1815) – суырып салма ақын, 
айтыскер. Шығу тегі: Арғын – Қуандық – Алтай - Әлке – Мұрат 
– Болат – Тыныбек – Жақсылық – Бердеу – Таңат - Өтеміс – 
Құлтума.

2. Иса Байзақов (03.10.1900 – 03.09.1946) – атақты ақын, 
әнші, композитор. І. Ісләмұлы шежіресінде Исаның әкесі 
Байзақ - Әлкенің Мұрат тармағынан таратылып, Құлтума 
ақынның әкесі Өтеміспен бірге туған делінеді.

309 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 54-58-б.
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Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Алтай

Әлке 
  
 Еңкей   Сұрат   Құты

 Ақмолай 
  
 Мәмбет

 Қайып

Байбол  Бибол  Ербол  Қожагелді Мұрат
  
        Сарыатты
 
        Өтеміс 
        Байзақ
         
        Иса

Байдалы ру бөлімі

Байдалы ру бөлімі – Алтай руындағы жеті ру бөлімінің 
бірі. Шежірелік материалдар бойынша ру бөліміне негіз болған 
Байдалы – Алтайдың Аққоян атты әйелінен туған үш ұлдың 
бірі болған. Байдалы мен Әлке ұрпақтары Алтай руы ішінде 
орналасуына қарай төменгі Алтай атанып кеткен310. Ал жоғарғы 
немесе өр Алтай атауы Әлке мен Байдалының ағасы – Сайдалы 
ұрпақтарына берілген.

Байдалы ру бөлімінің шежіресі жазба әдебиетте де, қағаз бетіне 
түсірілген ауыз әдебиетінде де біршама жақсы сақталған. Біз, осы 
ру бөлімінің шежіресін жазуда негізгі дерек ретінде ХХ ғасыр 

310 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. -26-б.



128

басында Атбасар уезі бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының 
материалдарын311, К.Түлкібайұлының шежіресін312, І. Ісләмұлының 
шежіресін313 және С.Бөкішұлының материалдарын314 қолдандық. 

Шежірешілердің бәрі Байдалы ру бөлімінің төрт ру тармағына 
бөлінетіндігін бір ауыздан мақұлдайды. Олар мыналар: Бөрі, 
Есболай, Құдайқұл және Өмірқұл тармақтары. Атбасар уезіндегі 
материалдарда осы төрт тармақпен бірге Есілбек атты бесінші 
тармақ көрсетіледі де, бірақ тарқатылмайды315. Біз қолымыздағы 
барлық шежіре материалдарын тексере келе, Байдалының төрт 
тармағының ішінен Есілбек атты не аталықты, не ру атасын 
кездестірмедік. Сол себепті де біз, осы ру бөлімінің кестесінде 
Есілбекті Байдалының бір тармағы деп көрсетеміз, бірақ 
тарқатпаймыз.

Енді Байдалы ру бөліміндегі тармақтарға жеке-жеке 
тоқталсақ.

К. Түлкібайұлының шежіресі бойынша Байдалыдан тарала-
тын төрт ұлдың біріншісі – Бөрі тармағы.

К. Түлкібайұлы Бөріден жалғыз Нау атты бала болған дейді де, 
Наудан Биғараны, ал одан Смайл, Дәулен атты екі ұлды таратып 
көрсетеді316. Ал І.Ісләмұлы болса, Бөріден – Ақтайлақ, Нау және 
Жайлау атты үш ұлды таратып, Ақтайлақтан - Әкен қажыны, 
Наудан – Биғара, ал Жайлаудан – Рысбай туылған деп жазады317. С. 
Бөкішұлының бұл жөніндегі материалдары толығырақ жазылып, 

311 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 38-66-б.

312 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 10-12-б.
313 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 62-66-б.  
314 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2, 2006 

ж. ақпан. 19-21-б.; № 3, 2006 ж. наурыз. -19-21-б., № 4. 2006, сәуір. – 11-13-б., 
№ 5, 2006 ж. мамыр. – 22-23-б., № 6. 2006 ж. маусым.  – 20-22-б.; № 7, 2006 
шілде. – 20-21-б.; № 8 2006 тамыз. – 19-21-б.; № 9, 2006 ж.  қыркүйек. – 30-32-б.; 
№ 10. 2006 ж. қазан. -15-17-б.; № 11, 2006 ж. қараша. -15-17-б.; № 12. 2006 ж. 
желтоқсан. – 14-16-б.

315 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 53-б.

316 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 10-б.
317 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 63-б.  
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Бөрі ұрпақтарының шежіресі кең көлемде қамтылған318. 
С. Бөкішұлы Бөрі тармағын Кәдірімбай және Сопы атты 

екі аталыққа бөледі. ХХ ғасыр басындағы Атбасар уезінің 
материалдарында да Бөрі тармағының Қадырымбет және Салпы 
атты екі аталыққа бөлінетіндігі жөнінде айтылады319. Одан әрі 
С. Бөкішұлында Кәдірімбайдан – Шақа, Жайлау; Солпыдан 
– Ақтайлақ тарқатылса, Атбасар уезінің материалдарында 
Қадырымбеттен – Босай, Ақтайлақ және Нар шығарылады да, 
Солпы таратылмайды320. Ал осы жинақтағы әр ауыл бойынша 
құрастырылған кестеде ауыл ақсақалдарының руы немесе ру 
тармағы көрсетіліп, Бөрі тармағының адамдары тұратын № 3- 
әкімшілік ауылда руы деген қатарда Бөрі және Ақтайлақ атаулары 
кездеседі. Ақтайлақ ру атасының адамдары сан жағынан көп 
материалдық жағынан ауқатты болғандықтан, шежіре бойынша, 
Бөріден таралса да, орыс материалдарында Бөрімен қатар 
қойылған. Сөйтіп қорыта келе біз, С. Бөкішұлының материалдарын 
негізге алып, Ақтайлақты Солпыдан таратамыз. Ақтайлақтан Нар, 
Нау, Маржан, Жаншора, Нақшора, Байтас, Ағыбай, Мөңке және 
Байшора атты тоғыз ру әулеті өсіп-өнеді. Шежіреде Ақтайлақтың 
тоғыз ұлынан тараған ұрпақтардың қазіргі кездегі буындарына 
дейін ең азы – 6-7, ең көбі – 7-8 атаны құрайды.

Кәдірімбай немесе Кәдірімбеттен тарайтын Шақаның 
ұрпақтары жөнінде материалдар кездеспеді, ал Жайлаудан – Қасет 
және Есет екі ру әулеті шығып, олардың да қазіргі кезге дейін 
таралуы 6-7 буынды құрайды.

Аңыз бойынша, «Бөрінің немересі Ақтайлақта 17 мың жылқы 
болған екен. Қорғалжын ауданының орталығынан батысқа қарай 
40 шақырым жерде Ақтайлақ соры атты көл бар. ...Көлден 5-6 
шақырым жердегі биік адыр үстінде қолдан құйып салынған 
Ақтайлақтың мазары тұр»,- деп жазады шежіреші С. Бөкішұлы321.

318 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 8 2006 
тамыз. – 19-20-б.

319 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 53-б.

320 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 7. 2006 
шілде. – 21-б.

321 Сонда, – 19-20-б.
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ХХ ғасыр басындағы ресми деректер Атбасар уезі Теңіз 
болыстығында Бөрілердің саны – 781 адам, Ақтайлақтардың саны 
– 221 адам болғандығын айтады322.

Байдалы ру бөліміндегі екінші тармаққа – Есболай тармағы 
жатады. Біздің пайдаланып отырған шежірелік материалдарда 
Есболай тармағының жіктелуі әр қалай беріледі. ХХ ғасыр 
басындағы материалда Есболайдан – Назар, Бектібай және Бисары 
атты үш аталықтың таралатындығы айтылады323. І. Ісләмұлы 
өз шежіресінде Есболайдан – Аманкелді, Әйтей атты екі ұлды 
таратады да, түсініктемеде шежіреші Ғалымжан Мұқатұлының 
нұсқасын келтіреді. Онда ол: «Есболайдан – Бисара, Назар, 
Бақтыбай туады»,- деп пысықтайды324. Біздіңше, осы нұсқа мен 
Атбасар уезінің материалындағы нұсқа дұрыс. Екеуі бірін-бірі 
қайталайды, тек, олардың жазылуында ғана қателіктер бар. Біз осы 
екі нұсқаны негізге алып, Есболай ру тармағынан Бисары, Назар 
және Бектібай атты үш ру аталығы таралады деп есептейміз.

Бисары аталығынан Қырғызәлі, Бәрі аталары шығып, 
Қырғызәлі – Махамбет, Есенбет, Сүлеймен атты ру әулеттеріне, ал 
Бәрі ру атасы – Дүйсенбі әулетіне тарамдалып кетеді325. 

Назар ру аталығынан Құттық шығып, ол – Амангелді және 
Әйтей аталарына бөлінеді. Амангелдінің қалай таралатындығы 
жөнінде қолымызға ешқандай материал түспеді. Ал Әйтейдің 
ұрпақтарына келсек, олар жөнінде мәліметтер жеткілікті. 
Әйтейдің бірінші әйелінен – Құлтай, Шал, Бекберлі, Қопабай, 
Қодаш, Сүгірбай; екінші әйелінен – Қарымсақ, Ақбай, Шалатай, 
Есен, Құлжұман атты барлығы он екі ұл туады326. Әйтейдің өзінен 
оның қазіргі ұрпақтарына дейін орта есеппен 7 буынды құрайды. 
Оның он екі ұлынан тарайтын он бір әулетінің шежіресі жақсы 
сақталған. Атбасар уезі Теңіз болыстығының № 4-әкімшілік 
ауылындағы ауылдарда Әйтейдің ұрпақтары ақсақалдық 

322 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 46-б.

323 Сонда, – 53-б.
324 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 56-б.  
325 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 4. 2006 

сәуір. – 13-14-б.
326 Сонда – 19-20-б.
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қызметтер атқарады. Мысалы, Құлтайдың Мырзашының ұлы 
Есмағанбет қажы - № 4 ауылда; Шалдың Жабағысының ұлы 
Бекен - № 11 ауылда; Қопабайдың Жарқыннан туған - Әбдірахман 
- № 12 ауылда; Шалатайдың Қоңырбайы - № 22 ауылда ақсақал 
қызметтерін атқарған327.

Бөктібай аталығына келсек, оны С. Бөкішұлы Ақкөжек, 
Қалменбет, Қожамбет, Қарлыбай, Ақша және Құлманбет деп 
алты ру атасына бөледі328. Шежіреші тағы бір жерде Бектібайды 
(Бақтыбайды) – Қожамбет және Бейімбет деп екі атаға бөліп 
таратады329. Ал Атбасар уезінің материалдарында Бектібай – 
Ақкөжек, Ақша және Қалмамбет болып үшке жіктеледі330. Біз, осы 
нұсқаны дұрыс деп есептейміз.

Ақкөжек ру атасы өз ішінде Бегәлі, Нұрбай, Қарымсақ, Түгелбай 
атты әулеттерге; Ақшадан жалғыз Абыз туып, ол Жанкісі, Кәріқожа, 
Аманбай, Күнқожа, Жанқожа атты әулеттерге; Қалмамбет атасы – 
Құдайберлі, Шыныбай, Қараша, Сары, Тілеуберді атты әулеттерге 
жіктеледі331.

ХХ ғасыр басындағы Атбасар уезінің материалдарында Назар, 
Бектібай, Бисары, Ақкөжек, Ақша, Қалмамбет, Есболай атты ру 
тармағы мен аталарының атаулары кездесіп отырады. 

Байдалы ру бөліміндегі үшінші тармаққа – Құдайқұл тармағы 
жатады.

Бұл тармақтың тарқатылуы туралы бірнеше нұсқа бар. Олардың 
ішінде аталықтар мен аталардың бөлінісі әртүрлі баяндалады. 
К. Түлкібайұлы шежіресінде Құдайқұл тармағы – Қараменде 
және Тайменде атты екі аталыққа бөлінсе332, С. Бөкішұлында 

327 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 46-50-б.

328 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 4. 2006 
сәуір. – 12-б.

329 Сонда, – 13-б.
330 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 53-б.

331 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 4. 2006 
сәуір. – 13 б.; № 5. 2006 ж. мамыр. - 22-б.

332 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 10-б.
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Құдайқұлдан: Құлеке Сарман, Мақай, Әшке, Тоқбай, Мыңбай атты 
алты бала туылады делінеді де, бұлардан басқа тағы да Бесбай, 
Төребай атты аталардың есімдері аталады333. Атбасар уезіндегі 
материалдарда Байдалы ру бөліміндегі бес тармақтың бірі ретінде 
– Құдайқұл тармағы айтылады да334, бірақ қандай аталықтарға 
жіктелетіндігі жөнінде ешқандай мәлімет берілмейді.

І. Ісләмұлы бұл мәселеде К. Түлкібайұлының дерегіне 
сүйенгендіктен, ол да Құдайқұлды – Қараменде мен Маймендеге 
бөліп қарастырады335. Ол Байдалы ру бөліміне берген ескертуінде 
Құдайқұлдың таратылуы туралы Ғалымжан Мұқатұлының 
нұсқасын да келтіре кетеді. Ол бойынша: Құдайқұлдан – Құрлеке, 
Сарман, Итаппас, Сары аталары таратылады336.

Біз, осы нұсқаларды саралай келе, нақты мына нұсқа дұрыс 
деп айтудан аулақпыз. Дегенменде, осыған байланысты өз 
болжамымызды айтып көрелік.

Салыстыру әдісі арқылы Байдалы тармағындағы Есболай 
аталығынан тарайтын кез келген бір әулет пен Құдайқұл 
аталығынан өрбитін бір әулетті тексерелік. Байдалы – Есболай 
– Назар – Құтты - Әйтей – Құлтай – Мырзаш – Есмағамбет 
қажы (1902 жылы тірі, Теңіз болыстығындағы № 4 әкімшілік 
ауылындағы № 4 ауылының ақсақалы болған) – Жалмұхамбет – 
Балтабай – Сайран – Жанат. Байдалы мен оның қазіргі кездегі 
ұрпақтарының бірі – Жанаттың арасы – 12 атаны құрайды.

Енді Құдайқұл аталығындағы ұрпақтарды тексерелік. 
Байдалы – Құдайқұл – Сарман – Иманмадыр - Әбу - Өміржан – 
Сәлім. Алғашқы мен соңғы буын арасы – 7 атаны құрайды. Осы 
аталықтағы екінші бір әулетті тексеріп көрелік.

Байдалы – Құдайқұл – Төребай - Әлмағанбет (1902 жылы 
тірі, Теңіз болыстығындағы № 8-әкімшілік ауылындағы № 12- 
ауылдың ақсақалы болған). Оның туған ағасы Балмағанбеттен – 
Қамзе – Серік – Арман. Бұнда да екі аралық – 7 буын. Осылайша, 

333 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 5. 2006 
ж. мамыр. - 22-б.

334 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 53-б.

335 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 62-б.  
336 Сонда, – 66-б.
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Құдайқұлдан тарайтын ұрпақтардың қазіргі күндердегі өкілдеріне 
дейін жеті атадан аспайды. Қазіргі кездердегі ұрпақтардан ары қарай 
тереңдесек, 4-5 атаға дейін дұрыс баяндалады да, одан әрі бірден 
Құдайқұлға барып тіреледі. Соған байланысты біз, бұл аталықта 
Құдайқұлдың өзінен бері қарай 3-4 буын белгісіз болып отыр деп 
ой түйеміз де, мүмкін Құдайқұл тармағы Қараменде, Тайменде 
атты екі аталыққа бөлініп, бүкіл тармақ осы екі аталықтан өрбитін 
шығар деп ойлаймыз.

ХХ ғасыр басындағы Атбасар уезі Теңіз болыстығының № 
8-әкімшілік ауылындағы 21-ауылдың 12-ауылында Құдайқұл 
тармағына жататын отбасылар тұрып, олардың жалпы саны – 602 
адам болған екен337. Осы 21-ауылды басқаратын ақсақалдар ішінде 
Естайұлы Қараменде атты ақсақал болған. Мүмкін, соңғы кездегі 
шежірешілер осы ақсақалдың есімін, Құдайқұлдан тарайтын 
аталық есімімен байланыстырып жүрген шығар. 

Жалпы, Құдайқұл тармағы жөніндегі ойларымызды қорыта 
келе, одан таралатын аталықтар мен аталарды анықтауға мүмкіндік 
болмады дейміз. Ал олардан тарайтын ру әулеттеріне – Құлеке, 
Сарман, Мақай, Әшке, Тоқбай, Мыңбай, Беспай және Төребайды 
жатқызамыз.

Байдалы ру бөліміндегі келесі тармақ - Өмірқұл тармағы.
Бұл тармақтың тарқатылуы шежірелік материалдарда 

біршама жақсы қамтылған. К. Түлкібайұлы бойынша, Өмірқұл 
тармағынан – Ерсай (Ырсай), Дәуле, Жәмеке және Көрпе атты; 
І. Ісләмұлы бойынша, Жәмеке, Ырсай, Дәуім және Көрпе, ал С. 
Бөкішұлы бойынша, Өмірқұлдан – Жәмеке, Ырысай және Дәулет 
атты аталықтар таралады338. Ал Атбасар уезінің материалдарында 
Өмірқұлдан – Дауле, Урбай, Ырсай және Жаманке атты төрт аталық 
таралады деп көрсетілген439. Сондай-ақ бұл материалдардағы әр 

337 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 62-66-б.

338 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 10-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 63-б.; 
Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 5. 2006 мамыр. 
– 22-б. 

339 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 53-б.
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ауыл бойынша берілген кестеде Дауле, Рсай, Урбай, Жанұзақ атты 
ру аталарының атаулары кездеседі340. 

Енді осы деректерге сүйеніп, Өмірқұл тармағындағы ру 
аталықтарының, ру әулеттерінің қалай жіктелетіндігіне назар 
аударалық. 

Материалдарды талдай келе, Өмірқұл тармағы – Ырсай, 
Дәуле, Өрбай және Жәмеке атты төрт ру аталығына бөлінеді деген 
қорытындыға келеміз. К. Түлкібайұлында төртінші аталық – Көрпе 
делінеді, бірақ ол оның шежіресінде таратылмаған. Бірден-бір 
дұрыс баяндалатын С. Бөкішұлының шежіресінде де, Атбасар 
уезінің материалындағы рулық кесте мен әр ауыл бойынша 
берілетін кестеде де Көрпе атауы кездеспейді.

К. Түлкібайұлы бойынша, Өмірқұлдан тарайтын бірінші аталық 
– Ырсай. Шежіреші одан әрі Ырсайдан – Бөрібай мен Еспенбет 
аталарын таратады. Ал С. Бөкішұлында Ырсайдың таратылуы 
сәл басқашалау айтылады. Ол бойынша, Ырсайдан - Өрібай мен 
Нарыбай туылады341. Бұл жердегі Өрібай – орыс деректеріндегі 
Урбай, ал ол рулық кестеде Ырсайдан емес, Өмірқұлдың өзінен 
таратылады. Соған қарай отыра, біз, Ырсай мен Өрбайды - 
Өмірқұлдан тарайтын аталықтар деп қабылдаймыз.

Сонымен, Ырсайдан Нарыбай, ал одан Еспенбет пен Бөгенбай 
аталары таралады. К. Түлкібайұлында Бөгенбайдың орнына   
Бөрібай деп жазылған342. Одан - Өтебай, Өтебайдан - Әбіл 
шығарылады.

Еспенбет атасынан – Үкібас, Бек, Шектібай, Байғазы, Төбет, 
Күшікбай, Алтыбай, Жаманқұл, Жәнібек және Базарбай атты он 
ру әулеті өсіп-өнеді.

ХХ ғасыр басындағы Атбасар уезінің жерге қатысты 
материалдары бойынша Ырсайлар осы уездің Теңіз болысындағы 
№ 2-әкімшілік ауылға қарайтын № 18, 20, 21-ауылдарында тұрған. 
Жалпы саны – 170 адам. Ал көршілері - Өрбай аталығына жататын 
отбасылар. Үш ауылды басқарған – Саржан Жанбебек, Жұмабай 

340 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 38-42-б.

341 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 5. 2006 
маусым. – 20-б. 

342 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 10-б.
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Қолұзақ және Жұмабай Ақан атты ақсақалдары болған екен343. Біз, 
бұл ақсақалдардың шығу тегін, өкінішке орай, таба алмадық. 

Өмірқұл тармағынан тарайтын екінші аталыққа – Дәуле 
аталығы жатады.

Бұл аталық Тұрлы (Төрегелді) және Игілік болып, екі атаға 
тарамдалады. Тұрлы (Төрегелді) атасынан Жансары, одан Байсары, 
Тайсары әулеттері өсіп-өнеді344. Ал Игілік атасының таралуы 
жөнінде мәліметтерді кездестірмедік. Дәулелер Атбасар уезінің 
Теңіз болыстығындағы № 8-әкімшілік ауылына қарайтын № 1, 2, 
3-ауылдарында өмір сүрген. ХХ ғасыр басында олардың саны – 210 
адам болған. Үш ауылды басқарған ақсақалдары – Биғабыл Қисық, 
Нұғыман Есбол және Бегалы Шүртүк345. Бұл ақсақалдардың да 
шығу тегін біз, қолымызға шежірелік материалдардың түспеуіне 
байланысты анықтай алмадық.

Өмірқұл тармағынан шығатын үшінші аталық – Жәмеке 
аталығы. Бұл аталық – Есенбек, Көбетей және Тұрлыбек атты үш 
ру атасына бөлінеді де, олардың әрқайсысы өз кезегінде бірнеше 
әулеттерге тарамдалады. Есенбек атасынан – Құтбай, Жолдыбай, 
Сасық, Қара, Төртата, Жанұзақ, Құлжан және Сеңгірбай атты 
әулеттер өсіп-өнеді346.

Көбетей атасы – Бабас және Сарғасқа атты әулеттерге бөлінеді 
де, олар өз кезегінде Бәйтерек, Жанмырза, Баубай, Таубай, Ақмырза, 
Жантерек (Бабас); Меңлібай, Жолдыбай, Қалдыбай, Тілекей, 
Бәйтелі (Сарғасқа) атты бұтақтарға тарамдалады347. Ал Тұрлыбек 
атасынан - Өмірзақ, Әбдікәрім, Хамит және Сәбит әулеттері өсіп 
шығады348. 

Жалпы, Жәмеке аталығы Байдалы ру бөлімінің Өмірқұл 

343 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 42-46-б.

344 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 10 б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 65-б.
345 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 62-б.

346 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 63-б.
347 Сонда, – 63-б.
348 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 5. 2006 

мамыр. – 22-б.
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тармағы ішінде сан жағынан көп өсіп-өнген аталықтардың біріне 
жатады. Бұл аталықтағы Жанұзақ, Сарғасқа, Бабас әулеттерінің 
шежірелері жақсы сақталған. Жанұзақтың Жанмырзасынан туған 
Кішкентайдың ұрпақтары: Аққошқарұлы Шөшен, Аққошқарұлы 
Нұғыман, Шөшен ұлы Құсайын, Таңқыбайұлы Дәулетбек, 
Жәкенұлы Рысбек, Жанқошқарұлы Шойбек және тағы басқалары 
ХХ ғасыр басында Атбасар уезі Теңіз болыстығының № 1 әкімшілік 
ауылына қарайтын 42 ауылда ақсақалдық қызметтер атқарған349.

Өмірқұл тармағындағы соңғы, төртінші аталық - Өрбай 
аталығы. Бұл аталық – Ескене, Досхана және Барақ атты үш ру 
атасына бөлінеді де, Ескенеден – Айтқожа, Ызақ, Отарбай, Киік 
атты әулеттер тармақталып шығады350. Досханадан жалғыз 
Түлкібай, одан – Мұқатай, Мәжікен әулеттері таралады. Ал Барақ 
ру атасынан – Сәтек, Қонақбай әулеттері одан әрі жалғасын 
табады351.

Өрбайлар да ХХ ғасыр басында Теңіз болыстығының № 2- 
әкімшілік ауылына қарасты 16-ауылында тұрған. Олардың сол 
тұстағы санақ бойынша жалпы саны – 447 адам болған екен352. 

Осылайша, біз, Алтай руының Байдалы бөліміндегі ру 
тармақтары мен аталықтарының, аталары мен әулеттерінің шығу 
тегін аяқтадық. ХХ ғасыр басына дейін бұл бөлімге жататын 
отбасылар Ақмола облысы Атбасар уезі Теңіз болыстығындағы 
№ 1-8-әкімшілік ауылдарда да, жалпы саны 8 838 адам болған 
екен353. 

Байдалы бөлімінен мынадай тарихи тұлғалар, белгілі адамдар 
шығып, бүкіл елге танымал болған.

1. Ақтайлақ бай – тарихи әңгімелерге қарағанда 17 мың 
жылқысы болған. Ақтайлақ сары деген көл осы кісінің есімімен 

349 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 38-42-б.

350 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 5. 2006 
маусым. – 20-б. 

351 Сонда, – 21-б. 
352 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 42-б.

353 Сонда, – 42-66-б. 
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аталады. Шығу тегі мынадай: Арғын – Қуандық – Алтай – Байдалы 
– Бөрі – Солпы – Ақтайлақ. 

2. Сайдалы бай – 16 мың жылқы біткен бай болған. Шығу 
тегі: Арғын – Қуандық – Алтай – Байдалы - Өмірқұл – Жәмеке – 
Есенбек – Жанұзақ – Жанмырза – Сайдалы.

3. Байдалы би – Абылай заманының биі, Ол «Абылай аспас 
сары бел» атанған. Оның шығу тегі Алтай – Мойын – Рақманғұл – 
Әлібек – Бекше – Байдалы би.

Сайдалы ру бөлімі

Сайдалы ру бөлімі – Қуандықтың Алтай руындағы жеті ру 
бөлімінің бірі. Шежірелік материалдар бойынша, Алтайдың жеті 
ұлы ішіндегі үшеуінің - Әлкенің, Байдалының және Сайдалының 
анасы бір. Қуандық, Алтай арасында Сайдалы ру бөліміне 
жататындар - «Өр Алтай», ал Әлке мен Байдалы ру бөліміне 
жататындарды «Төменгі Алтайлар» деп атап кеткен. Мұндай 
атаулар шығу себебі былайша болған екен.

Алдыңғы беттерде айтып өткеніміздей, Алтай Қанжығалы 
Пішпекбайдың малын жұттан аман алып қалып, бір қызына 
үйленеді. Ол қыздан Сайдалы дүниеге келеді. Кейіннен Байдалы, 
Әлке де дүние есігін ашады. Уақыт өте келе «Алтай Пішпекбайдан 
рұқсат алып, еліне қайтпақшы болады. Сайдалы әкесіне ермей, 
сол Ақтау, Ортау, Жаңаарқа жағында қалып қояды. Қырда қалып 
қойған Сайдалы әулетін жергілікті халық «Өр Алтайы» деп атап 
кетеді»354. 

Сайдалы ру бөлімінің атауы ХІХ ғасырдың екінші 
жартысындағы орыс зерттеушілерінің еңбектерінде алғаш рет 
кездесе бастайды. М.Красовскийдің материалдарына сүйенген 
Н.А. Аристов, Арғын тайпасының құрамындағы руларды талдай 
келе, Алтайға жататын рулық бөлімдер қатарында Сайдалы 
бөлімін атап өтеді355. Сайдалы жөніндегі материалдар Г.Н. 

354 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.; Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық 
шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006 ақпан. – 21-б. 

355 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 105-б.
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Потанин, М.Ж.Көпейұлы еңбектерінде де баяндалады356. ХХ 
ғасыр басында Ақмола, Қарқаралы уездері бойынша жарық 
көрген материалдар жинақтарында Сайдалы бөлімінің шежіресіне 
қатысты мәліметтер кездесіп отырады357.

Ал соңғы жылдары жарық көрген І. Ісләмұлының, С. 
Бөкішұлының және К. Түлкібайұлының шежірелерінде Сайдалы 
бөлімі жақсы тарқатылады358.

Енді осы жоғарыда айтылған шежірелік материалдарға сүйеніп, 
Сайдалы ру бөлімінің қандай тармақтарға, аталықтарға, аталар мен 
әулеттерге бөлінетіндігін талдап көрсетелік.

Қолымыздағы шежірелік материалдардың көпшілігі Сайдалы 
ру бөлімінің Сүгірәлі және Арыстан атты екі ру тармағына 
бөлінетіндігін бір ауыздан мақұлдайды. Тек қана С. Бөкішұлы 
материалдарында Сайдалыдан – Арыстан, ал Арыстанның 
жеті ұлының бірі ретінде – Сүгірәлі айтылады359. Біз бұл жерде 
Сайдалыдан – Сүгірәлі мен Арыстан тарайды деген нұсқаны дұрыс 
деп санаймыз.

Енді ру бөлімінің әр тармағына жеке-жеке тоқталалық.
Алдыменен Сүгірәлі тармағының таралуын қарастырып 

өтсек. Сүгірәлі тармағы Әлсейіт, Жабай, Дүкеней және Қабай атты 
төрт ру аталықтарына бөлінеді. Әлсейіт аталығынан Бурабай, 
Жанұзақ аталары бөлініп шығып, Жанұзақтан – Дәуімбай және 
Дәулет әулеттері; Бурыбайдан – Жылысбай, ал ол – Барға, 
Байыс, Айтқожа, Шегет атты әулеттерге тармақталып кетеді360. 
І.Ісләмұлының шежіресінде Дәулеттен тарайтын Қанайдар, 

356 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки 
– 57-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. -26-б.

357 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. – СПб., 1907. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 278-282-б.; Родословные 
схемы киргиз Акмолинского уезда. – 127-б.; Материалы по киргизскому 
землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Семипалатинская область. Каркаралинский уезд. Т. ҮІ-й. – 
СПб., 1905. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 116-б.

358 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 13-73-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 67-108 
-б.;  

359 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006 
ақпан. – 21-б. 

360 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 15-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 91-б.
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Қанатайдың қазіргі ұрпақтарына дейін 6-8 буынды құрайды361. 
Біз, бұл шежірелік тарқатуды дұрыс деп санаймыз. Өйткені біздің 
бұған дейінгі шежіре тарқатуымызда кез келген тайпаның бөліміне 
жататын тармақ, одан бөлінетін аталық, аталықтан тарайтын ата, 
одан шығатын рулық әулеттің қазіргі кездегі өкілдеріне дейін 
орта есеппен алғанда, 6-8 буынды құрап отырады. Ал кейбір 
шежірелерде рулық әулеттен оның қазіргі өкілдеріне дейін 4-5 
немесе 10-12 буынды құрайды. Біз, ондай шежіре тарқатылуын 
толық емес, немесе шатасқан деп есептейміз.

Сүгірәлі тармағындағы екінші аталық – Жабай. Жабайдан 
– Қазыбек, одан Қамбарбек шығады. Қамбарбек – Жолдыбай, 
Көкен (Күтен) атты екі ру әулетіне бөлініп кетеді. Өз кезегінде 
Жолдыбайдан – Жәнібек, Тығыбек; Көкен (Күтен) – Кейкі және 
Ермек атты бұтақтарға тармақталады362. І.Ісләмұлы «Жабай руы бір 
кездерде Ақтауда іргелі ел болып отырып, 1932-1933 жылдардағы 
аштықта қырылған. «Жабай қырғыны» атты жер бар»,- деп 
түсініктеме береді өз шежіресінде363. Сүгірәлі тармағындағы 
келесі аталық – Дүкеней. Бұл аталықтан – Олжа, Әжібай және 
Жақсыбай атты үш ата тарайды. К. Түлкібайұлы Олжадан – 
Мәмбет, Дәуітбай, Ақмырза, Жолан, Өтей, Есілбай, Нұра, Өтебай 
атты сегіз әулетті таратс364, І.Ісләмұлы осы сегіз әулетке Жанай 
мен Сауытбайды қосып, Олжа атасынан он әулетті шығарады365. 
Ал олардан отыздан аса бұтақтар тармақталып шығады.

Дүкенейден тарайтын Әжібай атасы Ақпан және Тоқпан атты 
екі әулетке бөлінеді де, Ақпаннан – үш, Тоқпаннан – бес бұтақ 
өсіп-өнеді366. Ал Жақсыбай атасынан жалғыз Жанұзақ әулеті ғана 
тарайды367.

Сүгірәлі тармағындағы соңғы, төртінші аталық – Қабай 
аталығы. Ол – Айтқұл, Әліқұл және Бақыбек атты үш атаға 
жіктеледі.

Айтқұлдан алты әулет таралады. Бірінші әйелінен – Ескене, 
Медет, екінші әйелінен – Бұқарбай, Жаманке, үшінші әйелінен 

361 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 91-92-б.
362 Сонда, – 90-б.
363 Бұл да сонда, – 91-б.
364 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 26-б.
365 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 67-б. 
366 Сонда, – 67-68-б.
367 Бұл да сонда, – 67-б.
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– Тезек, Үмбетбай атты ұлдар туып, олардың әрқайсысы жаңа 
әулетке негіз қалайды. Ескенеден – Қалбай, Жайлау; Медеттен 
– Есқожа; Бұқарбайдан – Байбол, Собақ; Жаманкеден – Қанай; 
Тезектен – Байғабыл, Жанғабыл; Үмбетбайдан – Құлым, Төлеміс, 
Итемген атты бұтақтар өсіп-өніп, одан ары жалғаса береді368. 

Қабай аталығындағы Әліқұл атасы – Тәңірқұл және 
Тастемір атты екі әулетке бөлінеді де, Тәңірқұлдан – Есебай, 
ал ол – Маңғыт, Қошетер, Қожабай, Бүркітбай, Қорғабай, 
Өтеғұл, Берліқұл, Құрымбай атты әулеттерге жіктеліп кетеді. 
Тастемірден де жалғыз – Ордабай туылып, одан – Қылышбай, 
Боранбай, Сазанбай, Тілеубай, Баймұрат және Көшағалы атты 
әулеттер өсіп-өнеді369.

Қабай аталығындағы үшінші ата – Бақыбек атасы. Бұл ата – 
Қожақ, Қуандық, Сағындық атты үш әулетке бөлінеді. Қуандықтан 
– Есен, Досан, Ескелді, Қоскелді, Қосуақ; Қожақтан – Байғұла, 
Байжарық; Сағындықтан – Ақшан бұтақтары одан әрі тармақталып 
шығады370.    

ХХ ғасыр басындағы Ақмола уезі бойынша жүргізілген зерттеу 
жұмыстарының жинағында Сүгірәлі тармағына жататын Қабай 
аталығындағы Айтқұл атасына қатысты жақсы деректер бар.

Уездің Ақтау болыстығындағы № 4-әкімшілік ауылдың 10- 
ауылында түгелімен айтқұлдар тұрған371. 10-ауылды басқарған 
ақсақалдардың сегізін біз, І. Ісләмұлының шежіресі бойынша 
анықтадық. Олар мыналар: 

1) № 1-ауылды басқарған ақсақал – Саурамбай Сабақұлы. 
Оның ауылында 55 адам болған екен. Оның шығу тегі шежірелік 
материалда: Арғын – Мейрам – Қуандық – Алтай – Сайдалы 
– Сүгірәлі – Қабай – Айтқұл – Бұқарбай – Сабақ – Саурамбай372 

болып беріледі.
2) № 2-ауылды Тәпел Татубайұлы басқарған. Ауылында 10 адам 

болған. Шежірелік материалдарда Тәпелдің шығуын – Айтқұл – 

368 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 79-80-б. 
369 Сонда, – 77-78-б.
370 Бұл да сонда, – 82-85-б.
371 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. Поаульные таблицы статических 
сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 278-б. 

372 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 77, 80-б.
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Үмбетбай – Төлеміс – Сексенбай деп беріледі. Бізше, Сексенбайдан 
Татубай, одан Тәпел туған секілді. 

3). №3-ауылды Әбеу Жалмағамбетұлы басқарған, оның 
ауылында – 14 адам болған екен. Бұл ақсақалдың шығу тегі: 
Қуандық – Алтай – Сайдалы – Сүгірәлі – Қабай – Айтқұл – 
Үмбетбай – Төлеміс – Шоңман – Тоқа – Жалмағанбет - Әбеу.

4). № 4-ауылды Рыскелді Тоқаұлы басқарған, оның ауылында – 
24 адам болған. Бұл ақсақал – Тоқаның көп ұлдарының бірі. 

5). № 5 ауылда Бекіш Шаншарұлы басқарған, 17 адам болған. 
Ақсақалдың шығу тегі: Қуандық – Алтай – Сайдалы – Сүгірәлі – 
Қабай – Айтқұл – Үмбетбай – Төлеміс – Шаншар – Бекіш.

6). № 6-ауылды Балауат Қодықұлы басқарған, оның ауылында – 
13 адам болған. Шығу тегі: Қуандық – Алтай – Сайдалы – Сүгірәлі 
– Қабай – Айтқұл – Үмбетбай – Құлым – Алтынсары – Қодық – 
Балауат.

7). № 7-ауылды Өжекен Итемгенұлы басқарған. Оның ауылында 
– 14 адам болған. Ақсақалдың шығу тегі: Қуандық – Алтай – 
Сайдалы – Сүгірәлі – Қабай – Айтқұл – Үмбетбай – Итемген - 
Өжекен. 

8).  № 8-ауылды Әбділдә Шаншарұлы басқарып, оның ауылында 
– 13 тұрғын болған. Ақсақалдың шығу тегі: Қуандық – Алтай – 
Сайдалы – Сүгірәлі – Қабай – Айтқұл – Үмбетбай – Шаншар - 
Әбділдә.

9). № 9-ауылды Тоқа Шоңманұлы басқарған. Оның ауылында 
– 24 адам тұрған екен. Бұл ақсақал № 3-ауылды басқарған Әбеу 
Жалмағамбетұлының атасы, № 4-ауылды басқарған Рыскелдінің 
әкесі.

10). № 10-ауылды Бурабек Өзденұлы басқарған. Ауылында 
– 42 тұрғыны болған. Бұл ақсақалдың шығу тегін шежірелік 
материалдардан анықтай алмадық.

Енді, осы Сайдалы ру бөлімінің Сүгірәлі тармағынан 
тарайтын тарихи тұлғаларды атап өтелік. Біз, мұнда шежіреші 
І.Ісләмұлының материалдарын пайдаланғанымызды ескертіп 
өтеміз.

1. Бақыбек батыр – Сайдалының батыры, Қанжығалы 
Бөгенбай батырмен үзеңгілес болған.

2. Сайдалы Сары Тоқа – атақты күйші композитор. Сондай-ақ 
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жоғарыда атап өткеніміздей, ауыл ақсақалы болған.
3. Тоқаның шөбересі Хамит Әбеуұлы – Сәкен Сейфуллиннің 

жиені болған және «Бандыны қуған Хамит» атты повестің бас 
кейіпкері.

4. Тілеубай қажы – Алтай, Қарпық рулары арасында белгілі 
діндар кісі болған. Оның шығу тегі: Алтай – Сайдалы – Сүгірәлі – 
Қабай – Бақыбек – Қуандық – Есен – Байтерек – Тұрпан – Тілеубай 
қажы.

5. Күлен Түлкібайұлы (1889-1970) – шежіреші. Шежірешінің 
қолжазбасын 2004 жылы Алматы қаласындағы «Дайк-Пресс» 
баспасы жеке кітап етіп басып шығарды. Шежірешінің шығу тегі: 
Арғын – Мейрамсопы – Қуандық – Алтай – Сайдалы – Сүгірәлі – 
Қабай – Бақыбек – Қуандық – Қуандық – Досан - Әлі – Алтыбай 
– Түлкібай – Күлен.

Алтай руы Сайдалы бөлімінің Сүгірәлі тармағындағы Бақыбек 
атасына жататын Қуандық әулетін ел арасында «Кіші Қуандық» 
деп атайды.

Сайдалы ру бөлімінің Сүгірәлі тармағындағы аталықтар мен 
аталардың шежіресін тарқата келе, біз, бұл тармақтың шежіресі ел 
арасында жақсы сақталып, қағазға түсірілген дейміз.

Енді Сайдалы ру бөліміндегі Арыстан тарамағына көшелік.
Арыстан тармағы өз ішінде Мамадайыр, Мамашық, Тоғызақ 

және Барқы атты төрт аталыққа бөлінеді.
Осы төрт аталықтың алдыңғы үш аталығы жөнінде әңгіме 

өзгешелеу болғалы тұр. Өйткені бұл аталықтардың ру-тайпалық 
жүйе бойынша қай руға, тайпаға жататындығы жөнінде ел 
арасында, ауыз екі әңгімеде екі түрлі айтылады. Біріншілер 
Мамадайыр мен Мамашық аталығынан тараған ұрпақтарды 
төлеңгіттер деп санаса, екіншілері бұүл аталықтарды Арғынның 
Қуандық рулары бірлестігіндегі Алтай руына жататын Сайдалы 
бөліміне жатқызады.

Оқырмандарға түсінікті болуы үшін мәселені түбінен бастап 
түсіндірелік.

Шежірелік материалдар бойынша Мамадайыр, Мамашық, 
Тоғызақ және Барқы – Алтайдың Сайдалы ру бөліміндегі 
Арыстан тармағынан тарайды. Бұл олардың шығу тегін көрсетсе 
керек. Шамамен, ХVІІІ ғасырдың ортасында Мамадайыр мен 
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Мамашық Абылай ханның төлеңгіттері болып қызмет етеді373. 
Олардың өз руластарынан бөлініп қалуы жөнінде мынадай 
тарихи әңгіме бар: «Ертеде Сайдалының 8 немересі: Сүгірәліден 
туатын Дүкеней, Қабай, Жабай, Әлсейіт, Арыстаннан туатын, 
Мамадайыр, Мамашық, Тоғызақ, Барқы барымтаға аттанады. 
Жарты жолдан Сүгірәлі балалары қайтып кетеді де, Арыстан 
балалары үйсін жеріне бойлап кірген кезде қолға түседі. Қол-
аяғына кісен салынбаған 13 жасар Барқы түнде қашып шығып, 
жапан түзде сауда керуеніне кезігеді. Айдалада жалғыз жүріп, 
аштықтан әбден әлсіреген баланы керуен күзеті «жын-періге» 
балап, атуға ыңғайланғанда, керуенбасы тоқтатады. Әуелі дұға 
оқып, онан соң баланы ұстап әкелуге бұйырады. Жөн сұрасқаннан 
кейін, Сайдалы еліне бұрылып, Барқыны әкесіне табыс етіп, мол 
олжаны иемденеді.

Қолға түскен Мамадайыр, Мамашық, Тоғызақты құлдыққа 
сатып жібереді. Біршама уақыттан соң, Мамадайыр мен 
Мамашықты ұзатылған қыздың жасауымен бірге Көкшетау жаққа 
беріп жібереді-мыс. Барған елінде Мамадайыр бір байдың жалғыз 
қызымен көңіл қосып, алып қашады. Ханның төлеңгіті болып 
кіріп, батырлығымен аты шығып, әрі нәрестелі болғаннан кейін, 
бай кешірім жасайды»374.

Ағайынды екі жігіттің төлеңгіттер қатарына қосылу тарихы 
осындай.  

Енді төлеңгіттер деген кімдер, қайдан шыққан деген сұраққа 
жауап бере кетелік. Төлеңгіттер – қазақ хандары мен сұлтандарына 
тәуелді әлеуметтік қауым. Олардың рулық-тайпалық жүйедегі 
қазақтардан айырмашылығына - қазақ халқының басым бөлігі 
қандас, туыстық белгілер бойынша ру, ру бөлімі, тайпа, ру аталығы 
секілді этникалық ұйымдарға біріксе, төлеңгіттер ұйымының 
қалыптасуындағы басты белгі - әлеуметтік ерекшелік болды. Олар 
әртүрлі әлеуметтік жіктерге жатып, сұлтандар мен хандарға қызмет 
етуге міндетті болады. Төлеңгіттердің бір бөлігі сұлтан немесе 
хандардың жанында жүріп, олардың тапсырмаларын орындаушы, 

373 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Т. ҮІ-й. – СПб., 1905. Родовые схемы киргиз 
Каркаралинского уезда.– 117-б.

374 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 93-б.
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зекет, соғым жинаушы, сот биліктерін орындатушы міндеттерін 
атқарған. 

ХІХ ғасырдың 20-жылдары патша өкіметі қазақ жерінде 
хандық билікті жойғаннан кейін төлеңгіт әлеуметтік қауымы 
өзгерістерге түсе бастайды. Төрелер тобы бұрынғы саяси 
маңызы мен билігінен айырылып, жергілікті халықтан бұрынғы 
кездердегідей зекет, соғым жинауына, салықтар салуына, 
әдет-ғұрып заңдары бойынша сот істерін жүргізуіне тыйым 
салынады. Бұрындары осындай міндеттерді атқарып келген 
төлеңгіттер, бірте-бірте төрелер тобынан қол үзеді де, басқа бір 
рудың қауымымен бірігеді. Рулар ішінде төлеңгіт атты аталар 
қалыптасады.

Төлеңгіттер қауымы әртүрлі элементтерден қалыптасқан. 
Олардың бір тобы қолға түскен тұтқындардан (көбінесе қалмақтар), 
қырғыз руларынан құралса, бір тобы - әртүрлі жағдайларға 
байланысты өз руластарынан айырылған, туысқандарынан қуылған 
жергілікті қазақтар болды.

Мамадайыр мен Мамашық та өздерінің құлдықта болғанын 
намыс көріп, ағайын арасында таба болмауы үшін хандарға қызмет 
етуге барған немесе өз руластары олардың құлдықта болғанын 
намыс көріп, ру ішінде болуын қаламаған.

Сөйтіп, ХVІІІ ғасырдың ортасында ағалы-інілі екі жігіт жаңа 
әлеуметтік қауымға – төлеңгіт қауымына қабылданып, Абылай 
ханға қызметші болады. Олар өздерінің шығу-тегін кейінгі ұрпаққа 
жеткізіп отырған. Сол себепті де Мамадайыр мен Мамашықтан 
тарайтын қазіргі буын өкілдері өздерін арғындармыз деп санайды. 
Біз, осы жоғарыда айтылған ойларымызды түйіндей келе, 
Мамадайыр мен Мамашық аталықтарына жататындарды тарихи 
тұрғыдан қарастыра келе, этникалық жағынан – Арғынның Алтайы 
ішіндегі Сайдалы ру бөліміне, ал әлеуметтік жағынан – ХVІІІ – ХІХ 
ғасырларда төлеңгіт болған деп есептейміз. Бұл – тарихи тұрғыда 
қарастырғанда ғана.

Ал бұның бәріне қазіргі күн тұрғысынан қарайтын болсақ, 
төлеңгіттерге де, төрелерге де, әр руға жататындардың бәрі де 
ең алдыменен – қазақтар. Қазақ ұлтының өкілдері, Қазақстан 
Республикасының азаматтары.

Енді тармақ, оның ішінде шежіреге қайта оралалық.
Арыстанның төрт ұлының үлкені – Мамадайыр болған секілді. 
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Өйткені барлық шежірелік материалдарда оның есімі бірінші 
болып айтылады.

Деректерге қарағанда, «Мамадайыр Абылай ханның төлеңгіті 
болған; онда өз руымен бірге көшіп келіп, хан маңайына қоныстанған 
Жаназар атты қалмақ батыры да болыпты; Мамадайыр руының 
Өмірзақ атты байы Жаназармен жақын болып, үнемі бірге көшіп-
қонып жүріпті; біріншісі малын аямаса, екіншісі Өмірзақтың 
малын жауларынан қорғап жүріпті; олар өз араларына қорған, 
баспана іздегендердің бәрін қабылдай беріпті; Мамадайыр мен 
Қалмақ рулары өздеріне қосылғандармен бірге «Құрама» қауымын 
құрапты; кейіннен оларға қырғыздың – Құсшы руы қосылыпты. 
Олардың бәрі бірге Шұбартау болыстығының «төлеңгіттерін» 
құрайды. Олар жөнінде: «Өмірзақтың дәулетіне, Жаназардың 
қуатына жиылған ел», - деп айтылады»375. 

ХХ ғасыр басындағы Семей облысы Қарқаралы уезі бойынша 
құрастырылған жинақта Шұбартау болыстығында 1892 жылы 
1000 шаруашылықтан тұрған мамадайырлар болғандығы 
айтылады376. Бұл, әрине, тек Мамадайыр руы ғана емес, сонымен 
бірге, жоғарыда айтып өткеніміздей, «Өмірзақтың дәулетіне... 
жиылған ел» саны болса керек. Осы деректегі шежірелік кестеде 
Мамадайыр Сайдалыдан, ол Алтайдан, ал Алтай – Қуандықтан 
тарайтындығы көрсетіліп тұр377. Соған қарағанда, ХІХ ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасыр басында Мамадайыр руындағы Сайдалыға 
жататындар өздерін Алтай – Қуандыққа, яғни Арғынға жатқызған, 
ал төлеңгітке өздерінің шығу-тегін ұмытқандар жатқызылған. 
Ал көршілес рулар болса, олардың барлықтарын жалпылама 
төлеңгіттер деп атап кеткен секілді. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетіндегі 
кафедра меңгерушісі Бақытжан Қауасқанұлы Майтановтың  бізге 
берген «Мамадайыр» атты қолжазбасында Арыстан тармағындағы 
Мамадайыр аталығы былайша жіктеледі: Мамадайырдан – Тегін 
және Мұғал атты екі бөлімге бөлінеді де, Мұғал ұрпақтары 

375 Материалы    по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Т. ҮІ-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда.– 117-б.

376 Сонда, – 116-б.
377 Бұл да сонда, – 116-б.
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Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұрады. Ал, Тегіннен 
Жалаңтөс, Маңдай, Боран, Сабаншы, Дөйт атты бес ұл таралады. 
Б. Майтановтың қолжазбасында тек Маңдай мен Сабаншының  
тарқатылуы қысқаша болса да көрсетілген. Маңдайдан – Ақтөс, 
одан Өмірзақ, ал Өмірзақтан – Сары, Қара, Торы және Төлек атты 
ру әулеттері өсіп шығады. 

Тегіннің екінші ұлы Сабаншыдан Жақай, Түрке және Өтес атты 
үш ру атасы қанат жаяды. Одан әрі тереңдесек Жақай атасынан 
Бурабай, Ақшора, Байшора ру әулеттері өсіп-өнеді де, олардың 
әрқайсысы өз ішінде бұтақтала береді. Бізге мәлімет берген Б. 
Майтанов Бурабайдың жетінші ұрпағы болып келеді378. 

 С. Бөкішұлы болса Мамадайыр аталығын өз ішінде Боран, 
Маңтай атты екі атаға бөледі де, Маңтайдан – Ақтөс, Жалаңтөс 
әулеттерін таратады. Одан әрі Ақтөстен - Өмірзақ таралады. 
Өмірзақ – бұған дейін біз әңгімелеген Мамадайырдың атақты 
байы. Шежіреші одан әрі  Өмірзақтан – Төлек, Сары, Торықара 
және Көшер бұтақтарын жалғастырады379.

Боран, Жалаңтөс және Дөйт аталарының таралымына қатысты 
материалдар қолымызға түспегендіктен біз олардың қалайша 
жіктеліп, таралатындыған біле алмадық. Мүмкін болашақта осы 
аталықтардың шежірелік қолжазбалары табылып жатса, біз оларды 
«Алаш» тарихи-этнологиялық ғылыми журналының беттерінде 
ғылыми сипаттама беріп жариялаймыз. 

Мамадайыр аталығынан шыққан тарихи тұлғалар мыналар: 
1. Бурабай - өз дәуірінде батыр болған. Оның шығу тегі: 

Бурабай – Жақай – Сабаншы – Тегін – Мамадайыр – Арыстан – 
Сайдалы – Алтай – Қуандық – Мейрам – Арғын. 

2. Меңаяқ - би, әрі күйші. Оның шығу тегі: Меңаяқ – Бегімбет 
– Сары - Өмірзақ – Ақтөс – Маңдай – Тегін – Мамадайыр – Арыстан 
– Сайдалы – Алтай – Қуандық – Мейрам  –Арғын.

3. Жазық Меңаяқққызы (1826-1868) – ақын. Жасында көзі 
көрмей қалған ол суырып салма өлең шығарудың шебері болған. 
Ақын қыздың өнерін  Адольф Янушкевич өзінің «Хаттар мен 
күнделіктерінде» сипаттайды. Ол Жазық ақынның екі өлеңін 
Прагада орысшаға аударып, басып шығарады. 

378 Майтанов Б. Мамадайыр. Қолжазба. – 5-б. 
379 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006 

ж. ақпан. – 21-б.
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4. Майқан – ел арасында емші атанған. Оның шығу тегі: 
майқан – Бортан – Қазақбай – Бурабай – Жақай – Сабаншы – Тегін 
– Мамадайыр – Арыстан – Сайдалы – Алтай – Қуандық – Мейрам 
– Арғын. 

Арыстанның екінші ұлы – Мамашық. Оның тарихы Мамадайыр  
аталығының тағдырымен ұқсас.  

Арыстанның тағы бір ұлы – Тоғызақ. Ол да екі ағасымен бірге 
құлдыққа сатылып, Ташкент өңірінде қалып қояды. Кейіннен 
отау құрып, балалы-шағалы болады. І. Ісләмұлы тоғызақтар 
туралы мынадай деректі келтіреді: «Тоғызақтар бұл күндері 
өзбек халқымен араласып кеткен, Ташкент, Бұхар айналасындағы 
құрама қазақ руларының ішінде. 1901-1910 жылдардың аралығында 
Сайдалы Барқы Қаңтарбайдың Исасы оларды іздеп барып, 78 
түтіннен тұратын тоғызақтарды тапқан. Тілі мен әдет-ғұрпына 
дейін өзбектеніп кеткен тоғызақтар елге қайтуға көнбеген»380. Біз 
осы дерекпен тоғызақтар туралы ойымызды аяқтаймыз.

Арыстан тармағындағы төртінші аталық – Барқы аталығы. Бұл 
аталықтың шежіресі ел аузында, қағаз беттерінде жақсы сақталған. 
Шежірелік материалдар бойынша Барқы аталығы – Мөңке, Нияз, 
Құлғара атты үш ру атасына бөлінеді. Мөңке атасы өз ішінде 
Итқара, Ақтайлақ атты екі әулетке тармақталады да, Итқардан – 
Қосет, Қожа, Өтетілеу, Төлеубай, Бөгенбай; Ақтайлақтан – Елемес, 
Бөлемес, Шоңай және Сартақ атты бұтақтар одан ары жалғаса 
береді381. 

Нияз атасы болса, Алдаберлі, Байназар, Жаназар, Жұмай, 
Тоқсан, Рақпанғұл, Қарағұл атты жеті ру әулетіне бөлініп, олардың 
әрқайсысы өз кезегінде бірнеше бұтақтарға тарамдалады. Алдаберлі 
– Ебей, Манамер, Жарты; Байназар – Боқан, Құдайназар, Орсақ; 
Жаназар – Қарт, Мәрт, Жапалақ, Жанбөбек, Балапан, Жаманқұл, 
Әлмен, Әлен, Жомарт, Өтебай, Өтеген; Жұмай – Жаулыбай, 
Шаңтимес, Мәлген; Тоқсан – Тілеуімбет; Рақпанғұл – Тәні, Бапақ 
атты бұтақтарға бөлінеді382. 

Құлғара атасы – Үсен, Естемес, Қыдырәлі, Бердәлі атты төрт 
ру әулетінен құралады. Үсеннен – Оразғали, Манан, Жайылған; 
Естеместен – Атабай; Ботабай, Ақжігіт, Жанжігіт; Қыдырәліден – 

380 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 93-б.
381 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 30-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 94-100-б.
382 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 94, 100-104-б.
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Құланбай, Киікбай, Бұланбай, Мағыбай, Тағыбай, Қоянбай атты 
бұтақтар таралып шығады383. 

ХХ ғасыр басында Ақмола уезі Ақтау болыстығындағы № 
5-әкімшілік ауылдың 50 ауылында түгелдей барқылар тұрып, 
жалпы саны – 1495 адам болған екен384. 50 ауылды басқарған 
50 ақсақалдың көпшілігінің есімдері шежірелік материалдарда 
кездеседі. Кейбіреулерінің аты-жөндерін осы жерде айта кетуді 
жөн көріп отырмыз.

1). № 1-ауылды Иса Қаңтарбайұлы басқарған. Алдыңғы бетте 
айтып өткеніміздей, Ташкент өңіріндегі тоғызақтарды іздеп 
барып, елге қайтуға үгіттеген осы кісі. Оның шығу-тегі: Алтай – 
Сайдалы – Арыстан – Барқы – Мөңке – Итқара – Қосет – Меңдеке 
– Қаңтарбай – Иса385.

2). № 44, 47, 48-ауылдарды басқарғандар: Қаңтарбайдың 
ұлдары – Жақып, Ақбер, Асқар386. 

3). № 20, 42-ауылды басқарғандар: Дәкібай және Биттібай 
Сайбекұлы. Олардың шығу-тегі: Алтай – Сайдалы – Арыстан – 
Барқы – Мөңке – Итқара – Қожа - Көсеміс – Сайбек – Биттібай, 
Дәкібай387.

4). № 50-ауылды – Бекбатыр Қожамжарұлы басқарған. Оның 
шығу-тегі: Алтай – Сайдалы – Арыстан – Барқы – Мөңке – Итқара 
– Қосет – Тілеуке – Қожамдар – Бекбатыр388.

Міне, осылай жалғасып кете береді. Біздің келтіргеніміз, тек 
Барқының Мөңке атасы ішіндегі Итқара әулетінен тарайтын Қожа, 
Қосет бұтақтарының өкілдері ғана. Мөңкенің Ақтайлақ әулетінен 
Барқының Нияз, Құлғара аталарынан тарайтын 50 ақсақалдың 
аты-жөнін шежіре арқылы табуға болады.

383 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 105-108-б.
384 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. – СПб., 1907. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 278-282-б.

385 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 94-96-б.
386 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. – СПб., 1907. Поаульные таблицы 
статических сведений. ІІІ. Акмолинский уезд. – 282-б.; Ісләмұлы І. Алтай 
шежіресі. – 96-б.

387 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 94-б.
388 Сонда, – 94-96-б.
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Сайдалы ру бөліміндегі Барқы аталығынан дүйім қазаққа 
белгілі тұлғалар шыққан. Олар мыналар: 

1. Нияз – батыр, қолбасшы, мемлекет қайраткері. ХVІІІ ғасырда 
Әбілмәмбет ханның бас кеңесшісі болған. 

2. Құлғара, Итқара – батырлығымен аты шыққан.
3. Ақтайлақ - әрі батыр, әрі би.

Мойын ру бөлімі

Мойын ру бөлімі – Алтай руындағы жеті бөлімнің бірі. Бұл ру 
бөлімінің шежіресіне қатысты материалдар жазба деректерде де, 
ауыз әдебиетінде де жақсы сақталған. Со   бөлімінің тармақтары 
мен аталықтары, аталары мен әулеттері көп өсіп-өнген және 
тарихи тұлғалары ел арасында кең танымал болған.

М.Ж. Көпейұлы Мойын туралы: «... Аққоян өлген соң, 
Піспекбай Алтайға тағы бір қызын берген, Мұнан туған Мойын. 
«Мойын болмай, ойын болмас» атанған. Алтайдың балаларының 
ішінде өскен-өнгені, толығы осы Мойын болса керек»,389 – дейді. 
Шежіреші С.Бөкішұлы осы пікірді қайталай келе, «Мойын әулеті 
сауықшыл ел болады»,- деп одан әрі нақтылай түседі390. Қазақ 
шежірешілерінің басым бөлігі және ХХ ғасыр басындағы уездер 
бойынша жүргізілген зерттеу материалдары Алтай руының 
Мойын ру бөлімін бес тармақтан тұратындығын айтады391. Ал 
М.Ж.Көпейұлы: «Мойыннан алтау – Рақбанғұл, Аманқұл, Сарша, 
Шаңкей, Қареке, Мұрат»,- деп алты аталықты атап көрсетеді392. 
Шежіреші С.Бөкішұлы да Мойынның алты баласы болғандығын 
айтады.

Біз қолымыздағы Мойын ру бөлімінің шежірелік тарқаты-
луына қатысты деректерді талдай, саралай, салыстыра келе, 
біз, Қарекені тікелей Мойыннан емес, Мойынның бір баласы 

389 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.
390 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006 

ақпан. – 20-б. 
391 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 35-б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 109-б.; 

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 
экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. – СПб., 1907. Родословные схемы 
киргиз Акмолинского уезда. – 127-б. 

392 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.
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– Саршадан тарайтындығына көзімізді жеткіздік. Ал Арғын 
шежіресінің білгірі М.Ж. Көпейұлы не себепті Қарекені тікелей 
Мойыннан таратқан деген сұраққа біз, Қареке аталығының 
саны өте көп болғандықтан, шежіреші оларды бірден Мойыннан 
таралған деп есептеген секілді.

Қареке аталығы ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы орыс 
зерттеушілерінің еңбектерінде Алтай руының құрамына енетін 
Алсай, Сайдалы, Мойын ру бөлімдерімен бір қатарда айтылады393. 
Ал ХХ ғасыр басындағы Ақмола уезі бойынша құрастырылған 
жинақтың шежірелік кестесінде Қареке аталығы Мойынның бір 
баласы Сангайдан (Саңай) таратылып көрсетіледі394. 

Сөйтіп біз, Мойын ру бөлімі бес ру тармағынан тұрады 
деген пікірлерді қостаймыз. Ру тармақтары мыналар: Рақпанғұл, 
Аманқұл, Сарша, Саңай және Мұрат.

Енді төменде әрбір тармақтан тарайтын аталықтар мен 
аталарды, әулеттерді талдап көрсетелік.

1. Рақпанғұл тармағы.
Рақпанғұл – Мойынның бәйбішесінен туған төрт ұлдың үлкені. 

Одан Әлібек және Қалыбек атты екі аталық таралады. Әлібек 
аталығының өзі -  Аралбай, Сармантай, Бекше, Ботақан және Барақ 
атты бес ру атасына тармақталып өседі395. Басқа шежірелерде 
Әлібектен екі, төрт аталардың тарайтындығы айтылады396. Осы 
бес атаның алғашқы үш атасы, әсіресе, Аралбай мен Сармантай 
аталары көп өскен атаға жатады. Аралбай атасынан тоғыз әулет 
таралады. Бірінші әйелі – Айсадан – Жоламан, Құттыбай, Тоты; 
екінші әйелі Кежектен - Өмір; үшінші әйелі Таңсұлудан – Байтоқа, 
Байтелі, Жабағы, Сәңкібай және Жабық атты ұлдар туылып, олар 

393 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – СПб., 1897. – 105-б.

394 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. – 127-б.

395 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 111-б.
396 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Ч. 1. Таблицы. Родословные схемы киргиз Акмолинского 
уезда. – 127-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26 б.; Түлкібайұлы К. Шежіре. – 35-б.
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өздері аттас ру әулеттеріне негіз қалайды397. ХХ ғасыр басындағы 
Ақмола уезінің материалдарында уездегі Ортау болыстығының 
№ ІІІ әкімшілік ауылында – 1057 таңсұлулардың тұратындығы 
айтылған398. Аралбайдың үшінші әйелі – Таңсұлудан туған – 
Байтоқа, Байтелі, Жабағы, Сәңкібай және Жабық ұрпақтарын 
ортақ атаумен – Таңсұлу деп атап кеткенін көреміз.

Аралбайдан тарайтын тоғыз әулет шежірелер бойынша 
былайша өрбітіледі: Жоламаннан – Жантелі, Ақжігіт, Жанжігіт, 
Жәпек; Құттыбайдан – Есенаман, Естай; Тотының шежіресі 
белгісіз; Өмірден – Дәулен, Өте, Кенже; Байтоқадан – жалғыз 
Бабық, ал  одан Баянды, Қосыбай, Өтебай, Жанысбай, Айқынбай, 
Алдаберген; Байтеліден – Шалабай, Атанша, Қозыбай, Қосан, 
Жәми, Жаңатай, Ерден; Жабағыдан – Төреқұл, Қарақұл, Игілік, 
Мұқай, Қалау, Байтөре, Қойайдар, Тоқай, Арыстанбай, Қадырбай, 
Айтбай, Жаңабай; Жабықтан – Жанай, Кешубай, Көшімбай, 
Қарсақбай, Мақабай, Мақсай, Адай, Жадай бұтақтары тармақталып 
өсіп, олар одан ары жалғаса береді399.

Әлібек аталығындағы Аралбайдан кейінгі екінші ру атасына – 
Сармантай атасы жатады. Сармантайдан – Байдәулет, Келдәулет, 
Өмірзақ, Ерназар, Бекназар, Құлназар (Мәулім атты анадан); 
Алдажұман, Қаражігіт (Тотия атты анадан) атты әулеттер өсіп-
өнеді400. Шежірелік материалдарда Алда мен Жұманды Алдажұман 
деп жазса, ХХ ғасыр басындағы статистикалық материалда 
Жұман мен Алда есімдері бөлек айтылған. Дегенмен де біз, қазақ 
шежірелеріндегі деректерді дұрыс деп санап, Алдажұман деген 
есімді қолданамыз.

М.Ж. Көпейұлы: «Алдажұманның бәйбішесінен Қорам жалғыз. 
Мапа деген Бәсентиін қызы тоқалынан Сәттібай, Сәті, Қошқарбай, 
Тәті», - деп айтады401. 

Бекше атасынан – Байсары, Бексейіт, Байдалы, Кенжәлі атты 
төрт әулет таралып, Байсарыдан – Бабалы, Жаналы, Көшағалы; 

397 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 111-б.
398 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. – СПб., 1897. Поаульные таблицы статических сведений. Т. 
ІІІ-й. – 270-274-б.

399 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 111-121-б.
400 Сонда, – 121-б.
401 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 27-б.
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Байдалыдан – Сабдалы, Дербісәлі, Байғара, Балтағара, Баби, 
Майкөз, Қосдәуір; Кенжәліден – Мырзабай, Ботағара, Нұрғара 
атты әулет бұтақтары тармақталып шығады402. 

Әлібек аталығындағы Ботақан және Барақ аталарының шежіресі 
қолымызға түспегендіктен, оларды тарата алмаймыз.

Ақмола уезінің статистикалық материалдарында Әлібек 
аталығындағы таңсұлулармен бірге, сармантайлар туралы да 
деректер кездеседі. Осы уездің Спасск болыстығындағы № ІІ, ҮІІ 
әкімшілік ауылдарында түгелімен сармантайлар тұрған. Олардың 
саны - № 2-әкімшілік ауылда – 1711, № 7-әкімшілік ауылда – 604 
адамды құраған403.

Біз, осы жерде қазақ шежірелерінде айтылатын тұлғалардың 
есімдері мен ХХ ғасыр басындағы Ақмола уезінің Спасск, Ортау 
болыстықтарындағы ауылдарды басқарған ақсақалдардың 
аты-жөндерін салыстыру барысында, көптеген адамдардың 
есімдерін деректің екі түрінен де кездестіргенімізді айтып 
өтеміз. Олардың бірнешеуін осы жерде келтіре кетуді жөн 
көріп отырмыз.

1). Ортау болыстығының № 3-әкімшілік ауылына қарасты № 
4, 5-ауылдарда Қайыпберді, Төлемісұлы, Аяпберді Төлемісұлы 
басқарған404. Ал І.Ісләмұлының шежіресінде олардың шығу-тегі: 
Қуандық – Алтай – Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – Аралбай (әйелі 
Таңсұлу) – Сәңкібай – Алакөз – Төлеміс – Қайыпберді, Аяпберді, 
Исаберлі, Орынбай405, – деп көрсетілген. 

2). № 3-әкімшілік ауылға қарасты № 17-ауылды – Сыздықбай 
Жадайұлы, № 20-ауылды – Аманбай Адайұлы, № 28-ауылды – 
Игемберді Қожабердіұлы, № 39-ауылды – Мұратбек Қойайдарұлы 
басқарған406. Бұл ақсақалдардың шығу-тегі шежіреде: Қуандық – 

402 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 121-123, 166-170, 180-190-б.
403 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. – СПб., 1897. Поаульные таблицы статических сведений. Т. 
ІІІ-й. – 166-170, 186-190-б.

404 Сонда, – 270-б.
405 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 118-б.
406 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. – СПб., 1897. Поаульные таблицы статических сведений. Т. 
ІІІ-й. – 270-274-б.
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Алтай – Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – Аралбай (әйелі - Таңсұлу) 
– Жабық – Жадай – Сыздықбай; Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – 
Аралбай (әйелі - Таңсұлу) – Жабық – Адай – Аманбай; Мойын – 
Рақпанғұл - Әлібек – Аралбай (әйелі - Таңсұлу) – Байтоқа – Бабық 
– Жанысбай – Қожамберлі – Игемберлі, Рахманберлі; Мойын 
– Рақпанғұл - Әлібек – Аралбай (әйелі - Таңсұлу) – Жабағы – 
Қойайдар – Мұратбек, Келдібек, Досымбек407, – болып беріледі. 

Шежіре мен ресми статистикалық дерек материалдарын бір-
бірімен салыстыра отыра, № 3-әкімшілік ауылға қарасты 39 ауылды 
басқарған 39 ақсақалдың шығу тегін анықтауға болады.

Енді Сармантай атасының да бірнеше ақсақалын анықталық.
Ақмола уезі, Спасск болыстығындағы № 2-әкімшілік 

ауылға 65 шаруашылық ауыл қарап, олардың бәрі 
сармантайлар болған. Сондай-ақ осы уездің № 7-әкімшілік 
ауылындағы 32 шаруашылық ауылдың тұрғындарының бәрі 
де – сармантайлардан тұрған408.

№ 4-шаруашылық ауылды – Есмағамбет Сәттібайұлы; № 8, 
9-ауылдарды Омар Азынаұлы, Оспан Азынаұлы; № 17-ауылды 
– Есім Қошқарбайұлы; № 23-ауылды - Әймет Қошқарбайұлы; 
№ 24-ауылды – Жанмырза Қошқарбайұлы басқарған409. Аталған 
ақсақалдардың шығу тегі шежірелерде: Қуандық – Алтай – 
Мойын – Рақпанғұл - Әлібек –Сармантай – Алдажұман – Сәттібай 
– Есмақай (Есмағамбет); ... – Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – 
Сармантай – Алдажұман – Тәті – Азына – Омар, Оспан; ... – Мойын 
- Рақпанғұл - Әлібек – Сармантай – Алдажұман – Қошқарбай - 
Әймет, Жанмырза410 болып тарамдалады.

Әлібек аталығындағы Аралбай (Таңсұлу), Сармантай, Бекше 
аталарынан шығып, бүкіл елге есімдері белгілі болған тұлғалар 
жетерлік. Біз олардың есімдерін Мойын ру бөлімінің соңында 
береміз.

Рақпанғұл тармағындағы келесі ру аталығы – Қалыбек. Бұл 

407 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 115-117-б.
408 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. – СПб., 1897. Поаульные таблицы статических сведений. Т. 
ІІІ-й. – 166-170, 186-190-б.

409 Сонда, – 166-170-б.
410 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 121-б.
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аталық өз кезегінде Атаң, Жақсымбет, Талас, Қараша атты төрт 
ру атасына жіктеледі. Атаңнан жалғыз Сәменбет туылып, одан 
Жантезек, Дайрабай, Бүксікбай, Балқаш, Ақбас және Бөлтірік атты 
ру әулеттері таралып шығады. Ру әулеттерін одан әрі жіктесек, 
Жантезек – Түркесары, Торсықбай, Дайрабай – Боданбай, Тапа, 
Аманбай, Төребай, Кенжеқара; Бүксікбай - Өзденбай, Қожабай; 
Балқаш – Домалақ; Ақбас - Өтебай, Бексейіт; Бөлтірік – Нұрабай, 
Малдыбай, Игібай және Қойтан атты бұтақтарға тармақталып кете 
береді411.

Жақсымбет атасынан жалғыз Алтыбай туылып, ол – Көкжал 
және Жұмыр атты екі әулетке бөлінеді де, Көкжалдан – Қаратай, 
Тойбек, Шойбек, Бесім; Жұмыр – Бозмағанбет, Елубай, Бағлан 
атты бұтақтар өсіп шығады412. 

Шежірелерде Жақсымбет атасын Алтыбай атасы деп жаза 
береді. Өйткені Жақсымбеттен Алтыбай жалғыз туылып, осы атаға 
жататындардың бәрі Алтыбайдан бастап жіктелетіндіктен, кей 
жерлерде ру атасының атауы ретінде – Алтыбай атауы аталынып 
кеткен.

Қалыбек аталығындағы үшінші ру атасы – Талас. Оның шын 
есімі – Құттыбай болған секілді. Таластан да жалғыз Баянәлі атты 
ұл туылып, одан Сүгірәлі, Қоңырбай, Дәуірбай әулеттері бой 
көтереді. Сүгірәлі – Жәнібек, Қантай, Жандай; Қоңырбайдан – 
Жиенәлі; Дәуірбай – Бейсембай атты бұтақтарға бөлініп, олар одан 
әрі жалғаса береді413.  

Қалыбек аталығындағы соңғы, төртінші ру атасы – Қараша 
атасы. Бұл атадан – Баймырза, Жанмырза, Дәуқара, Түгелбай, 
Биқара, Байғасқа, Жанғасқа, Қасқабай және Бұқарбай атты тоғыз 
ру әулеті өсіп шығады414.

Енді осы әулеттерді жіктеп көрсетсек:
Баймырзадан – Базарбай, Шалабай, Қосыбай, Кенжебай;
Жанмырзадан – Меңлібай, Боранбай; 
Дәуқарадан – Бармақ, Тырнақ;
Түгелбайдан – Құдайберген, Тәңірберген, Әзберген, 

411 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 111, 124-126-б.
412 Сонда, – 126-127-б.
413 Бұл да сонда, – 127-128-б.
414 Бұл да сонда, – 128-б.
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Алдаберген, Астанақұл, Қожамқұл, Сейітқұл, Айтқұл, Өмірбек, 
Төлеубек;

Биғарадан – Көрпетай, Жаңай, Көжек (Байжігіт), Кенжетай 
бұтақтары бой көтеріп, одан әрі жалғаса береді415. Өкінішке орай, 
Байғасқа, Жанғасқа, Қасқабай, Бұқарбай әулеттерінің шежіре 
тарқатылуы қолымызға түспеді.

Мойын ру бөліміндегі екінші ру тармағына – Аманқұл тармағы 
жатады. Шежіреші І.Ісләмұлы: «Аманқұл - өспеген ру, ХІХ 
ғасырдың аяғында бір-ақ ауыл болып отырған», - деп түсініктеме 
береді416. Шынында да, ХХ ғасыр басындағы Ақмола уезі бойынша 
құрастырылған статистикалық жинақтың материалдарында 
Аманқұл – Мойыннан тарайтын бес тармақтың бірі делініп, Спасск 
болыстығындағы № 3-әкімшілік ауылдың № 19-шаруашылық 
ауылында аманқұлдардың тұратындығы айтылады417. Осы 
жинақтың әр ауыл бойынша құрастырылған кестесінде № 19- 
ауылды Ескей Сәттібекұлының басқаратындығы, оның ауылында 
36 адамның тұратындығы айтылады418. І.Ісләмұлының мәліметіне 
осыдан кейін сенбеске лажың жоқ.

Аманқұл ру тармағы өз ішінде Әжім және Мәжім атты екі 
аталыққа бөлінеді. Одан ары бұл аталықтардың тарқатылуы туралы 
мәліметтер жоқ. І.Ісләмұлы шежіресінде Мәжім аталығынан 
- Өмірбек атасының және Жанқозы, Малқозы аталарының екі 
аталықтың бірінен тарайтындығы баяндалады419.

Мойын ру бөліміндегі келесі тармаққа – Сарша тармағы 
жатады. Саршадан жалғыз ұл – Қареке туылып, осы тармаққа 
жататындардың бәрі Қарекеден таралады. Сол себепті де кейбір 
шежірелік материалдарда Сарша тармағы айтылмай, орнына 
Қареке атауы – ру бөлімінің тармағы ретінде қолданылады.

Қареке тармағы – Наурызбек, Жарасбек, Ақбура, Байбура 
және Тоқбура атты бес аталыққа тармақталады. Алғашқы екі 
аталықтың – Наурызбек пен Жарасбек аталықтарының шежіресі 
толық емес. К.Түлкібайұлы шежіресінде «Қарекенің үлкен 

415 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 128-136-б.
416 Сонда, – 110-б.
417 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. – СПб., 1897. Родословные таблицы. – 127-б.

418 Сонда, Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 174-б.
419 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 110-б.
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әйелінен Наурызбек, Жарасбек; Наурызбектен – Қажылықбай, 
Қамысбайдың» таралатындығы ғана айтылған420. Ал І.Ісләмұлы 
Жарасбектен – Желбазар атасын ғана таратып көрсетеді421.

Қарекенің кіші әйелінен туылған Ақбура, Байбура және Тоқбура 
атты үш ұлдан тараған ұрпақтардың шежіресі біршама жақсы 
сақталған және олар сан жағынан өте көп. Енді осы аталықтарды 
рет-ретімен тараталық.

Ақбурадан алты ұл туылып, олар алты атаға негіз қалайды. 
Олар – Жанықұл, Жәдіқұл, Меңдіқұл, Арзықұл, Шоқыр және 
Шаманше аталары422. І.Ісләмұлында Ақбурадан – Жанықұл, 
Меңдіқұл, Арзықұл, Құдайқұл және Бабас атты бес ата таралады 
деп жазылған423. М.Ж. Көпейұлы болса, «Ақбурадан алтау»,- деп 
«Арзықұл, Құдайқұл, Меңдіқұл, Жанықұл», - атты төрт ұлдың ғана 
есімдерін атап өтеді424. Біздің ойымызша, К. Түлкібайұлы айтып 
отырған Шоқыр, Шаманше лақап есімдер сияқты. Дегенмен де біз, 
М.Ж.Көпейұлының пікірін негізге алып, Ақбурадан алты ру атасы 
таралады деп есептейміз. 

Олардың алғашқысы – Жанықұл атасы. 
Жанықұл атасынан Аманбай, Аманжол, Боранбай, Жантай, 

Бертай атты ру әулеттері көктей өсіп, олардың әрқайсысы бірнеше 
әулет бұтақтарына тармақталады. 

Аманбайдан – Бишан, Жанбай, Шобай, Шоңай, Құртбай, 
Кенетай, Құдас, Құйқан, Дөнентай;

Аманжолдан – Көшекбай, Мәмбет, Үрпек, Алакөз, Қадырбай;
Боранбайдан – Құрақ, Ноғай, Тұяқбай;
Жантайдан – Төлеп атты әулет бұтақтары өсіп-өнеді425.
К.Түлкібайұлы шежіресінде Аманжолдың Мәмбетінен 

Саңырық атты ұлдың болғандығы және Саңырықтан он үш 
ұлдың тарайтындығы айтылады426. Осыдан-ақ осы атаның қалай 
көбейгендігін мөлшерлеп білуге болады.

Меңдіқұл атасынан – Ескене, одан Байторы; Арзықұл атасынан 

420 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 49-б.
421 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 138-б.
422 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 49-б.
423 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 138-б.
424 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 28-б
425 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 138-141-б.
426 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 49-б.
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- Әзберлі, одан – Тышқанбай, Тілес; Бабас атасынан – Сүтемір, 
Көшкінші әулеттері тармақталады427.

Біздің қолымызда Ақбура аталығының басқа аталарының 
таралуы туралы деректер болмағандықтан, оларды тарата 
алмадық.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық материалдарда Ақбура 
аталығынан тарайтын Сүтемір, Көшкінші (Бабас атасы), Үрпек, 
Мәмбет, Қадырбай (Аманжол) және Құдайқұл аталары мен 
әулеттерінің орналасуы мен саны туралы мәліметтер айтылады. 
Ақмола уезі, Шерубай-Нұра болыстығындағы № 8-әкімшілік 
ауылына қарасты № 11-ауылда – 55 адам (ақсақалы –Сиқымбай 
Мұстафаұлы), № 21-ауылда – 42 адам (ақсақалы – Жүсіп Сәтекұлы), 
№ 25-ауылда – 10 адам (ақсақалы – Отарбек Мұңайтпасұлы) және 
№ 26-ауылда – 13 адам (ақсақалы – Аязбек Мұңайтпасұлы) өмір 
сүрген. Олардың барлығы – Бабас атасына жататын Сүтемір және 
Көшкінші әулеттерінің адамдары428. 

Жалпы алғанда, осы болыстықтағы № 8-әкімшілік ауылға 
қарасты барлық 33 шаруашылық ауылдарда тек Ақбура аталығына 
жататын отбасылар тіршілік кешкен. Олардың жалпы саны – 1217 
адам болған екен429.

Қарекеден тарайтын келесі аталық – Байбура аталығы.
Бұл аталықтың шежіре таралымында қайшылықты тұстар 

бар. К.Түлкібайұлының материалында Байбурадан – Бұйра, Сәки, 
Саңыбай атты үш ата тарамдалып көрсетілсе, І.Ісләмұлы шежіре-
сінде Байбурадан – Есенаман, Қабанбай, Мансұр, Көлбай, Зерендік, 
Шотан, Таусоғар атты жеті ата шығарылады және Бұйра, Сәтилер 
– осы жеті ұлдың бірі – Мансұрдан таратылады430. Ал ХХ ғасып 
басындағы статистикалық жинақтың материалында Байбурадан 
жалғыз Есенаман, одан Кенжебай, Команбай (Қабанбай), Шатак 
(Шотан), Майсыр (Мансұр) және Көлбай атты бес атаны таратып 

427 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 141-б.
428 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 210-б.

429 Сонда, – 210-б.
430 Түлкібайұлы К. Шежіре. – 49 б.; Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 149-б.
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көрсетеді431. Осы үш деректі салыстыра келе, К. Түлкібайұлының 
көрсетіп отырғаны Байбурадан тарайтын Мансұр атасының 
әулеттері екенін байқаймыз. Ал І.Ісләмұлы мен статистикалық 
жинақ материалында ұқсастықтар бар. Айырмашылығына соңғы 
материалда Есенаман – Байбурадан шығарылып, қалғандары содан 
өрбітіледі. Біз осы нұсқаны негізге аламыз, өйткені ХІХ ғасырдың 
соңы – ХХ ғасыр басындағы деректің информаторлары шежірені 
дұрыс көрсете білген.

Сөйтіп біз, Байбурадан Есенаман, ал одан Қабанбай, Мансұр, 
Көлбай, Зерендік, Шотан, Таусоғар және Кенжебай атты жеті 
ата таратылады деп есептейміз. І.Ісләмұлының шежіресінде осы 
аталардың ішінде тек Мансұрдан тарайтын әулеттер ғана жіктеледі. 
Оның өзі де толық емес. Ол бойынша Мансұрдан – Бұйра, Сәти, 
Құрымбай және Жұрымбай әулеттері шығарылып, тек Бұйра 
әулетінің бұтақтары ғана айтылады432.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақ материалында 
Ақмола уезі Шерубай-Нұра болыстығындағы № 13-әкімшілік 
ауылға қарасты 9 шаруашылық ауылдарда тек қана байбуралар 
тұрып, олардың саны – 595 адамға жеткен433.

9 шаруашылық ауылдың бірін – Райыс Мұңайтбасұлы  
басқарған. Оның шығу тегі мынадай: Байбура – Есенаман – Мансұр 
– Бұйра – Мұңайтпас – Райыс.

Қареке тармағының келесі аталығы – Тоқбура аталығы. Бұл 
аталықтан тоғыз ата таралады. М.Ж. Көпейұлы: «... Тоқбурадан 
тоғыз»,- деп, ұлдардың санын айтса, К.Түлкібайұлы шежіресінде 
сол тоғыз ұлдың есімдері келтіріледі434. Олар: Сейіт, Әликөшек, 
Бектас, Балтабай, Ойсымбай, Мыржықбай, Есенаман, Ботығай 
және Таймас. І.Ісләмұлының шежіресінде де Тоқбурадан 
тарайтын тоғыз ұлдың есімдері беріледі. Бірақ кейбір есімдер 
К.Түлкібайұлы келтірген есімдермен сәйкес келмейді. ХХ ғасыр 
басындағы статистикалық материалдарда Тоқбураның Есен, Өтен 

431Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 128-б.

432 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 149-б.
433 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 222-б.

434 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 28-б.
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(Құлан), Сейіт және Әликөшек атты ұлдары айтылады435. Біз, 
осы материалдарды бір-бірімен салыстыра келе, І.Ісләмұлының 
мәліметтерін дұрыс деп санап, соны негізге аламыз. Ол бойынша 
Тоқбураның тоғыз ұлы мыналар: Әликөшек, Сейіт, Ботығай, Сәкі, 
Есен, Қазы, Құлан, Тілеке және Өтен.

Енді төменде тоғыз атаның әрқайсысын жеке-жеке 
тармақталық.

1) Әликөшектің екі әйелінен – Қосшыбай, Кідік (бірінші 
әйелден), Меңдібай, Шілікбай, Бектас, Қошан (екінші әйелден) 
туылып, бес әулеттің негізін қалайды. Өз кезегінде Қосшыбайдан 
– Атабай, Ботай; Кідіктен – Қыдырбай, Дүйсенбай, Ербатыр, 
Шекей; Бектастан – Мыржықбай, Матақбай, Үсенбай, Таймас 
атты әулет бұтақтары өсіп-өнеді436. Ал Меңдібай, Шілікбай, Қошан 
әулеттерінің шежіре тарқатылуы жөніндегі мәліметтер қолымызға 
түспеді.

2) Сейіт атасы – Күшік, Сарыбәйтен, Қарабәйтен, Байтөбет, 
Аймақ, Маймақ атты алты әулетке жіктеліп, Күшіктен – Қырғыз, 
Жұман, Жарылғап; Сарыбәйтен – Қожабек, Торғауыт, Байсақ, 
Лақай, Құлтай, Мараткелді; Қарабәйтеннен – Қылышбек, Мойнақ, 
Жайнақ, Ораз, Мұқылай; Байтөбеттен – Қуандық, Есіркеп, 
Мүсіркеп; Аймақтан – Ердес; Маймақтан – Жұмабай, Байжан атты 
әулет бұтақтары тармақталып, кете береді437. 

3) Ботығай атасынан – Қанай, Елемес, Мұстафа, Бошан, Шот 
атты бес ру әулеті өсіп-өнсе;

4) Сәкі атасы – Қожабай, Бөкенбай, Бөгенбай, Қаржау, Абыз, 
Шомақ атты алты;

5) Есен атасы – Көтен, Жолан атты екі;
6) Қазы атасы – Мейірман, Тіленші, Қалмырза, Тайбағар, 

Қойбағар, Жаманқара, Қалдыбай, Масақ, Быжық атты тоғыз; 
7) Құлан атасы – Құрмыс, Манас атты екі;
8) Тілеке атасы – Жылқайдар, Қойтан, Бөбекбай атты үш;
9) Өтен атасы – Бұқабай, Жақсылық, Қазанғап, Оразбек, 

Боранбай, Жалтыр, Жолтай, Қойлыбай, Түктібай атты тоғыз ру 

435 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 128-б.

436 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 142-145-б.
437 Сонда, – 145-146-б.
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әулеттеріне таралып, олардың әрқайсысы өз ішінде бірнеше әулет 
бұтақтарына тармақталады. Мысалы, соңғы Өтен атасындағы 
тоғыз ру әулетінен отыз әулет бұтағы өседі438.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық мәліметтер бойынша 
тоқбуралар Ақмола уезі, Шерубай-Нұра болыстығындағы № 5- 
және № 9-әкімшілік ауылдарда өмір сүрген. № 5-әкімшілік ауылға 
қарасты 39-ауылда – 1324 тоқбура; ал № 9-әкімшілік ауылға 
қарасты 24 ауылда – 879 тоқбуралар тұрған439.

Осы жерде № 5, 9-әкімшілік ауылдарға қарайтын 63 
шаруашылық ауылдарды басқарған ақсақалдардың бірнешеуін 
атап өтіп, олардың шығу тегін анықтап көрсетелік.

1) № 5-әкімшілік ауылдағы 17-ауылды Бәйімбет Құдабайұлы 
басқарған. Оның шығу тегі былайша келеді: Алтай – Мойын – 
Сарша – Қареке – Тоқбура – Сейіт – Байтөбет – Қуандық – Құдабай 
– Бәйімбет440;

2) 21-ауылды басқарған Дүйсенбай Жандарұлы, оның 
шығу тегі былайша болып келеді: Алтай – Мойын – Сарша – 
Қареке – Тоқбура – Сейіт – Қарабәйтен – Мойнақ – Жандыр – 
Дүйсенбай441; 

3) 23-ауылды басқарған – Мұса Жайнақұлы. Оның шығу тегі: 
Алтай – Мойын – Сарша – Тоқбура – Сейіт – Қарабәйтен – Жайнақ 
– Мұса442; 

4) № 9-әкімшілік ауылдың 6, 7, 8-ауылдарын ағайынды Байшы 
Айтуғанұлы, Исақ Айтуғанұлы және Мәукіл Айтуғанұлы басқарған. 
Олардың шығу тектері былайша беріледі: Алтай – Мойын – Сарша 

438 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 146-149-б.
439 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 202-
206, 214-б.

440 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 202-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 145-146-б.

441 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 202-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 145-б.

442 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 202-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 145-б.
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– Қареке – Тоқбура - Әликөшек – Бектас – Матақбай – Айтуған – 
Байшы, Исақ, Мәукіл, Мұсақ, Бейсен443. 

5) 18, 19-ауылдарды Мақат Жасұланұлы, Жармағамбет 
Жасұланұлы басқарған. Олардың шығу тектері былайша келеді: 
Алтай – Мойын – Сарша – Қареке – Тоқбура - Әликөшек – Бектас 
– Мыржықбай – Жасұлан – Мақат, Жармағамбет, Әбдіқали, Рақым, 
Әмен444.

Саршаның Қареке аталығынан таралатын аталар мен әулеттерді 
қорыта келе, бұл аталық сан жағынан көп және шежірелерін 
мүмкіндігінше дұрыс сақтай білген дейміз. Бұл аталықтан да 
бірталай тарихи тұлғалар дүниеге келген. Біз олардың аты-жөні 
мен шығу тектерін Мойын ру бөлімінің соңында береміз.

Алтай руының Мойын бөліміндегі келесі тармаққа Саңай 
тармағы жатады. Саңай атауы әртүрлі деректерде Шаңкей, 
Сангай түрлерінде жазылады445. Қазіргі кездегі шежірелік 
материалдарда Саңай деп жазылып жүргендіктен, біз осы атауды 
қолданамыз.

Тарихи деректер бойынша Мойынның бес ұлының бірі – 
Сарша қайтыс болғаннан кейін, әмеңгерлік жолымен оның әйелін 
Мойынның бір ұлы Саңай алады. Одан Етболды, Байболды және 
Биболды атты үш ұл туады446. Саңай тармағына жататындардың 
бәрі осы үш ұлдан өсіп-өнеді. Соған орай, біз, Саңай тармағы үш 
ру аталығына бөлінеді деп есептейміз.

Бірінші аталық – Етболдыдан Келдәулет атты жалғыз ата 
шығып, ол өз кезегінде – Малдыбай, Бабас, Дәулетбай атты үш ру 
әулетіне тармақталады.

Екінші аталық – Байболдыдан да Есенқұл атты бір ата тарап, 

443 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 214-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 143-б.

444 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 214-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 143-б.

445 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 127-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.

446 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 152-б.
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ол да - Өтенбай, Мырзакелді және Мырзағұл атты үш ру әулетіне 
жіктеледі447.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақ материалында 
Байболды аталығына жататын отбасылар Ақмола уезі Шерубай-
Нұра болыстығының №3-әкімшілік ауылына қарайтын 
шаруашылық ауылдарда өмір сүрген448. Байболды аталығының кең 
таратылған шежіресі қолымызда болмағандықтан біз, мұндағы 
шаруашылық ауылдарды басқарған ақсақалдардың шығу-тегін 
анықтай алмадық.

Мойын ру бөлімінің Саңай тармағындағы үшінші аталық 
– Биболды аталығы. Статистикалық жинақ материалында 
Биболдыдан – Токотбай, одан – Берлібет таралған деп көрсетілсе, 
І.Ісләмұлы шежіресінде – Биболдыдан – Таңатбай, одан Берлібай 
деп айтылады449. Екі деректе де аталықтың тарқатылуында 
айырмашылық жоқ, тек қана есімдердің жазылуында өзгерістер бар. 
Біз бұл жерде дұрысы І.Ісләмұлының нұсқасы деп есептейміз.

Сөйтіп, І.Ісләмұлының шежіресі бойынша Биболдыдан 
– Таңатбай, Шерубай, Манақ және Жанақ атты төрт ру атасы 
таралады450. Соңғы үш ру атасының қалайша тармақталатындығы 
жөніндегі материалдар қолымызға түспеді. Ал Таңатбай атасынан 
жалғыз – Берлібай, ал ол І.Ісләмұлында Тайлақ, Деріпсал, Байке, 
Қойгелді және Шектібай атты бес әулетке бөлінсе, ХХ ғасыр 
басындағы статистикалық жинақ материалы бойынша -  Қойгелді, 
Байсал, Шектібай, Тайлақ, Дербісәлі, Байгелді және Байыс атты 
жеті әулетке жіктеледі451. Одан әрі бұл материалда Қойгелді, 
Байсал, Шектібай әулеттеріне жататын отбасылардың қай 
болыстықтың, қай әкімшілік ауылында және нешінші шаруашы-

447 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 151-б.
448 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 198-б.

449 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 141-б.; 
Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 151-б.

450 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 150-б.
451 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 151-б.; Материалы по киргизскому 

землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Акмолинская область. Акмолинский уезд. Родословные 
схемы киргиз Акмолинского уезда. – 141-б.
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лық ауылдарында тұратындығы нақты көрсетіледі452. Соған қа-
рап, біз, осы материалдың мәліметтерін Берлібай әулетін таратуда 
бірден-бір дұрыс мәліметтер деп есептейміз.

Статистикалық жинақтың ауылдар бойынша берілген 
кестесінде Шерубай-Нұра болыстығының № 3-әкімшілік ауылына 
қарайтын 30 ауылдың 21-інде байболдылар тұрған делінеді453. 
Ал осы жинақтың шежіре-кестесінде осы 21 ауылдың кейбірінде 
биболдылар да тұрған деп жазылған454. Нақтырақ айтсақ, 20, 21-
ауылдарда – Қойгелді әулетіне (62 адам), 22, 25, 26-ауылдарда 
– Байсал әулетіне (77 адам), 27-ауылда – Шектібай әулетіне (27 
адам) жататын отбасылар өмір сүрген455. 

Шежірелік материалдармен салыстыру барысында, біз, 
6-ауылда тұратын 26 адамның Берлібайдан тарайтын Тайлақ әулеті 
екендігін анықтадық. Ауыл ақсақалы Жартыбек Айтақұлының 
шығу тегі былайша беріледі: Алтай – Мойын – Саңай – Биболды 
– Таңатбай – Берлібай – Тайлақ – Айтақ – Жартыбек456. Биболды 
аталығына жататын отбасылардың тағы да болуы мүмкін, бірақ 
біз, материалдардың тапшылығына байланысты оларды анықтай 
алмадық.

Шежіреші І.Ісләмұлы Саңай тармағы жөнінде мынадай 
ескертпе мен түсіндірмелер береді: «Етболдының шын есімі – 
Құрманқұл; Саңай ұрпағы деректердің аздығынан нашар жіктелді; 
кейбір Алтай шежірешілері Итболды, Байболды, Биболдының 
Қаракесек руларымен араласып кеткенін сылтау етіп, Саңайды 
таратудан бас тартады; Биболдының баласы Шерубай мен 
шөбересі Тайлақ батыр болған»457. 

Мойын ру бөліміндегі соңғы, бесінші тармаққа – Мұрат 
тармағы жатады. М.Ж. Көпейұлы Мұраттан алты ұл туылады 
деп, оған Әлмәмбетті, Мырзамбетті, Үмбетті, Үкібасты, Мәмбетті 

452 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 141-б.

453 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 198-б.

454 Сонда, – 198-б.
455 Бұл да сонда, – 198-б.
456 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 151-б. 
457 Сонда, – 153-б.
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және Таубұзарды жатқызады458. Ал «Алтай шежіресінің» авторы 
Мұраттан бес атаны таратып, Таубұзарды атамайды459. Шежіреші 
С.Бөкішұлының бұл жөніндегі пікірі М.Ж.Көпейұлымен 
үндесіп жатыр460. ХХ ғасыр басындағы ресми статистикалық 
жинақ материалының шежірелік кестесінде Мұраттан үш ұл 
ғана таратылып, үлкені Әлмәмбеттен – Бегайдар, екіншісі – 
Қарамұраттан – Мәмбет, ал үшінші ұл – Сарымұраттан – Қошқар 
шығарылып көрсетіледі461. Біздің ойымызша, Қарамұрат пен 
Сарымұрат – Мұраттан тарайтын ұрпақтарға түстеріне қарай 
берілген лақаб есімдер. І.Ісләмұлының «Үкібастан тараған ұрпақ  - 
«Қарамұрат» аталады», - деген түсініктемесі, біздің осы ойымызды 
дәлелдей түседі462.

Осылайша, Мұрат ру бөлімінің қанша тармаққа бөлінетіндігі 
жөніндегі деректерге талдау жасай келе, біз, М.Ж.Көпейұлының 
ұсынған нұсқасын негізге аламыз. Ол бойынша бірінші тармақ - 
Әлмәмбет тармағы. Бұл тармақ өз ішінде Бегайдар, Жылқайдар, 
Қожағұл, Қалқаман атты төрт аталыққа бөлінеді.

Бегайдардан – Жайықбай, Елібай, Теңізбай (Түмен атты 
бәйбішеден), Төлебай, Дербісәлі, Қожамсейіт (Сәмия атты анадан), 
Ізбасар, Баба, Кенжәлі (Баяу атты анадан) атты тоғыз ұл туып, 
тоғызы да жеке ру атасына негіз қалайды463. 

Жайықбай атасынан – Тіней, Шымыр, Болат, Жаныс 
әулеттері; 

Елібай атасынан – Төбет, Бексейіт, Тоқсейіт, Ортабан 
әулеттері;

Төлебай атасынан – Жиенәлі; 
Дербісәліден – Мәлік;
Қожамсейіттен – Тілеп, Құлболды, Ордабай, Жаманкөт 

әулеттері;
Ізбасардан – Айтбай, Шілікбай;

458 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.
459 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 152-б.
460 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 2. 2006 

ақпан. – 21-б. 
461 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 127-б.

462 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 155-б.
463 Сонда, – 152-б.
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Бабадан – Тайқара, Кигізбай, Құрақбай әулеттері өсіп-өнеді464.
ХХ ғасыр басындағы Ақмола уезі бойынша, жүргізілген 

зерттеу жұмыстарының материалдарында Спасск болыстығының 
№ 4- әкімшілік ауылына қарайтын 30, № 5-әкімшілік ауылға 
қарайтын 33 шаруашылық ауылдардың көбінде Әлмәмбет 
тармағының – Бегайдар, Сәлия, Қожағұл, Қожамсейіт, Бояу, 
Елібай атты ру аталары мен әулеттеріне жататын отбасылар өмір 
сүрген465. Бұл жерде Сәлия мен Бояу – Бегайдардың екінші және 
үшінші әйелдерінен тараған ұрпақтардың жалпы атауы екенін 
аңғару қиын емес.

Әбілмәмбет тармағына жататын Жылқайдар аталығы өз ішінде 
– Ақкісі, Жанкісі, Бердіс, Төлек атты ру аталарына бөлініп, Бердіс 
атасынан – Жапалақ, Ботбай, Шымыр әулеттері өсіп шығады466. 
Қалған аталардың таралуы жөнінде деректер жоқ.

Әбілмәмбет тармағындағы үшінші аталық – Қожағұл аталығы. 
Бұл аталықтың шежіресі туралы деректер қолымызға түспеді. ХХ 
ғасыр басындағы статистикалық мәліметте Спасск болыстығының 
№ 4-әкімшілік ауылына қарасты 2-ауылында 35 қожағұл тұрған. 
Ақсақалы Нұрпейіс Әлсейұлының болғандығы айтылады467. Осы 
болыстықтың №5-әкімшілік ауылына қарасты Жалжан Беленұлы 
басқарған 22-ауылда 61 қожағұл, Баян Нұранұлы басқарған 30-
ауылда – 32 қожағұлдардың тұрып жатқандығы туралы мәліметтер 
кездеседі468. Ал Қалқаман аталығы туралы ешқандай мәліметтер 
кездестірмедік.

Мұрат ру бөліміндегі келесі тармақ – Мырзамбет тармағы. 
Шежірелік материалдарда Мырзамбет қайтыс болғаннан 
кейін, оның әйелі Түменді әмеңгерлікпен Бегайдар алған екен. 
Мырзамбеттің өзінен – Қошқар, Аққозы, Атақозы және Нарқозы 
атты ұлдары болған469. 

Қошқар аталығы - Өтеген, Өтеп, Амантай және Меңдібай атты 
464 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 152-155-б.
465 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 178-182-б.

466 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 154-б.
467 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 178-б.

468 Сонда, – 182-б.
469 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.
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аталарға бөлінеді де, Өтегеннен – Ерназар, Нәуеш, Сейпе, Жылтыр; 
Өтеннен – Игілік, Жанай, Өжет әулеттері тармақталып шығады470. 
Амантай, Меңдібай аталарының таратылуы туралы қолымызда 
деректер болмағандықтан, біз, олардың қандай әулеттерге 
бөлінетіндігін көрсете алмаймыз.

Статистикалық мәліметтер Қошқарды – Сармұраттан шығарып, 
ал одан – Жанай, Өжет, Қият және Игілікті таратады471. Соған 
қарағанда, Қошқар аталығында үш емес, төрт ата болған және 
төртіншісі – Қият атасы.

Ақмола уезі Спасск болыстығының № 1-әкімшілік ауылындағы 
32 шаруашылық ауылдың бәрі – Қошқар аталығына жататын 
отбасылар. Оның ішінде 4-32 ауылдардың тұрғындары Қошқардың 
бір атасы – Жанайлар болған. Осы болыстықтың № 3-әкімшілік 
ауылына қарасты 1-5, 17-20 ауылдарында Қошқардың бір атасы - 
өжеттер, ал № 8-әкімшілік ауылдың 3, 9-ауылдарында – қияттар 
өмір сүрген472. Бір қызығы – осы деректе № 3 әкімшілік ауылға 
қарайтын 47 ауылдың бесеуінен басқасы, жалпы атаумен – Алтай 
деп, № 8-әкімшілік ауылға қарасты 11 ауылдың барлық тұрғындары 
– Сармұрат деп берілген473. 

Мұрат ру бөліміндегі келесі бір тармақ – Үкібас тармағы. Біз 
жоғарыда осы Үкібастан тарайтын ұрпақтардың «Қарамұрат» деп 
аталатындығын айтып өткенбіз.

Үкібастан жалғыз Құрмантай шығып, ол – Байкөншек және 
Байсақ атты екі атаға тарамдалады. Байкөншек атасынан – Сүйіндік, 
Көкен, Төлекей; Байсақтан – Молдан, Баян, Жаманқара әулеттері 
шығып, олардан жалпы саны жиырмаға жуық әулет бұтақтары 
тармақталады474. 

Мұрат ру бөліміндегі тағы бір тармаққа – Мәмбет тармағы 
жатады. ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақ материалындағы 
шежіре-кестеде Мәмбет – Қармұраттан таратылады да, одан 

470 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 154-б.
471 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 127-б.

472 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 162-
166, 174, 190-б.

473 Сонда, – 174-178, 190-б.
474 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 154-155-б.



169

жалғыз – Байжігіт, Байжігіттен Ақкісі өрбітіледі475. 
Ал енді І.Ісләмұлының шежіресіне сүйенсек, Мәмбеттен – 

Қосқұлақ, Сыбанбай, Байжігіт атты үш аталық шығарылады. 
Қосқұлақтан – Жолан, Сарт, Шапат, Күзен, Көтен аталары; 
Сыбанбайдан – Үйсінбай, Қожаберген аталары; Байжігіттен – 
Оразкелді, Оразбай, Танақай, Қаңтарбай аталары одан әрі жалғасын 
табады476.

Статистикалық материалда Спасск болыстығының № 6- 
әкімшілік ауылына қарайтын 25 шаруашылық ауылда қарамұраттар 
мен сармұраттардың аралас қоныс тепкендігі айтылады477. Соған 
қарағанда, Мұрат ру бөліміндегі алты ру тармағы үш топқа 
бөлінген сияқты. Бірінші топ - әлмәмбеттер, екінші топтағылар 
– қарамұраттар, оларға – Мәмбет пен Үкібас ұрпақтары жатқан. 
Үшінші топ – сарымұраттар, олар – Мырзамбет пен Үмбет 
ұрпақтары.

Өкінішке орай, Үмбет пен Таубұзар тармағының тарқатылуы 
туралы мәліметтер қолымызға түспегендіктен, біз, оларды тарқата 
алмадық.

Мойын ру бөлімінің шежіре тарқатылымын аяқтай келе, біз, 
бұл бөлімге жататын тармақтар мен аталықтардың, аталар мен 
әулеттердің қалай өрбитіндігіне, қалай тармақталатындығына 
көзімізді жеткіздік. Кейбір тармақтардың тааралуы қазіргі 
ұрпақтарға дейін жеткізілсе, кейбір аталықтардың тарқатылуы 
толық болмады. Ал кейбір аталардың атаулары аталынды да, 
тарқатылуы материалдарды болмауы себепті өрбітілмеді.

Жалпы алғанда, бұл ру бөлімінің көп өсіп, кең таралғандығына 
көзімізді жеткіздік.

Енді осы ру бөлімінен шығып, бүкіл елге, алты алашқа есімдері 
белгілі болған тарихи тұлғаларды атап өтелік.

1. Аралбай батыр – жоңғарлармен соғыста қол бастаған 
батыр болған. Шығу тегі: Алтай – Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – 
Аралбай батыр.

475 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 127-б.

476 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 155-б.
477 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 186-б.
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2. Байтоқа - әрі би, әрі шешен болған. Шығу тегі: Алтай – 
Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – Аралбай – Байтоқа (анасының аты 
- Таңсұлу).

3. Тұрсынбек шешен. Шығу тегі: Алтай – Мойын – Рақпанғұл 
- Әлібек – Аралбай – Жоламан – Жантелі – Мәме – Жидебай – 
Тұрыснбек.

4. Алшағыр - өз заманында батыр болған. Шығу тегі: Алтай 
– Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – Сармантай – Ерназар – Алшағыр.

5. Алдажұман – ел аузындағы әңгімеге қарағанда алдына 17 
мың жылқы біткен атақты бай болған. Шығу тегі:  Алтай – Мойын 
– Рақпанғұл - Әлібек – Сармантай – Алдажұман (анасының есімі – 
Тотия).

6. Ешмұхамбет қажы – Абайдың әкесі Құнанбаймен бірге 
алғашқылардың бірі ретінде қажылыққа барған. Шығу тегі: 
Алтай – Мойын – Рақпанғұл - Әлібек – Сармантай – Алдажұман – 
Қошқарбай – немересі Ешмұхамбет.

7. Бекбау батыр – Бөкей Ордасының ханы Жәңгірмен 
замандас, әрі сыйлас болған, жеті әйел алған. Одан тараған 
ұрпақтар 15 ауыл болып отырған. 1931-1933 жылғы ашаршылықта 
Бекбау батырдың ұрпақтары қатты қырылған.

8. Жиенәлі батыр – Абылай ханның аруақты батыры болған. 
Шығу тегі: Алтай – Мойын – Мұрат - Әлмәмбет – Бегайдар – 
Төлебай (Салия анадан туған) – Жиенәлі батыр.

9. Жапалақ батыр. Шығу тегі: Алтай – Мойын – Мұрат - 
Әлмәмбет – Жылқайдар – Бердіс – Жапалақ батыр.

10. Ғабиден Мұстафин (29.11.1902 – 20.01.1984) – Қазақстанның 
халық жазушысы, Қазақстан Ғылым Академиясының корреспондент 
мүшесі (1958 ж.). Шығу тегі: Алтай – Мойын – Мұрат - Әлмәмбет 
– Бегайдар – Елібайдан тарайды.

11. Жұмабек Тәшенов (20.03.1915 – 18.11.1986) – мемлекет 
және қоғам қайраткері. 1955-1960 жылдары Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесі Төралқасының төрағасы, 1960-1961 жылдары Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарған. 
Ол Қазақстанды басқарған жылдары қазақ мемлекетінің 
территориясының тұтастығын сақтап қалды. Мысалы, 
Маңқыстауды Түрікменстанға, Тың өлкесіне біріктірілген 
Қазақстанның солтүстік облыстарын Ресейге, Оңтүстік 
Қазақстанның мақталы аудандарын Өзбекстанға беруге қарсы 
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шыққан. Қазақ жерінде ядролық жарылыстар жасауға қарсылық 
білдірген. «Қазақ әдебиеті» газетін жабудан, «Социалистік 
Қазақстан» газетін «Казахстанская правда» газетінің аудармасы 
етіп шығарылу қаупінен қорғап қалған. Шығармашылық одақтар 
өкілдеріне үй-пәтер бергендігі үшін Алматының ортасында «қазақ 
ауылын» құрды деп айыпталған. «Ұлтшыл»  ретінде кінә тағылып, 
Н.С. Хрущевтің нұсқауымен қызметінен босатылған. Жұмабек 
Ташеновтың арғы ата-бабалары ел бірлігін, жер тұтастығын 
найзаның ұшымен, қылыштың жүзімен қан төге қорғаса, өзі 1955-
1961 жылдары 7 жыл бойы қазақ елінің әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени дамуына басшылық жасай отырып, Орталықтың 
(Мәскеудің) Қазақстанды бөлшектеу, қазақ жерлерін көршілес 
республикаларға беру жөніндегі жобасына қасқайып қарсы тұрды. 
Ол мұның арты неге барып соғарын білді де, саналы түрде елдің, 
халықтың, жердің, мемлекеттің мүддесін өз мүддесінен жоғары 
қойды. 

Оның шығу тегі: Алтай – Мойын – Сарша – Қареке аталығы.

Кенжеғара ру бөлімі

Кенжеғара – Алтай руындағы жетінші ру бөлімі. Ел аузындағы 
тарихи әңгімелер мен шежірелік материалдардың бірінде 
«Кенжеғара Алтайдың бесінші әйелінен – қалмақ қызынан туған» 
делінсе, екінші бір материалдарда «... Аққоян өлген соң, Піспекбай 
Алтайға тағы бір қызын берген. Мұнан туған Мойын. ... Бұл тоқал 
Мойынды туған соң қалмаққа олжа болып, жау қолына түсіп 
кеткен. Нұрбайдан басқасы қалмаққа барады дейсің бе? Нұрбай 
барып алып келген. Тоқал қалмақтан екі қабат келіп, ер ұл тапқан. 
Алтай бабамыз: - “Кенжеқарам” деп айтқандықтан Кенжеқара 
аталып кеткен. Қалмақ Алтайдың ішінде мұнан да ұрпақ бар. 
Бұл күнге шейін Кенжеқара атанады»478. І.Ісләмұлы: «Алтайдың 
қарашаңырағы Кенжеғарада қалған», - деп, ата жолы бойынша 
Кенжеғараның Алтай ұлдары ішінде ең жасы екендігін тағы да 
көрсетеді479.

478 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 160-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. - 26-б.
479 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 160-б.
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Кенжеғара бөлімінің шежіресіне қатысты мәліметтер өте 
аз. Тек «Алтай шежіресі» атты шежіре-кітапта ғана біршама 
материалдар кездеседі. Біз, сол материал мен ХХ ғасыр басындағы 
статистикалық жинақ материалдарына сүйеніп, ру бөліміндегі 
тармақтар мен аталықтарды, аталар мен әулеттерді анықтап 
көрсетелік. 

Кенжеғара ру бөлімі өз ішінде – Көрпе, Түлкі, Боран, Сары 
және Жауғашты атты бес тармаққа бөлінеді480. Алғашқы төрт 
тармаққа негіз болған төрт ұл – Кенжеғараның бірінші әйелінен, 
ал кенже ұл – Жауғашты – екінші әйелден туылған481. Біздің 
қолымыздағы материалдар тек Жауғашты тармағының ғана 
тарқатылуын баяндайды. Ал алғашқы төрт тармақты біз, атап 
өтеміз де, материалдардың болмауы себепті шежірелік таралымын 
тарқата алмаймыз. Тек қана осы төрт тармақтың жалпы атауының 
«Қаратоп» деп аталғандығын ескертіп өтеміз482.

Жауғашты тармағы өз ішінде – Амалдық, Тәңірқұл және 
Шақа атты үш аталыққа бөлініп, Амалдықтан – Дәует, Төлек, 
Мұсылман атты аталар өсіп шығады483. Осы аталар ішінде 
Дәуеттің ғана шежіресі тарқатылған. Дәуеттің бірінші әйелінен 
– Меңдібай, Айтуған, Байтуған, Күнтуған, Соңтуған; екінші 
әйелінен – Боранқұл, Тәңірқұл, Мергенқұл, Жайылмас, Жаңабай 
атты ұлдар туылып, олар он бір әулетке негіз қалайды484. Ал 
олардан жиырмадан астам ру бұтақтары тармақталып, одан әрі 
жалғасын табады. 

Енді ХХ ғасыр басындағы статистикалық материалдарға 
назар салсақ, онда кенжеғаралардың Ақмола уезінің Шерубай-
Нұра болыстығына жататын № 10-әкімшілік ауылда тұрғандығын 
көреміз. Ондағы 26 шаруашылық ауылдың бәрінде осы ру бөлімінің 
отбасылары тұрған екен. Жалпы саны – 991 адам485.

Осы материалдардың мәліметтерін шежірелік мәліметтермен 

480 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 156-б.
481 Бұл да сонда, – 156-б.
482 Бұл да сонда, – 160-б.
483 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 156-б.
484 Сонда, – 156-159-б.
485 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 214-
218-б.
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салыстыру арқылы біз, шаруашылық ауылдарды басқарған бірнеше 
ақсақалдың шығу-тегін анықтадық. Олар: 8-ауылды басқарған 
Қылбай Бәзілұлы486, оның шығу тегі мынадай: Алтай – Кенжеғара 
– Жауғашты – Амалдық – Дәует – Соңтуған – Қожакелді – Бәзіл 
– Шындыбай – Қылбай487. 11-ауылды басқарған – Бармантай 
Болтайұлы488, оның шығу тегі: Алтай – Кенжеғара – Жауғашты – 
Амалдық – Дәует – Меңдібай – Болтай – Бәрментай489. 15-ауылды 
басқарған – Жәңгір Жидебайұлы490. Оның шығу тегі: Алтай – 
Кенжеғара – Жауғашты – Амалдық – Дәует – Айтуған – Жидебай 
– Бақай – Жәңгір491.

Кенжеғара ру бөлімінің шежіресі жөнінде сөзімізді аяқтай келе, 
бұл бөлімнің шежіре тарқатылымы толық емес, материалдары 
жинақталмаған дейміз.

Арғын

Мейрамсопы

Қуандық

Алтай

Кенжеғара

Көрпе  Түлкі  Боран  Сары  Жауқашты

    Амалдық Тәңірқұл Шақа

  Дәует  Төлек  Мұсылман

486 Сонда, – 214-б.
487 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 158-б.
488 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. Т. ІІІ-й. – 214-б.

489 Ісләмұлы І. Алтай шежіресі. – 157-б.
490 Сонда, – 218-б.
491 Бұл да сонда, – 157-б.
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  Меңдібай
  Айтуған
 І Байтуған
  Күнтуған
  Жантуған
  Соңтуған
  Боранқұл
  Тәңірқұл
 ІІ Мергенқұл
  Жайылмас
  Жаңабай 

 
Біз, міне, Арғынның «Бес Мейрам» тобындағы ең ірі рулар 

бірлестігі – Қуандықтың ғылыми түрдегі шежіресін аяқтадық. 
Қуандықты құраған алты ру – Ағыс, Қалқаман, Темеш, Бөрші, 
Қарпық және Алтай руларының әрқайсысына жеке тоқталып, дерек 
түрлерінің мәліметтеріне негіздей келе, ең алдыменен, мынадай 
мәселелерге жауап беруге тырыстық. 

Біріншіден, әр руға негіз болған тұлғаның шығу-тегін, оның 
рулық жүйедегі алатын орнына назар аударылды. 

Екіншіден, әр рудың өз ішінде қанша бөлімге, олардың қандай 
тармақтарға таралатындығына, ал тармақтардың аталықтарға, 
аталықтардың аталарға, аталардың әулеттерге қалайша жіктеле-
тіндігіне ден қойылды.

Мүмкіндігінше, біз, ру шежіресін таратуда сол рудың қазіргі 
өкілдерінің 7-8 аталарына дейінгі буынына жеткізуге тырыстық. 
Шежірелік материалдары жақсы сақталған руларда, мысалға, 
Алтай руының шежіресінде ойымызды жүзеге асыра алдық. Ал 
мәліметтер аз болған жағдайда кейде тармақтармен, аталықтармен 
шектелуге тура келді.

Үшіншіден, ХХ ғасыр басындағы статистикалық зерттеулер 
жинағындағы мәліметтерге сүйеніп, ауылдарды басқарған 
ақсақалдардың кейбіреулерінің аты-жөнін келтірдік. Ал 
кейбіреулерімен сәйкес келіп жатқандықтан, атап өттік. 
Ондағы ойымыз – қолданып жатқан ресми деректер мен қазақ 
шежірелеріндегі мәліметтердің дұрыстығын дәлелдеу және аты-
жөні аталған ақсақалдардың қазіргі ұрпақтары ата-бабаларын 
білетін дегеніміз.

Төртіншіден, шежірені жазу барысында әр рудан шығып, 
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есімдері бүкіл елге танымал болған тарихи тұлғаларды әр рудың 
шежіресінің соңында беруге тырыстық.

Бесіншіден, әр рудың шежіресіне сипаттамадан соң, ру 
тармақтары мен аталықтарының, аталары мен әулеттерінің 
таралымы кесте түрінде берілді. Бұл оқырмандар үшін өте тиімді 
деп ойлаймыз.

Ал енді нақты рулар жөнінде айтар болсақ, ата жолы бойынша 
Қуандықтың ең кішісі саналатын Алтай руының шежіресі жақсы 
орындалды. Рудың шежірелік материалдары басқа руларға 
қарағанда жақсы жинақталған және тәуір сақталған. Алтай 
руының сан жағынан алғанда өте көп екендігіне көзімізді жеткіздік. 
Сондай-ақ бұл рудан шыққан батыр да, бай да, ақын да, жыршы да 
өте көп. Біз олардың бәрін атап өттік деп айта алмаймыз.

Алтай руынан кейін Қарпық руының шежіресі де біршама тәуір 
қарастырылды. Рудың үш бөлімін жеке-жеке талдап көрсетуге 
тырыстық.

Ағыс, Қалқаман, Темеш, Бөрші руларының таралымы Алтай, 
Қарпық руларының тарқатылуындай болмады. Олардың шежіресіне 
қатысты материалдар аздау болғандықтан, біз тек олардың негізгі 
бөлімдері мен тармақтарын, аталықтарын ғана бере алдық.

Жалпы, қорыта келе айтарымыз, әрбір оқырман осы шежіре 
арқылы өзінің арғы-бергі ата-бабаларын тауып қуанып жатса, 
өздерінің шығу-тегін біліп жатса, өздерінің кім екендігін сезініп 
жатса, онда біздің шежіре жазудағы көп мақсатымыздың бірі 
орындалған деп білеміз.

§ 2. Сүйіндік рулар бірлестігі немесе тайпасы
 
Сүйіндік – Арғынның Бес Мейрам тобындағы Қуандықтан 

кейінгі екінші рулар бірлестігіне жатады. Біз бұған дейінгі 
Қуандық рулар бірлестігіне сипаттама бергенімізде Қуандықпен 
қатар Сүйіндіктің де шығу туралы айтып өткенбіз. Оның бәрін 
қайталап жатпай, тек қысқаша түрде айтып өтсек. Мейрамның 
Нұрфая (Нұрфия) атты бірінші әйелінен Қуандық пен Сүйіндік 
туылған. Нұрфаяның жеңгесін екінші әйелі етіп алған Мейрам, 
одан – Бегендік пен Шегендікті көреді. Ал Нұрфаяны төркінінен 
алып келгенде, түйе жетектеп еріп келген қыз – Қарқабатты – 
үшінші әйелі етіп, ол Болатқожа (Қаракесек) атты ұлды дүниеге 
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алып келеді.
Тарихи шежірелер бойынша Мейрам ертерек қайтыс болып, 

оның мал-жанына Нұрфая бас болып қалады. Бір жетім баланы 
асырап алып, оны Олжакелді деп атайды да, өз ұлдарымен бірге 
бағып-қағады. Ақылды ана Сүйіндікке, Бегендікке, Шегендікке 
және Олжакелдіге өз қолынан әйелдер алып беріп, еншілерін беріп 
төрт ауыл ел қылады. Бегендіктен – Қозған, Шегендіктен – Қақсал, 
Олжакелдіден – Қаржас туылған.

Осы үш атаның ұлдары Сүйіндік ұрпақтарымен бірігіп, тарихта 
төртуыл (негізінде төрт ауыл деген сөзден шыққан) атанады492. Бұл 
дерек мәліметтері Төртуыл атауының шығуы және оның құрамына 
енген төрт ру туралы бір ғана нұсқаны көрсетеді. 

Біз төменде орыс деректеріндегі мәліметтерге сүйеніп, Төртуыл 
атауының шығуы мен оған енген рулар жөніндегі пікірімізді 
білдірмекшіміз.

Бұған дейінгі Қуандық рулар бірлестігіндегі руларды 
қарастырғанымызда, олардың жазба деректерде алғаш рет қай 
кезден бастап кездесетіндігіне назар аударғанбыз. М.Тевкелевтің 
1748 жылғы Орта және Ұлы жүз руларына сипаттамасынан 
Қуандық атауын кездестірмесек те, оның құрамындағы Алтай, 
Қарпық, Ағыс, Қалқаман, Бөрші және Темеш руларының 
атауларының аталатындығына көз жеткізген болатынбыз. 
Міне, сол сияқты, Сүйіндік атауы да орыс тіліндегі ешбір жазба 
деректерде ұшыраспайды. Оның есесіне, 1748 жылдан бастап 
Арғын құрамындағы 16 рудың бірі ретінде Төртуыл атауы алғаш 
рет кездеседі493. 1762 жылғы П.И.Рычковтың еңбегінде Арғын 
тайпасы  тоғыз руға бөлінеді делініп, оған – Шақшақ, Саржетім, 
Қарауыл, Қаракесек, Қанжығалы, Атығай, Тарақты және Төртуыл 
рулары енгізілген494. 1803 жылғы Орынбор әскери губернаторы 
князь Г.С. Волконскийдің материалында Төртуыл рулары жалпы 
арғындардың арасында аталып өтілсе495, А.И. Левшиннің еңбегінде 

492 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.; Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық 
шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 3. 2006 наурыз. – 20-б.

493 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). – Алма-Ата, 1961. -407-б.

494 Топография Оренбургской губернии. Сочинение П.И.Рычкова 1762 года. 
– Оренбург, 1887. - 103-б.

495 Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828 гг.). Т. ІҮ. – М.-Л., 
1940. Приложение №4. – 512-513-б.
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Төртуыл  руы Арғынның он сегіз, атап айтсақ, Қаракесек, Қарауыл, 
Саржетім, Шақшақ, Атығай, Қанжығалы, Бәсентин тайпаларымен, 
Алтай, Қарпық, Ағыс, Қалқаман, Ағыс руларымен, сондай-ақ 
Қозған және Көкшал руларымен қатар айтылады496. В.В. Радлов та 
А.И. Левшин секілді Төртуыл руын Арғынның басқа руларымен 
бірге атайды497. 

Н.А. Аристовтың материалдарында Баянауыл округін Төртуыл 
руының мекендегені көрсетіліп, оның құрамына енетін Күлік-
Қаржас, Сатылған, Алтынторы, Күлік, Айдабол, Ақбура, Тұлпар, 
Қабылан, Орманшы, Қақсал және Қозған ру бөлімдерінің атаулары 
келтіріледі498. 

Осылайша, ХХ ғасырдың басына дейінгі орыс деректері мен 
орыс зерттеушілерінің еңбектеріндегі шежірелік материалдарда 
Сүйіндік рулар бірлестігі атауының орнына, Төртуыл рулар 
бірлестігі атауының пайдаланғандығын байқаймыз. Ал, ХХ 
ғасырдың басындағы материалдарға сүйенсек, онда Арғын ішіндегі 
көп ру-тайпалармен бірге, Сүйіндік атауы нақты айтылады. 
Мысалы, Г.Н. Потанин: «Мейрамсопының ұлдары: Қуандық, 
Сүйіндік, Бегендік, Шегендік, Қаракесек... Сүйіндіктің ұлдары: 
Оразгелді, Сұғыншы... Қуандық, Сүйіндік – Мейрамсопының 
бірінші әйелінен туылған, Бегендік, Шегендік кіші әйелден, 
Қаракесек күңнен туылған.  ...Оразгелдіден көп ұрпақ тарамады, 
бүкіл Сүйіндік руы Сұғыныштан тарайды...»499, – деп жазады. 

ХХ ғасыр басында Ақмола, Павлодар уездерінде жүргізілген 
статистикалық зерттеу жұмыстарының материалдарындағы 
Төртуыл атауы аталмай, Сүйіндік атауы жиі кездесіп отырады500. 

496 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей (под общей редакцией академика М.К. Козыбаева). – Алматы, 1996. -290-б.

497 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого К.Д. 
Цивиной и Б.Е. Чистовой. – М., 1989. -111-б.

498 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. –СПб., 1897. - 104-б.

499 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
// Живая старина. – Петроград, 1917. – 57, 62-б.

500 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. – 126, 131 
-б.; Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработанные 
экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. – Воронеж, 1903. Родовые схемы киргиз 
Павлодарского уезда. – 76-б.
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Енді жоғарыда келтірілген орыс деректеріндегі мәліметтерге 
талдау жасай келе, төмендегідей қорытындылар жасаймыз. 

Біріншіден, Төртуыл атауы тек қана Сүйіндіктің құрамындағы 
руларға қатысты болған. Егерде Төртуыл құрамына Бегендік, 
Шегендік рулары енгізілсе, онда М.Тевкелевтің материалынан 
бастап, ХХ ғасыр басына дейінгі орыс деректерінде Қозған, 
Қақсал рулары айтылмаған болар еді. Олардың жеке рулар 
ретінде Арғынның басқа да руларымен қатар айтылуы, олардың 
Төртуылдан бөлек екендігін көрсетеді.

Екіншіден, қазақ шежірелерінде Сүйіндікті, Бегендікті, 
Шегендікті және Олжагелдіні біріктіріп, Төртуыл атандыру кейінгі 
кездерде пайда болған. 

Төртуыл атауы тек Сүйіндік руларына ғана қатысты болса, онда 
оған қандай рулар енген деген сұрақ кімді болса да мазалайтыны 
анық. Олай болса біз, төменде осыған жауап беріп көрелік. 

Шежіреші С. Бөкішұлы Төртуыл руының арғы тегі Сүйіндік, 
Суғыншы, Мәжік және Шоманақ аталарынан таралады деп 
жазады501. Жалпы алғанда, бұл пікір дұрыс секілді, бірақ та 
мұндағы Төртуылға енген төрт ру нақты көрсетілмеген. Мысалы, 
Сүйіндіктің өзі бір рулық бірлестік, Суғыншы оның бір бөлімі, 
Мәжік жеке ру да, Шоманақ Суғыншы секілді бірлестіктің бөлімі. 
Біз, шежіреші Т.А. Еңсебаевтың пікірін дұрыс деп есептейміз. 
Ол өз ойын: «Мейрамсопының бәйбішесі Алшын Құдыс бидің 
қызы Нұрфаядан – Қуандық, Сүйіндік туады. Сүйіндікке – Мәжік, 
Жанболды, Құлболды, Жолболды, Қаржас аталары жатады. Соңғы 
төртеуі Төртуыл деген атпен бірігіп, Сыр бойынан ХVІІІ ғ. 30-
жылдарында Сарыарқаға қоныс аударған. Төртуылдың ұрпақтары 
ХІХ ғасырда сегіз болыс ел болып, Павлодар уезінің Баянаула 
өңірін мекендеген»502, – деп негіздейді. Жалпы біз, Сүйіндік 
ру бірлестігінен тарайтын нақты руларды қарастырғанымызда, 
деректердің бәрі, оның ішінде қазақ шежірелері де Сүйіндікте бес 
рудың болғандығына көз жеткізгенбіз. Олар – Сүйіндіктің Суғыншы 
бөліміндегі Шоманақ (Шуманақ) тармағына жататын Жанболды, 
Құлболды, Жолболды рулары, Суғыншының келесі бір тармағы 
Мәжік руы (Малай мен Жәдігер аталары) және Сүйіндіктің 

501 Бөкішұлы С. Арғын-Қуандық шежіресі // Қазақстан әйелдері. № 3. 2006 
наурыз. – 21-б.

502 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – Павлодар, 2004. – 39-б.
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Олжагелді атты бөлімінен тарайтын Қаржас руы. Бұл бес рудың 
бірі – Мәжік руы М.Тевкелев материалдары жазылғанға дейін 
Сүйіндіктің басқа руларынан бөлініп, Ұлытау, Арғанаты өңірінде 
өмір сүрсе, онда жергілікті жерде қалған Сүйіндіктің төрт руын 
жергілікті халық жалпылама түрде «Төртуыл» деп атап кеткен. 
Осы атау кейіннен М.Тевкелевтің де мәліметіне одан кейінгі орыс 
зерттеушілерінің материалдарына негіз болып енеді. 

Кесте түрінде көрсетсек, Сүйіндік құрамына енетін Төртуыл 
рулары былайша көрініс береді.

    Сүйіндік

 Суғыншы (Жолбике)     Олжагелді

  Шоманақ   Мәжік  Қаржас

Жанболды Құлболды Жолболды Малай  Жәдігер

Сүйіндік руларының Арғын құрамындағы рулармен бірге 
ортақ ұраны «Ақжол» екендігін біз бұған дейін атап өткенбіз. 
Ал, олардың жеке рулық ұраны – «Төртуыл» деп аталады503. Бұл 
атаудың қайдан шыққандығын бұл жерде түсіндіріп жатуды артық 
деп санаймыз.

Енді қазақ халқының төл шежіресіндегі материалдар 
бойынша Сүйіндіктің қалайша жіктелетіндігіне де назар салып 
көрелік.  

Қазақ шежіресі Сүйіндіктің тарқатылуын былайша баяндайды: 
Мейрамның ұлдарының бірі Бегендік ерте қайтыс болып, оның 
әйелін Сүйіндік алады. Ол әйелдің Бегендіктен бір баласы болған 
екен. Есімі – Оразгелді. Сүйіндіктен ол әйел Суғыншы атты бір 
ұл табады. Сүйіндік Оразгелдіні өсіріп, әйел алып береді де, 
енші шығарады. Ол өсіп-өніп, ұрпақтары Бегендік атанады. 
Ал Суғыншыдан Шоманақ (Шуманақ) және Мәжік атты екі ұл 
тарайды. 

Шоманақтан – Жанболды, Құлболды және Жолболды атты үш 

503 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
// Живая старина. – 59-б.
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ұл, Мәжіктен – Малай мен Жәдігер атты екі ұл туылған. Шоманақ 
қайтыс болғанда кіші ұл – Жолболды анасының емшегінде екен. 
Жесір әйелді жас баласымен Сүйіндіктің асырап алған баласы 
Олжагелдіден туған – Қаржас алады. Қаржас та Жолболдыға 
жақсы қарап, ер жеткізеді, әйел алып еріп, бөлек шығарады. Үйлі-
баранды болғаннан кейін Жолболды өзінің туған бауырларын 
тапқан. Құлболды балаларынан зорлық көре бастаса, Қаржас 
пен Жолболды біріге бастайды504. Осы айтылған мәліметтерді 
ру-тайпалық жүйе бойынша түсіндірер болсақ, онда Сүйіндік ру 
бірлестігі екі бөлімге бөлінеді дейміз. Бөлім атаулары: Суғыншы 
және Олжагелді. Суғыншы бөлімі Шоманақ және Мәжік атты 
екі тармаққа бөлінеді де, Шоманақтан – Жанболды, Құлболды, 
Жолболды рулары, Мәжіктен – Малай, Жәдігер рулары тармақталып 
шығады. Ал Олжагелдіден – Қаржас руы шығып, ол өз ішінде 
бірнеше атаға жіктеледі.

Осылайша, Сүйіндіктің негізгі руларын аяқтауға 
болар еді, бірақ та ХХ ғасыр басындағы Павлодар уезінде 
жүргізілген статистикалық жинақтың материалында сондай-ақ, 
Ж.Бейсенбайұлы құрастырған шежіре-кестеде Сүйіндіктен – 
Тоқшора атты үшінші бір бөлімнің бар екендігі айтылады505. 

Тоқшора өзі үш атаға дейін жалғыздан өседі де, төртінші атада 
ғана көбейе бастайды. ХХ ғасыр басында олар Павлодар уезінің 
Ақсу болыстығындағы бірнеше әкімшілік ауылдарында қоныс 
тепкен506.

Сүйіндік ру бірлестігінің қанша бөлімге бөлінетіндігі жөнінде 
жоғарыда келтірген деректерді саралай келе, біз, бұл ру бірлестігін 
үш бөлімге жіктеледі деп есептейміз. Олар: Суғыншы, Олжагелді 
(Қаржас) және Тоқшора бөлімдері. Келесі беттерден бастап біз, 
осы аталған үш бөлімнің рулары мен оның тармақтарын жеке-жеке 
қарастырып, сипаттама беруге тырысамыз.

504 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 19-б.
505 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 76-б.

506 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда.54-62 
-б.;  Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 76-б.
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           Сүйіндік

 Суғыншы   Олжагелді  Тоқшора

Суғыншы бөлімінің рулары

а). Жанболды руы

Сүйіндік рулар бірлестігіндегі Суғыншы бөлімі Шоманақ 
және Мәжік деп екі топқа бөлінеді. Ал Шоманақ тобы өз ішінде 
Жанболды, Құлболды және Жолболды (Орманшы) атты үш 
рудан тұрады.  

Қазақ шежіресі бойынша Жанболды – Шоманақтың үш ұлының 
үлкені. Бірақ бұл ру онша көп өсіп-өнбеген. М.Ж. Көпейұлы: «...
Құлболдымен туысқан Жанболды өспегендіктен, бұл күнге шейін 
Жанболды атымен аталады», - деп жазған507. Бұл ойды Г.Н. Потанин 
да қолдайды508. Біз, осы рудың тармақтары мен аталықтарына 
қатысты материалдарды іздеу барысында, жазушы, әрі шежіреші 
Медеу Сәрсекеевтің «Тарақты және Қаракесек шежіресі» атты 
кітабында Жолболдының бір тармағы – Шөптеміс руына қатысты 
материалдар кездестірдік509. Автор Шөптеміс руы  туралы әртүрлі 
пікірлерді талдай келе, мынадай тұжырымға келеді: «Абыралы 
ауданында Шөптеміс деген екі старшын ел болған. Олар өздерін 
Сүйіндікпіз, оның ішінде Айдаболдың Аққозы деген бел баласынан 
– Бекайдар – Жанайдар – Суғыншы – Ыстықмұрт» өрбіген деседі. 
Алайда, Сүйіндік шежірелерінде, яки Аққозы ұрпақтарында бұл 
аталар аталмайды. (Суғыншы болса, Сүйіндіктің бел баласы, 
Айдболдың неменесі емес, үлкен атасы...).

Сондықтанда біз, Істікмұрт – Мірет (оның жұртқа 
танымал лақап аты – Шөптеміс) Айдабол емес, «Сүйіндік – 
Суғыншы – Шоманақ – Жанболды...» таралымын ұсынамыз»510. 
Біз де М.Сәрсекеевтің пікіріне қосыла отырып, ХХ ғасыр 

507 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 19-б.
508 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 

// Живая старина. – 62-б.
509 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – Алматы, 1995. – 259-

261-б.
510 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі.  – 259-260-б.
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басында Қарқаралы уезінде жүргізілген зерттеу жұмыстарының 
материалындағы: «Шөптеміс – Ыстықмұртқа тұрмысқа шыққан 
Байбөрінің қызынан туылған» деген түсіндірмені алға тартамыз511. 
Бірақ, бұл түсіндірмеде Істікмұрт – Айдабол руынан деп көрсетіледі. 
Мұның қате екендігін және дұрысы – Істікмұрттың Жанболдыдан 
тарайтындығын жоғарыда М.Сәрсекеев айтып өткендіктен, біз, 
оған тоқталмаймыз.

Енді қолымыздағы деректерге сүйеніп, осы Шөптеміс руының 
шежіресін тарқаталық. Алдыменен, бір-екі ауыз сөзімізді осы 
рудың шежірелік материалдарына арнап көрейік.

Бірінші дерек, ол – Қарқаралы уезінде жүргізілген зерттеу 
жұмысының материалындағы ру-тайпалық кестелер. Бұл 
кестеде Шөптемістен таралатын төрт тармақ, олардан таралатын 
Тәңірберген, Тоғызбай, Ақан және Рысқұл аталықтары көрсетілсе, 
осы жинақтың әр ауыл бойынша жүргізілген статистикалық 
таблицасында осы аталған аталықтардың орналасуы, үй саны мен 
жан саны, ауыл басқарған ақсақалдары туралы айтылады512. 

Келесі дерекке – «Қазақ шежіресі хақында» атты еңбектегі 
материалдар жатады. Онда авторлар Шөптемісті – Арғынның 
Қаракесегіндегі Бошанның ұлдарының бірі – Байбөріден таратады 
да, «Шөптеміс – Байбөрінің Айдабол руына ұзатылған қызынан 
туған бала. Қызы қайтыс болғаннан кейін Шөптемісті бауырына 
басады»,- деп түсініктеме береді513. Бірақ мұнда Шөптеміс руының 
атауы аталғанымен, шежірелік тарқатылымы берілмейді.

Шөптеміс руының шежіресіне қатысты үшінші дерекке – 
М.Сәрсекеев шежіресіндегі материалдар жатады. Мұнда автор ел 
арасынан жинаған материалдар негізінде Шөптемістің Тілеу атты 
ұлынан тараған аталардың шежіресін береді514.

Көрсетілген дерек мәліметтерін бір-бірімен салыстыру 
барысында біз, бірінші мен екінші дерек мәліметтерінде ұқсас 

511 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 104-105-б.

512 Сонда, – 105 б.; Поаульные таблицы Каркаралинского уезда. – 422-426-б.
513 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. 

(Құрастырған Ә.Пірманов). – 165-б.
514 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі.  – 260-261-б.
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жерлері мен сәйкес келмейтін, тіпті қайшылықты тұстары бар 
екеніне көз жеткіздік.

Біз оларды анықтап, мәліметтерді бір-бірімен толықтыру 
арқылы Шөптеміс руының шежіресін төмендегіше бердік.

Шежіре бойынша, Жолболдының бір ұлы – Көшімқұл, одан 
Істікмұрт, ал одан Мірте, Базаргелді және Базар таралады515. 
Ал статистикалық жинақ материалындағы рулық шежіреде 
Шөптемістен – Сарытұрсын, Мірет, Боқай және Әбіл атты 
төрт атаның таралғандығы көрсетілген. Біз, бұл жерде жоғарыда 
айтылған шежірелік материалдардың мәліметтерін бір-бірімен 
салыстыра келе, М.Сәрсекеевтің нұсқасын негізге аламыз. 
Ол бойынша Жанболдыдан – Көшімқұл, одан Істікмұрт, одан 
Мірте (Мірет), Базаргелді және Базар таралады. Ал Міртеден – 
Сарытұрсын, Боқай және Тілеу шығады. М.Сәрсекеевтің дәлелдеуі 
бойынша, Мірет пен Мірте бір адам, ал олардың лақап есімі – 
Шөптеміс. Шөптеміс атауы қазақ шежіресінде және ел аузында жиі 
айтылатындықтан, біз одан әрі осы рудың атын жазарда Шөптемісті 
қоладанамыз да, Мірте атауын жақша ішінде береміз. 

Шөптемістен (Міртеден) таралатын алғашқы аталық – 
Сарытұрсын. Бұл аталықтың қалай жіктелетіндігі жөнінде 
қолымызға ешқандай шежірелік материалдары түспегендіктен, 
оның аталары мен әулеттері бізге белгісіз. Олар ХІХ ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасыр басында Семей облысы, Қарқаралы уезі, 
Дегелең болыстығындағы №8-әкімшілік ауылға қарасты 24-, 29-
37-шаруашылық ауылдарда тұрған. Оларда Бітім Молдаұлы (24-
ауыл), Делебембай Сәлімбайұлы (33-ауыл), Ырғыз Бөрібайұлы 
(34-ауыл), Бегімбай Жұмағұлұлы (35-ауыл), Мысбай Жүзбайұлы 
(36-ауыл) және Тықыбай Мыңжасарұлы (37-ауыл) ақсақалдар 
болып, билік жүргізеді. №8-әкімшілік ауылдағы сарытұрсындар 
саны сол кезде 152 адам болған516.

Шөптемістен (Міреттен) таралатын келесі аталық – Боқай 
аталығы. ХХ ғасыр басында Семей облысы Қарқаралы уезі 
бойынша жүргізілген статистикалық зерттеу материалдарындағы 

515 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі.  – 260-б.
516 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Каркаралинского уезда. – 
426-427-б.
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рулық кестеде Шөптемістен Боқай, Боқайдан – Еспенбет, 
ал одан Ақан әулеті шығатыны көрсетіледі517. Одан әрі бұл 
әулеттің қалайша тарқатылатындығы бізге белгісіз. Ал 
олардың орналасуы мен санына келсек, ақандар осы Қарқаралы 
уезі Дегелең болыстығының №7-әкімшілік ауылдың 15-29-
шаруашылық ауылдарында мекен еткен. Жалпы саны – 311 адам 
болған518.

Шөптемістен тарайтын келесі аталық – Тілеу аталығы. 
Бүкіл Шөптеміс руы ішінде кең тараған және шежірелері 

біршама сақталған осы аталық. Ресми статистикалық 
материалдар мен қазақ шежірелерінде Тілеу аталығы кездесіп, 
оның жіктелуі баянадалады. Бірақ та осы екі деректе Тілеуден 
таралатын аталардың орындары ауыстырылып, тіпті Тілеуден 
тарайтын Әбіл атасы Тілеуден де жоғары қойылады. Біз бұл 
жерде қазақ шежіресінің мәліметтерін негіз ретінде алып, 
Тілеуден - Әбіл, Абылас және Рысқұл атты үш ру атасы таралады 
деп есептейміз. 

Әбілден – Ізбасар және Тоғызбай атты екі ата шығады да, 
Ізбасар атасынан – Тәңірберген, Есбол, Досбол әулеттері өсіп-
өнеді. 

Тәңірбергеннен – Баубек, Таубек, Тастемір, Жантемір; Есболдан 
– Сарт, Сатан, Базарбай; Досболдан - Өмірзақ, Байұзақ атты әулет 
бұтақтары одан әрі тармақталып кете береді.

Тәңірбергендер де ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасыр басында 
Қарқаралы уезі, Дегелең болыстығындағы №8 әкімшілік ауылда 
тұрады. Олардың саны – 175 адамға жеткен519.

Досбол мен Есбол атаулары шежіреде айтылса да, 
статистикалық материалдарда кездеспейді.

Әбілден таралатын екінші ата – Тоғызбай атасы. Бұл ру 
атасының да таралымы шежіреде айтылмайды. Олар да ХХ ғасыр 
басында Тәңірбергендермен қатар №8-әкімшілік ауылдың 1-9-
және 11-12-ауылдарында өмір сүрген, жалпы саны – 141 адам 

517 Сонда, Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 105-б.
518 Сонда, Поаульные таблицы Каркаралинского уезда. – 422-423-б.
519 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 105-б.; Поаульные таблицы Каркаралинского уезда. – 422-427-б.
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болған екен520.
 Рысқұлдан – Қыстау мен Жайлау аталары шығып, Қыстаудан 

– Арқабай, Жарылқап, Марқаш, Дауылбай әулеттері таралады. 
Арқабай - Өтен және Бармақ; Жарылқап – Масақ, Болат, Оразбай; 
Марқаш – Түйтебай атты әулет бұтақтарына тармақталып кетеді.

Рысқұлдың Жайлау атасы – Қосбай және Серікбай атты 
әулеттерге жіктеледі де, Серікбайдан – Дәрібай және Мұсабек атты 
әулет бұтақтары өсіп шығады. 

ХХ ғасыр басында рысқұлдар Дегелең болыстығының №7- 
әкімшілік ауылына қарасты шаруашылық ауылдарда Ақандармен 
іргелес, көрші отырған. Әкімшілік ауылдың 1-14 ауылдары 
түгелімен рысқұлдар болып, олардың жалпы саны – 223 адам 
болған екен521.

Жалпы алғанда, Шөптеміс руының аталықтары мен аталары 
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басында Семей облысы, 
Қарқаралы уезі, Дегелең болыстығының №7-, 8-әкімшілік 
ауылдарына қарайтын 66 шаруашылық ауылдарда өмір сүрген де, 
адам саны – 1118 адам болған. 

Сондай-ақ Павлодар уезі, Ақпеттау болыстығында да 
Істікмұрттар қоныс тепкен. Біз бұл істікмұрттарды Істікмұрттың 
Базаргелді және Базар аталықтарының ұрпақтары шығар деп 
ойлаймыз. Бұған М.Сәрсекеевтің пікірі негіз бола алады.

№2-әкімшілік ауылдың басым бөлігінде, яғни 211 шаруашылық 
ауылдың он үші істікмұрттар ауылы болып, онда – 542 адам өмір 
сүрген522.  Осы болыстықтың №6 әкімшілік ауылындағы 1-және 
22-шаруашылық ауылында жанболдылар тұрып, жалпы саны – 124 
адамға жеткен523.

Осыменен, Жанболды, оның ішінде Шөптеміс руының 
шежіресі жөніндегі жоғарыда айтқан ой-пікірлерімізді түйіндей 
келе, Жанболды руының шежіресі толық жазылды деп айта 
алмаймыз. Рудың тармақтары белгісіз болып, аталмай қалды. Бір 

520 Сонда, – 422-423-б.
521 Бұл да сонда, – 418-423-б.
522 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского уезда. 
– 38-39-б.

524 Сонда, – 50-51-б.
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ғана Істікмұрттан таралатын Шөптеміс руына тоқталып, оның 
ішіндегі ру аталықтары мен аталары көрсетілді, сондай-ақ олардың 
орналасқан жерлері мен жалпы саны анықталды.

Мейрам → Сүйіндік → Суғыншы  → Шоманақ

 Жанболды

 Көшімқұл

 Істікмұрт

Шөптеміс (Мірте)  Базаргелді  Базар

Сарытұрсын  Боқай    Тілеу

   Еспенбет 

   Ақан

    Абыл  Абылас  Рысқұл

  Ізбасар  Тоғызбай Қыстау  Жайлау 

Досбол  Есбол  Тәңірберген Арқабай Қосбай
      Жарылқап Серікбай
Өмірзақ  Сарт  Баубек  Марқаш
Байұзақ  Сатан  Таубек  Дауылбай
  Базарбай Тастемір
    Жантемір

ХХ ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша, жүргізілген 
статистикалық зерттеу жұмыстарының материалдарында Жанболды 
руының негізгі отбасылары осы уездің Ақпеттау болыстығындағы 
№ 6-әкімшілік ауылда тұрғандығы айтылады524. Біздің қолымызға 
Жанболды руының осы бөлігінің шежіресіне қатысты ешқандай 
материалдар түспегендіктен, біз бұл ру бөлігінің шежіресін тарата 
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алмаймыз. Тек қана статистикалық жинақтың материалдарына 
сүйеніп, ХХ ғасырдың басында бұл руға жататын шаңырақтар 
саны мен жан санын және ақсақалдарын атап өтеміз. 

Павлодар уезі Ақпеттау болыстығы 6-әкімшілік ауылдың 
1-ауылын Жанболды руынан шыққан Жұмабай Ерубайұлы 
басқарған. Ол басқарған ауылда 15 үй, 91 жан болған. Ал, 22-
ауылды басқарған Ақтопыш Жетібайұлы да осы рудан шыққан. 
Ол басқарған ауылда 6 шаңырақ болып, онда 33 адам өмір сүрген. 
Жалпы, барлығы – жанболдылар 21 үй және 124 адам болған 
екен525.  

ә). Құлболды руы

Құлболды руы – Сүйіндік ішіндегі көп тараған ру. Шежіре 
бойынша ол – Шоманақтың үш ұлының екіншісі. Оның үш 
әйелінен алты ұл туып, олар Құлболды руының алты тармағы 
болып есептеледі. Алғашқы үш ұл – Тұлпар, Күлік, Айдабол. 
Бұл үшеуі Құлболдының Мақпал атты әйелінен туылады. Жібек 
атты әйелінен – Ақбура, ал үшінші әйелінен – Қабылан және 
Майлытон деген ұлдар туылады. Құлболды әулие кісі болса керек. 
Ол қартайған шағында бәйбішеден туылған үш ұлына енші бөліп 
беріпті.

Тұлпар

ХІХ ғасырдың ортасындағы орыс зерттеушілерінің 
материалдарында Тұлпар атауы – Төртуылдың ішіндегі көп 
ру бөлімшелерінің бірі ретінде алғаш рет ұшырасады526. ХХ 
ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша жүргізілген зерттеу 
материалдары мен жақында ғана жарыққа шыққан «Көне Көктау, 
байырғы Баянаула байтағының тарихы» атты еңбекте Тұлпардың 

525 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского уезда. 
– 76-б.

526 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. –СПб., 1897. -104-б.
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таралымы туралы тәуір баяндалады527. Осы аталған мәліметтерді 
негізгі дерек ретінде қолдана отырып, біз, Тұлпар тармағын 
жіктелік.

Тұлпар ру тармағы – Дәуетай, Байкүшік, Болат және Сарша 
атты төрт аталыққа бөлінеді. Дәуетайдан жалғыз Құрман атты ұл 
туып, одан – Ақбота, Әйтек, Өмір, Дәулен, Төлеген және Тұрсын 
атты ру аталары өсіп-өнеді. Ақбота атасының өзінен алты әулет 
тармақталып кетеді. Олардың ең кішісі – Жүндібай би әулеті. Одан 
туған үш ұл – Асубай, Шақабай және Жуасбай ХХ ғасыр басында 
Павлодар уезі Қарамолда болыстығының № 7-және 8-әкімшілік 
ауылдарында ауыл басқарады528. 

Байкүшік аталығы - Әйтей және Байжігіт болып екі атаға 
бөлінеді де, Байжігіттен – Қара батыр, Жантай, Аралбай, 
Қуандық әулеттері өседі. Қуандық әулетінен шыққан Сүлеймен 
Көбенқараұлы ХХ ғасыр басында Қарамолда болыстығының № 
8-әкімшілік ауылында ауыл тізгінін ұстаған529. Әтей атасының 
қалайша жіктелетіндігін біле алмадық.

Тұлпар ру тармағының Болат аталығына келсек, одан жалғыз 
Сырымбет туылып, Сырымбеттен – Тілеке, Жоламан, ал шежіренің 
екінші бір нұсқасында Сырымбеттен – Тілек, Жоламан, Жарылғап 
және Түркебай әулеттері таралады делінеді530.

Ал Сарша аталығын деректердің болмауына байланысты тарата 
алмадық.

ХХ ғасыр басында Тұлпар тармағының төрт аталығындағы 
адамдар саны – 1131 адамға жеткен531.

527 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского 
уезда. – 77-б.; Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, 
байырғы Баянаула байтағының тарихы. – Астана, 2005. – 366-368-б.

528 Сонда, Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 154-155-б.
529 Бұл да сонда, – 154-б.
530 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 

Баянаула байтағының тарихы. – Астана, 2005. – 367-б.
531 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 154-
155-б.
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Сүйіндік

Суғыншы

Шоманақ

Құлболды

1. Тұлпар

Дәуетай  Байкүшік   Болат  Сарша

Құрман  Әтей  Байжігіт Сырымбет

Ақбота (6)   Қарабатыр Тілеке
Әйтек (2)   Жантай (4) Жоламан (7)
Өмір (1)    Аралбай Жарылғап
Дәулен (2)   Қуандық (2) Түркебай
Төлеген (1)
Тұрсын (1)

Күлік

Күлік – Құлболды руының екінші тармағы. Бұл тармақ та 
сан жағынан кең таралған және кейбір жекелеген жігіттердің 
тентектігімен аты шыққан. М.Ж. Көпейұлы: «Күлік, күлік, жүрген 
жерің бүлік», - деп бекер айтпаған532. Одан әрі шежіреші «Күлік – 
қырғызша жүйрік деген сөз. 

   Қыс шілдеде 
   Жілік жүгіреді, 
   Жаз шілдеде 
   Күлік жүгіреді.
Өзінен жүйрік туа беретұғын ел. Екі қатыны болған. 

Бәйбішесінен Тілеуімбет, Наурыз, Дәулет, тоқалдан Өтепберді, 
Данияр, Сексен»,- деп Күлікке әрі сипаттама, әрі талдау жасап 
береді533.

532 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 20-б.
533 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 20-б.



191

Күлік ру тармағының атауы орыс деректерінде ХІХ ғасырдың 
ортасынан бастап кездеседі534. Онда бұл тармақ – Төртуыл руын 
құраған 13-14 ру бөлімшесінің бірі ретінде айтылады. Күлік 
тармағы сондай-ақ ХХ ғасыр басындағы статистикалық зерттеу 
жинағының материалдарында, «Көне Көктау, байырғы Баянаула 
байтағының тарихы» атты кітапта жақсы өрбітіледі. Дегенменде 
тармақ шежіресі, жоғарыда айтып өткеніміздей, М.Ж.Көпейұлының 
шежіресінде өте жақсы баянадалады. Өйткені, автордың өзі осы 
тармақтан шыққандықтан, ондағы кейбір аталардың шығу тарихы 
мен оларға қатысты қызықты оқиғаларды жақсы біліп, жете 
түсіндіреді. Олай болса, Күлікті де жіктеп көрелік.

Бұған дейінгі айтып өткеніміздей, Күліктің екі әйелінен алты 
ұл туылып, олар алты аталыққа негіз болады. Олардың үлкені 
– Тілеуімбет. Осы Тілеуімбет туралы М.Ж. Көпейұлының өз 
сөзіне құлақ түрелік: «Күліктің бәйбішесінен Тілеуімбет, Наурыз. 
Тілеуімбет тұңғышы екен. Он алты ұлды Тілеуімбет атаныпты. 
Үй тентек, айран көз, белдеу ұстап, безерлік қылуға мығым екен. 
Арғында Тілеуімбет, Алшында Жолымбет деп аттары шығыпты. 
Батырлықпен, билікпен, құнды-пұлдылықпен емес, қисық-
қыңырлықпен аты шығыпты-ау деп ойлаймын. Өзі жұтап, жұттан 
қашып шұбырып келе жатқан қазақтың көшіне жол жөнекей қалмақ 
оқтай ұшырап, алты баласымен Наурыз қашып құтылып, он алты 
бала, ат арқасында соңынан шұбырып жүрген соң, Тілеуімбет 
қашпай соғысып қалып, басы отағасының өзі болып, бықбырт 
тауыпты. 

Орманшы Бәпке Тайлақтың бала батыр атанған күні екен. Жау 
ортасында жаралы жатқандардың үшеуін алып қашып құтқарыпты. 
Күліктің сексен жасында туған тоқалының баласы Сексен, сары 
атты Сексен атанған. Жүкті түйені жүгімен ала қашып құтқарыпты. 
Ол түйеде екі бала бар екен. Бірінің аты Бесім, бірінің аты – Қойтан. 
Сол түйенің үстінде жан сақтап қалған. Бесімнің ұрпағының өсіп-
өнген жаннан туған үрім-бұтақ, жұрағаты осы шежірені жазып 
отырған.

Бесімнің бәйбішесінің аты Бөктік. Қыпшақ Қатықолақ мергеннің 
қызы екен. Бөктік бәйбішеден туған үш бала – Жанжігіт, Ақжігіт, 

534 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -104-б.
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Қармыс. Ақжігіттен – Құлмағамбет, Сермағамбет, Досмағамбет, 
Ермағамбет. Сырмағамбеттен – Санжасар, Мыңжасар, Жүзжасар, 
Көпжасар, Мағырып. Көпжасар қораш, уақтау туғандығынан 
Көпей атанып кеткен де, сол Көпейден туған Мәшһүр Жүсіп жетпіс 
жасында жазып отыр осы нұсқаны»535.

Сөйтіп, Тілеуімбет аталығынан Бесім мен Қойтан аталары 
шығады да, Бесімнен үш әулет тармақталады екен. Қойтан атасы 
– Ақбай және Боқаш атты әулеттерге бөлінеді. 

ХХ ғасыр басында – қармыстар – 44, ақжігіттер – 94, ал 
Тілеуімбеттің қалған әулеттеріне жататын адамдар саны – 229 
болған екен536.

Күліктің бәйбішесінен туып, осы тармақтың екінші аталығына 
– Наурыз аталығы жатады. Бұл аталықтан – Шобалай, Шобай, 
Ақай, Төкей, Ерсімбек және Мәмек атты алты ру атасы өсіп-өнеді 
де, олардың әрқайсысы өз кезегінде былайша тармақталады. 
Шобалайдан – Жәңке батыр, Өміртай, Хангелді, Сұлтан әулеттері 
шығады да, Жәңке батырдың бірнеше әйелінен он төрт ұл туып, 
олардың бәрі жеке-жеке әулет бұтақтарына таралып кетеді. 
Өміртайдан – Ақбота, Тайлақ, Қайнар және Көшек бұтақтары 
жайылады.

Шобай атасы – Жаманқара, Байтөбет, Тәттімбет;
Ақай атасы – Сарымырза Бекмырза, Есбол, Есет атты әулеттерге 

бөлініп, одан әрі жалғаса береді.
Наурыз аталығына жататын аталар мен әулеттер Павлодар уезі 

Қызылтау болыстығының № 1-, 3-, 4-әкімшілік ауылдарында өмір 
сүрген537.

Күліктің үшінші ұлы – Дәулет, шежірелерде оның есімі 
айтылады, бірақ таратылмайды.

Келесі аталық - Өтепберді. Бұл аталық Ақыл және Қошқар 
болып екі атаға жіктеледі де, Қошқар атасынан – Балтабек, 
Қылышбек әулеттері бөлініп шығады. Ал Ақыл атасынан – Айбас, 
Дербісәлі, Бейбіт, Мырзагелді, Жапалақ, Қойгелді, Жылгелді, 
Мырзабек атты сегіз ру әулеті тарамдалып өседі. Ақыл және оның 

535 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 21-б.
536 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. 
Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 190-191 -б.

537 Сонда, – 174-185-б.
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кейбір ұлдары мен ұрпақтары жөнінде М.Ж.Көпейұлы: «Ақылдың 
қалмақтан алған қатынының аты – Сұлым. Онан туған Қойгелді, 
Жылгелді. Ақыл өзі қара шаңырағына Бейбітті де ие қылып, кенжесі 
Айбасты Сұлымның қолына кіргізіп, соның шаңырағына ие қылған. 
Ақылдың қалмақ қатынынан туған Қойгелді Самыраттың асында 
өз тұсында үш жүзден балуандығын асырған, Бұқара балуаны 
атанған қоңыраулы балуанды жығып, бәйге алып кеткен. Самырат 
Бұқарды билеген Данияр биден туған Мінайдар ханның баласы. 

Қойгелді балуан жалғыз барып, қалмақтан бір еркек бала 
алып қашып келіп, атқа отырысы дулығадай болған соң, атын 
Дулыға қойып, асырап алып, бала қылған. Осы күнде Қызылтауда 
«Дулығатас» деген тас бар. Сол Дулығадан рұмбұтақ-жұрағат бар. 
Дулыға балалары – Тоқанай, Тоқай, Тоқанайдан - Өтебай молда, 
Тоқайдан Оразайлар. Бәйбішеден Күнтай, Тақашбай, Тақашбайдан 
Қуанбай жалғыз. Тақашбай ел тауға қонып жатқанда өлген екен, 
сол күнде Қуанда үш жүз қой бар екен. Бір жүзін сойып әкесіне 
ас беріпті. Қалған екі жүз қойдың бір жүзі егіз тауып, Қуанның өз 
көзі тіршілігінде он екі мың қой тұяғы болғанын көріпті делінген 
сөз бар. Қуан балалары – Ордабай, Дандабай, Молдабай, Ноғай. 
Молдабай қотанынан бес мың тұяқ өрген күнін осы қалам ұстап 
отырған өз көзімен көрген кісі.

Дандабайдан Торғауыт, Аймауыт бәйбіше қатын балалары. 
Тоқалынан Оспан, Бәйділда, Әбдірахман. Аймауыттан – 
Жүсіпбек, Жүсіпбектен -  Бектұр, Жанақ»538, – деп баяндайды. 
Жүсіпбек Аймауытовтың ХХ ғасыр басындағы көрнекті Алаш 
зиялыларының бірі болғандығы барша жұртқа мәлім. Өткен 
ғасырдың 80-жылдарының соңында оның есімі мен еңбектері өз 
халқына қайта оралды. 

Күліктен тарайтын тағы бір аталық – Сексен аталығы. 
М.Ж.Көпейұлының айтуынша, «Күліктің сексен жасында 
туған тоқалының баласы Сексен, сары атты Сексен атанған»539.  
Сексеннен – Райымбек, Рай, Тоқбура, Қараша, Базар аталары 
таралып, олардың әрқайсысы шамамен 3-4 әулетке жіктеледі.

ХХ ғасыр басында Сексен аталығының Рай, Райымбек, Базар 
аталарына жататын отбасылар Павлодар уезі, Қызылтау және Ақсу 

538 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 20-27-б.
539 Сонда, – 21-б.
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болыстығындағы ауылдарда қоныс тепкен540.
Күлік тармағының алтыншы аталығына – Данияр аталығы 

жатады. Бұл аталықтан Марал, Бөгенбай атты ру аталары 
өседі. Бөгенбайларға қарағанда Маралдар 5-6 есе көп екендігін 
статистикалық жинақ материалдары көрсетеді541.

Айдабол

Айдабол – Құлболды руының үшінші тармағы. Шежіре 
бойынша ол – Құлболдының бәйбішесінен – Тұлпар, Күлікпен 
бірге туылған. Айдабол тармағы Сүйіндік ішінде көп өсіп-өнген 
тармаққа жатады. Шежірелік материалдарға сүйенсек, Айдаболдың 
бәйбішесінен – Жанғозы, Малқозы, екінші әйелінен – Қарақозы, 
Аққозы, үшінші әйелінен – Қожагелді, Тайкелтір, Қошетер атты 
жеті ұл туылып, олар жеті аталыққа негіз қалайды.

Жанғозы аталығынан – Қосқұлақ, Төлебай, Баян, Лапақ және 
Сары аталары таралады да, Төлебайдан – Еламан, Едіге би, 
Елгелді, Малкелді, Баян, Жолан әулеттері өсіп шығады. Едіге биден 
тарихта белгілі Шоң би (1754-1836 ж.) туған. Едіге бидің тағы бір 
ұлы – Торайғыр. Одан - Әбет, Әбеттен – Шоқпыт, Шоқпыттан – ХХ 
ғасыр басындағы алаштың ақиық ақыны Сұлтанмахмұт туады. 

Жалпы алғанда, Жанғозы аталығының шежіресі қазіргі 
ұрпақтарға дейін жақсы сақталған. Бізге оның бәрін бұл жерде 
қайталап жату міндетіміз емес. Біз, тек бұл аталықтың басты 
әулеттерін ғана көрсетеміз.

Төлебай атасының Еламан әулетінен – Жәуке, Көрпебай, 
Текебай, Тұрсынбай, Шонты, Жауқашар, Атан, Ботан, Нұралы, 
Бақыбай атты әулет бұтақтары;

Едіге би әулетінен – Шоң, Торайғыр, Қиғара, Сарман, Қосдәулет 
бұтақтары; Малкелді әулетінен – Ақпан, Алпыс, Секербай 
бұтақтары өседі.

Жанғозы аталығының Баян атасынан – Қожамберді, Қожық, 
Қарашоқы, Танаша, Қойбағар, Көшен, Аман әулеттері тармақталады. 

540 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского 
уезда. – 62, 182-186-б.

541 Сонда, – 186, 190-б.
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Лапақ атасынан – Мамыт, Көсте; Сары атасынан – Нар, одан 
– Майғара, Құсан, Досалы, Лаба, Ботбай, Шымыр, Жанан, Әти, 
Бике әулеттері қаулап шыққан. Ал Жанғозы аталығының Қосқұлақ 
атасының таралымы туралы материалдарды кездестіре алмадық.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақ материалы бойынша, 
Жанғозы аталығындағы Төлебай атасына жататын Едіге әулеті – 
Ақпеттау болыстығының №6-, Еламан әулеті – осы болыстықтың 
№5-, Далба болыстығының №5-, 8-; Жолан әулеті – Ақпеттау 
болыстығының №3-; Малкелді әулеті де осы болыстықтың №3-; 
Қосқұлақ әулеті – Ақпеттау, Жалба, Алқакөл болыстықтарында 
өмір сүрген542.

Айдабол тармағының екінші аталығы – Малқозыдан 
Сарыбатыр, Толыбай, Жаманай, Бәйімбет аталары өсіп-өнеді. 
Бұл аталар ру әулетіне былайша жіктеледі:

Толыбай атасынан – Олжабай, Құлжабай, Орман;
Жаманай атасынан – Жылгелді, Таңгелді, Ораз, Жантай, 

Үшқара;
Бәйімбет атасынан – Тыныбек, Қазыбек, Бақи, Есілбай, Сағи, 

Балғабек әулеттері өсіп-өнеді.
Малқозылардың бәрі ХХ ғасыр басында Далба болыстығында 

тұрған543.
Айдабол ішіндегі үшінші аталық – Қарақозы. Бұл аталық 

өз ішінде Қарабатыр және Қалет атты екі атаға бөлінеді де, 
Қарабатырдан – Бабыр, Құлнияз әулеттері таралады. Одан әрі 
Бабыр әулетінен – жеті бұтақ, Құлнияз әулетінен – сегіз әулет 
бұтағы тармақталып өседі. Қарақозылар Далба болыстығының 
№6-әкімшілік ауылында өмір сүрген544. 

Аққозы аталығы – Айдабол тармағындағы төртінші аталық. 
Одан – Сағындық және Жекен атты екі ру атасы шығады да, 
Сағындықтан – Бәжі, Жекеннен - Әзберген, Әжі, Сары, Қазы, 
Қасқа, Бектау, Ақтау әулеттері қаулап өседі. Бұл аталыққа жататын 
әулеттер Далба болыстығының № 2-және 6-әкімшілік ауылдарында 

542 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского 
уезда. – 77-б.

543 Сонда, – 77-б.
544 Бұл да сонда, – 77-б.
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қоныс тепкен545.
Келесі аталыққа – Тайкелтір аталығы жатады. «Көне Көктау, 

байырғы Баянаула байтағының тарихы» атты еңбектегі келтірілген 
шежірелерге сүйенсек, Тайкелтір төрт әйел алған. Бірінші әйелінен 
– Жиен есімді, екінші әйелінен – Төлен есімді, үшінші әйелінен - 
Өмірзақ, Тентек есімді, төртінші әйелінен – Елберген және Әлсейіт 
есімді, барлығы алты ұлы болады. Бұл ұлдардың әрқайсысы өз 
кезегінде осы аталықтан таралатын әр ру атасына негіз қалайды. 
Әлсейіт атасынан – Қасболат, Байболат, Тоқболат, Шектібай, 
Мықтыбай, Оразбай және Ақжігіт әулеттері; Төлен атасынан 
– Мырзагелді, Нарбота, Ақтайлақ әулеттері таралады. Тайкелтір 
аталығының басқа аталарының таралымы қолымызға түспеді.

ХХ ғасыр басында Айдабол тармағының Тайкелтір аталығына 
жататын отбасылар Павлодар уезі Далба болыстығының бірінші 
және жетінші әкімшілік ауылдарында, сондай-ақ осы уездің 
Ақпеттау болыстығына қарасты №1-әкімшілік ауылында 
тұрған546. Далба болыстығының 1-әкімшілік ауылына қарасты 13 
шаруашылық ауылдардың бәрі тайкелтірлер болып, жалпы саны 
– 568 адам болған547. Осы болыстықтың 7-әкімшілік ауылына 
қарасты 29 ауылдың басым бөлігінде Тайкелтір аталығына 
жататын аталар тұрған. Олардың саны  шамамен айтқанда 1000-
ға жуықтайды548. 

Айдабол тармағындағы соңғы аталықтарға – Қожагелді мен 
Қошетер аталықтары жатады. Бұл аталықтардың атауы қазақ 
шежірелерінде және ХХ ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша 
жүргізілген статистикалық зерттеу жинағының материалдарында 
айтылады. Өкінішке орай, бұл аталықтардың қандай аталар 
мен әулеттерге тармақталатындығын шежірелердің болмауына 
байланысты көрсете алмадық. Қошетер аталығына жататын 
отбасылар Павлодар уезінің Далба болыстығының 1-және 
7-әкімшілік ауылдарында өмір сүрген. 7-әкімшілік ауылдың 9-11, 
18, 22-шаруашылық ауылдарында қошетерлер тұрып, ол ауылдарды 

545 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. 
Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского уезда. – 77- б.

546 Сонда, – 126, 130-131-б.
547 Бұл да сонда, – 126-128-б.
548 Бұл да сонда, – 138-139-б.
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– Асан Қозғанбайұлы, Сақып Өскенбайұлы, Тыштықбай Тінәліұлы, 
Ақынбай Бектұрұлы, Сыздық Өтегенұлы секілді ел ақсақалдары 
басқарған549.

Ақбура
 
Ақбура тармағы – Құлболды руындағы төртінші тармаққа 

жатады. Бұл тармақтың тарқатылуын көрсететін материалдар 
жеткілікті. Бір ерекшелігі, біздің қолымыздағы мәліметтердің 
барлығы – Ақбурадан тарайтын аталықтарды бірдей береді. 
Соларға сүйенсек, Ақбура тармағынан – Аққошқар, Жетібай, 
Тілеулі, Көкен және Кенже атты бес аталық таралған екен. 

Аққошқар аталығы – Алтай (шежірелерде Қара Алтай деп те 
жазылады) және Орынбай атты екі атаға жіктеледі. Алтай атасынан 
– Мұратай әулие, Шәуке, Қарқынбай, Жарқынбай, Байшуақ, 
Бөрібай, Жақсыбай, Елубай және Иманбай атты тоғыз әулет қаулап 
өседі. Ал, Орынбайдан – Бекберді атты бір әулет шығып, одан 
Байтоқа, Жантоқа, Баймырза, Бабақай, Бауырсақ және Жәңгел 
атты алты ру бұтақтары көркейіп шығады. Бұлардың әрқайсысы 
өз ішінде тарам-тарам, сала-сала боп одан әрі жалғаса береді.  
Мысалы, Мұратай әулие әулетінен 11 әулет бұтағы шығады екен. 
Олар мыналар: Майқы, Құттыбай, Құлжан, Айтбай, Жанұзақ, Опан, 
Оспан, Жанмырза, Сарығұл және Дарығұл әулет бұтақтары. Шәуке 
әулетінен Қарсұн, Керней, Байбөрі, Көшім, Шаншар, Қазыбек, 
Бекболат, Тасболат және Тасыбай; Қарқынбай әулетінен – Тоқтар, 
Алдоңғар, Төребек (Төлембек); Байшуақтан – Бөлекбай, Сарым, 
Ботбай және Сарқыншақ; Бөрібайдан – Қабылан, Бәкен; Елубайдан 
– Манас, Байпақ болып одан әрі жалғасын табады. Осыған қарап-
ақ, бұл аталықтың қаншалықты өсіп-өнгендігін байқаймыз550! 

Аққошқар аталығына жататын аталар мен әулеттер Павлодар 
уезі Қарамола болыстығының №9-әкімшілік ауылына қарасты 24 

549 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 138-б.

550 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 392-396-б.
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шаруашылық ауылдың он екісінде тұрған. Олардың саны – жарты 
мыңнан асады551. 

Сүйіндіктің Құлболды руындағы Ақбура тармағына жататын 
Жетібай аталығынан – Есен атты жалғыз ру атасы шығады. Осы 
ру атасына негіз болған Есен, ел арасында «тентек Есен» атанған 
екен. Ол туралы М.Ж.Көпейұлы өз шежіресінде: «...Қаржас, 
Құлдың төрт баласы Құдайберген, Тәңірберген, Тілеке, Тілеміс. 
Бұрынғы қонысы Қызылтауда. Есеннің Қарақуысы болған. Алабас 
айғырдың үйірі жетпіс-сексен болған. Алабас айғырдың үйірі 
жоғалып кетіп, Құлдың Тілеке батыр атанған баласы тауып алып, 
соның барып жатқан жерін Алабас қойған. Айдап жүрейін десе 
айғыр айдатпаған. Айғырдың өзін ұстап мініп алып, намаз оқып 
отырғанда айғыр тықыршып тұрмай, шиыршық атып оралғанда, 
қыл шылбыр мұрнының үстінен оралып, мұрнын шорт қиып 
тастаған. Мұрнын кесіп тастап, киімінен мақта жұлып алып, 
жапсырып жүре берген. Үйіне келсе, әкесі:

- Балам, Есен тентек малымызды қуалап оттатпайтын 
болды. Күн көрсететұғын болмады, - деген соң, далада малда 
жүрген Есен тентекті өзінің шалбарының ішіне салып, аузын-
балағын буып таудың басынан домалатып жіберіп, көшіп кетіп 
қалған...552, – деп жазады.

Міне, осы Есеннің алты әйелінен он ұл туған. Олар мыналар: 
Есдәулет, Қосдәулет, Батырбай, Ерісбай, Шот, Балта, Қарамырза, 
Шөгел, Асан және Айтқұл. Олардың қалайша таралатынын шежіре 
материалдары төмендегідей көрсетеді: Есдәулеттен –Атабай 
мен Ботабай; Батырбайдан – Балға, Қошай, Балғожа, Мығышек, 
Бөгенбай, Бөген және Алпыс; Ерісбайдан – Тәктен, Шаншығұл, 
Сатқан және Қотыр; Шоттан – Атымтай мен Жомарт; Балтадан – 
Мәдібек553. Бұл аталыққа жататын отбасылар да ХХ ғасыр басында  
Павлодар уезі Қарамолда болыстығындағы №7-әкімшілік ауылға 

551 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского 
уезда. – 158-159-б.

552 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 23-24-б.
553 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 

Баянаула байтағының тарихы. – 396-б.



201

жататын шаруашылық ауылдарда өмір сүрген554. 
Ақбура тармағындағы келесі аталық - Тілеуліден  – Нарынбай 

атты жалғыз ұл туып, ол Айман,  Ботан, Құлмұт, Әлдеберген, 
Әбітай, Жаныс және Сақ атты жеті атаға таралады. Бұл аталар да 
өз кезегінде бірнеше әулеттерге тармақталады. Нақтырақ айтсақ,  
Айманнан – Айнағара; Құлмұттан – Шөтен, Мұқы; Әлдебергеннен 
– Сапы, Бұқай, Бәйтік, Анапия; Әбітайдан - Әбді, Иса, Байдәулет; 
Жаныстан – Сиқым, Құдабай; Ботаннан – Жаулыбай, Әзберген; 
Сақтан – Тоян, Иген. Ал бұл әулеттер өз кезегінде одан әрі жалғасын 
табады555.

Тілеулілердің ХХ ғасыр басында  Павлодар уезі Қарамолда 
болыстығындағы № 9-әкімшілік ауылда өмір сүргендігін ресми 
материалдар көрсетеді556.

Ақбура тармағының келесі аталықтарына – Көкен мен Кенже 
аталықтары жатады. Өкінішке орай, қолымызға бұл аталықтардың 
тарқатылуы жөнінде материалдар түспегендіктен біз оларды тарата 
алмадық. Көкендер мен кенжелер ХХ ғасыр басында  Павлодар уезі 
Қарамолда болыстығындағы № 9-әкімшілік ауылдың шаруашылық 
ауылдарында өмір сүрген. Ресми мәліметтер көкендердің  11 үй, 58 
жан, кенжелердің 10 үй, 46 жан болғандығын көрсетеді557.

Қабылан

Бұл тармақ – Құлболды руындағы бесінші ру тармағы. 
Шежірелік материалдарда тармаққа негіз болған Қабылан жөнінде 
әртүрлі баяндалады. Г.Н.Потанин дерегіне сүйенсек, Құлболдының 
бес баласы болған. Олар – Айдабол, Ақбура, Тұлпар, Майлытон 
және Шегір558. Неге екені белгісіз, бұл жерде Құлболдының 

554 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. 
Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 154-155-б.

555 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 391-392-б.

556 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. 
Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 158-159-б.

557 Сонда, – 158-159-б.
558 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 

// Живая старина. – 62-б.
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Күлік атты ұлы айтылмай қалған. Шежіреші Т.А.Еңсебаев болса, 
«Құлболдының Мақпал бәйбішесінен – Айдабол, Күлік, Тұлпар; 
Жібек тоқалынан – Ақбура; Қабылан тоқалынан – Майлытон, Шегір 
туылған», - деп түсіндіреді559. Ал «Көне Көктау, байырғы Баянаула 
байтағының тарихы» атты кітаптың дерегінде «Құлболдының 
үшінші әйелінен Қабылан, одан Абыла, Шегір» деп беріледі560. 
ХХ ғасыр басында Павлодар уезі бойынша жүргізілген зерттеу 
жұмыстарының жинағында Құлболдыдан – Күлік, Айдабол, 
Қабылан, Шегір, Ақбура және Тұлпар атты алты ата таратылып 
көрсетіледі561. Байқап отырғанымыздай, жоғарыда келтірілген 
деректерден Қабыланға қатысты мынадай ой түюге болады:

1. Қабылан - әйел есімі, одан тараған ұрпақтарға анасының 
есімі берілген;

2. Қабылан – Құлболдының бір ұлы, ұрпақтары оның есімін ру 
аталығының атауына айналдырған.

Біз, осы ойларымызды саралай келе, екінші нұсқаны негізге 
аламыз. Сөйтіп, Қабылан – Құлболдының ұлы деген пікірді қолдап, 
төменде оны одан әрі таратуға тырысамыз.

Шежіре бойынша Қабыланнан – Абыла және Шегір атты екі 
аталық шығады562.

Абыла аталығынан – Қыстау, Жайлау, Қалыбай аталары 
таралып, Қыстаудан – Бәкібай, Шотай; Жайлаудан – Қоныс, 
Дәуіт, Мыңбай; Қалыбайдан – Байқақ, одан – Қылыш, Теңізбай ру 
әулеттері өсіп-өнеді563.

Ал Шегір аталығы болса, ол Мәмбет, Үмбет және Қасқабай 
атты үш ру атасына бөлінеді де, Қасқабайдан – Иманқұл, 
Ермен, Саржан, Қаражан, Әлі, Сүйір әулеттері, Үмбеттен 
– Сүйіндік, Өтеміс әулеттері таралып шығады564. Шегірден 
тараған Қасқабай, Мәмбет аталары Қызылтау болыстығында 

559 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 39-б.
560 Сонда, – 397-б.
561 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского 
уезда. – 77-б.

562 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 397-б.

565 Сонда, – 398-399-б.
564 Бұл да сонда, – 397-б.
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өмір сүрген. Қасқабайдан тарайтын ұрпақтар осы болыстықтың 
№4 әкімшілік ауылына қарасты 34-40-ауылдарында тұрған. 
Оларды басқарған Сәрсенбай Ақайұлы, Иса Баштанаұлы, 
Қиялбай Керейтбайұлы, Өтеулі Байтемірұлы, Жапабай Нұрұлы 
және Мұса Малшырұлы деген ақсақалдар565. Біз қолымыздағы 
шежірелермен тексеру барысында жоғарыда айтылған бірнеше 
ақсақалдың шығу тегін анықтадық. Олар мыналар:

1. Сәрсенбай Ақайұлы, оның шығу-тегі: Құлболды 
– Қабылан – Шегір – Қасқабай – Қаражан – Сапақ – Ақай – 
Сәрсенбай;

2. Иса Баштанаұлы, оның шығу-тегі: Құлболды – Қабылан 
– Шегір – Қасқабай – Қаражан – Кендімбай – Баштана – Иса;

3. Қиялбай Керейтбайұлы, бұл ақсақалдың шығу-тегі; 
Құлболды – Қабылан – Шегір – Қасқабай – Ермен – Айт – 
Керейтбай – Қиялбай;

4. Өтеулі Байтемірұлы, оның шығу-тегі: Құлболды 
– Қабылан – Шегір – Қасқабай – Саржан – Байтемір - 
Өтеулі.

Бұл ақсақалдардың қазіргі ұрпақтары өздерінің шығу-тегін 
осы кітаптағы материалдар арқылы тауып жатса, онда біздің 
еңбегіміздің еш кетпегені деп білеміз.

Майлытон

Майлытон – Құлболды руындағы алтыншы тармақ. Майлытон 
мен бұған дейін қарастырған тармақ – Қабыланның аналары 
бір болған және Қанжығалы тайпасының қызы екен566. Ақмола 
уезі бойынша, құрастырылған зерттеу жинағында Сүйіндіктің 
Шоманағынан таралатын алты атаның бірі ретінде Майлытон 
атау аталады, бірақ жіктелмейді567.

565 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. 
Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 182-183-б.

566 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 354-б.

567 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского 
уезда. – 131-б.
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Өкінішке орай, бұл тармақтың қалайша тарқатылатындығы 
жөнінде қолымызға ешқандай дерек ілікпеді. Сол себепті де біз, 
бұл тармақты ашық күйінде қалдырамыз.

«Көне Көктау, байырғы Баянаула байтағының тарихы» кіта-
бында Майлытоннан шыққан Тайпақ молданың есімі кездеседі568. 
Бұл тармақ аз болса да әр уездерде шашырай қоныстанған 
секілді.

Құлболды руынан шығып, бүкіл қазақ еліне есімдері белгілі 
болған тарихи тұлғалар: 

1. Шобалай – батыр, әулие. Шамамен ХVІІІ ғасырдың 
басында дүниеге келген. Шобалай батыр Арғын ішінде 
әулиелігімен аты шыққан. М.Ж.Көпейұлы ол туралы: 
«Шобалай – батыр болған адам. Күлікте аузы дуалы, айтқанын 
Аллаһ қабыл қылған Шобалай батырдан асқан біреуі де 
жоқ», – деген. Оны ұрпақтары ішінде: ұлы – Жанабатыр 
(Жәңке батыр), немересі – Жанақ әулие – бірі батырлығымен, 
бірі әулиелігімен аты шыққан. Оны шығу-тегі: Сүйіндік – 
Суғыншы – Шоманақ – Құлболды – Күлік – Наурыз – Шобалай 
батыр.

2. Төлебай батыр (1663-1756) – жоңғарларға қарсы азаттық 
соғысында қол бастаған батырлардың бірі. Оның шығу-тегі: 
Сүйіндік – Суыншы - Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Жанқозы 
– Төлебай батыр.

3. Олжабай батыр (1709-1783) – ХVІІІ ғасырдағы қазақ 
халқының жоңғар басқыншылығына қарсы күресте қол бастаған 
және Арқа жерін жаудан азат ету ісіне басшылық жасаған 
атақты батыр. Батырдың шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы 
– Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Малқозы – Толыбай – 
Олжабай батыр. 

4. Едіге би - өзінің әділдігімен, шешендігімен, турашылдығымен 
аты шығып, бүкіл Арғынға танымал болған тұлға. Шығу-тегі: 
Сүйіндік – Суғыншы - Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Жанқозы 
– Төлебай – Едіге би.

5. Шоң би (1754-1836) - әрі би, әрі аға сұлтан. Шығу-тегі: 
Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Жанқозы 

568 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 355-б.
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– Төлебай – Едіге – Шоң би.
6. Торайғыр би (1767-1830) - әрі батыр, әрі би. Едіге 

бидің ұлы. Оның шығу-тегі:   Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ 
– Құлболды – Айдабол – Жанқозы – Төлебай – Едіге – 
Торайғыр. 

7. Боштай Тұрсынбайұлы – Баянауыл дуанының аға сұлтаны. 
ХІХ ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген. Отыз жеті жасында 
қайтыс болған. Шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ – 
Құлболды – Айдабол – Жанқозы – Төлебай – Еламан – Тұрсынбай 
– Боштай.

8. Қобылан Бөрібайұлы (1760-1840) – ақын. Оның өлеңдері 
ел арасына кең жайылған. Шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы – 
Шоманақ – Құлболды – Ақбура – Аққошқар – Қаралтай – Бөрібай 
– Қобылан.

9. Сақау ақын (1798–1875ж.).Өмір сүрген дәуірінде 
айтыскерлігімен аты шыққан белгілі ақын. Шоң би, Шорман би, 
Торайғыр би, Саржан төренің замандасы. Ақынның шығу-тегі: 
Жолболды (Орманшы) – Қайдауыл – Мәуке – Елік атасынан 
өрбиді.  

10. Жүсіпбек Аймауытов – көрнекті жазушы, ХХ ғасыр 
басындағы қазақ зиялы қауымы өкілдерінің бірі. Шығу-тегі: 
Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ – Құлболды – Күлік - Өтепберді 
– Ақыл – Қойгелді – Дулыға – Тоқай – Таңашпай – Қуанбай – 
Дәндебай – Аймауыт – Жүсіпбек. 

11. Ботан абыз – Шоң бидің кеңесшісі. Ол дұғагөй, туа біткен 
қасиеті бар адам болған. Медресе ұстап, шәкірттер дайындаған. 
Қасиеті ұлдарының ішінде – Құдайбергенге дарыған. Ел ішінде 
Құдайберген – Мәстек абыз деген атпен белгілі. Шығу-тегі: 
Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Жанқозы 
– Төлебай – Еламан – Ботан абыз – Мәстек абыз (Құдайберген).

12. Жапар ақын (1854-1886) – атақты Шөже, Кемпірбай 
ақындармен айтысқа түскен ақын. Шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы 
– Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Тайкелтір - Әлсейіт – Оразбай 
– Байдалы – Құттыбай – Жапар. 

13. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (1857-1931) – ақын, қазақ 
халқының ауызша шежіре айту дәстүрін дамытушы, шежіренің 
жазба дәстүрінің негізін салушы. Оның шығу-тегі: Сүйіндік – 
Суғыншы – Шоманақ – Құлболды – Күлік – Тілеуімбет – Бесім – 
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Ақжігіт – Сырмағамбет – Көпей – Мәшһүр Жүсіп.
14. Жаяу Мұса Байжанұлы (1835-1929) - әнші, ақын, сазгер. 

Шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ – Құлболды – Айдабол 
- Малқозы – Толыбай – Орман – Төбет – Байжан – Мұса.

15. Әлкей Марғұлан (1904-1985) – Қазақ КСР ҒА академигі, 
әдебиеттанушы, шығыстанушы, өнертанушы, археолог ғалым, 
ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, филология 
ғылымдарының докторы. Шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы – 
Шоманақ – Құлболды – Айдабол – Малқозы – Толыбай – Олжабай 
– Дулат – Марғұлан – Хақан - Әлкей.

Осылайша біз, Сүйіндік рулар бірлестігіндегі Құлболды руының 
шежіре тарқатылуын аяқтай келе, мынадай түйіндер жасаймыз. 

Біріншіден, рудың алты тармағының Майлытоннан басқасының 
шежірелік материалдары жинақталған, сақталған дейміз. Солардың 
негізінде әр ру тармағына, олардың аталықтары мен аталарына, 
әулеттері мен бұтақтарына дейін көрсетуге тырыстық. 

Екіншіден, әр тармақтан шыққан тарихи тұлғалардың 
нақты шығу-тектері көрсетілді. Сонымен бірге, әр тармақ пен 
аталықтардың ХІХ ғасыр басында қай уезде, қай болыстық 
пен әкімшілік ауылдарда орналасқандығы деректер негізінде 
қарастырылды.

б). Жолболды (Орманшы) руы

Жолболды – Сүйіндік рулар бірлестігінің Суғыншы бөлімінің 
Шоманақ тармағындағы үшінші ру. Шежірелік материалдар 
бойынша, Шоманақтан Жанболды, Құлболды және Жолболды 
атты үш ұл туылған. Шоманақ қайтыс болғанда кіші ұлы – 
Жолболды анасының емшегінде қалған екен. Жесір әйелді 
жас баласымен Қаржас алады. Ол Жолболдыға жақсы қарап, 
ер жеткізеді. Әйел алып береді де, бөлек шығарады. Бала-
шағалы болғаннан кейін, Жолболды өзінің бауырларына қайтып 
қосылады569. 

Жолболды – Орманшы деген лақап есімге ие болған. 
Сол себепті де бұл руды көбінесе Орманшы руы деп атайды. 
ХІХ ғасырдың ортасында Орманшы руының атауы алғаш рет 

569 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 19-б.
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орыс деректерінде кездесе бастайды570. Онда Орманшы руы 
Төртуыл рулар бірлестігіндегі көп рудың және ру бөлімдерінің 
бірі ретінде баяндалады. Ал ХХ ғасыр басында Павлодар уезі 
бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының материалдарында 
Орманшы руының тармақтары мен аталықтары жақсы жіктеліп 
беріледі571.

М.Ж.Көпейұлының шежіресінде де Орманшы руы жақсы 
тарқатылады572. Сол сияқты «Көне Көктау, байырғы Баянаула 
байтағының тарихы» кітабының авторлары да Орманшыны 
таратуда жергілікті авторлардың шежірелік мәліметтеріне 
сүйеніп, аталықтар мен ру аталарына дейін көрсетіп 
берген573.

Енді қолымыздағы бар материалдарға сүйене отыра, біз де, 
Орманшы руын жіктеп, талдап тараталық.

Шежірелердің кейбірінде Орманшыдан үш бала: Өтек, 
Қайдауыл, Тілектілес туылған делінсе, кейбір шежірелерде 
Тілектілес – Тілек және Тілес атты екі адам деп беріледі574. Соған 
қарағанда, Тілек пен Тілес ұрпақтары өздерін немесе көршілері 
оларды біріктіріп Тілектілес деп атап кеткен секілді. Қазақтың ру-
тайпалық жүйесінде мұндай екі атаның ұрпақтары біріктіріліп, 
ру атауы қос сөзден құралатын жағдайлар жиі ұшырасады. ХХ 
ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша жүргізілген жинақтың 
материалдарында осы уездің Атақозы болыстығына жататын әр 
ауылдарда өмір сүріп жатқан Тілеке және Тілес ру тармақтары 
туралы мәліметтер кездеседі575. М.Ж. Көпейұлы Тілектілес 
тармағы «Қасқыртұмақ» деп аталып кеткенін ескертеді. 
Шежірелік мәліметтердің бірінде Орманшының үлкен ұлы 

570 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. –СПб., 1897. -104-б.

571 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского 
уезда. – 76-б.

572 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 55-б.
573 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 

Баянаула байтағының тарихы. – 399-400-б.
574 Сонда, – 399 б.
575 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. 
Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 102-103-б.
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Тілек деп берілсе, екінші бір мәліметтерде Өтекті Орманшының 
тұңғышы деп айтады576. Біз, бұл жерде Орманшы ұлдарының 
қайсысы үлкен, қайсысы кіші екенін анықтаудың қиын екендігін 
біліп, оған бармаймыз. Өйткені, шежірелік мәліметтер бұл 
жөнінде қарама-қайшылықты мәліметтер бергендіктен, біз 
олардың мынасы дұрыс, мынасы бұрыс деп айта алмаймыз. 
Ал, Орманшыдан тарайтын тармақтарды көрсетер кезде, біз, 
М.Ж.Көпейұлы қолданған нұсқаны пайдаланамыз. Ол бойынша, 
Орманшының ұлдары Өтек, Қайдауыл, Тілектілес.  

Сөйтіп біз, Орманшыдан төрт ұл туылып, олар осы рудың 
төрт тармағына негіз болған деп есептейміз. Олар: Өтек, 
Қайдауыл, Тілек және Тілес. Төменде біз, осы төрт тармақты 
жеке-жеке талдап көрсетелік. 

 
Өтек тармағы

Өтек тармағынан – Қарабай, Жақсылық, Шобалай және Бағай 
атты төрт аталық таралады. Жақсылық аталығынан – Сұңқар, 
Байғұл, Алакөз және Әлімбет атты төрт ру атасы өсіп-өнеді. 
Жақсылыққа жататын осы төрт ру атасының отбасылары ХІХ 
ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басында Павлодар уезі Атақозы 
болыстығының 2-6-әкімшілік ауылдарға қарайтын шаруашылық 
ауылдарда қоныс тепкен577. 

Қайдауыл тармағы

Бұл тармақтан – Есенқұл, Мәуке және Мәт атты үш аталық 
шығады да, олар өз кезегінде одан әрі жіктеледі. Есенқұл – Лепес, 
Маймырт және Тоқан атты үш ру атасына жіктеледі де, Лепестен 
– Кәдір, Соғым, Бораншы, Жәнібек, Әлібек, Көрпетай, Тыныбек 
және Жамантай атты сегіз ру әулетіне тармақталады. Ал, Маймырт 
ру атасы – Есілбай, Күйкентай, Тұрлығұл, Тастыбай, Сүйіндік 
әулеттеріне; Тоқан – Нұрбай ру әулеттеріне жалғасады.

576 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 55-б.; Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., 
Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы Баянаула байтағының тарихы. – 399-б.

577 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 98-107-б.
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Мәуке аталығы болса, ол – Кеспелік, Түрмелік және Иелік 
(Елік) атты үш атаға бөлініп, Кеспеліктен – Тәкіш, Қаражан, 
Тәуірбай, Жанболат әулеттері, Түрмеліктен Оймауыт пен Торғауыт 
әулеттері, Иеліктен – Көзден, Өзден, Ермек, Сермек, Тыныбек 
әулеттері өсіп-өнеді. 

Мәт аталығы Аққұлы, Бекқұлы, Тоққұлы болып үшке бөлінеді 
де, Аққұлыдан – Ақбике, Балға, Есенәлі, Деріпсәлі, Бармақ және 
Қыдырәлі; Бекқұлыдан – Нарторы, Ақсары, Шотана, Нарбота 
әулеттері; Тоққұлыдан - Тайкелді, Ес, Дос әулеттері қаулап өседі. 

Қайдауыл тармағына жататын Есенқұл, Мәуке және Мәт 
аталықтарының барлық аталары мен әулеттері ХХ ғасырдың 
басында Павлодар уезі Атақозы болыстығының 1-7-әкімшілік 
ауылдарында топтасып қоныстанған578.

Тілеке тармағы

Бұл тармақ шежірелерде Құрмантай және Қалет атты екі 
аталыққа бөлінеді. Ал келесі бір шежіре мәліметінде Тілекеден 
таралатын үшінші аталық – Тышқанқара атауы кездеседі. Осы 
мәліметтерді түйіндей келе, біз бұл тармақ – Құрмантай, Қалет 
және Тышқанқара атты үш аталыққа бөлінеді деп санаймыз. 

Құрмантай аталығынан жалғыз Үкібай атасы тарап, ол 
Тоғызақ және Күшіген атты екі ру әулетіне тарамдалады. Ал, 
Қалет аталығы болса, одан Қошан, Қуаныш, Тоқсанбай, Қашаубай 
аталары өсіп шығады. 

Тышқанқара аталығынан  Исабек және Жақып аталары 
тармақталып шығады. 

Бұл тармақтың аталықтары мен аталары Павлодар уезінің 
Атакөз болыстығында басқа да орманшылармен бірге өмір 
сүрген579. 

 

578 Сонда – 94-110-б.
579 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского уезда. – 94-110-б.
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Тілес тармағы

Соңғы жылдарда жарық көрген шежірелік материалдарда бұл 
тармақ – Арықпан (Ақпан) және Арыстан болып екі аталыққа 
бөлінеді делінген. Бірақ ешбір дерек Арыстанның жіктелуін 
көрсетпейді. Осыған байланысты біз, ХХ ғасыр басындағы 
статистикалық жинақ материалдарының әр ауыл бойынша берілген 
мәліметтері мен ру-тайпалық схемаларын салыстыра келе, мынадай 
түйінге келдік: әр ауылды басқарған ақсақалдардың рулары мен 
аталары көрсетілетін қатарда Арыстаннан басқа Орманшы руына 
жататын барлық ру атаулары кездеседі. Соған қарағанда, Арыстан 
– Арықпан атауының қателесіп берілген түрі секілді. Сол себепті 
де біз, Тілес тармағынан жалғыз Арықпан аталығы шығады деп 
есептейміз. 

Ал Арықпан болса, өз ішінде Қатаған, Шақаман, Қойбағар, 
Қосай және Нарынай болып бес атаға тармақталады. Бұл аталар өз 
ішінде төмендегідей талданады:

 Қатағаннан – Бекет, Жылқайдар;
 Шақаманнан – Есіркеп, Қызылтау;
 Қойбағардан – Кішкене, Жайлаубай, Шанақпай, Ораз;
 Қосайдан – Атан;
 Нарынайдан – Байғасқа, Тайғасқа, Нұрғасқа әулеттері өсіп-

өнеді580. 
ХХ ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша жүргізілген 

зерттеу жинағының материалдары бойынша, Арықпан тармағының 
отбасылары Атақозы болыстығының № 2-және 5-әкімшілік 
ауылдарында тұрған және олардың саны 180 адам болған екен581.

Орманшы руынан шығып, есімдері мен істері бүкіл елге үлгі-
өнеге болған тарихи тұлғалар мыналар. Біз төменде олардың шығу 
тегі мен қоғамдық іс-қызметтерін қысқаша беріп өтеміз. 

1. Қарабай – «Орманшыдағы Қарабай» атанған, Абылай 
ханның замандасы. Ел аузындағы әңгімелер бойынша, Абылай 

580 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 400-б.

581 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского 
уезда. – 102-107-б.
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хан ол туралы: «Сүйіндіктегі төрт тіреудің бірі – Орманшыдағы 
Қарабай», – деп айтқан екен. Соған қарағанда, Төртуыл атанған 
Сүйіндік рулар бірлестігіндегі Жолболды (Орманшы) руының әрі 
биі, әрі батыры болған. Шығу-тегі: Сүйіндік – Суғыншы – Шоманақ 
– Жолболды - Өтек – Қарабай.

2. Шотана батыр шежірелік материалдар мен ел аузындағы 
тарихи аңыз-әңгімелерге қарағанда XVIII ғасырдың 2-жартысы 
мен XIX ғасырдың 1-жартысында өмір сүрген. Батырдың шығу-
тегі: Жолболды– Қайдауыл– Есенқұл –Бекқұлы–Шотана батыр

3. Ақсары батыр – Бекқұлы – Есенқұл – Қайдауыл – 
Жолболды

Қорыта келе айтарымыз, Сүйіндік рулар бірлестігінің 
Шоманақ бөліміне жататын Жолболды (Орманшы) руының 
тарқатылуы осындай. Рудың шежірелік материалдары бар, бірақ 
толық деп айта алмаймыз. Кейбір тармақтар мен аталықтардың 
шежіресі жеткілікті болса, ал кейбір аталардың шежіресі 
толықтай жүйеленбегенін көріп отырмыз. Соған қарамастан, 
біз, жоғарыда осы рудың құрылымын рулық жүйе бойынша 
беруге тырыстық.

в). Мәжік руы

Мәжік – Сүйіндік рулар бірлестігінің Суғыншы бөліміндегі руға 
жатады. Шежірелік материалдар бойынша Мәжік – Суғыншының 
Шоманақтан кейінгі екінші ұлы. Шоманақтың үш ұлы көп өсіп-
өнгендіктен, олардың әрқайсысы жеке-жеке ру дәрежесіне жетсе, 
Мәжіктің екі ұлының ұрпақтары онша көп өсіп-өнбегендіктен, ру 
дәрежесіне жете алмай, ру бөлімі немесе ру тармағы деңгейінде 
қалып қойған. Сол себепті де Мәжіктен тараған ұлдар емес, 
Мәжіктің өзі деректерде ру деп аталады да, оның ұлдары ру 
бөлімшелері деп беріледі. Мәжік руының таралымы жөніндегі 
қысқа болса да мәліметтері Г.Н. Потанин, М.Ж.Көпейұлы және 
қазіргі кездегі шежірелерде аз болса да кездесіп жатады. Бұл 
рудың тарқатылуына қатысты негізгі шежірелік дерекке жоғарыда 
айтып кеткен М.Ж.Көпейұлының мәліметтері және ХХ ғасыр 
басында Ақмола уезі бойынша жүргізілген зерттеу жұмысының 
материалындағы әр ауылға қатысты мәліметтер мен рулық кесте 
мәліметтері жатады. Біз, осы материалдарға сүйене отырып, 
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төменде Мәжік руының қалайша таралатындығын көрсетелік. 
Шежірелік материалдардың бәрі дерлік Мәжік руының Малай және 
Жәдігер атты екі бөлімге бөлінетіндігін көрсетсе, статистикалық 
жинақ материалында осыларға қоса үшінші Алдияр атты бөлім 
көрсетіледі582. Біз, басқа ешбір деректен Алдияр атты Мәжіктің 
үшінші бөлімін кездестіре алмадық. Сондай-ақ Ақмола уезінің 
әр ауылындағы ақсақалдардың қай ру атасына жататындығын 
көрсететін материалдарды мұқият қарағанымызда, Алдияр 
атауының бар екеніне көзімізді жеткіздік. Бірақ ол ру бөлімі 
емес, керісінше оның құрамындағы ру аталығы немесе ру атасы 
екендігін аңғардық. Соған байланысты біз, М.Ж.Көпейұлы мен 
Г.Н. Потанин айтып отырғандай, Мәжік руы Малай және Жәдігер 
атты екі ру бөліміне немесе ру тармағына бөлінеді деп қорытынды 
жасаймыз. Енді қолымыздағы бар материалдарға сүйеніп, Малай 
мен Жәдігерді жеке-жеке талдап көрсетіп көрейік.

Малай ру бөлімі

Шежіре бойынша Малайдан – Қатке, Дәулет, Жәнібек, 
Тыныбек, Жәйін туылған делінеді583. Ақмола уезі бойынша 
жинақталған зерттеудің материалдарында Малайдан – Жәнібек, 
Тыныбек, Қасымбек, Қатке және Мойын атты бес аталық шығады 
деп көрсетілген584. Көрсетілген екі шежіре мәліметінде бірін-бірі 
қайталайтын аталықтардан басқа, бірінде айтылса, екіншісінде 
айтылмайтын аталықтар кездеседі. М.Ж. Көпейұлында Қасымбек 
пен Мойын атаулары жоқ болса, статистикалық материалда Дәулет 
аталығының атауы ұшыраспайды. Біз бұл жерде екі шежіре 
мәліметін бір-бірімен толықтырып, Малайдан – Қатке, Дәулет, 
Жәнібек, Тыныбек және Жәйін атты бес аталық таралған деген 

582 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. – СПб., 1907. Родословные схемы киргиз 
Акмолинского уезда. -131-б.

583 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 19-б; Әбдіғали Б. Арғын төртуыл 
тарихынан. А., 2007. 322-б.

584 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы киргиз Акмолинского 
уезда. -131-б.
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түйін жасаймыз. Өкінішке орай, бұл аталықтардың одан ары 
тарқатылуы туралы мәліметтер қолымызға түспегендіктен, біз, оны 
жіктей алмадық. Тек қана Г.Н. Потанин: «Тыныбектен – Айтқожа, 
одан – Жауғаш, одан – Орынбай, одан – Жанайдар, одан – Мейрам 
туылған»,- деп бір ғана аталықтың бір әулетін көрсетіп береді585. 
Шежірелік материалдардағы тарихи әңгімелерге сүйенсек, ХVІІІ 
ғасырдың 30-жылдарында біріккен төртуыл ру одағы Сыр бойынан 
Сарыарқаға қоныс аударған кезде, Мәжіктен тарайтын Малай мен 
Жәдігер бөлімдері Ұлытау мен Арғанаты тауы бойында қалып 
қойған екен586.

Сүйіндік

Суғыншы

Мәжік

 Малай      Жәдігер

 Жәнібек          Қатке       Дәулет Тыныбек (8 ұлы болған) Жәйін

     Айтқожа
Тоқтар            Қойлыбай     Қасымбек
Тоғанас            Шағырай      Биғаш     
        Сауранбай      
        Орынбай

     Жанайдар

     Мейрам
Жәдігер ру бөлімі

Жоғарыда көрсетілген материалдардағы мәліметтерді бір-
бірімен салыстыра және толықтыра келе, біз, Жәдігерден – Бәйтік, 
Шақай, Сары, Қосан және Әуек атты бес бөлімге бөлінетіндігін 
байқаймыз587. 

585 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
// Живая старина. – 62-б.

586 Әбдіғали Б. Арғын төртуыл тарихынан. А., 2007. 6-б.
587 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 19-б.; Потанин Г.Н. Казак-киргизская 

и алтайская предания, легенды и сказки. // Живая старина. – 62-б.; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию степных областей. Акмолинская область. Акмолинский уезд. Т. 
ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы киргиз Акмолинского уезда. -131-б.
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Сары тармағынан – Кедей; Шақайдан – Төке аталықтары, 
Ауектен – Сейітқұл, ал одан – Мәмбетқұл таралады.

Төкеден – Құдайберген, Аталық, Егіз, Тайым, Мәмбетқұл 
шығып, Тайым - Өтебай және Жанұзақ болып екіге бөлінеді. Одан 
әрі тереңдейтін болсақ, Өтебай – Жанбай, Нұрбай және Қалмақ 
атты үш ру әулетіне бөлінеді де, Жанбайдан – Қырбас, Торғай; 
Қалмақтан – Шүлембай бұтақтары өсіп шығады588.

Жәдігердің Қосан тармағы – Есембай, Есембет, Байбол және 
Жарым атты төрт аталыққа жіктеледі. 

Есембай аталығынан – Рыспай, ал одан – Қисық әулеті; Жарым 
аталығынан – Асан және Қартым аталары тармақталып өседі.

Есембет аталығы – Бөрібас, Сақал, Құлшық атты үш атаға 
бөлініп, Сақалдан – Сұралы, Құлшықтан - Әлімбет әулеттері өсіп 
шығады589.

ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасыр басындағы Мәжіктің Малай 
мен Жәдігер бөлімдерінен таралатын тармақтар мен аталықтар, 
аталар мен әулеттер Ақмола уезі Нұра болыстығына қарасты №6-, 
8-, 11-және 12-әкімшілік ауылдарда өмір сүрген590.

Нақтырақ айтсақ, №6-әкімшілік ауылдың 9-13-ауылдарында 
Қосаннан таралатын Жарымдар қоныс тепкен де, сандары – 214 
адам болған. Ал, Төкелер – 321, әуектер – 88; тайымдар – 424; 
бөрібастар – 251; сақалдар – 416; рыспайлар – 263 болған екен591.

588 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы киргиз Акмолинского 
уезда. -131-б.

589 Сонда, -131-б.
590 Сонда, Поаульные таблицы киргиз Акмолинского уезда. -102-130-б.
591 Бұл да сонда, -102-130-б.
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Сүйіндік

Суғыншы

Мәжік

 Малай      Жәдігер

Бәйтік  Шақай  Сары  Қосан  Ауек

  Төке  Кедей    Сейітқұл

Құдайберген        Аталық         Егіз        Тайым         Мәмбетқұл        Мәмбетқұл

   Өтебай  Жанұзақ

 Жанбай  Нұрбай  Қалмақ

Қырбас  Торғай   Шүлембай

Осылайша, Мәжік руының шежіресін қорыта келе, біз, бұл 
рудың шежіре тарқатылуы толық жазылды деп айта алмаймыз. 
Бұл рудың шежірелік материалдары әлі толық жинастырылмаған 
және жүйеленбеген. Тек қана Жәдігер бөлімінің таралуы ғана 
аз-маз айтылады. Біз, болашақта бұл рудың шежіресіне қатысты 
материалдар әлі де жиналады деген ойдамыз.

Мәжік руынан шыққан тарихи тұлғалар:
1. Жанайдар батыр (1813-1874) - Кенесарының серігі, әрі 

батырларының бірі. Шыққан тегі: Мәжік – Малай – Тыныбек – 
Айтқожа – Биғаш – Орынбай – Жанайдар батыр.

2. Мейрам Жанайдарұлы (1846-1921) - ел басқарған, ұлттық 
мәдениетті насихаттаған, ақын, қоғам қайраткері.

г). Қаржас руы

Қаржас руы – Сүйіндік рулар бірлестігіндегі рулардың біріне 
жатады. Қазақ шежіресі Қаржастың шын есімі Олжагелді, ал 
оны Сүйіндіктің асырап алған баласы деп түсіндіреді. Одан әрі 
шежірелік материалдарда Олжагелдінің шығу тегі Сүйіндікке қалай 
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бала болғандығы төмендегіше баяндалады: «Арғынның баласы 
Мейрам сопының жас тоқалынан туған баланың атын Кәріжас деп 
қойған. Жүре келе Қаржас деп атап кетті. Мейрам өлгеннен кейін 
жас тоқал төркініне кетуге айналғанда қарт бәйбіше (Қуандық, 
Сүйіндіктің шешесі) баланың мойнына тұмар қылып «Алтын сақа» 
кигізген. Сонда жас тоқалға айтқаны:

- Бұл Кәріжас ержеткен соң тұқымын тапсын, сенің күйеуге 
барған жеріңде кірме-құл болып жүрмесін. Түбінде осы тұмар 
«Алтын сақа» тұқымын табуға куә болсын деген. Кейін бала 
ержеткен соң шешесінің күйеуінің жерінен қағажу көре бастаған 
соң, шешесі Кәріжасқа:

- Қарағым, сенің тұқымың Арғын, Мейрам баласы Қуандық, 
Сүйіндіктер. Сол ауылға мына саудагерлер бара жатыр. 
Сен осылардан қалмай, бірге барып тұқымыңды тап,- деп, 
бірге қосып жіберіпті. Бала сол саудагерлермен бірге барып, 
бәйбішеге сәлем беріп, «Алтын сақаны» көрсетіпті. Бәйбіше 
есіне түсіп, танып, бетінен сүйіп жанына алып отырғанда, 
Сүйіндік: «Маған беріңіз, мен еншілес етіп алайын»,- деп 
шешесінен сұрап алады. Мұны Қуандық естіп ашуланып, 
шешесіне келіп, «Неге Сүйіндікке бересің? Жол менікі, менің 
жасым үлкен»,- деп таласады. Шешесі: «олай болса Сүйіндік 
алып қойып еді, алайда асық иіріп ұтқаныңа берейін. Асықтың 
алшысы мен шігесін аласың ба, тәйкесі мен бүгесін аласың ба? 
Таңдаған жағыңды алшы»,- дейді. Сонда Қуандық: «асықтың 
алшысын да, тәйкесін де, шігесін де, бүгесін де бермеймін, 
менікі»,- дейді. Бәйбіше: «олай болса, Сүйіндікке омпысы мен 
шомпысын қиясың ба?»,- дейді. Қуандық: «қидым»,- дейді. Сол 
жерде бәйбіше қолына асықты алып, шаңыраққа дейін жіберді. 
Асық жерге шомпысынан (қаршысынан) түсе қалады. Бәйбіше 
Қуандыққа енді таласты қой деп, баланы Сүйіндікке береді. 
Содан Сүйіндікпен еншілес болып, Сүйіндіктің баласы болып 
есептеліп кетті деуші еді»592. 

Кейбір шежірелерде Қаржасты Олжагелдінің ұлы деп 
баяндайды593. Бірақ та біз қолымыздағы Қаржасқа қатысты     

592 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 351-352-б.

593 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
// Живая старина. – 58-б.
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шежірелік материалдардың бәрін таразылай келе, М.Ж. 
Көпейұлының пікірін дұрыс деп есептейміз. Ол бойынша, 
Олжагелді – Қаржас атанған594. Енді төменде осы Қаржас руының 
таралуы мен жіктелуіне назар аударалық. 

Шежірелердің барлығы бұл рудың Құлеке, Бегім және 
Алтынторы атты үш ру бөлімшесіне бөлінетіндігін бірауыздан 
мақұлдайды. Бұл аталған ру бөлімшелері ХІХ ғасырдың 
ортасынан бері орыс зерттеушілерінің еңбектерінде Төртуылдың 
тармақтары ретінде кездеседі595. Ал, ХХ ғасыр басындағы 
Павлодар уезі бойынша жүргізілген зерттеу жұмыстарының 
материалдарында Қаржас руы және оның ішіндегі Алтынторы, 
Құлеке, Сатылған, Анай, Әлімбет сияқты тағы басқа ру 
аталықтары мен тармақтары айтылады596. Біз, бұған дейінгі 
руларды талдағанымыздай, төменде Қаржас руының 
бөлімшелерін жеке-жеке жіктейміз.

Құлеке ру бөлімшесі

Бұл ру бөлімшесі – Қаржас руындағы ең көп өсіп-өнген 
бөлімше. Құлеке бөлімшесіндегі тармақтар мен аталықтар,  аталар 
мен әулеттер сан жағынан қалай көп болса, олардың шежіре де 
нұсқалары соншалықты  көп. Шежіре нұсқаларының көптігі 
біздің жұмысымызды бір жағынан жеңілдетсе, екінші жағынан 
мәліметтерінің қарама-қайшылықты болуы жұмысымызды 
қиындата түсті. Әсіресе, Құлеке шежіресінің әртүрлі нұсқаларында 
одан таралатын аталықтар мен аталардың шатастырып көрсетілуі, 
біздің жұмысымызды едәуір күрделендірді. Соған қарамастан 
біз, төменде Құлеке ру бөлімшесінің қандай ру аталықтары мен 
аталарына тармақталатынын таратып көрсетелік. 

Құлекеден – Ойым, Телі және Тілеу атты үш тармақ 
таралады. 

Бірінші ру тармағы - Ойымнан - Өтеп және Баян атты екі 

594 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.
595 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей и сведения об их численности. -104-б.
596 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 78-б.
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аталыққа жіктеліп кетеді. Қартқожаның шежіресінде: «... Баян 
жеті ағайынды, Баяннан өзгесінің ұрпақтары Жиделі Байсында 
қалған делінеді...»597. Баяннан төрт ұл туылып, төрт ру атасына 
бастау болады. Тарихи әңгімелерде Баянның  Досбол, Асан атты 
екі әулетінің атауы ғана айтылады. Асанның өзінен төрт әулет 
бұтағы өсіп шығады. Біреуінің аты – Тоғамбай да, екіншісінің аты 
– Төтенқара598. 

Тілеу тармағынан – Елшібек, Есенғұл, Талас аталықтары 
шығады да, Елшібек – Жаулыбай, Тоқсан аталарына тарамдалады.

Сүйіндік

Қаржас

Құлеке

 Ойым    Тілеу   Телі 

Өтеп  Баян  Елшібек  Есенғұл  Талас

  Досбол  Жаулыбай
  Асан  Тоқсан

  Тоғамбай
  Төтенқара

Телі тармағына келсек, оның Әлімбет және Анай атты 
екі аталыққа бөлінетіндігін шежірелердің көбі мақұлдайды. 
Әлімбеттен Дәулет, Үмбет, Қасаболат атты үш ата шығады да, 
Дәулеттен – Рысқұл, Байболат әулеттері таралады. Рысқұлдан 
– Ақша; Байболаттан – Малкелді, Жангелді, Жылгелді, Байгелді 
әулеттері өсіп-өнеді.

Ал Үмбеттен – Базар, одан – Алдаберді, Жайнақ әулеттері 
шығады. Қасаболат атасынан – Бабас, ал одан – Жанақ, Бапақ, 
Жайпақ және Табылды әулеттері өседі.

Телі тармағының екінші аталығы – Анайдан – Нияз, Мырзағұл, 
Құдайқұл, Жәдігер, Құл аталары таралады да, Нияздан – Бөгенбай, 

597 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 358-б.

598 Сонда, – 358- 359-б.
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Құттыбай, Тәттібай; Мырзағұлдан – Сатыпалды, Сәти, Ақмырза, 
Жаймырза, Баймырза, Наурыз; Жәдігерден – Жоңқа, Анар, Аққыз, 
Қараша, Сатай; Құлдан – Құдайберген, Тәңірберген, Тілеке, 
Тілеміс, Олжагелді әулеттері қаулап өседі.

ХХ ғасыр басындағы статистикалық жинақ материалдарында 
Әлімбет аталығындағы Байболат, Ақша аталары Павлодар уезінің 
Баянауыл болыстығына қарасты №1-,2-әкімшілік ауылдарында, ал 
Анай аталығының аталары осы уездің Ақкелін болыстығындағы 
№1-, 5-әкімшілік ауылдарында тіршілік кешкен599.

Бегім ру бөлімшесі

Бұл ру бөлімшесі Қаржас руындағы үш ру бөлімшесінің бірі. 
Шежірелерде Бегімді Құлекемен бірге Қаржастың бәйбішесінен 
туылған деп айтылады. Сондай-ақ Бегім бір баланың әкесі 
болғаннан кейін қайтыс болған секілді600. Бегімнен туған жалғыз 
ұлдың есімі – Сатылған. Осы бөлімшеге жататын барлық аталықтар 
мен аталар Сатылғаннан таралатындықтан кейбір материалдарда 
ру бөлімшесінің атауы – Сатылған делінеді. ХІХ ғасырдың 
ортасындағы Н.А. Аристовтың материалдарында, ХХ ғасыр 
басындағы статистикалық деректерде Сатылған ру бөлімшесі 
Төртуылдың Құлеке – Қаржас, Алтынторы, Күлік, Айдабол, 
Ақбура, Тұлпар, Орманшы, Қабылан секілді ру бөлімшелерімен 
қатар айтылады601.

Сатылғанның бірнеше әйелінен Тілеуімбет, Жансары, Таңат, 
Мәмбет, Қоныс атты ұлдар туылып, олар өздері аттас жеке 
аталықтарға бастау болады. Шежірелік материалдарға сүйенсек, 
Тілеуімбеттен Қожамқұл, Қошқарбай атты екі ұл туылады да, 
біреуінен – Тастен, екіншісінен – Дулат атты аталар таралады. 

599 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы Павлодарского 
уезда. – 2-22, 110-126-б.

600 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 355, 359-б.

601 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -104-б.; Материалы по киргизскому 
землепользованию. Собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Семипалатинская область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. 
Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 78-б.
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Тастен атасынан – Тұйық, Мұнық, Меңдіғұл, Бабек және Тілеген 
атты әулеттер өсіп-өнеді.

Жансары аталығынан – Елібай, Оразбай және Байтуған атты 
үш ата бөлініп шығады да, Елібайдан – Есберлі, Көбек, Есей; 
Оразбайдан – Деріпсалы, Айдар; Байтуғаннан – Жаңабай, Дос 
атты ру әулеттері одан әрі жалғасын табады.

Сатылған ру бөлімшесіндегі келесі аталық Таңаттан – 
Атайбек, Батырбек және Тауасар атты үш ата таралады да, 
Атайбектен – Қожамберлі, Қарақожа; Батырбектен - Өтеу, 
Жанқылыш; Тауасардан – Қосаған немесе Қосағалы әулеттері өсіп 
шығады.

Осы ру бөлімшесіндегі тағы бір аталық Мәмбеттен – Құнатай 
және Шоқпар атты екі ру атасы өсіп шығады да, одан Есенаман 
және Жарқын атты екі ата, 602 Қоныстан жалғыз Майлыбай атасы 
тарайды.

ХХ ғасыр басындағы ресми статистикалық зерттеу 
жұмыстарының материалдарында Сатылған ру бөлімшесінің 
аталықтары мен аталары Павлодар уезінің Ақкелін және Баянауыл 
болыстарында өмір сүрген603.

Алтынторы ру бөлімшесі

Бұл ру бөлімшесі өз ішінде Мәмбетәлі, Жолымет, Бегімбет, 
Келімбет және Артық атты бес аталыққа бөлінеді. Бегімбет пен 
Келімбет аталығының аталары мен әулеттері Жиделі Байсын 
жерінде қалған деп айтады шежірелік материалдар. 

Біз пайдаланып отырған шежіреде тек Жолымбет аталығы ғана 
таратылады, оның өзі де толық емес.

Жолымбеттен – Рысқұл, Назар, Қойсары және Қалқаман 
аталары өсіп шығады. Қалқаманның ұлдарының бірі – Бұқар 
жырау, ал одан – Ақдербіс, Жарылқап, Жақсылық, Зейін атты ұлдар 
туылған604.

602 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 361-б.

603 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 78-б.

604 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 361-б.; Өкпеннің Кәрімтайы. Арғын: Мейрам 
шежіресі. – Павлодар, 2001. – 41-б.
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ХХ ғасыр басындағы деректерде Павлодар уезінің Ақкелін 
болыстығында мекендеген аталықтар мен аталар ішінде 
Алтынторы, Жолымбет аталады. Жолымбеттердің саны – 1152 
адам болса, Алтынторыға жататын – мәмбетәлілер мен артықтар – 
1358 адамға жеткен605.

Осы ру бөлімшесінен есімі бүкіл қазақ жұртына танылған 
тарихи тұлға  – Бұхар жырау Қалқаманұлы шыққан.

Сүйіндік

Қаржас

Алтынторы

Мәмбетәлі Жолымбет Бегімбет Келімбет Артық
 
Азына  Жандос  Рысқұл
    Назар
  Тасболат Қойсары
    Қалқаман
  Көшербай
  Бошан  Бұқар жырау
  Жанқара
  Кедей  Ақдербіс
    Жарылғап
    Жақсылық
    Зейін

  Осылайша біз, Қаржас руының шежірелік тарқатылуын аяқтай 
келе, бұл рудың үш үлкен ру бөлімшесіне бөлінетіндігіне көзімізді 
жеткіздік. Оның ішінде Құлеке бөлімшесінің ғана шежірелік 
материалдары жақсы сақталып, жинақталған екен де, Бегім мен 
Алтынторы бөлімдерінің тарқатылуына қатысты материалдар 
жинақталмаған, жүйеленбеген дейміз. Алты Алашқа есімі белгілі 
Бұхар жырау секілді ірі тарихи тұлға шыққан ру бөлімшесінің 
шежіресіне қатысты материалдардың жинақталмауы бізді қатты 

605 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского 
уезда. – 78-б.
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қынжылтады. Болашақта ел арасында айтылып жүретін, кейбір 
отбасыларында әлі де болса жарық көрмей жатқан қолжазбалар 
табылып  ғылыми айналымға түседі. Сонда ғана  осы рудың 
шежіресі  толық жазылды деп айта аламыз. 

Қаржас руынан шыққан және есімдері қазаққа танымал 
тарихи тұлғалар:

1. Бұқар жырау Қалқаманұлы (1693-1787) – атақты 
жырау, Абылай ханның кеңесшісі, ақылшысы, әрі би, әрі 
абыз. Ел ішінде «Көмекей әулие» атанған. Оның шығу-тегі: 
Сүйіндік – Қаржас – Алтынторы – Жолымбет – Қалқаман – 
Бұхар жырау. 

2. Қаржастың Мырзағұлы – Абылай ханның замандасы. 
Абылай хан айтқан екен: «Сүйіндікте төрт тіреу бар, соның 
бірі – Қаржастағы Мырзағұл». Соған қарағанда, Мырзағұл – 
Сүйіндік рулар бірлестігінде батырлығымен, шешендігімен, 
әулиелігімен, тура үкім айтатын билігімен белгілі болған. 
Оның шығу тегі: Сүйіндік – Қаржас – Құлеке – Телі – Анай – 
Мырзағұл. 

3. Шорман би (1788-1837) – қарапайым халық арасынан 
шығып, аға сұлтан болған тарихи тұлға. Шығу-тегі: Сүйіндік 
– Қаржас – Құлеке – Телі – Анай – Мырзағұл – Саты – Күшік 
– Шорман.

4. Мұса Шорманұлы (1820-1881) - аға сұлтан. Ел ішіндегі 
билікке араласып, әділ шешімдер шығарған. Бірнеше тілді 
жетік білген. Шығу-тегі: Сүйіндік – Қаржас – Құлеке – Телі – 
Анай – Мырзағұл – Саты – Күшік – Шорман – Мұса.

5. Зейнеп Шорманқызы – Шоқан Уәлихановтың анасы.
6. Сейтен батыр, Тайжан батыр Азнабайұлдары - 1837-

1847 жылдардағы Кенесары бастаған көтеріліске қатысып, 
ханның жақын серіктері, әрі батырлары болған. Бұл батырлар 
әкеден қалған бар малын Кенесары көтерілісін қолдау үшін 
жұмсаған. Шығу-тектері: Сүйіндік – Қаржас – Құлеке – Телі – 
Анай – Мырзағұл – Ақмырза – Азнабай – Сейтен, Тайжан.

7. Қаныш Сәтбаев (12. 04. 1899 – 31. 01. 1964) – ұлы ғалым-
геолог, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ҒА ұйымдастырушы 
және тұңғыш президенті. Қазақтан шыққан алғашқы тау-кен 
инженер-геологы. Шығу-тегі: Сүйіндік – Қаржас – Құлеке – 
Телі – Анай – Жәдігер – Қанат – Шошық – Сәтбай – Имантай 
– Қаныш.
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ғ). Тоқшора бөлімі

Бұл бөлім – Сүйіндік рулар бірлестігіндегі үш ру бөлімінің 
біріне жатады. Бірақ та неге екені белгісіз, бұл бөлімнің атауы 
ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы жазба деректерде кездеспейді. Тіпті, 
көптеген қазақ шежірелерінде де Тоқшора атауы айтылмай 
қалады. Біз, мұның себебін осы ру бөлімінің көп өспегендігінен 
деп түсіндіреміз. Тоқшора төмен қарай төртінші буынға дейін 
жалғыздан таралады да, төртінші буыннан бастап көбейе бастайды. 
Ал Сүйіндік бірлестігіндегі Суғыншы бөлімі болса, төрт буын 
бойы; екі тармаққа, олар төрт руға, ал төрт ру – жиырмадан астам ру 
аталығына дейін өседі. Сол себепті де Суғыншы бөлімінің рулары 
мен аталықтары орыс деректері мен қазақ шежірелерінде жиі 
кездесіп, айтылады да, сан жағынан өте аз тоқшоралар айтылмай 
қалады.

Тоқшора бөлімінің атауы мен оның жіктелуі ХХ ғасыр 
басындағы статистикалық жинақ материалдарында алғаш рет 
айтылып, құрамындағы аталықтары кесте түрінде беріледі606. 

Ал қазақ шежірешілерінің еңбектері ішінде З.Сәдібековтың 
және Ж.Бейсенбайұлы құрастырған шежіреде Тоқшора – 
Сүйіндік құрамындағы жеке ру бөлімі ретінде кездеседі де, бірақ 
тарқатылмайды607. З.Сәдібековтың шежіресінде Тоқшора атауының 
екінші бір баламасы беріледі. Ол – Тоғышар608. Біздің ойымызша, 
Тоғышар атауы Тоқшора атауының сәл-пәл бұрмаланған түрі. 
Ал ХХ ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша жүргізілген 
статистикалық зерттеу жұмыстарының материалдарында ру 
бөлімшесі Тоқшара деп айтылады. Бұл да Тоқшора атауының 
орысша өзгертілген түрі. Сондықтан да біз, ру бөлімшесінің 
дұрыс атауын Тоқшора деп есептейміз. Енді біз, деректердің 
тапшылығына қарамастан, барымен базар дегендей, төменде осы 

606 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 78-б.

607 Сәдібеков З. Қазақ шежіресі (Жауапты ред. Ш.Құрымбайұлы). – Ташкент, 
1994. -104-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі (Ғылыми дәйектер мен «Ана 
тілі» газетіне түскен қалың шежірелік мәліметтер негізінде жасалған). – Алматы, 
1994. -121-б.

608 Сәдібеков З. Қазақ шежіресі (Жауапты ред. Ш.Құрымбайұлы). – Ташкент, 
1994. -104-б.
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ру бөлімшесінің қандай аталықтар мен аталарға бөлінетіндігіне 
назар салып көрелік. 

Тоқшорадан жалғыз Әлімбет, одан Алтай, одан Төртсары 
шығады609. Төртсары өз ішінде Танаш, Мұрат және Рысқұл атты 
үш тармаққа бөлініп кетеді. 

Танаш тармағы ресми статистикалық деректе жіктелмейді. Тек 
қана онда олардың Павлодар уезінің Ақсу болыстығындағы №9- 
әкімшілік ауылда мекендейтіні көрсетіледі610.

Тоқшараның Мұрат тармағы – Аралбай, Байсейіт, Жауғашар 
және Жаубасар атты төрт аталыққа бөлінеді де, Аралбайдан – 
Ақпан, Тоқпан аталары; Байсейіттен – Барақ, одан – Жабағы; 
Жауғашардан – Сарымырза, Баймырза; Жаубасардан – Тілеуберді, 
Қуат, Саржан аталары өсіп шығады611.

Рысқұл тармағынан Шыңдауыл аталығы шығады да, ол – 
Қошқар және Мойнақ атты екі ру атасына бөлініп кетеді612.

ХХ ғасыр басындағы Павлодар уезі бойынша жүргізілген 
статистикалық зерттеулер материалдарында Тоқшора ру бөліміне 
жататын аталықтар мен аталардың Ақсу болыстығына қарасты 
№1-, 5-және 9-әкімшілік ауылдарда тұратындығы айтылған613. 

Жалпы алғанда, Тоқшора ру бөлімінің шежіресіне қатысты 
материалдардың өте аз болуына байланысты ру бөлімшесінің 
тарқатылуы осы бөлімшенің шежірелік материалдары ел ішінен 
жинастырылып, жарыққа шығарылады деген үміттеміз.

Сүйіндік

Тоқшора

Әлімбет

Алтай

609 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-тан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 78- б.

610 Сонда, – 78-б.
611 Бұл да сонда, – 78-б.
612 Бұл да сонда, – 78-б.
613 Бұл да сонда, Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. – 54-62-б.
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Төртсары

Танаш    Мұрат    Рысқұл

Аралбай Байсейіт Жауғашар Жаубасар Шыңдауыл

Ақпан  Барақ  Сарымырза Тілеуберді Қошқар
Тоқпан    Баймырза Қуат  Мойнақ
  Жабағы    Саржан

§ 3. Бегендік

Бегендік – Арғынның бес Мейрамының ішіндегі Қуандық, 
Сүйіндік рулар бірлестігінен кейінгі үшінші рулар бірлестігі 
болып есептеледі. Бегендік атауы қазіргі кездердегі шежірелерде 
айтылғаны болмаса, басқа шежірелік материалдарда оның орнына 
Қозған атауы қолданылады. М.Ж.Көпейұлы осы жөнінде: «...
Қозған деген кісі аты жоқ, қозғала берген соң, шіркін қоза береді 
ғой деп Қозған аталған»614, – деп жазады. Ал Бегендіктің шығу 
тегі жөнінде де атақты шежіресі төмендегідей құнды деректер 
береді. Біз ол деректің мазмұнын бұған дейін келтіргендіктен, оны 
толығымен қайталап жатпай, қысқаша түрде айтып өтуді жөн көріп 
отырмыз. Бегендіктің әкесі Мейрам Кіші жүз Алшыннан қыз алған 
екен. Әйелінің есімі – Нұрфая. Қалыңдықпен бірге жеңгесі және 
бір жетім қыз еріп шығады. Елге келген соң жеңгесі кейін қайта 
алмайды да, Нұрфая оны өз күйеуіне алып беріпті. Кейіннен жетім 
қызды да үшінші әйел етіп күйеуіне қосқан екен. Нұрфаяның өзінен 
Қуандық пен Сүйіндік, жеңгесінен – Бегендік пен Шегендік, жетім 
қыздан – Болатқожа туылыпты615. Одан әрі шежіреші Бегендіктің 
Оразгелді атты бір ұлының болғандығын, Бегендіктің ерте қайтыс 
болып, оның жесірін Сүйіндіктің алғандығын, Оразгелдіні 
Сүйіндіктің өзіне бала етіп, өсіргендігін және оған әйел алып беріп, 
енші бергендігін баян етеді616.

614 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.
615 Сонда, – 15-16-б.
616 Бұл да сонда, – 18-б.
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Сөйтіп, Бегендіктің ұрпақтары Мейрамның басқа ұлдарынан 
тараған ұрпақтарымен бірге өсіп-өнеді де, ру-тайпалық жүйеде 
жеке рулар тобын қалыптастырады.

Біз, жоғарыда Бегендік руларының жазба деректерде не себепті 
Қозған деп аталатынын айтып өттік.

Енді сол дерек мәліметтеріне шолу жасап көрелік.
Арғын құрамындағы басқа да рулар секілді Қозған атауы 

алғаш рет М.Тевкелевтің 1748 жылдың 24 қыркүйегінде жазған 
Ұлы және Орта жүз қазақтарының ру-тайпалық құрамына 
сипаттамасында айтылады617. Онда Арғынның он алты руының 
атауы беріледі. Солардың бірі – Козуган аргин. Бұл жерде Козуган 
аргинның – Арғын Қозған екенін дәледеп жатудың артық екенін 
оқырмандардың өздері де біліп отырған шығар деген ойдамыз. 
ХІХ-ХХ ғасыр басына дейінгі орыс зерттеушілерінің еңбектерінде 
Қозған атауы Арғын руларының құрамында үнемі айтылып 
отырылады. А.И. Левшинде бұл ру – Козюган, В.В. Радловта 
– Козуган, Н.А. Аристовта – Козган, Г.Н.Потанинде де – Козган 
деп айтылады618. Н.А. Аристов Қозған руын Арғынның Төртуылы 
құрамындағы Күлік, Айдабол, Алтынторы, Сатылған және тағы 
басқа рулар мен ру бөлімшелері және тармақтарымен қатар қояды. 
Біз, оны санының аз болуына байланысты болған деп ойлаймыз. 
Ал, неге екені белгісіз, Арғын руларының шежіресіне қатысты 
мол материалдар жариялаған Г.Н. Потанин, Мейрамсопының бес 
ұлын дұрыс көрсетіп келеді де, Шегендіктен – Қозған, Бегендіктен 
– Қақсал атты ұлдар туылған деп жазады619. Біз, мұны авторға 
мәлімет берушілердің жіберген қатесі, не болмаса автордың өзінің 
байқамай қалған қатесі шығар деген ойға қалып отырмыз.

Бұл айтылған авторлардың материалдарында Қозған тайпасы 
Арғынның тайпаларының бірі ретінде айтылса, ХХ ғасыр 

617 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). – Алма-Ата, 1961. -407-б.

618 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд 
и степей (под общей редакцией академика М.К. Козыбаева). – Алматы, 1996. 
-290-б.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого К.Д. 
Цивиной и Б.Е. Чистовой. – М., 1989. - 111-б.; Аристов Н.А. Заметки об этническом 
составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. –СПб., 
1897. -104-б.; Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и 
сказки. // Живая старина. – Петроград, 1917. - 62-б.

619 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
// Живая старина. - 62-б.
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басындағы Павлодар, Атбасар уездерінде жүргізілген статисти-
калық зерттеулердің материалдарында, М.Тынышбаевтың еңбе-
гінде және қазіргі кездерде жарық көріп жатқан шежіре кітаптарда 
Қозған тайпасының бөлімшелері мен тармақтары, аталықтары 
мен аталары талданады. Біз, сол еңбектердің деректеріне сүйеніп, 
төменде Қозған руының тарқатылуын көрсетелік.

М.Ж. Көпейұлы бойынша Бегендіктен жалғыз Оразгелді 
туылады да, одан Тәңірберді және Сарық атты екі ұл өседі. Бұл 
екі ұл өздері аттас екі руға негіз қалайды.

Тәңірберді руы өз ішінде Ораз, Малқар және Жолым 
атты үш ру тармағына бөлінеді. Жолым тармағы тек М.Ж. 
Көпейұлында ғана айтылады да, басқа ешбір деректе ру 
тармағының атауы кездеспейді. Малқар тармағынан Сары 
аталығының таралатындығын ХХ ғасыр басындағы ресми 
статистикалық жинақтың материалдары көрсетеді620. Осы 
жинақтағы материалдардың бірінде Қарамолда болыстығындағы 
№1-әкімшілік ауылға қарасты 15-, 16-, 17- шаруашылық 
ауылдарда Қозғанның Малқар тармағындағы Сары аталығына 
жататын отбасылардың қоныс тепкендігі айтылған. 15-ауылда 
– Байбеке Келдібайұлы, 16-ауылда – Долдабай Темірбекұлы, 17-
ауылды – Таубай Темірбекұлы атты ақсақалдар билік жүргізген. 
Үш ауылдағы Сары аталығына жататындар саны – 60 адам621.

Тәңірберді руындағы көп тарағаны – Ораз тармағы. Бұл 
тармақтан – Жиенәлі, Құрманәлі, Кенжебай және Аю атты 
төрт аталықтың таралатындығын ресми статистикалық деректер 
көрсетсе622, қазіргі шежірешілерде Аюдың орнына Ақытай атауы 
жазылып жүр623. Соған қарағанда Аю мен Ақытай бір адам да, 
бірінші атау оның лақабы болса керек.

Ораз тармағындағы Жиенәлі аталығы Бапан, Шүрен және 
Елтізер атты үш ру атасына жіктеледі де, Бапаннан – Жомарт, 
Өтетай және Таласпай атты үш ру әулеті таралады.

Шүрен мен Елтізер аталарының қалайша жіктелетінін біле 
алмадық.

620 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 79-б.

621 Сонда, Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. – 142-143-б.
622 Сонда, Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 79-б.
623 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 

Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.
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ХХ ғасыр басындағы материалдарда Ораз тармағының 
Жиенәлі аталығына жататын Шүрен мен Бапан аталары 
Павлодар уезінің Қарамолда болыстығына қарайтын №1-және 
3-әкімшілік ауылдарда мекен еткен деп көрсетілген624. Біз, 
осы материалдағы болыстықтың әр ауылы бойынша жасалған 
кестеден №1-әкімшілік ауылдан Жиенәлі аталығының аталарын 
кездестірмедік. Мұндағы қырық бір шаруашылық ауылдарда: 
Ораз тармағының Құрманәлі аталығына жататын Жайлаубай, 
Торғай, Темірбек; Кенжебай аталығының Құлеке және де қай 
аталықтарға жататындығы белгісіз – Байты, Мантан аталары 
өмір сүрген625. Мүмкін, осы аталар Жиенәлі аталығына жататын 
шығар.

Ал №3-әкімшілік ауылдың он төрт шаруашылық ауылдарында 
түгелімен Ораз тармағының Жиенәлі аталығына енетін Шүрен, 
Бопан аталары осы тармақтың Малқозы, Айдапсал секілді ру 
әулеттері қоныс тебеді. Олардың жалпы саны – 736 адамға 
жеткен626.

Ораз тармағының келесі аталығы – Құрманәлі. Шежіре 
бойынша Құрманәліден Баймұрат, ал одан Жайлаубай таралады627. 
Ал статистикалық материалдың шежіре-кестесінде Жайлаубай 
мен Сарымолда деп көрсетіледі628. Осы екі мәліметті негізге 
алып біз, Құрманәлі аталығынан екі ру атасы – Жайлаубай 
және Сарымолда аталары шығады деп есептейміз. Одан әрі 
Сарымолда атасының қалай тарқатылатындығы бізге белгісіз. 
Олар Қарамолда болыстығының №10-әкімшілік ауылына қарасты 
№4-шаруашылық ауылда тұрған және ауыл ақсақалы – Тіленді 
Орманшыұлы деген кісі болған. Бұл ауылдағы сарымолдалар 
саны 57 адамға жеткен629. 

624 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 79-б.

625 Сонда, Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. – 142-143-б.
626 Бұл да сонда, – 146-147-б.
627 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 

Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.
628 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 79-б.

629 Сонда, Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. – 158-159-б.
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Жайлаубай ру атасынан – Бекше мерген, Төлебай және Болат 
әулеттері өсіп шығады да, Бекше – Көтен, Жапатай, Қожаназар атты 
бұтақтарға тармақталып кетеді630. Қарамолда болыстығындағы 
№1-әкімшілік ауылдағы қырық бір шаруашылық ауылдың басым 
бөлігінде жайлаубайлар өмір сүрген.

Ресми статистикалық материалдарындағы ауыл ақсақал-
дарының аты-жөндерін қазіргі шежірешілердегі мәліметтермен 
салыстырғанда, көпшілігінің сәйкес келетіндігіне көзімізді 
жеткіздік. Олардың бәрін айтып жатпай, бірнешеуін ғана келтіре 
кетелік.

№2-ауылды – Көшекбай Шәшкеұлы, №5-ауылды - Әбіш 
Ақмырзаұлы, №8-ауылды - Әбіке Шәшкеұлы және № 18-, 19-, 
23- ауылдарды – Жақыпбай Шәуешекұлы, Түсіпбай Шәуешекұлы, 
Орақбай Шәуешекұлы басқарған631. Осы ақсақалдардың шығу-тегі 
шежірелерде былайша беріледі:

1) Көшекбай – Шәшке – Қабыл – Көтен – Бекше мерген – 
Жайлаубай – Баймұрат – Құрманәлі – Ораз – Тәңірберді – Оразгелді 
– Бегендік – Мейрам – Арғын.

2) Әбіш – Ақмырза – Дүйсекей – Қабыл – Көтен – Бекше мерген 
және одан ары жоғарыдағыдай жалғасады.

3) Әбіке – Шәшке – Қабыл және бірінші ақсақалдың 
шежіресіндей жалғасады.

4) Жақыпбай, Түсіпбай, Орақбай – Шәуешек – Қабыл – Көтен 
– Бешке мерген және жоғарыдағыдай жалғасын табады.

Ораз тармағындағы келесі аталыққа – Кенжебай аталығы 
жатады. Бұл аталықтан – Құлеке және Тілеке атты екі ру атасы өсіп 
шығады632. Шежіреде Тілеке атасы таратылмайды. Ал Құлекеден – 
Сүгірәлі және Сүгір атты екі әулет өсіп-өнеді.

Кенжебайлар Қарамолда болыстығындағы №1-әкімшілік 
ауылына қарасты № 1-шаруашылық ауылда тұрған. Сандары – 69 
адам, ауыл ақсақалы – Сәттіғұл Саудагерұлы деген ақсақал болған 

630 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.

631 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 142-б.

632 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 402-б.
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екен633. Шежірелік материалдардан біз, бұл ақсақалдың шығу-тегін 
анықтадық. Саттығұл – Саудагер – Аралбай – Сүгірәлі – Құлеке – 
Кенжебай – Ораз – Тәңірберді – Оразгелді – Бегендік – Мейрам 
– Арғын.

Ораз тармағындағы төртінші аталық – Ақытай аталығы. Біз, 
жоғарыда Ақытайдың лақап есімі – Аю екенін айтып өткенбіз. 
Осы Аюдан - Әбу атты жалғыз ұл туылып, одан – Шақаман, 
Досай, Бекберлі және Бекбаулы аталары тармақталып шығады. 
Бұл ру аталарының бәрі дерлік Қарамолда болыстығының №10 
әкімшілік ауылына қарасты он бес ауылдың он үшінде қоныс 
тепкен634. Олардың санына келсек, досайлар – 108, бекбаулылар 
– 79, бекберлілер – 38, шақамандар – 49, барлығы – 274 адам 
болған635.

Аю аталығының тағы бір бөлігі Атбасар уезі, Атбасар 
болыстығында мекен еткен. №7-әкімшілік ауылдың №16-, 17- 
және 18-шаруашылық ауылдарында осы аталыққа жататын 
аталар мен әулеттердегі адамдар саны 263 болған636. Бірақ та 
бұл өңірдегі Аю аталығы жіктелмегендіктен, біз, жоғарыда 
көрсетілген 263 адамның қай ата мен әулетке жататындығын 
анықтай алмадық.

Бегендік құрамындағы екінші руға – Сарық руы жатады. 
Шежірелік материалдар бойынша Сарық руы – Тоқтас, 
Қожамберді және Қожамқұл атты үш тармаққа бөлінеді. М.Ж. 
Көпейұлы шежіресінде Сарықтан Қожамберді мен Тоқтас туылған 
делініп, Қожамқұл есімі аталмайды637. Ал, ХХ ғасыр басындағы 
ресми статистикалық материал мен қазіргі шежірелерде Сарықтан 

633 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского 
уезда. – 142-143-б.

634 Сонда, – 158-б.
635 Бұл да сонда, – 158-159-б.
636 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. – Воронеж, 1902. Поаульные таблицы статических 
сведений. ІІ. Атбасарский уезд. – 30-31-б.

637 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. 4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского 
уезда. – 79-б.; Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, 
байырғы Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.
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жоғарыда біз айтқан үш тармақ шығарылады.638 Енді осы үш 
тармақты жеке-жеке талдап көрелік.

Біз осы тайпаның шежіресін аяқтап, оны қаттап жатқан кезде 
қолымызға павлодарлық шежіреші Өкпеннің Кәрімтайының 
«Арғын: Мейрам шежіресі» атты кітабы қолымызға түсті. Бұл 
кітаптағы Бегендік тайпасының шежірелік тарқатылуында 
түбегейлі өзгешеліктердің бар екендігін байқадық.  Оқырмандарға 
түсінікті болу үшін біз шежіреші ақсақалдың Бегендікті таратуын 
ешбір өзгеріссіз сол күйінде беруді жөн көріп отырмыз. 

Өкпеннің Кәрімтайының шежіресі бойынша Бегендік 
тайпасының шежіре-кестесі. (қ. 234-б.)

Тоқтас тармағы

М.Ж. Көпейұлы «Тоқтас екі қатын алған, бәйбішесінен Есіл 
бойындағы Қарақозы, тоқалының аты – Сарықыз, онан туғандар – 
Сарықозған атанады»,- деп түсіндіреді639. Ал қазіргі шежірешілер-
дің бірінде «Тоқтастың бәйбішесінен: Тәйтеке би, оның 
тұқымының өсіп-өнген жері – Атбасар жері, Есіл бойында болған. 
Тоқтастың тоқалы Сарықыз, одан Есенқұл, Ырыс, Көбек»,- деп 
айтылады640. Атбасар уезі бойынша ХХ ғасыр басында жүргізілген 
зерттеу жұмыстарының материалдарындағы рулық кестеде Тоқтас 
– Қарақозған және Сарықозған деп екіге бөлініп көрсетіледі641. 
Осылайша, біз, Тоқтас тармағы жөніндегі дерек мәліметтерін 
талдай келе, Тоқтастың бірінші әйелінен Тәйтеке би туылып, оның 
ұрпақтары – Қарақозған, ал екінші әйелінен туылған ұрпақтар – 
Сарықозған аталған деп ой түйеміз.

Тәйтеке немесе Қарақозған аталығының қалайша жіктелетіндігін 
деректердің болмауы себепті ашып айта алмаймыз. Ал ХХ ғасыр 
басындағы ресми деректерге жүгінсек, Қарақозғандар Атбасар уезі, 

638 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Павлодарского уезда. – 79-б.

639 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.
640 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 

Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.
641 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Родословные схемы. – 54-б.
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Атбасар болыстығының №1-4, 6 және 9 әкімшілік ауылдарында 
өмір сүрген642. Енді осы ауылдардағы қарақозғандардың санын 
анықталық.

Ресми мәліметтер бойынша Атбасар уезінің Атбасар 
болыстығындағы №1-әкімшілік ауылда – 1137, 2-әкімшілік ауылда 
– 807, 3-ауылда – 497, 4-ауылда – 1037, 9-ауылда – 323, барлығы – 
3801 қарақозғандар болған643.

Ал енді Тоқтас тармағының екінші – Сарықозған аталығына 
келсек, ол – Есенқұл, Ырыс және Көбек атты үш ру атасына 
бөлінеді де, Есенқұлдан – Түркебай, Бекжан, Нәзікбай әулеттері 
өсіп шығады. Ырыс атасы – Текебай және Дүйсенбай атты 
әулеттерге жіктеледі. Ал Көбек атасының бөлінуі туралы деректер 
қолымызға түспеді.

ХХ ғасыр басындағы ресми материалдарда Павлодар уезінің 
Қарамолда болыстығындағы №6-әкімшілік түгелдей Сарықозған 
аталығының Ырыс атасына жататын Текебай, Дүйсенбай 
әулеттері, Есенқұл атасына жататын Нәзікбай, Түркебай әулеттері 
тұратындығы көрсетіледі644. Олардың сол тұстағы санына 
келсек, текебайлар – 233, нәзікбайлар – 156, түркебайлар – 100, 
дүйсенбайлар – 154, барлығы №6-әкімшілік ауылда 643 адам 
болған645.

Сарықозғандар сонымен бірге, Атбасар уезінің Атбасар 
болыстығында да тұрған. №8-әкімшілік ауылға қарасты 24 
шаруашылық ауылдардың бәрі сарықозғандар, жалпы саны – 1549 
адамға жеткен646.

Сондай-ақ, Сарықозғандар 1-2-шаруашылық ауыл болып 

642 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Родословные схемы. – 54-б.

643 Сонда, Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. Атбасарский уезд. 
– 10-39-б.

644 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 150-155-б.

645 Сонда, – 150-155-б.
646 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 34-35-б.
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Павлодар уезі Өрік болыстығындағы №3 әкімшілік ауылында 
қоныс тебеді647. Бірақ олардың қай ата мен әулеттерге 
бөлінетіндігін біле алмадық.

Сарық руындағы екінші тармақ – Қожамберді тармағы. 
Шежіре бойынша бұл тармақтан – Байназар, Есназар, Қозыбақ 
және Шолақ атты төрт аталық таралады648. Бірінші аталық 
Байназардан – Қарабатыр, Жиембет, Қарабай атты үш ру 
атасы шығады да, Қарабатырдан – Мәмбетәлі әулеті өсіп-өнеді. 
Павлодар уезі, Далба болыстығы, №2-әкімшілік ауылға қарасты 
7-9-шаруашылық ауылдарда жалпы саны – 132, ал осы уездің 
Қарамолда болыстығындағы №2-әкімшілік ауылдың он тоғыз 
ауылының жартысынан көбінде қарабатырлар тұрған. Олардың 
саны – 353 адамға жеткен649.

Жиембет атасына жататын отбасылар да осы уездің Қарамолда 
уезіндегі №1-, 2-, 6-әкімшілік ауылдарында қоныс тепкен. Бірінші 
әкімшілік ауылда – 121, екінші әкімшілік ауылда – 229, алтыншы 
әкімшілік ауылда – 43, барлығы – 393 адам болған650.

Қарабайлар да өз аталықтарымен іргелес отырған. Қарамолда 
болыстығының №2-әкімшілік ауылында олардың саны – 153 адамға 
жетеді651. Сондай-ақ Тереңкөл болыстығының №9-әкімшілік 
ауылында қожамберділер тұрған да, олардың саны – 477 адам 
болған екен652. 

Қожамберді тармағындағы келесі аталық – Есназар аталығы. 
Одан – Дәулетбай, Көккөз, Жақсылық, Жауғашты және Қараша 
атты аталар таралып шығады. Шежіреге сүйенсек, Дәулетбайдан 
– Боқа, одан Мұқан; Көккөзден – Жанаман, одан Манасбай, одан 
– Шәкітай; Жақсылықтан – Мұсайын, одан – Кәдірен, Қасен; 

647 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 230-231-б.

648 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.

649 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 130-131; 142-147-б.

650 Сонда, – 140-155-б.
651 Бұл да сонда, – 142-143-б.
652 Бұл да сонда, – 122-123-б.
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Жауғаштыдан – Тоғандық, одан Нұрмағамбет, Құлжан; Қарашадан 
– Хангелді, одан – Сыздық әулеттері мен әулет бұтақтары өсіп 
шығады653. 

Біздің ойымызша, жоғарыда айтып өткен Тереңкөл 
болыстығындағы 477 қожамберділер – осы Есназар аталығына 
жататын секілді.

Қожамберді тармағынан тарайтын үшінші және төртінші 
аталықтар – Қозыбақ пен Шолақ аталықтарының өз іштерінде 
қалай тарқалатындығы туралы мәліметтер қолымызға түспеді.

Сарық руындағы үшінші тармақ – Қожамқұлды таратып 
көрелік. Біз сүйеніп отырған деректерде Сарықтың бір баласы 
Қожамқұл делінсе654, ресми деректе Сарықтан – Қалмақшы таралады 
делінген655. Одан ары бұл деректе Қалмақшыдан  –  Андағұл мен 
Қайдауылды таратады да, Андағұлдан – Мәлік, Қайдауылдан 
– Қожагелді, Қасқа және Жылгелді таралған деп көрсетеді. Ал 
қазіргі шежіреге назар салсақ, Қожамқұлдан – Қалмақшы, ал 
одан Қожагелдіні, Жылгелдіні және Қасқаны таратады656. Осы 
деректерді талдай келе біз, Қожамқұл мен Қалмақшыны бір адам, 
біріншісі өз есімі, екіншісі – лақабы деген тұжырымға келеміз. Одан 
әрі Қожамқұл тармағынан Андағұл және Қайдауыл аталықтары 
таралған. Андағұлдан – Мәлік және Құттысейіт аталары өсіп 
шығады да, олар Қарамолда болыстығы №4-әкімшілік ауылда 
өмір сүреді. Олардың саны ХХ ғасыр басында құттысейіттер – 64, 
мәліктер – 38 адамға жетеді657.

Ал Қайдауыл аталығына келсек, жоғарыда айтып 
өткеніміздей, одан – Қожагелді, Қасқа және Жылгелді аталары 
тармақталып шығады. Қожагелділер де Павлодар уезі, Қарамолда 
болыстығындағы №4-әкімшілік ауылда, Ақбеттау болыстығының 

653 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.

654 Сонда, – 401-б.
655 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Родословные схемы киргиз Павлодарского уезда. 
– 79-б.

656 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 401-б.

657 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 146-151-б.
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№5-әкімшілік ауылында қоныс тебеді. Олар Қарамолда 
болыстығында – 65, Ақбеттау болыстығында – 44 адам болған658.

Жылгелді мен Қасқа аталары іргелері ажырамай бірге 
отырған. Қарамолда болыстығының №4-әкімшілік аулының 
95%-і осы екі аталықтан тұрған. Жылгелділер – 403, қасқалар – 
206 адам болған екен659.

Міне, біз, осылайша бес Мейрамның бірі – Бегендік руларының 
шежіре тарқатылуын осымен аяқтай келе, мынадай қорытындылар 
жасаймыз. 

Біріншіден, Бегендік – Қуандық пен Сүйіндік руларына 
қарағанда көп таралып өспеген, сан жағынан да аздау болған.

Екіншіден, Бегендік өз ішінде Тәңірберді және Сарық атты екі 
руға бөлініп, олар өз кезегінде бірнеше тармақтар мен аталықтарға, 
аталар мен әулеттерге тармақталып кетеді.

Үшіншіден, Бегендік руларының шежіресіне қатысты 
материалдар толық жинастырылмаған, жарыққа шығарылмаған 
дейміз. Сол себепті де кейбір аталардың атаулары аталып өтілді 
де, таралымы деректердің жоқтығынан жіктелмей қалды.

Төртіншіден, біз, қолда бар шежірелік материалдарды ХХ 
ғасыр басындағы статистикалық материалдармен салыстыра, 
толықтыра отыра, Бегендік руларының аталықтары мен аталарының 
орналасқан жерлерін, сандарын анықтауға тырыстық.

Осы шежіре арқылы оқырмандар өздерінің шығу-тегін анықтап, 
ата-бабаларын тауып жатса, онда біздің мақсаттарымыздың бірі 
орындалған деп санаймыз.

Бегендіктен шығып, арысы алты алашқа, берісі бүкіл Орта 
жүзге есімдері белгілі болған тарихи тұлғалар туралы бір-екі ауыз 
сөз айта кетелік.

1. Қопа шешен  ел арасында кең тараған тарихи әңгімелерге 
қарағанда, ешкімнен қорықпай, тура бетке айтатын өжет 
шешен болған. Өкінішке орай, қолымызда нақты материалдар 
болмағандықтан, Қопа шешеннің Бегендіктің қай тармағы мен 
атасынан тарайтынын анықтай алмадық.

658 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 46-47; 146-151-б.

659 Сонда, – 146-151-б.
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2. Әйнекең шешен,  Қарқабат шешен – бүкіл Қозған руы 
арасында белгілі болған қара сөздің майталмандары.

3. Зейін Шашкин (1912-1966 ж.) – қазақ халқының белгілі 
жазушысы.

§ 4. Шегендік

Шегендік – Арғынның бес Мейрамындағы Қуандық, Сүйіндік, 
Бегендіктен кейінгі төртінші рулар бірлестігі немесе тайпасы. 
Қазақ шежіресінің материалдары бойынша Шегендік – Мейрамның 
екінші әйелінен туған660. Біз бұған дейінгі тараушаларда 
Мейрамның бірінші әйелі Нұрфаяға, оның жеңгесіне және қыз 
жасауымен бірге еріп келген көмекші қызға қалай үйленгендігін, 
сондай-ақ Мейрамның бес ұлының қай әйелдерінен туылғандығын 
айтып өткендіктен, бұл жерде оны қайталап жатпаймыз. Тек қана 
ескерте кететініміз, Шегендік пен Бегендік – бір анадан туған 
ағалы-інілер.

М.Ж.Көпейұлы: Шегендіктің лақап есімі жөнінде: «...Қақсал 
деген де кісі аты жоқ, қақсай берген соң Қақсал атанған»,- деп 
түсініктеме береді661. Осылайша, Қақсал атауы кейін келе ру 
атауына айналып кетеді. Қазақ шежіресінде Шегендік атауы – 
Мейрамның бес ұлының бірі және Қақсал руының түп-төркіні 
ретінде айтылғаны болмаса, көп жағдайда, ру атауы ретінде жазба 
деректер мен ауыз әдебиетінде Қақсал атауы қолданылады.

Алғаш рет Қақсал атауы 1748 жылдың 24 қыркүйегінде 
жазылған М.Тевкелевтің «Ұлы және Орта жүз қазақтарының ру-
тайпалық құрамына сипаттама» деген дерегінде кездеседі662. Орыс 
тіліндегі мәтінде ру аты «Кокшал аргин» деп аталған. Одан кейінгі 
ХХ ғасыр басына дейінгі орыс авторларында бұл атау негізгі 
мәнін сақтап, бірақ сәл-пәл бұрмаланып беріліп отырылады. А.И. 
Левшин ру атауын – «Кукшал» деп жазса, В.В.Радлов – «Кёк-
шал», Н.А.Аристов – «Көксалы», Г.Н. Потанин – «Каксаль» 
түрінде айтады. Аталған автолардың бәрі Қақсал руын Арғынның 
құрамындағы ірі рулардың бірі деп көрсетеді. Бірақ оларда Қақсал 
руының қалайша жіктелетіндігі айтылмайды. 

660 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 16-б.
661 Сонда, – 18-б.
662 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 

материалов). – Алма-Ата, 1961. -407-б.
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Қақсал руының жіктелуін біз, ХХ ғасыр басындағы ресми 
статистикалық жинақтың материалдарынан, қазіргі кездерде 
жарыққа шығып жатқан қазақ шежірелерінен ғана таба аламыз. 
Ондағы мәліметтердің өзі жұтаңдау. Соған қарамастан осы 
рудың шежіресін Арғынның Қуандық, Сүйіндік және Бегендік ру 
топтарының таралымы секілді таратып көрелік.

Шежіре деректері бойынша Шегендік-Қақсалдан Сәт, 
Сары, Болтай, Шегем, Қырғызәлі және Нәдір атты алты ру 
тармағы шығады663. Бұл тармақтар ішінде  Қырғызәлі және Нәдір 
тармақтарының шежіресіне қатысты ешқандай дерек мәліметтері 
болмағандықтан, біз оларды тек атап қана өтеміз. Ал басқа төрт ру 
тармағының деректері, құдайға шүкір, аз болса да, бар.

Бірінші ру тармағы – Сәт. Шежіреде бұл атау – Сәти деп 
жазылып жүр. Біздің ойымызша, дұрысы – Сәті. Сәті ел арасында 
Қоңыр деп аталып кеткен. Сол себепті шежіреде ол – Қоңыр Сәті 
деп айтылады. Осы Сәтіден – Итен, одан Бөрібай, ал Бөрібайдан 
– Ожан, Сәңкібай, Жанұзақ, Бөдес және Төлес атты бес 
аталық таралады. Шежіреге одан ары тереңдесек, Ожаннан – 
Тілеген; Сәңкібайдан – Жұман, Жұманнан - Әлімбай, Сәлімбай, 
Әлімбайдың немересі – қазақтың атақты ақындарының бірі – 
Мұзафар Әлімбаев; Жанұзақтан – Кенекбай; Бөдестен Отымбай, 
Қоқыбай, Жүндібай, Төлеубай, Кеншімбай, Алпыс; Төлестен – 
Сартбай, Баянбай, Қаңтарбай және Сарбас атты ру аталары өсіп 
шығады664. 

Ожаннан таралатын Тілегеннен – Еңсебай, ал ол Мүсәпір 
және Арын атты әулеттерге бөлініп кетеді. Сәңкібайдан шығатын 
Әлімбай атасынан – Айтмағамбет; Кенекбай атасынан – Жетібай, 
ал ол – Сламбек және Райымбек атты әулеттерге таралып кетеді.

Бөдес аталығындағы Қоқыбайдан Боранбай, ал ол Әбіл; 
Кеншімбайдан Рақмет, ол – Мұсахан атты әулеттерге бөлініп 
кетеді. Төлеубай атасынан – Алқат, одан Мұқанбетжан шығады. 

Төлес аталығындағы Сартбайдан – Жүніс, ол – Желдібай, 
Әкімбай атты; Баянбайдан – Сыздық, ал ол – Салқын атты; 

663 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 402-б.; Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 
Павлодар, 2004. 42-б.

664 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 402-403-б.
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Сарбастан – Жамал атты әулеттер өседі. Көріп отырғанымыздай, 
Қақсал руының көп өсіп-өнбеген. Осы тармақ пен одан шығатын 
аталықтары мен аталардан бір-бірден ғана ұрпақ шығып 
отырған.

Қасқал руындағы келесі тармақ – Сары тармағы. Бұл 
тармақтан – Ақбота, Нарбота және Ботағара атты үш аталық өсіп 
шығады. Ақботадан – Жалмамбет, одан Тоқтауыл және Медет 
атты ру аталары шығады. Тоқтауыл атасынан Байдәулет, ал одан – 
Аралбай, Бекбау, Төлеке, Құдайберген, Жәңкебай және Еленші 
әулеттері тармақталады. Бұл әулеттерді одан әрі жіктесек, Аралбай 
әулеті - Өтеғазы, Төлеғұл, Айдарқұл; Бекбау әулеті – Жаманқұл, 
ол Малтабар, Жолтабар, Барыс, Маусымбай, Көшекбай; Төлеке 
әулеті – Тышқан, ал ол Шөрек атты ру бұтақтарына таралып кете 
береді665.

Қақсалдың үшінші тармағы – Шегем ру тармағы. ХХ ғасыр 
басындағы зерттеу жұмыстарының материалындағы шежірелік 
кестеде Шегемнен – Есімбет, одан – Дүйсен, одан Жәнібек, 
Жәнібектен – Көбек және Қыдырәлі атты екі ру атасы таралады 
деп көрсетіледі666. Көбек атасынан Санқожа және Айбас, 
Қыдырәліден – Құнан әулеттері өсіп шығады667. Шежіреші 
Т.Еңсебаев Шегеннен – Құттықадам, Тәттіқадам және Татай 
аталарының, Болтайдан – Ақкісі, Жанкісі аталарының тармақталып 
шығатынын көрсетеді668.

Енді жоғарыда аталған Қақсалдың аталары мен әулеттерінің 
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басындағы орналасқан жерлері 
мен сандары туралы қысқаша болса да айта кетелік.

Қақсал руының Шегем тармағындағы Жәнібек аталығына 
жататын ру әулеттері Ақмола уезінің Есіл болыстығында өмір сүрген 
екен. Осындағы №6-әкімшілік ауылдың 16-, 17-, 18-шаруашылық 
ауылдарында 40 адам – айбастар, 40 адам – санқожалар және 32 адам 
– құнандар қоныс тепкен. 16-ауылды – Оспан Қойлыбайұлы, 17-

665 Алпысбес М.А., Аршабек Т.Т., Қасен Е.Б., Кейкі Е. Көне Көктау, байырғы 
Баянаула байтағының тарихы. – 402-403-б.

666 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Родословные схемы киргиз Акмолинского 
уезда. -132-б.

667 Сонда, -132-б.
668 Еңсебаев Т.А.  Қанжығалы шежіресі. – Павлодар, 2004. 42-б
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ауылды – Мақажан Майданұлы, 18-ауылды – Ыбырай Жұмықұлы 
атты ауыл ақсақалдары басқарған669.

Сонымен бірге, қақсалдардың жекелеген ру аталары мен 
әулеттері Павлодар, Атбасар уездерінде де өмір сүргендігін ХХ 
ғасыр басындағы ресми статистикалық деректер дәлелдейді. 
Сәті Сары тармағының Ақбота аталығына жататын отбасылар 
Павлодар уезі Қызылтау болыстығындағы №8-әкімшілік 
ауылды мекен етеді. Сәтіден таралатын итендер осы әкімшілік 
ауылдың 4-6-, 11-12-ауылдарында тұрған. Жалпы саны – 173 
адам болғандығын дерек мәліметтері дәлелдейді670. Ал Сары 
тармағының Ақбота аталығына қарасты Тышқан ру әулеті 1-3-, 
13-; Өтеғұл әулеті – 7-; Жұман әулеті – 8-10-, 14-16-ауылдарда 
жеке-жеке өмір сүрген. Олардың санына келсек, тышқандар – 
133, өтеғұлдар – 20, жұмандар – 159 адамға жеткен671. 

Атбасар уезі Атбасар болыстығындағы №5-, 6-әкімшілік 
ауылдарда Қақсал руы көп шоғырланған. №5-әкімшілік ауылдағы 
отыз жеті шаруашылық ауылдың жартысына жуығында қақсалдар 
өмір сүрген. Олардың жалпы саны – 619 адам болған екен672. Ал 
№6-әкімшілік ауылдың 11-, 12-, 13-шаруашылық ауылдарында 
– 295 қақсал мекендеген. Өкінішке орай, олардың қай тармаққа, 
қай аталық пен аталарға жататындығын анықтаудың мүмкіндігі 
болмады.

Енді төменде Шегендік немесе Қақсал руынан шыққан 
тұлғаларға тоқталып өтсек:

1. Балабақсы – бүкіл Орта жүзге есімі әйгілі болған бақсы - 
балгер. Оның нақты шегендіктің қай тармағынан, қай атасынан 
тарайтынын біле алмадық. 

669 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ-й. Часть І-ая. Поаульные таблицы киргиз Акмолинского 
уезда. -150-151-б.

670 Материалы по киргизскому землепользованию. Собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
4. Павлодарский уезд. Т. VI-й. Поаульные таблицы киргиз Павлодарского уезда. 
– 190-191-б.

671 Сонда, – 190-191-б.
672 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
2. Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 22-27-б.
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2. Тойғұлы – бақсы-балгер. Қара қобызымен ауру- сырқау 
адамдарға ем қолданған. Қақсалдың қай атасынан тарайтынын 
біле алмадық.

3. Есенғабыл – атақты бақсы. Ол ХІХ екінші жартысында өмір 
сүрген. Балабақсының ұрпағы. Тойғұлы бақсы өзінің қара қобызын 
Есенғабыл бақсыға беріп кеткен деген сөз бар.  Бақсы ауру, сырқат 
адамдарды осы қара қобызбен емдеп жазады екен.

4. Мұзафар Әлімбаев (29.10.1923 жылы туған) – ақын, 
Қазақстанның халық жазушысы. Біз оның шығу-тегін алдыңғы 
беттердің бірінде айтып өттік.

Осылайша, біз, аз көлемде болса да, Шегендік – Қақсал 
руының шежіресі және осы рудан шыққан тарихи тұлғалар туралы 
ой-пікірлер мен тұжырымдарымызды тамамдаймыз. Жоғарыда 
айтылған пікірлерімізді аяқтай келе, мынадай қорытындылар 
жасаймыз.

Біріншіден, бұл ру – Арғынның бес Мейрамындағы басқа 
руларға қарағанда саны аз және шежірелік материалдары 
жинақталмаған және жүйеленбеген дейміз.

Екіншіден, рудың құрамындағы алты тармақтың атауы берілді, 
бірақ та деректердің жоқтығынан Болтай, Қырғызәлі, Нәдір 
тармақтары тарқатылмады. Ал қалған тармақтар да материалдардың 
аздығынан терең және толықтай қамтылмады.

Үшіншіден, бұл руға жататын аталықтар мен аталардың сан 
жағынан аз болғандықтан олар  Мейрамның басқа рулары арасында 
шашырай орналасқан. 

Дей тұрсақ та, біздің ұсынып отырған бұл шежіре нұсқамыз 
өзінің шығу-тегін толық біле бермейтін жандарға көмегі тиіп жатса, 
онда біздің шежіре жазудағы алға қойған мақсаттарымыздың бірі 
орындалғаны деп білеміз.

§ 5. Қаракесек тайпасы

а). Қаракесек тайпасына сипаттама

Қаракесек – Арғын ішіндегі “Бес Мейрам” тобына жататын 
тайпалардың бірі. Алайда шежіре зерттеушілердің Қаракесек 
руына қатысты пікірлері әрқилы болып келеді. Шежірешілердің 
барлығы дерлік, Қаракесек атауы лақап есім екендігін бір ауыздан 
мойындағандарымен, атаудың шығуы,  ру болып қалыптасуы 
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туралы мәселеге келгенде сан түрлі тұжырымдар айтады.
Шежірешілердің бір бөлігі Қаракесек атауы әу баста 

Болатқожаға байланысты шыққандығын тиек етіп, Қаракесекті 
ру деп атайды. Бұл топтағы шежірешілер Болатқожаның қалайша 
Қаракесек атанғаны туралы әртүрлі аңыз-әңгімелердің бірнеше 
нұсқасын ұсынады673.

Екінші топтағы шежірешілер Қаракесекті үш Қаракесек деп 
атағанды жөн санайды. Үш Қаракесектің құрамында Болатқожа 
міндетті түрде аталса, қалған екеуін шежірешілер әртүрлі атаған. 
Біреулері Қамбар мен Жалықбасты, екіншілері Жалықбас пен 
Шұбыртпалыны немесе Қамбар мен Шұбыртпалыны қосып 
әртүрлі тұжырымдар жасайды674.

С.Ісімақұлы болса, өзінің нұсқасында Шұбыртпалы мен Қаракесек 
(Болатқожа) екеуі бірігіп, Қаракесек атанғандығын айтады675. 

Шежірешілердің үшінші тобы Қаракесекті рулар бірлестігі 
немесе рулар тобы ретінде қарастырады. Оның құрамына Болатқожа, 
Қамбар, Жалықбас, Шұбыртпалы төртеуін жатқызады676.  

Қаракесек жөнінде айтылған барлық нұсқаларды бір-бірімен 
салыстыра талдай келіп, мынадай қорытынды жасаймыз. 
Шежірешілер Қаракесек атауының екі түрлі – тар және кең 
мағынасы барлығын аңғармаған. Шежірешілердің бір бөлігі 
Қаракесек атауын тар мағынасында, тек Болатқожамен ғана 
байланысты қолданса, екіншілері Қаракесек атауын кең мағынада, 
Болатқожа, Қамбар, Жалықбас, Шұбыртпалы төртеуіне қатысты 
қолданған. Бұл Қаракесек атауының қалыптасуы мен рулар 

673 Бөкейханов Ә. Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Т. ҮІ. Родословные схемы. -100-б.; Көпейұлы М.Ж. 
Қазақ шежіресі. Арабтың хадим жазуынан бүгінгі жаңа әліпбиге түсіріп әзірлеген 
– С.Дәуітұлы. –А., 1993. -17-б.; Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар 
шежіресі. –А., 2004. -32-б.; Мұқанов М. Қазақ шежіресі хақында. –А., 2000. -164-б.

674 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. –А., 1995. -22-б.; 
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. –Ташкент, 
1925. - 68-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. “Ана тілі” газетіне түскен қалың 
шежірелік мәліметтер негізінде жасалды. –А., 1994. -121-б.

675 Ісімақұлы С. Шежіре. Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. –Алматы, 
2002. -179-б.

676 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. –Алматы, 2003. 
-23-б.; Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. –Павлодар, 2004. -43-б.; Төрехан 
Майбас. Керней шежіресі. – Қарағанды, 2005. -13-б.
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бірлестігінің қалыптасу процесі қатар жүргендігін көрсетеді. 
Ойымызды жинақтай келе, Қаракесекті жай рулардың бірі емес, 
рулар бірлестігінен құралған тайпа дейміз. Олардың қатарына 
Болатқожа, Қамбар, Жалықбас, Шұбыртпалыны жатқызамыз. 
Алдағы беттерде Қаракесек атауының қалыптасуы мен рулар 
бірлестігінің қалыптасу процесі қалай жүргендігін аңыз-
әңгімелерге, статистикалық мәліметтерге және зерттеушілердің 
тұжырымдарына сүйене отырып талдап көрсетуге тырысатын 
боламыз.

Қаракесек атауы алғаш рет жазба деректерде, 1748 жылы 
М.Тевкелев құрастырған, “Орта және Ұлы жүз қазақтарының 
ру-тайпалық құрылымына сипаттама” атты еңбегінде айтылады. 
М.Тевкелев Орта жүз ішінде ең күштісі Арғын тайпасы дей отырып, 
Арғын тайпасын 16 руға бөліп қарастырады. Атап айтқанда: 
каракисяк аргин, сарчетем чакчак аргин, каравол кисяк аргын677 
т.б. барлығы 16 руды тізбектеп атайды.

Арада 20 жыл өтпей жатып, капитан П.И. Рычковтың 
жазбаларында Арғын тайпасы 9 руға бөлінетіндігі айтылады. 
Олардың қатарында каракисякь руы да аталады678.

А.И. Левшин өзінің зерттеу еңбектерінде Орта жүзді төрт 
тайпа Арғын, Найман, Қыпшақ, Уақ, Керейге бөліп қарастырады. 
Оның ішінде Арғын тайпасы 17 рудан тұратындығы айтылып, сол 
рулардың қатарында Каракисяк ең бірінші болып аталады679.

В.В. Радлов болса, Арғын тайпасы Ертіс өзенінің орта ағысы, 
Тобыл және Есіл өзендерін бойлай көшіп жүретіндігін айта келіп, 
Арғын тайпасын 16 руға жіктейді. Оларға: кара-кезек, шар-джетим, 
джанджар, тортаул, атыгай, алтай, тербиш, тобыкты, боршы, 
карпык, базентин... т.б. рулар жатқызылады680.

И.Г. Андреевтің “Описание Средней орды киргиз-кайсаков” 
атты еңбегінде Арғын тайпасы 20 руға бөлінетіндігі көрсетілген. 

677 Казахско-русское отношения в ХҮІ-ХҮІІІ веках. (Сб. документов и 
материалов). –А., 1961. -407-б.

678 Топографія Оренбургской губерніи. Сочиненія П.И.Рычкова 1762 года. 
–Оренбург, 1887. -103-б.;

679 Левшин А.И. Описание киргиз-казацких или киргиз-кайсацких, орд и 
степей (под общей редакцией академика М.К.Козыбаева). –А., 1996. -290-б.

680 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого 
Н.Д.Цивиной и Б.Е.Чистовой. –М., 1989. -111-б.
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20 рудың ішінде 13-болып «каракисецкая» руы аталады681.
Н.Н. Балкашиннің жазбаларында Арғын тайпасы құрамындағы 

Тарақты және Қаракесек рулары ерекше рулар екендігі атап 
көрсетілген682.

Орыс зерттеушілерінің ішінде Қаракесек руы жайлы 
тереңірек зерттегендер Н.А. Аристов пен Г.Н. Потанин болды. 
Н.А. Аристов еңбегінің ғылыми құндылығы сонда, ол алғаш 
рет Арғын тайпасы туралы өзіне дейін жазылған зерттеулерді 
бір жүйеге келтіріп, Қаракесек руының ішкі құрылымдарын 
тереңірек талдап зерттеген. Қаракесек руы Қарқаралы уезін 
тұтас алып жатқан ел екендігін, жалпы саны 17 болыс елді 
құрайтыны жайлы айта келіп, «осы 17 болыстың қазақтары 
өздерін Қаракесектің ең ежелгі ұрпағы әрі ең күштісі 
санайтындықтарын» алайда, олардың арасында Найман 
тайпасының және басқа да рулардың бөлімдері бар екендігін 
анықтаған. Қаракесек руы құрамында 25 рудың барлығын 
айтып, олардың атауын басқа авторлармен салыстыра отырып, 
тізбектеп атап шығады683.

Н.А. Аристов зерттеуінен кейін, Қаракесек руы жайлы тың 
мәліметтер Г.Н.Потаниннің еңбегінде кездеседі. Г.Н. Потанин 
Қаракесек Мейрамның бесінші баласы екенін, әрі күңнен 
туылғандығын айтып өтеді. Сонымен қатар Қаракесек руының 
ішкі құрылымына тереңірек үңіліп, Қаракесек ұрпақтарының 
шежіресін былайша өрбітеді: Майқы, Танас, Қамбар, Бошан -  
төртеуі Қаракесектің балалары. Қамбардың балалары: Карсонь, 
Кириней, Коянышь, Кара-чорь, Кудай-берді . Карсонның балалары: 
Альтеке, Сарымь; Кояныштың балалары: Шюбуртбалы, Токтауль; 
Альтеке-Сарымның ұрпағы – Ай-Бике, Нур-бике; Шұбыртбалының 
ұрпағы Кызыл-гурть, Токтаулдың баласы – Балапан, Бөдене, 
Санджарь. Джалык-пас бұл да Қаракесектің баласы, ел аузында 
оның тегі белгісіз екендігі, желден пайда болғандығы туралы аңыз 

681 Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. Составление 
транскрипция скорописи ХҮІІІ в. специальное редактирование тексти и 
комментарий И.В.Ерофеевой.

682 Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно киргизской орды. // Известия 
Императорского Русского географического общества. – СПб., 1882. – 256-б

683 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведенія об их численности. –– СПб., 1897. – 104-б.
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сақталғандығын, Қаракесектердің ұраны – Қарқабат”684 екендігін 
жазып қалдырған.

Орыс жазба деректерінде Қаракесек рулар бірлестігі турасында 
жазылған мәліметтерді талдай келе, мынадай қорытынды 
жасаймыз.

Біріншіден, көптеген авторлар Қаракесекті Арғын тайпасын 
құраған рулардың бірі ретінде ғана атап өтеді.

Екіншіден, Қаракесек руын жай рулардың бірі емес, ерекше 
рулардың бірі екендігін алғаш рет Н.Н. Балкашин зерттеулерінде 
атап өткен.

Үшіншіден, Қаракесек руының ішкі құрылымдарын талдау 
қолға алынғандығын және зерттеушілер Қаракесек атауын тар 
мағынада қолданған деген тұжырым жасаймыз.

Төртіншіден, Қаракесек руының ұраны, шығу тегі туралы 
алғашқы нұсқалар осы еңбектерде айтылған. Бұл еңбектерді 
шежіре жазу барысында жанама дерек көзі ретінде пайдаланатын 
боламыз.

ХХ ғасырдың басында қазақ зиялылары, қазақ халқының ру-
тайпалық құрылымын зерттеуге біршама өз үлестерін қосты. Осы 
кезеңде Қаракесек руы жайлы ел аузында таралған аңыз-әңгімелер 
қағазға түсіріліп, арнайы зерттеу еңбектері жарыққа шықты. 
Зерттеушілердің қатарында Ә.Бөкейханов, М.Ж.Көпейұлы, 
Ш.Құдайбердіұлы, М.Тынышбаев сынды жан-жақты білім алған, 
қазақ зиялыларының жетекшілері әрі халықты тәрбиелеген 
азаматтар болды.

Алғашқылардың бірі болып Қаракесек атауының шығуы 
жөніндегі аңыздарды жинаған және Қаракесек руының шежірелік 
кестесін жасаған Ә.Бөкейханов болатын685. Ә.Бөкейханов 
Қаракесек руының шежіресін ел аралап жүріп, Қаракесек руы 
жөнінде халық аузында таралған аңыз-әңгімелерді қағазға түсіре 
отырып, көнекөз қарттардың айтуы бойынша жасаған. Енді 
Ә.Бөкейхановтың Қаракесектер жөнінде айтқанына құлақ түрелік: 

684 Потанин Г.Н. Казакь-киргизскія и алтайскія преданія, легенды и сказки. 
// Живая старина 1916 г. –Петроградь, 1917. - 58-б.

685 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. – СПб., 1905. Родовые схемы киргиз 
Каркаралинского уезда. – 1-128-б.



253

«Бүкіл Қарқаралы уезін алып жатқан Қаракесек руының шығу 
тегі туралы, осы уездің бір болысын құрайтын Шұбыртпалы мен 
Қамбар руының шығу тегі жөнінде, (Қу болысы, №3-әкімшілік 
ауылына қарасты 18-шаруашылық ауылдың) Мақат Ақайұлы 
ақсақалдан мынадай аңызды жазып алдым: «қазақтар ертеректе 
жеті атаға дейін қыз алмау дәстүрін ұстанған. Бұл дәстүр 
бүгінгі күнге дейін өзінің өміршеңдігін көрсетіп келеді. Оған 
Қарқаралы уезіндегі әбден қартайған кемпірлер дәлел бола 
алады. Ол кемпірлердің отаны Жетісу, Сырдария өзені, Торғай 
далалары болып келеді. Алайда кейінгі кездері бұл дәстүр 
бұзылып, отбасын құруда ислам құндылықтары басшылыққа 
алына бастады. Арабтардан дін үйреніп келген молдалар жақын 
туыс адамдардың некесін қия береді. Мақат ақсақал «Ат биеден, 
ер анадан туады» дей отырып, біздің ұсақталып кеткенімізді 
дәстүрдің бұзылғандығынан көретіндігін айтты. Мақат ақсақал 
өз әңгімесін әрі қарата былайша сабақтай түсті: ...Мейрам біздің 
14-атамыз және біздің уездегі қазақтардың барлығы 14-атада 
Мейрамға барып қосылады. Мейрам атамызға қалыңдықты 
біздің елге алыс жұрттан таңдаған. Ол кездегі дәстүр бойынша, 
қалыңдықты елге туған шешесі әкеліп беруі керек екен. Жолдың 
алыстығына байланысты қалыңдықтың шешесі мұнда келуден 
бас тартыпты. Орнына қыздың жеңгесі Шұбыртпалыны жібереді. 
Шұбыртпалы өзімен бірге Қарқабат күң мен Қамбар құлды ала 
кетеді. Тойдан кейін жағдай өзгеріп, ел арасы бүлініп, қызды ертіп 
келген жеңгесі мен күңі елдеріне қайта алмай қалады. Ақырында 
Мейрам әйелінің жеңгесі Шұбыртпалы мен Қарқабатты өзіне 
қатын қылып алады. Қарқабат күңнен Қаракесек атымен танымал 
болған Болатқожа дүниеге келеді. Бірінші әйелінен – Қуандық, 
Сүйіндік, Бегендік, Шегендік төртеуі тарайды. Ел арасында 
оларды «бәйбіше балалары» атап кеткен. Ал Болатқожа, 
Шұбыртпалы, Қамбар үшеуінің ұрпағы «тоқал балалары» атанды. 
Шешелері бөлек «бәйбіше балалары» мен «тоқал балалары” 
кішкентайларынан өзара ұрысып, төбелесіп өседі. Бір күні үлкен 
ағалары Қуандық пен Сүйіндік кіші бауырларына қатты тиіседі. 
Болатқожа, Шұбыртпалының баласы, Қамбар үшеуі қораға 
кіріп алып, кесекпен қорғанады. Осы оқиғадан кейін бұл үшеуі 
Қаракесек деген лақап есіммен аталатын болды. Кейіннен бұл есім 
үшеуінің арасындағы ең күштісі Болатқожаның ұрпақтарында 
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қалды»686, Қаракесек атауының шығуы жөніндегі аңыз осылай 
аяқталады.

Ә.Бөкейханов өз тарапынан Қаракесек тайпасына қатысты 
мынадай тұжырым жасайды: «Өздерін Қаракесекпіз деп есептейтін 
Қамбар руы шығу тегі белгісіз, Қаракесектің замандасы болып 
шықты»,- дейді.

Біз бұл жерде Ә.Бөкейхановтың нұсқасын толық күйінде 
аудармамен беріп отырмыз. Әзірге қорытынды жасауға 
асықпай тұра тұрыңыздар. Өйткені бұл Қаракесек руы жайлы 
көптеген нұсқалардың бірі ғана. Ә.Бөкейхановтың бұл 
мәліметінде Қаракесек руы бірнеше рудан құралғандығы жоққа 
шығарылмайды. Алайда бұл ой әрі қарай дамытылмай қалған. 
Оның үстіне шежірелік кестені жасағанда, Шұбыртпалы руы 
жайлы ешқандай мәлімет берілмейді. Қамбар руы турасында да 
қосымша мәліметтер жоқтың қасы.

Қаракесек руының қалыптасуы жайлы келесі мәліметті 
Ш.Құдайбердіұлының еңбегінен кездестіреміз. Ш.Құдайбердіұлы 
«Мейрамның тоқалынан – Болат. Болаттың нағыз екі баласы – 
Майқы, Ошан және асыранды екі баласы – Жалықбас, Қамбар, осы 
төртеуінің нәсілі Қаракесек атанды», - дейді687.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шежіресінде Қаракесек атауының 
шығуы және Қаракесек рулар бірлестігінің қалыптасуы жөнінде 
көптеген құнды мәліметтер кездеседі. Мәшһүр Жүсіп нұсқасында: 
«Мейрам сопының қайны алшын Құдысбай екен. Қалыңдығының 
аты Нұрфая екен. Өзін қыс ішінде ұзатыпты. Нұрфаяның өз шешесі 
өліп қалған екен. Бикешке шешесінің жоқтығын білдірмеймін деп 
Нұрфаяның ағасының қатыны – жеңгесі еріпті. Түйенің басын 
жетектеуге бір жетім ертіпті. Көш ілгері кетіп, күйеу жігіт артта 
қалып, көштің ізімен келе жатса, көштегі үш әйел түзге отырыпты. 
Жолшыбай түзге отырған кім деп қараса, біреуінің зәрі тоңды 
бір қарыс айырып жіберген екен. Түнде қойнында жатқанда 
қалыңдығы Нұрфаядан сұраса, ол Қарқабат еді дейді. Ол отыра 

686 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. – СПб., 1905. Родовые схемы киргиз 
Каркаралинского уезда. – 32-33-б.

687 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі. – Алматы, 
2004. -32-б.
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қалып күрілдеткенде қасындағы өзіміз де шошып қаламыз, ат та 
тас-талқан боп үркеді депті. Елге келіп орныққан соң, екі елдің 
арасы жау болып, қайынсіңлісін ертіп келген қатын еліне қайта 
алмай қалыпты. Сонан соң Нұрфая «ағамның төсі тиген жеңгем 
еді, басқаға қимаймын, өзің ал» деп Мейрамның өзіне алғызыпты. 
«Мына күңді де өзің ал, өсіп-өнейін деп тұр. Бір жұрттан келген 
үш ұрғашы өлсек те, тірілсек те бір жерде болайық» деп, оны 
да алғызыпты. Нұрфаяның өзінен Қуандық, Сүйіндік туады. 
Жеңгесінен Бегендік, Шегендік туады. Күңнен Болатқожа туады.

Күңнің аты Қарқабат екен. Өмірінде Мейрам бабамыздың етіне 
суық су, табанының астына сыз тигізген жоқ екен. Отын тергенде 
қу көдені көп қылып қоса алып келіп, табанының астына төсейді 
екен. Құманды түнде қойнына алып жатады екен. Суға түскен 
сайын Мейрам:

- Ой, көсегең көгерсін, - деп алғысты көп айтады екен. 
Бұрынғының алғыс түбі ақ май, қарғыс түбі қара қан дейтіні 
сондайды көргендіктен айтқан. Қуандық марқа туыпты. Сүйіндік 
ұмытыңқырап кетіп, екі арасы тым алыс, кенже боп туыпты. 
Қуандықтың алты баласы ат арқасына мініп, соңына еріп, жасаққа 
жарағанда Сүйіндіктің отауы сонда түсіпті, қатыны Ұлы жүз үйсін 
Өгіз бидің қызы екен дейді. Сонда бұл қызды да жеңгесі ертіп 
келіп, еліне қайта алмай қалған екен. 

Мейрам сопы ертерек өліп қалып, Нұрфая бәйбіше көп заман 
бес берекенің біріне қосылған бәйбіше болып, халқына ұйтқы, 
құт бәйбіше атанған екен. Қара мал еншісі бөлек, басқа екен де, 
жылқы үлеске түспеген екен. Сонда Қуандық жылқыны үлеске 
салып, енші бөлуге келгенде өзім бір сыбаға, алты балам алты 
сыбаға, қара шаңырақта қалғандарына бір сыбаға депті. Сүйіндік 
Болатқожаны оңаша шығарып алып:

- Мына Қуандық алты баласын арқа тұтып, маған көптік 
көрсетеді. Сен маған жақтасып, жасаққа шығуға жайың бар ма? 
Сен маған болыссаң, менің өліспей мал бергім келмейді, - дейді. 
Болатқожа:

- Жарайды, мен саған болысайын, мына жеңгеңді маған қи, 
сонан соң, оның баласы алтау болмақ түгілі, Жақып пайғамбардың 
балаларындай он екі болса да маған қоя бер, - дейді. Сүйіндік 
жеңгесін Болатқожаға тигізбекші болды. Қуандыққа кісі салды:

- Тұрысатын жерін айтсын, - деп.
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Ертең ертемен Қуандық та шықты. Болатқожа аттан түсе қалып, 
жерден жеті шым ойып тастады да атқа мініп алып, Қуандықтың 
алты баласын алты шыммен ұрып жықты да, бір шымды алып 
Қуандыққа жетіп барды:

- Жасы үлкен аға едің, саған қол сермемеймін, - деп жерге 
тастай беріпті. Қуандықтың үрейі ұшып, түсі қашып, қорқып тұр 
екен. «Мына қолындағы шыммен періп қалса, мені жайратады 
ғой» деп қуарып кетті дейді. «Қой асығы деме, қолыңа жақса сақа 
ғой» - деп еді. «Біз саған тоқтадық, еншіні өзің бөліп бере ғой» - 
депті. Болатқожа:

- Маған тоқтасаң, ана жайылып жатқан жылқының бір жағын 
өзің таңдап ала ғой. Мен қақ ортасынан жүремін, менің соңымнан 
өзгең жүріңдер, - дегенде Қуандық:

- Мен ана жағын алдым, - дейді. Болатқожа қақ ортасынан жүрді, 
- алған жағы Қуандықтікі, қалған жағы Сүйіндіктікі, - дейді.

Сонда Сүйіндік Болатқожаға өкпелепті: «Мен әдейі сені «Аттай 
қалап, атандай таңдап» алып шыққанымда, бұл не қылғаның, көп 
жағын оған аудара байлап кеттің» деп. Сонда Болатқожа айтыпты:

- Сүйек-саяқ сықылды шашылып жатқан жағын ол алды да, 
ұйытқан қатықтай ұйып жатқан жағы сенде қалды. Бір-ақ айғырдың 
үйірі артық шығар, ондық ағалығы жоқ па депті. Санаса келе, 
Болатқожаның айтқаны болып тұрыпты. Болатқожаның қаракесек 
атанған жері сол...

Сүйіндіктен қолқалап алған қатынынан Шұбыртпалы, Шекті 
туады. Алшын Зортұмақтың асына ат апарып қосып, оның бәйгесіне 
келген күңнен Қамбар туады. Бір шабыншылықта өз өнерін асырып 
алған олжа баласы Жалықбас болады. Қыздай алған қатынынан 
Ақша, Түйте, Түйтеден Майқы, Танас. Майқыдан Әйтіке, Танастан 
Тымырсық, Бөтей. Бұл Бөтейден Қарашор, Ақшадан Бошан”,- 
туады делінген688.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ зиялыларының ішінде өзіне 
дейінгі жазылған шежірелік нұсқаларды жинап, оларға ғылыми 
талдау жасаған М.Тынышбаев болатын. Ол Арғын тайпасы ішіндегі 
“Мейрам тарауын” екі топқа бөліп қарастырады. Бірінші тобына 
бәйбіше балалары – Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендікті, 
екінші топқа – Шұбыртпалы, Қаракесек (Болатқожа), Қамбарды 

688 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі.  -15-17-б.
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жатқызады. Қаракесектің шығу тегі жөнінде: “Аңыз бойынша 
Қаракесек күңнен туылған делінеді  (Түптеп келгенде Кіші жүзден 
шыққан болулары керек)”,- дейді.

Кеңестік дәуір тарихшыларынан бұл мәселеге айтарлықтай   
үлес қосқан М.Мұқанов болды. М.Мұқанов Орта жүздің шежіресі 
атты зерттеу еңбегінде Қаракесек атауының шығуына байланысты:  
“Қаракесек руының атауы – лақап ат, ол рудың негізін қалаушының 
шын аты – Болатқожа. Бір аңыз бойынша, Болатқожа Арғынның 
күңінен туған да, енді бір аңызда, ол Кіші жүзден келіп, Арғын 
руларына қосылған. М.Тынышбаев соңғы жорамалды дұрыс деп 
есептейді. Қаракесек руының мысалынан біз, бір жағынан, жаңа 
этникалық элементтердің басқа бір рулық-тайпалық бірлестік 
құрамына қосылуының үлгісін, ал екінші жағынан – ру аты болып, 
оның негізін салушының емес, лақап атының орнығуын көреміз”689, 
– дейді. 

Біз жоғарыда есімдерін атаған екі шежіреші қаракесектердің 
шығу тегі түптеп келгенде Кіші жүзден шығады деген тұжырым 
жасайды. Алайда зерттеушілер өздерінің бұл ойларын әрі қарата 
тереңірек қазбалап, дәлелдеуге ұмтылмаған. Біздің ойымызша екі 
шежіреші Арғын ішіндегі Қаракесек пен Кіші жүздегі Қаракесек 
екеуі аттас болғандықтан соған сүйеніп, қаракесектердің шығу 
тегін Кіші жүзбен байланыстырған секілді. Ал бұл тұжырым 
кейінгі шежіре жазушылардың ешқандай негізге сүйенбей, Орта 
жүздегі Қаракесек пен Кіші жүздегі Қаракесекті бір ру ретінде 
қарастыруларына, осындай бағытта кітаптардың жазылуына 
алып келді690. Бұл мәселенің анық-қанығын айырып, ғылыми 
баға беру үшін ру атауларының қалыптасуы жөніндегі аңыздарға, 
ру ұраны мен ру таңбаларын салыстырып талдау қажет. Орта 
жүз Қаракесек руының атауы қалай қалыптасқандығы жөніндегі 
аңыздарды алдыңғы беттерде айтып өткен болатынбыз. Енді Кіші 
жүз Қаракесек руының қалыптасуы жөніндегі аңыздарға құлақ 
түрелік.

«Аңыз бойынша Кіші жүздің екінші атауы – Алшын. Сол 
Алшыннан Қыдуар тентек туылады. Қыдуар тентектен Кәдірқожа 

689 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. 
(Құрастырған Ә.Пірманов). – Алматы, 2000. - 238-б.

690  Шүкіров Қ. Әлім , Ұланақ – сұрасаң руымды Қаракесек. –Ақтөбе, 2005. -32-б.
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– бұл шын аты, қосалқы аты Қаракесек туылады. Қаракесектің 
бірінші әйелінен Байсары (іште келген бала), одан кетелер тарайды, 
екінші әйелі Қағаздан Әлім, Шөмен дүниеге келеді. Әлімнен – 
Жаманақ (Шекті), Қарамашақ (Төртқара), Ұланақ (Қаракесек) 
тарайды. (Ұланақтың тағы бір есімі Сасықбай болған). Қаракесек 
бай қартайған шағында жас әйел алып, балалары Әлім мен 
Шөменнен бөлек отырады. Бірақ бұл әйелінен перзент болмайды 
да, қарт Қаракесек ұлы Әлімнің бір баласы Ұланақты өз қолына 
алып, немересін бала қылып бауырына басады. Ұланақ жас кезінде 
тым болбыр, салақ болып өседі. Қаракесек қарт оның салақтығына 
қарап: “осы балам бай болады, сасық бай болады”, - дейді екен. 
Ақыры солай атап кетеді.

Сасықбай болса, өсе келе өз әкесі Әлімді атамай, “Жоқ, мен 
Қаракесектің баласымын”, - деп еркелеп өседі. Атасы Қаракесек 
өлгесін қара шаңырақты Сасықбай иеленеді. Сасықбайдың 
Қаракесек атануы осылай”691.

Бұл аңыз бен Орта жүз Қаракесегі туралы аңыздардың 
арасында ешқандай ұқсастық жоқ. Оның үстіне Қаракесек атауы 
жалғыз ұл Ұланақ қана беріліп отыр. Кіші жүз қаракесектерінің 
ұраны – Ақпан, ру таңбасы - 692. Орта жүз қаракесектерінің 
ұраны – Қарқабат, ал ру таңбасы - 693 көзтаңба.

Екі рудың атауының шығуы жөніндегі аңыздар, ру ұраны мен 
ру таңбаларындағы айырмашылықтар, бұл екі рудың қалыптасу 
процесі бір-біріне қатыссыз, дербес жүргендігін анық көрсетіп 
отыр.

Қаракесек атауы мен тайпаның қалыптасуы жөнінде тың 
пікірлер Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін жарық көрген 
шежіре кітаптарда айтыла бастады. Бұл кезеңдегі шежіре 
зерттеушілердің бірқатары Қаракесек атауын тар мағынада 
қолданған. Олардың қатарына С.Толыбеков, Т.Жақсыбайұлы, 
З.Сәдібеков, А.Сейдімбек сынды шежірешілерді жатқызамыз. 
А.Сейдімбек Қаракесек атауын тар мағынада қолданып қоймай, 
Қаракесек тайпасын құрайтын Шұбыртпалы, Қамбар, Жалықбас 

691 Шүкіров Қ. Әлім , Ұланақ – сұрасаң руымды Қаракесек.  -32-б.
692 Тынышпаев М. История казахского народа. - Алматы, 1993. -106-108-б.; 

Арғынбаев Х., Мұқанов М., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. -383-б.
693 Потанин Г.Н. Казакь-киргизскія и алтайскія преданія, легенды и сказки. 

// Живая старина 1916 г. – 59-б.
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үшеуін Мейрамның екінші әйелінен таратады694. Қалғандары 
Қаракесек атауын тек Болатқожамен ғана байланыстырған. Алайда 
З.Сәдібеков Қаракесек атауының шығу тегі жөнінде басқаша пікір 
айтады. Ол қазақ халқында: 

  Малды бассың жарқыным, малды бассың
  Қарамасаң малыңа маңдымассың.
  Қолыңнан мал кеткен соң, басыңнан бақ,
  Кеуек қылып жатарсың жердің астын
  Бар байлығың ешкің мен болады есек,
  Жамбасыңа бататын бойра төсек.
  Ұл-қызың, қатыныңмен жер шұқылап
  Атанарсың күн қақты қаракесек, - 
деген өлең жолдарына сүйене отырып, Қазақстанның оңтүстік 

өңірінде кедейленіп, отырықшыға айналған көшпенділерді 
«Қаракесек» деп атайды. Егер «қаракесек» деген сөз шынымен-
ақ отырықшы, егін шаруашылығымен айналысатын ел дегенді 
білдіретін болса, халқымыздағы Арғын мен Әлім ішіндегі Қаракесек 
руларына басқа көзқараспен қарауға тура келетін сияқты дейді695. 

Шежірешілердің келесі тобы Қаракесек атауын кең 
мағынада, бірақ әр қайсысы әртүрлі қолданады. Серік Ісімақұлы 
Шұбыртпалы мен Болатқожа екеуі бірігіп Қаракесек атанды696 десе, 
Ж.Бейсенбайұлы Болатқожа, Қамбар, Жалықбас үшеуі Қаракесек 
атанғандығын айтады697.

М.Сәрсекеев Қаракесек атауы мен рудың қалыптасуы жөніндегі 
нұсқаларды бір-бірімен салыстыра отырып, төмендегідей тұжырым 
айтады.

“Мейрамсопының Жұмсақ (Нұрқия) бәйбішесінен – Қуандық 
пен Сүйіндік; Нұржамал есімді екінші әйелінен – Бегендік пен 
Шегендік; Қарқабат деген тоқалынан – Болатқожа; Қарқабаттың 
жеңгесі Зәзиядан – Қамбар (Балқожа), осы әйелден туған асыранды 
баласы – Шұбыртпалы (Байдүйсен), Әсия әлде, Әлиман есімді 
әйелден – Жалықбас (Шынқожа не Шындәулет, соңғы таралым 
туралы түрліше аңыздар бар).

Шежіреші атаулы алғашқы бесеуді қосып «Бес Мейрам» 

694 Сейдімбек А. Балталы бағаналы ел аман бол. – Алматы, 1993. – 87-б.
695 Сәдібекұлы З.Қ. Шежіре шеңбері. 2002. – 69-б.
696 Ісімақұлы С. Шежіре. Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. -179-б.
697 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. - Алматы, 1994. – 121-б.
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атандырған Болатқожаны даралап «Төрт Қаракесек» (Болатқожа, 
Қамбар, Жалықбас және Шұбыртпалы) деп, кейде “Үш Қаракесек» 
(Шұбыртпалыны шығарып тастап) десіп, түрліше таралымдар 
жасайды. Біздіңше, ту бастан іргесі бөлінбеген, мал-жаны бірге өсіп, 
біте қайнап келе жатқан үш ата – Болатқожа, Қамбар, Жалықбасты 
өзара топтап, «Үш Қаракесек» тобы деу тарихи шындыққа жақын 
тәрізді. Әлқисса, бұл таралымды Шәкәрім қажы да құптапты”698,- 
деп сөзін аяқтайды.

Ж.Бейсенбайұлы «Ана тілі» газетіне түскен шежіре нұсқаларды 
пайдалана отырып, «Қазақ шежіресі» атты еңбегін жариялайды. 
Бұл еңбекте Қаракесек руы топтастырылып, Үш Қаракесек деп 
аталған699.

Қаракесек тайпасы төрт рудың бірлестігінен тұратындығын 
ең алғаш рет Ахметбек Әрінұлы айтқан болатын. Болатқожа, 
Қамбар, Шұбыртпалы, Жалықбас төртеуі бірігіп, Қаракесек 
атанғандығын700, олардың шығу тегі туралы әр қилы аңыздардан 
үзінді келтіреді. Біз ол аңыз нұсқаларды әр руға жеке тоқталғанда 
толығырақ беруге тырысамыз.

Шежірешілер Т.Майбас пен Т.Еңсебаев Қаракесек рулар 
бірлестігі оған Болатқожа, Қамбар, Жалықбас, Шұбыртпалы 
кіретіндігін онан әрі нақтылай түседі. Шежірешілер Қаракесек 
тайпасының ұраны – Қарқабат екендігін бір ауыздан 
мақұлдайды701.

Қаракесек атауы мен тайпасының қалыптасуы жайлы айтылған 
нұсқалардың барлығын бір-бірімен салыстыра талдай отырып, 
мынадай қорытынды шығарамыз.

Біріншіден, орыс зерттеушілері, онан кейінгі қазақ зиялылары 
Қаракесек атауын тар мағынада қолданған.

Екіншіден, тәуелсіздік алғаннан кейінгі шежірешілер екі 
мағынада қолданған.

Үшіншіден, шежірешілер Қаракесек атауын кең мағынада 
қолдана отырып, Қаракесек бірлестігі екі рудан тұрады десе, екінші 

698 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. –А., 1995. -22-б.
699 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. “Ана тілі” газетіне түскен қалың 

шежірелік мәліметтер негізінде жасалды. - А., 1993. -121-б.
700 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. - 23-б.
701 Майбас Т. Керней шежіресі. -Қарағанды, 2005. -13-б.; Еңсебаев Т. 

Қанжығалы шежіресі. –Павлодар, 2004. -43-б.
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шежірешілер үш рудан тұратындығын дәлелдеуге тырысқан. 
Шежірешілердің үшінші тобы Қаракесек төрт рудың бірлестігінен 
тұратындығын айтады. Біз де өз тарапымыздан осы нұсқаға тоқтап, 
Қаракесек тайпасы төрт рудың – Болатқожа, Қамбар, Жалықбас, 
Шұбыртпалының жиынтығынан құралған тайпа дейміз.

Төртіншіден, Қаракесек руының ұраны Қарқабат екендігі 
анықталды.

Бесіншіден, Кіші жүздегі Қаракесек тайпасы мен Орта жүз 
Қаракесек рулар бірлестігінің арасында ешқандай байланысы 
жоқтығы ғылыми тұрғыда дәлелденді. Алдағы тарауларда 
Қаракесек құрамындағы әр руға жеке тоқталып, шежіресін 
тарататын боламыз.

ә). Қаракесек (Болатқожа) руы

Қаракесек руы – Қаракесек тайпасы құрамындағы негізгі 
рулардың бірі. Бұл ру Болатқожаның кіндігінен тараған 
ұрпақтардың негізінде қалыптасқан. Болатқожаның қалайша 
Қаракесек атанғанын алдыңғы беттерде айтып өткен болатынбыз. 
Шежірешілердің еңбектерінде айтылған ой-пікірлерді, аңыз-
әңгімелерді талдау барысында Қаракесек атауының екі мағынасы 
– тар және кең мағынасы барлығы анықталған болатын. Қаракесек 
атауы тар мағынасында Болатқожа ұрпақтарына қатысты 
қолданылса, кең мағынасында Болатқожа, Қамбар, Жалықбас, 
Шұбыртпалы руларына қатысты қолданғанда, бұл төртеуі 
Қаракесек тайпасына айналады. Біз бұл жерде Қаракесек атауын 
тар мағынада қолданып, Болатқожа ұрпақтарымен шектелеміз.

Қаракесек атауы алғаш рет 1748 жылғы М.Тевкелевтің 
жазбаларында кездеседі. М.Тевкелев Арғын тайпасы құрамында 
Қаракесек Арғын руы барлығын айтқан702. Мұнан кейінгі орыс 
деректерінде көбіне осы атау қолданылып келген703. В.В. Радлов 
бұл атауды өзгешелеу етіп Қара-кезек деп жазған704.

702 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов и 
материалов). -407-б.

703 Топография Оренбургской губернии 1762 года. Сочинение П.И. Рычкова. 
- 103-б.; Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей (под общей редакцией академика М.К. Козыбаева). – Алматы, 1996. -290-б.

704 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого К.Д. 
Цивиной и Б.Е. Чистовой. – 111-б.
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Қаракесек тайпасын біршама тереңірек зерттегендер Н.А. 
Аристов пен Г.Н.Потанин болатын. Н.А. Аристов Қаракесек 
руының ішкі құрылымын талдай келе: чанчарь, чекчекъ, кара-
айтымбетъ, тюртоуль-джайбулы, джамань-кара, коджась-кара, 
ескене, джалыкпасъ, аманъ, кутумбетъ, байбура, тобукты, 
таракты, кирей, камбаръ, караулъ, айтеке, сарымъ-токсанъ, 
карсонъ, кирней, куянчи, кошакъ, мамадаиръ, кусшы руларын 
атап көрсетеді, соңғы үшеуін төлеңгіттерге жатқызады. Н.А. 
Аристов негізінен Кара-кисякъ атауын қолданған705. Г.Н.Потанин 
болса, Қаракесек руының шежіресін: Майқы, Танас, Қамбар, 
Бошан -  төртеуі Қаракесектің балалары. Қамбардың балалары: 
Карсонь, Кириней, Коянышь, Кара-чорь, Кудай-берді. Карсонның 
балалары: Альтеке, Сарымь; Кояныштың балалары: Шюбуртбалы, 
Токтауль; Альтеке-Сарымның ұрпағы – Ай-Бике, Нур-бике; 
Шұбыртбалының ұрпағы Кызыл-гурть, Токтаулдың баласы – 
Балапан, Бөдене, Санджарь706, – деп өрбітеді. 

Бұл деректердің Қаракесек тайпасы құрамындағы жекелеген 
тармақтардың шежіресін тарқату барысында тигізер пайдасы 
мол. Қаракесек тайпасының шығу тегі, атауының қалыптасуына 
байланысты ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының 
айтқан ой-пікірлерін, кеңестік тарихнамада бұл мәселенің 
қалай зерттелгендігін, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін 
жарыққа шыққан еңбектерде бұл мәселе төңірегінде қандай 
ғылыми көзқарастар айтылғанын алдыңғы беттерде айтып өткен 
болатынбыз. Сондықтан бұл мәселеге қайта айналып тоқталмай, 
Қаракесек руының шежіресі таратылған еңбектерге тоқталамыз.

Қаракесек руының шежіресін жазу барысында 
Ә.Бөкейхановтың, М.Ж.Көпейұлының, М.Сәрсекеевтің шежірелік 
нұсқалары негізгі дерек көзі ретінде пайдаланылды. Қаракесек руы 
құрамындағы жекелеген ру бөлімшелерінің шежіресі жазылған 
шежіре кітаптарды осы топқа жатқызамыз. Басқа рулардың 
шежіресімен қатар, Қаракесек руының шежіресі жазылған шежіре 
нұсқалар қосымша дерек ретінде пайдаланылды.

Ресей империясы ХІХ ғасырдың аяғында қазақ даласын 

705 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.

706 Потанин Г.Н. Казакь-киргизскія и алтайскія преданія, легенды и сказки. 
// Живая старина 1916 г. –Петроградь, 1917. - 58-б
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экономикалық жағынан отарлау саясатын тиімді жүргізу жолдарын 
іздестіре бастайды. Осы мақсатта қазақ даласын аймақтар бойынша 
зерттеуге Ф.Щербинаның экспедициясы ұйымдастырылады. 
Ғылыми экспедицияға жүктелген басты міндет қазақтардың 
экономикалық хал-жағдайын зерттеп, Ресейдің ішкі өңірлерінен 
орыс мұжықтарын қоныстандыратын бос жерлерді анықтау 
тапсырылды. Сонымен қатар ғылыми экспедицияға қай ру қай 
жерді қоныстанып отырғандығын анықтау міндеті де жүктелді. 
Ә.Бөкейханов Ф.Щербинаның экспедициясымен бірге елге 
шығады. Өзінің туған жері Қарқаралы уезіне қарайтын халықтың 
шежіресін жинайды. Сөйтіп, алғаш рет Қаракесек руының шежіресі 
Ә.Бөкейхановтың еңбек етуімен қағаз бетіне түседі. Ә.Бөкейханов 
өзінің шежірелік нұсқасында Қаракесек руын екі бөлімге – Ақша, 
Түйтеге жіктеген707.

Шежіре зерттеумен арнайы айналысқан қазақ зиялыларының 
бірі – Шәкәрім Құдайбердіұлы болатын. Ол Қаракесек руын 
төрт бөлімге – Майқы, Ошан, Қамбар, Жалықбасқа бөліп 
қарастырады708.

М.Ж.Көпейұлы өзінің естуі бойынша жазған «Қазақ 
шежіресінде» Қаракесек руының Ақша, Түйте болып екіге 
бөлінетіндігін айтады709.

М.Тынышбаев зерттеуінде Қаракесек руы екі бөлімге – Бошан, 
Таңасқа бөлінетіндігін көрсетеді710.

М.Мұқанов Ш.Құдайбердіұлының нұсқасын негізге алып, 
Қаракесектен төрт ру бөлімін – Майқы, Бошан, Қамбар, 
Жалықбасты таратады711.

Тәуелсіздік алғаннан кейін жарияланған шежірелік нұсқаларда 
негізгі осы екі көзқарас онан ары дамытылады. Кейбір шежірешілер 
ру атауларының орнын ауыстырады, кейбірі Қаракесекті үш 
ру бөліміне – Ақша, Түйте, Жалықбасқа бөледі712. Дегенмен, 

707 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. – СПб., 1905. Родовые схемы киргиз 
Каркаралинского уезда. – 100-б.

708 Құдайбердиев Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. - 32-б.
709 Көпейұлы М. Ж. Қазақ шежіресі. -17-б.
710 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа.– 68-б.
711 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 164-б.
712 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. -121-б.
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шежірешілердің басым көпшілігі Қаракесектің екі ру бөліміне – 
Ақша, Түйте болып жіктелгендігін айтады713.

Төрехан Майбас Керней шежіресінде Ақша мен Түйтенің 
жанына үшінші етіп Үкібайды қосып, оның тоқал баласы екенін, 
оның артында ұрпақ қалмағандығын айтады714.

Мерзімді басылым беттерінде жарияланған шежірелік 
нұсқаларда Қаракесектен Ақша мен Түйте таратылады715.

Зерттеушілердің деректерін топтастырып қарайтын болсақ, 
Қаракесек руын құрайтын бөлімдерге қатысты екі түрлі пікірдің 
бар екендігін көреміз. Ә.Бөкейханов, М.Ж.Көпейұлы, М.Сәрсекеев 
сынды шежірешілер Қаракесектен Ақша мен Түйтенің 
тарайтындығын айтып, І топты құраса, Ш.Құдайбердіұлы, 
М.Мұқанов сынды шежірешілер Қаракесекті үш немесе төрт 
бөлімге бөліп қарастырады. Бұл шежірешілер ІІ топты құрайды. 
Біз осы пікірлердің алғашқысын қолдап, Қаракесек руы Ақша мен 
Түйте болып екі ру бөліміне жіктеледі дейміз. Ескерте кететін бір 
нәрсе, шежірелік нұсқаларда екеуі берілгенімен, ауызекі шежіреде 
Ақша мен Түйте атала бермейді. Олардың орнына Ақшаның баласы 
Бошан, Түйтенің ұрпағы Майқы мен Танас жиі аталады. Мұның екі 
түрлі себебі болуы мүмкін. Бірінші себебі, Ақшадан жалғыз Бошан 
тарайды, Бошаннан бес ұл тарағаны белгілі, көбіне рудың негізін 
қалаушы ретінде артында көп ұрпақ қалдырған адамның есімі 
аталады. Түйтеден Майқы мен Танас тарағандықтан, Түйтенің де 
аты аталмай қалады. Бірақ шежірелік кестедегі орыны сақталады. 
Екінші себеп, кейінгі ұрпақтар Ақша, Түйте болып бөлінетіндігін 
білмей, ұмытып та кетеді. Ұмытылған аталар әрине атаусыз 
қалатыны белгілі.

Ата жолының үлкендігіне орай, шежірелік кестедегі орнына 
байланысты бірінші Ақша ру бөлімінің шежіресін таратамыз.

713 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – Алматы, 1995. – 64 
-б.; Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.; Еңсебаев 
Т. Қанжығалы шежіресі. – 43-б.; Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. 
Қаракесек ...Керней Шаң шежіресі. – Алматы, 2005. – 8-б.

714 Майбас Т. Керней шежіресі. – Қарағанды, 2005. – 14-б.
715 Жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жер // Аян. - 1991. - №2. 

наурыз. – 7-б.;
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Ақша ру бөлімі

Ақша – Қаракесек руы құрамындағы ру бөлімдерінің бірі. 
Ақшадан жалғыз Бошан тарайды. Шежірешілер Бошаннан 
таралатын ру бөлімшелерін әртүрлі жіктейді. Шежірешілердің 
бір тобы Бошаннан – Жанту, Таз, Байбөрі, Машай, Манат, 
Жалықбасты таратса716, Ш.Құдайбердіұлы Көшім мен Шаншарды 
қосып, 8 бөлімшеге жіктейді717. Шежірешілердің қалған бөлігі 
Бошаннан бес бөлімше – Жанту, Таз, Байбөрі, Машай, Манат 
тарайды деп қарастырады. З.Сәдібекұлынан басқалары Жанту, 
Таз, Байбөрі, Машай, Манат деп атаса718, З.Сәдібекұлы Байбөрі, 
Жанту, Жалықпас, Көшім, Шаншар бесеуін атайды719. С.Толыбеков 
нұсқасында Машайды – Мамай, Жантуды – Жанті деп атаған720.

Шежірешілердің басым көпшілігінің айтуына қарағанда, 
Бошан бес ру бөлімшесіне – Жанту, Таз, Байбөрі, Машай, Манатқа 
бөлінеді екен. Біз осы нұсқаның дұрыстығына көзімізді жеткізіп, 
Бошаннан бес ру бөлімшесі таралады дейміз.

Жанту ру бөлімшесі
 
Бошаннан тараған ру бөлімшелерінің ішіндегі ең үлкені 

Жанту болып есептелінеді. Кейбір шежірешілер Жантуды721, 
Жанғазы десе, енді біреулері Жанті деп те атай береді. Дегенмен 
шежірешілердің дені дұрыс атауы Жантуды қолданғандықтан, 
біз де осы нұсқаны басшылыққа аламыз. Жанту бөлімшесінің 

716 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
100-б.; Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 78-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 164-б. 

717 Құдайбердиев Ш. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. – 67-б.
718 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18 б.; Майбас Т. Керней шежіресі. – 

16-б.; Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.; Сәрсекеев 
М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 64-б.; Еңсебаев Т. Қанжығалы шежіресі. – 
43-б.; Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. Қаракесек ...Керней Шаң шежіресі. 
– 8-б.; Жақсыбайұлы Т. Қолжазба. Қаракесек шежірелік кестесі.; Бейсенбайұлы 
Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.; Сәдібекұлы З.Қ. Шежіре шеңбері. 2002. – 104-б.

719 Сәдібекұлы З.Қ. Шежіре шеңбері. – 104-б.
720 Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 72-б.
721 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 

164-б.; Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 72-б.
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тармақтарын шежірешілер түрліше таратады. Ә.Бөкейханов 
бастаған шежірешілер Жантудан жалғыз Тоқтауылды таратса722, 
кейінгі шежірешілер Тоқтауыл, Бектауыл атты екі тармақтың 
таралатындығын айтады723. Екі нұсқаның қайсысы дұрыс, қайсысы 
бұрыс екендігін анықтау өте қиынға түсіп отыр. Өйткені Тоқтауыл, 
Бектауылды тарататын М.Сәрсекеев Бектауылдың ұрпақтарының 
шежірелік таралымын бере алмаған. Ал жалғыз Тоқтауылды 
тарататын шежірешілердің бірі, Тоқтауыл ұрпағы Атбасар уезінде 
тұрып жатыр десе, екіншілері: «Бес Бошанның біреуі Жанту. Ол 
Жанту Тоқтауыл баласының көптігі сондай көшіп кел жатқанда бір 
баласы түсіп қалып, балаларына тамақ үлестіргенде бір аяқ (ыдыс) 
артылып қалып, бұл аяқтың ас ішетұғын иесі қайда деп сонда жоқтап, 
ол баланы Алшын тауып алыпты. Бала қылып асырап алыпты... 
Арғын болып бас қосып дауласып, бір Тілмәмбет деген жан беріп, 
асырап-сақтағаны үшін торы ат беріп, сонан Торы атанған. Сонан 
бұл күнге дейін атын кісі білерлік жан шықпаған»724,-дейді.  

Атбасар уезіне қатысты статистикалық зерттеу материалдары 
бойынша, Жанту ұрпақтары Қызылтау және Терісаққан 
болыстарын қоныстанған. Статистикалық мәліметтерде Жанту 
(Тоқтауылдан) Кенже, Елшібек, Тілмәмбет, Тәбет, Өтембет, Өтеулі, 
Саман таратылған725. Ә.Бөкейханов, М.Мұқанов, М.Сәрсекеев 
нұсқаларында Жантудан Ақбота, Қаработа, Тілмембет тармақтары 
таратылады726. Алайда шежірешілер бұл тармақтардан тараған 
ұрпақтардың шежіресін тарқатып көрсетпеген. Шамасы, Жанту 

722 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
101-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., 
Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 165-б.

723 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 64-б. ; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. Атбасарский уезд. Т. 
ІІ-й. – Воронеж, 1902. Родословные схемы. – 52-б.

724 Көпейұлы М. Қазақ шежіресі. - 37-б 
725 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. – Воронеж, 1902. Родословные схемы. – 52-б.

726 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 101-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 
165-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 64-б.
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ұрпақтары белгілі бір себептерге байланысты сырт жаққа 
көшіп, Бошан ұрпақтарының шежіресінен түсіп қалған секілді. 
Статистикалық зерттеу мәліметтерінде есімдері аталған аталар 
жоғарыда біз атаған үш тармақтан тарайтын ұрпақтар болуы 
мүмкін.

Т.Сәдуақасовтың шежірелік нұсқасында Жанту (Тоқтауыл) 
ру бөлімшесінен Тілмембет, Төбет, Ақбота, Қаработа, Ботақара, 
Жетеқара, Жарманбет, Торы тармақтарын таратыпты727.

Бұл нұсқада бұған дейін біз атап көрсеткен екі нұсқадағы 
аталар бір-бірімен араласып, Жанту ұрпақтарының шежіресі мүлде 
шатастырылған.

Жанту ұрпағының шежіресі жазылған нұсқаларды салыстыра 
келе, Ә.Бөкейханов жасаған кестеге тоқтадық. Бұл кестенің 
дұрыстығын М.Мұқанов пен М.Сәрсекеев те қостаған. Бұл 
кестеде Жанту ру бөлімшесі Ақбота, Қаработа, Тілмембет (Торы) 
тармақтарына бөлінген728. Статистикалық зерттеу материалдарына 
сүйеніп, осы үш тармақтан Кенже, Елшібек, Төбет, Өтембет, 
Өтеулі, Саман аталықтары тараған дейміз. Аталықтардың 
қайсысы қай тармақтан тарағанын білмегендіктен, шартты түрде 
барлығын Тілмәмбет тармағынан тараған деп көрсеттік. Енді осы 
аталықтардан өрбіген ұрпақтардың ХХ ғасырдағы орналасуына 
тоқтала кетейік.

Жанту ұрпақтары статистикалық зерттеу мәліметтері 
бойынша, Ақмола облысы Атбасар уезі, Қызылтау болысы, бірінші 
әкімшілігіне қарасты 43-49-шаруашылық ауылдарын қоныстанып, 
жалпы саны 154 жан болған729. Сол кездегі осы ауылдардың  
белгілі ақсақалдарына Бейсенбай Әділұлы, Қырқынбай Көбейұлы, 
Отарбай Шынқожаұлы, Майғозы Қырқымбайұлы аталған730. 

Жантудан тараған Өтеулі, Саман аталықтары Терісаққан 

727 Сәдуақасов Т. Ел мен жер. – Алматы, 2003. – 388-б.
728 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 101-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 
165-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 64-б.

729 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы киргиз статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 150-б.

730 Сонда, – 150-б.
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болысы ІІ әкімшілігіне қарасты І – 55-шаруашылық ауылдарын 
қоныстанып, жалпы саны 1186-ға жеткен731.

Осымен, Жанту ұрпақтарының шежіресін аяқтаймыз. 
Ойымызды қорытындылай келе, Жанту шежіресі алдағы 
уақыттарда толықтырыла түсер деген ойдамыз. Шартты түрдегі 
кестесін назарларыңызға ұсынамыз.

Қаракесек

Ақша

Жанту 

  Ақбота  Қаработа Тілменбет

Кенже             Елшібек            Төбет           Өтейбет             Өтеулі           Саман

Таз ру бөлімшесі

Таз – Бошаннан тараған екінші ру бөлімшесі. Шежірешілер Таз 
ру бөлімшесінің тармақтарын әртүрлі таратады. М.Тынышбаев 
Таз ру бөлімшесін жеті тармаққа бөліп қарастырған. Оларға 
Наманбай, Бұлбұл, Бәйімбет, Керней, Сәлем, Қарсын, Құяс, 
Тағайды жатқызады732. М.Мұқанов пен С.Толыбеков өз 
шежірелерінде М.Тынышбаевың нұсқасына сүйенгендігі 
байқалады. Өйткені екеуі де еш өзгеріссіз осы жеті тармақты 
атап өтеді733. Шежірешілердің екінші тобы Таз ру бөлімшесі екі 
тармаққа бөлінетіндігін айтады734. Наманайдың атын Натанбай, 

731 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 2. 
Атбасарский уезд. Т. ІІ-й. Поаульные таблицы киргиз статических сведений. ІІ. 
Атбасарский уезд. – 231-б.

732 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 68-б.
733 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 

164-б.; Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 72-б.
734 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 101-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және 
Қаракесек шежіресі. – 64-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.; Майбас 
Т. Керней шежіресі. – 14-б.
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Наманбай, Жаманай деп шатастыратын шежірешілер де арагідік 
кезігіп қалады.

Таз ру бөлімшесі – Наманай, Бұлбұл болып екі тармаққа 
бөлінеді. Бірінші нұсқада айтылатын қалған бесеуі Тазға іні 
болып келетін Машайдың ұрпақтары екендігі анықталды. Машай 
ұрпақтары мен Таз ұрпақтарының шежіресін бірге араластырып 
тарқатуға мына оқиға себеп болған. 

Аңыз бойынша, Таз жастай қайтыс болады. Оның артында 
қалған жесірі өте сұлу болғандықтан, інілері мен алам, мен алам деп 
әмеңгерлікке таласады. Бұл кезде Машай әлі бас құрап үлгермеген, 
бірақ жеңгесіне аяқ салып жүріпті. Қазақтың әмеңгерлік жолымен, 
ата жолы үлкен Байбөрі жесірді әйелдікке өзіне алыпты735. 
Ағаларына ренжіген Машай үлкен әкелері – Майқы мен Танасты 
паналайды. Кейіннен Машай сол жесірден туылған баланы менікі 
деп талас қылады. Кейбір шежірелік нұсқаларда Машай мен Таз 
ұрпақтарының шежіресі аралас келетіні содан.

Таздың Наманай тармағы – Майлышы, Құлғара, Қадырқұл, 
Олжақұл атты төрт аталыққа бөлінеді. Майлышы аталығы Аманқұл, 
Амантай ру аталарына жіктеледі. Аманқұлдан – Мәлік, Сырбай, 
Жәмеке, Әлібек, Тезекбай ру әулеттері тарайды. Амантайдан 
таралатын әулеттер белгісіз күйі қалып отыр.

Құлғара аталығы – Айдар, Әбден, Ұлтарақ, Ыбырай ру 
аталарына бөлінгенімен, алғашқы үшеуінің ұрпақтары бар-
жоғы белгісіз. Ыбырай ру атасынан Жұқа, Төлеубай ру әулеттері 
тарайды.

Қадырқұл аталығынан жалғыз Жаңбыршы тарайды. Жаңбыршы 
- Өтел, Майтақ аталарына тармақталады. Өтел өз ішінде – Еркебай, 
Балта, Қарабатыр әулеттеріне тарамдалады. Майтақ атасынан 
тарайтын ұрпақтар жөнінде мәліметтер қолға түспеді. 

Олжақұл аталығы – Жаншуақ, Байшуақ атты екі атаға бөлінеді. 
Жаншуақтан – Еділбай, Үйсінбай әулеттері тараса, Байшуақтан 
жалғыз Жәмеңке тарайды736. Наманай тармағының шежіресін 
жалғыз автор М.Сәрсекеевтің нұсқасына сүйене отырып, 
құрастырып шықтық. Шежіреші Наманай әулеті тегінде өспеген 
аз ата. Олардың ата қоныстары бұрынғы Қу болысының Мыржық 

735 Майбас Т. Керней шежіресі. – 16-б.
736 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 64-65-б.
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тауымен шектескен жерінде. Таздың үлкені аз болғандықтан, 
Бұлбұл әулетінің ығында сағалап жүріп өмір кешкендіктен бұрынғы 
шежірешілер атай жазыпты737,- дейді.

Қаракесек

Ақша

Бошан

Таз

  Наманай   Бұлбұл

Майлышы Құлғара  Қадырқұл  Олжақұл

 Жаңбыршы   Жаншуақ  Байшуақ

Өтел       Майтақ  Еділбай  Үйсінбай Жәмеңке 

Еркебай  Балта  Қарабатыр

Наманай тармағынан қазаққа аты Нар Кемпірбай деген атпен 
мәлім, атақты Кемпірбай (1834-1851) ақын шыққан. Өкінішке 
орай Кемпірбай Бөгембайұлының шежіресін таба алмадық.

Таздың Бұлбұл тармағы – Көшек, Алдияр, Шаншар, Үсен, 
Құдайберлі, Тәңірберлі, Қожамжар, Ағын, Кенже, Кетік атты 
10 аталыққа бөлінеді738. Шежірешілердің біразы он бірінші 
етіп Кенжесағынды қосады739. М.Ж.Көпейұлы, М.Тынышбаев, 
М.Мұқанов, С.Толыбеков сынды тарихшылар Бұлбұл тармағын 
– Күшік, Алдияр, Шаншар, Үсен (Өсен), Құдайберлі деп беске 
бөледі740. Біз осы үш нұсқаның ішінен басшылыққа Ә.Бөкейханов 

737 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 65-б. 
738 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 101-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 64-б.; Әрінұлы А. 
Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.

739 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 66-б.
740 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 18-б.; Тынышпаев М. Материалы к 

истории киргиз-казакского народа. – 68-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров 
В. Қазақ шежіресі хақында. – 164-б.; Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 72-б.
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нұсқасын алдық. Алайда бұл нұсқада Бұлбұл тармағынан 11 
аталық таратылады. Кенжесағымды 11-етіп атайды. Бұл жердегі 
Кенжесағын, Кенже мен Ағын руының атауы қосылып, бара-бара 
біріккен Кенжесағын деген атау ауызекі шежіреге еніп кеткен 
секілді. Сондықтан біз Ә.Бөкейханов нұсқасындағы 11-аталық 
Кенжесағынды алып тастап, Бұлбұлдан 10 аталық тараған деген 
қорытындыға келеміз. Енді бұл арада бұлардың қайсысы үлкен, 
қайсысы кіші екенін анықтап алуымыз керек. Шежірешілер 
алғашқы бесеуін Бұлбұлдың бәйбішесі Құбакемпірден таратса, 
артқы бесеуін тоқалы Қаракемпірден таратыпты741. Бәйбіше 
баласының жолы қашанда үлкен саналған. Бұлбұл ұрпағының 
шежіресін таратуда бәйбіше балаларынан бастауды ұйғардық.

Бұлбұл тармағынан тараған Көшек аталығының шежірелік 
таралымы толық емес. Шартты түрдегі таралымын беретін боламыз. 
Бұл арада ескерте кетер бір жайт, шежірелік нұсқалардың көбісінде 
Көшектің орнына Күшік аталады742. Біз М.Ж.Көпейұлының 
нұсқасы бойынша Көшек деп атауды дұрыс көрдік. 

Көшектің ұрпағы үш атаға дейін жалғыз ұлдан тарап отырған. 
Көшектен – Құлтоба, одан Есболды, Есболдыдан – Мырзабек, 
Қараша әулеттері тарайды743. Алдияр аталығы Қосқұлақ, Жақсылық 
болып екі атаға бөлінеді. Ә.Бөкейханов Қосқұлақтан Бәйімбет, 
Самрат әулеттерін таратса744 М.Сәрсекеев екеуінің жанына 
Қоржанқұл мен Көсепті қосып толықтыра түсіпті745. Жақсылық 
атасын Ә.Бөкейханов Келімбет, Құлымбет әулеттеріне жіктесе, 
М.Сәрсекеев Қожағұл, Шоқатай, Өтебай, Бердібай төртеуін қосып, 
алты әулет таратыпты746.

741 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 101-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 66-б.; Әрінұлы 
А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.

742 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 68-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 164-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 66-б.

743 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 101-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 66-б.

744 Сонда, – 66-б. 
745 Бұл да сонда, – 66-б.
746 Бұл да сонда, – 66-б.
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Бұлбұлдан тараған үшінші аталық – Шаншар. Шаншар атауы 
1748 жылғы М.Тевкелев жазбаларында, онан бертінгі орыс 
зерттеушілерінің еңбектерінде Арғын тайпасын құрайтын дербес 
рулардың бірі ретінде сипатталады. Орыс зерттеушілерінің 
көпшілігі Шаншарды Джанджар деп атаған747. Н.А. Аристов 
еңбегінде алғаш рет Чанчаръ деген атпен беріледі748.

Аталған зерттеушілердің мәліметтерінен мынадай ой түюге 
болады. Орыс тыңшылары келе бастаған кезеңде шаншарлар 
Арғын тайпасы құрамындағы беделді аталардың біріне айналған. 
Бұл кезде шаншарларға немере Қазыбек би бүкіл Орта жүздің 
төбе биі, әрі көрнекті дипломат, мемлекет қайраткеріне айналған 
болатын. Сондықтан орыс зерттеушілері Шаншарды жеке ру 
ретінде қарастырған.

Шежірешілер Шаншарды Есім хан заманымен байла-
ныстырады. Жазушы С.Сматаев Қазыбек би туралы айта келіп, 
оның шығу тегі жөнінде: “Қазыбектің өз әкесі – Келдібек, ұлы 
әкесі, яғни атасы абыз атанған Шаншар. Бабасы – Бұлбұл. Шетінен 
тілге шешен, сөзге ұйыған, уәжге тоқтаған біліктілер болыпты 
бұлар. Қазыбектің атасы Шаншардың ескіше көп оқып, көп 
тоқып, төңірегіне ақыл-кеңесімен, үлгі-өнегесімен ерекшеленіп, 
абыз атануы да тегін емес”749, – дейді.

М.Сәрсекеев болса, Бұлбұлдың Шаншар есімді Құбакемпірден 
туған үшінші бел баласы ірі бай, мол дәулет иесі ғана емес, 
аузы дуалы би, ағайын-әлуеті де зор, қасиет қадірі ерекше кісі 
екен. Тарихи жазбалардан ол Шаншар абыз деген лақап атымен 
белгілі750. А.Әрінұлы Шаншарға Есім хан 1628 жылы Тұрсын 
ханды шапқанда олжаға түскен 25 жасар үш қызды қалыңдыққа 
алып берген. Үшеуі де Жәнібектің немересі Тұрсынның қыздары: 
Қызданбике, Айбике, Нұрбике дегендер,- дейді751.

747 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках (Сборник документов 
и материалов). – 407-б.; Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод 
с немецкого К.Д. Цивиной и Б.Е. Чистовой. – М., 1989. - 111-б.; Левшин А.И. 
Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей (под общей 
редакцией академика М.К. Козыбаева). – Алматы, 1996. -293-294-б.

748 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. -104-б.

749 Үш пайғамбар. – Алматы, 1992. – 63-б.
750 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 67-б.
751 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.; Сәрсекеев 

М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 68-б.
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Шежірешілердің мәліметтерін қорытындылар болсақ, Шаншар 
абыздың әлі күнге дейін тарихи бейнесі сомдалмаған. Шаншардың 
әулиелердің сұлтаны Әзіреті әлі Қожа Ахмет Иасауи бабамыздың 
басында жерленуі, біраз жайтты аңғартса керек. Біздің ойымызша, 
Шаншар – сол бір аумалы-төкпелі заманда халықтың басын 
біріктіретін, халыққа ұйытқы бола білген ел ағаларының бірі. Қазақ 
ұлысын жаудан қорғауға қасық қаны қалғанша күрескен тұлға, Есім 
ханның сол кездегі басты идеологтарының бірі болған.

Шаншар ұрпақтарын шежірешілер әрқалай жіктейді. М.Ж. 
Көпейұлы Әлсай, Келдібек, Жәнібек, Тыныбек, Есіркеп, Тілеуке, 
Бертіс атты жеті атаға таратса752, А.Әрінұлы Шаншарды Алысай, 
Келдібек, Жәнібек, Тыныбек, Есіркеп, Төлеу, Бертіс, Нұрлыбек, 
Ақылбек деп 9 атаға бөліпті. Т.Жақсыбайұлының қолжазбасында 
Төлеуді Тілеубек деп, Нұрлыбек-Тұрлыбек деп тоғыз ата 
таратыпты753.

Шежірешілердің басым бөлігі Шаншарды 8 атаға бөліп 
қарастырған. Ол аталарға Қызданбикеден – Алысай, Айбикеден – 
Жәнібек, Тыныбек, Келдібек, Әсірбек, Нұрбикеден – Тұрлыбек, 
Бертіс, Тілеукені атапты754. Біз соңғы нұсқаны басшылыққа алып, 
Шаншар 8 атаға бөлінеді дейміз.

Алысай атасы өспеген аз ата екендігін М.Ж.Көпейұлы айтып 
өтсе755, М.Сәрсекеев Алысай ұрпағы басқа шаншарлардың ығында 
қалғандығын айтады756. Алысай – Қарағұл, Тоңғатар, Аткелтір 
әулеттеріне тарамдалады.

Жәнібектен Ә.Бөкейханов Астанқұл, Шегір, Назарқұл атты үш 
әулетті таратса, М.Сәрсекеев төртінші етіп Азнақұлды қосыпты757.

752 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 29-б.
753 Жақсыбайұлы Т. Қолжазба. 
754 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 101-102-б.; Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского 
народа. – 68-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі 
хақында. – 164-б.; Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 72-б.; Сәрсекеев М. Тарақты 
және Қаракесек шежіресі. – 68-82-б.

755 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 29-б.  
756 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 68-б.
757 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
102-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 68-б.
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Тыныбек атасы Түркпенәлі, Кеншінәлі, Көшенәлі әулеттеріне 
тармақталады758. Ә.Бөкейханов Тыныбек ұрпақтарын Тербенәлі, 
Байқара, Шора деп таратыпты. Біз алғашқы нұсқаны басшылыққа  
алдық.

Келдібек өз ішінде Асан, Үсен, Бөдене (кейде Балапан), 
Сәдібек, Қазыбек болып 6 әулетке бөлінеді759. Келдібек ұрпақтары 
жөнінде М.Ж.Көпейұлы мынадай аңыз айтады: «Келдібекке 
өз заманында Бегімысық деген әулие атанған қожа кітап 
ашып, талай нәме көтеріп, екі беті толған мең, екі емшегі екі 
сүйретпедей толық, бір аяғы ақсақ қыз ал. Солай қылсаң, тұқым-
жұрағатыңнан құтты да туады, сүтті де туады, әруақты, бақыты 
ханға бергісіз би де туады деген соң, қырықтан асқанша қатын 
алмай жүріпті. Бір ауып бара жатқан Ақымбет керей деген елден 
осы қыз табылыпты. Келдібек қатындыққа алыпты. Асан, Үсен, 
Бадана, Бөдене, Сәдібек, Қазыбек алты ұл тауыпты. Бұлардың 
«ақсақтың алтауы» атанғаны сол.

Шешелері балаларын емізгенде бір емшегін баланың аузына 
салғанда, бір емшегін үстіне асып отырады екен. Олай қылмаса, 
сүті жерге саулап кетеді екен. Асан, Үсен егіз туған екен. Екі 
емшегінің сүтін егіз бала тауыса алмаған екен. Қазыбек жалғыз 
өзі-ақ. Сүйретпелерін керегенің басына іліп қоятұғын қылады 
екен. Үсен ұрпағын бұл күнде Құланшы атаған»760.

Әсірбектен – Бірқазар, Қожаназар, Бабаназар әулеттері 
тарайды761. Тұрлыбек – Сұлтанкелді, Жылкелді, Ботпанай, Нияз 
атты төрт әулетке тарамдалады762. Бердібектен – Бектемір, Өмірзақ, 
Қоқан, Жанабатыр (кейде Балабатыр), Әуез, Қызылқұрт, Еспенбет 
әулеттері тарайды763. Ауызекі шежіреде Бердібек Бертіс деген 

758 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 68-б.
759 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 29-б.; Әрінұлы А. Атақоныс – 

Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 69-б.

760 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 29-б.
761 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 102-б.

762 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
102-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 83-б.

763 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 83-б.
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атпен аталады764. 
«Бертіс он жеті ұлды Бертіс атанған. Он жеті ұл ат арқасына 

мініп, соңынан ерген соң, жалғанның жарты пәлесі болған 
басына құстың қауырсынын қадап алып, Қарқаралы хан Бертіс 
атанған. Ташкентті барып шапқан, талаған. Мұны Бұқар ханы 
естіп, соғысуға келген. Сонда Бертістің Бұқар ханына айтқан 
сөзі: 

- Он жеті ұлым бар, сен түгіл Құдайдың да өкпесі қабынып, 
алса да зорға алар,- депті. Бұқар ханы: Мынау Құдайдан да 
қорықпаған екен. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп еді,- деп, 
қайтып кетіпті. Бертіс үйіне келіп түскен соң, он жеті ұл үш күнің 
ішінде тышқақтап сап болыпты. Бертіс дым сызбай, ас-су ішпей, 
теріс қарап жатып алыпты.

Сол Қаракесек ішінде Бегімысық атанған әулие қожа бар 
екен. Өзі сыйынғанда баба деп сыйынады екен. Сақмар баба деп 
жүргені Шайхан Тауырдың әкесі Шайх Ғұмар баба екен. Соның 
жұрағатынан шыққан қожа екен. Бертістің балаларына бата, өзіне 
көңіл айту үшін Бегіммысық кіріп келгенде жанға басын көтермей 
жатқан Бертіс ұшып тұрып, қожаға қол беріп:

- Сенің әулиешілігіңе сенемін деп, жоқ жерде асылық айтып 
ұрынып қалдым-ау, сенің әулие еместігіңді білсем, айтпайтын 
едім, - дегенде, Бегімысық:

- Теректің өзіне түскен өрт еді, бұтағына қағыл жібергендігі, 
ол да қолдағаным емес пе? Тұр, бір тоқал ал, үш ұл туады, бірінің 
атын Бектемір қой, бектік, байлық үрім-бұтағынан тепкілесе 
кетпейді. Бірінің атын Қазығұрт қой, құртша құжынап, битше 
быжынап, мал бітеді. Үрім-бұтағы бай болады. Бірінің атын Әуез 
қой, байлық мұның ұрпағында да болады. Бірақ сылдыр моншақ 
секекшіл ертеңгі уәдесі түске жетпейтұғын болады.

Солардың ұрпағы күні бүгінге дейін бар. Бегімысықтың 
айтқанындай болды да қойды»,- деп М.Жүсіп сөзін осылай 
аяқтапты765.

М.Мұқанов: «Қаракесектердің биі Бертіс Ташкент қаласында 
белгілі бір қызмет атқарған»,- дейді766. Соған қарағанда Бертіс те 

764 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 82-б.; Көпейұлы М.Ж. 
Қазақ шежіресі. – 30-б.

765 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 30-31-б.
766 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 284-б.
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қыдыр дарыған, Құдайдың назары түскен, әруақты адамдардың 
бірі болған.

Шежірешілер Бертістің жоғарыда есімдері аталған 
балаларынан бөлек тағы да төрт баласы болғандығын атайды. 
Олар - Өмірзақ, Қоқан, Еспенбет, Жанабатырды жатқызады767. 
Бертістен тараған бұл жеті ұл ру әулетін құрайды. Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы Бертіс ұрпақтары жөнінде Қаракесектің сөйлемпаз, сөз 
тапқыштары осы Бертіс ұрпағынан болады»,- деген768.

Тілеубек – Шаншардан тарайтын ең кіші ата. Тілеубектің 
лақап есімі Тілеуке, шежірешілер Тілеуке есімін жиі қолданады769. 
Тілеукеден Ә.Бөкейханов Жарылғап, Ерне әулеттерін таратса, 
М.Ж.Көпейұлы Жарылғапты жалқы таратыпты. М.Сәрсекеев 
нұсқасында Жарылғап, Ерне, Шақабай, Бейне атты төрт әулет 
таратылған770. 

Бұл нұсқалардың ішінен Ә.Бөкейханов нұсқасын дұрыс деп 
тауып, Тілеубек – Жарылғап, Ерне атты екі әулетке тараған дейміз. 
(Шаншар ұрпақтарының шежірелік кестесін 276-беттен қараңыз).

Үсен аталығы Бұлбұлдың төртінші ұрпағы болып келеді. Одан 
– Мәмбет, Үркенші, Жақсыкелді әулеттері бөлінеді.

Құдайберлі аталығынан Жиенқұл, Ырысымбет, Құрман 
әулеттері тарайды. Тәңірберлі аталығы болса, Өтеп, Өтеғұл, Бармақ 
әулеттері болып үшке бөлінеді771.

Бұлбұлдан тараған Қожамжар, Ағын аталықтарының 
шежіресін шартты түрде беріп отырмыз. Қожамжардан Қыдыр, 

767 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
102-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 83-б.

768 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 30-б.
769 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
103-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 30-б.

770 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
104-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 102-б.

771 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
103-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 67-б.
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Қосым әулеттерін, Ағыннан – Саяқ әулеті жалқы тарайды. Бұл 
нұсқаны М.Сәрсекеевтің шежірелік нұсқасынан алып отырмыз. 
Ә.Бөкейханов Кенже, Кетік аталығының ұрпақтары Бұқар қаласы 
маңында қалып қойғандығын айтады772 (Кесте 277-бетте берілген).

Таз ру бөлімшесін шежіресін аяқтай отырып, төмендегідей 
қорытындыға келдік. Таздан тараған Наманай және Бұлбұл 
тармақтарының кейбір аталықтарының шежіресін қосымша 
мәліметтер болмауы себепті тарата алмадық.

Көптеген шежірешілердің Бұлбұл тармағынан тарататын 
Кенжесағын атты аталықтың жоқ екендігі дәлелденді. Бұл 
аталықты шежірешілер Бұлбұлдан тараған 11-аталық ретінде 
атаған. Шын мәнінде бұл атау Кенже және Сағын есімді екі атаның 
жиі қайталана беруінің нәтижесінде пайда болған. Сонымен қатар 
Таз ру бөлімшесінің басқа руларға ұқсамайтын мынадай ерекшелігі 
байқалды. Бұлбұлдан тараған Шаншар әулетінен жеті атасына 
дейін билік айту дәстүрі үзілмеген, шаңырағына қыдыр дарып, 
құт-береке қонған әулеттер шыққан. 

Шежірелік кестеде орындары ауысып кеткен кейбір бөлім 
тармақтары мен аталықтарын бір жүйеге келтіріп, ғылыми 
негіздегі шежірелік нұсқасын жасай алдық деп ойлаймыз. Шежіре 
жазу барысында кей тұстарда қателіктер жіберіп алуымыз мүмкін, 
қателіктер мәліметтердің аз болуы себепті туындайтынын ескерте 
кеткенді жөн көрдік. Төменде Таз ұрпақтарынан шыққан белгілі 
тарихи тұлғаларды атап өтетін боламыз. Тарихи тұлғаларды 
толығымен атап өттік деп айта алмаймыз. Қолымызда бар деректерге 
сүйене отырып, мүмкіндігінше барлық тарихи тұлғаларды қамтуға 
тырыстық. 

Бұлбұл тармағынан шыққан тарихи тұлғалар:
1. Шаншар абыз – Еңсегей бойлы ер Есім ханның кеңесшілерінің 

бірі болған. Тұрсын ханның үш қызын бірдей әйелдікке алған. Ата 
таралымы: Шаншар – Бұлбұл – Таз – Бошан – Ақша – Қаракесек. 

2. Келдібек би – заманында әділдігімен аты шыққан билердің 
бірі. Шығу тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Таз – Бұлбұл – 
Шаншар – Келдібек.

772 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 101-б.
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3. Қарқаралы хан атанған Бертіс би. Ташкент қаласында билік 
қызметін атқарған. Шығу тегі: Шаншар – Бұлбұл – Таз – Бошан – 
Ақша – Қаракесек.

4. Қаз дауысты Қазыбек би (1667-1764) – Орта жүзге ұлыс 
биі болып сайланған. Әкесі Келдібек би, атасы Шаншар абыз, арғы 
бабалары – Бұлбұл – Таз – Бошан – Ақша - Қаракесек.

5. Бекболат би – Қаз дауысты Қазыбек бидің ұрпағы. Ата 
жолын ұстанып, әділ би болған. Шығу тегі: Қазыбек би – Келдібек 
би – Шаншар абыз – Бұлбұл – Таз – Бошан – Ақша – Қаракесек.

6. Тіленші би – Арғын елінің төбе биі болып сайланған. Ата 
таралымы: Бекболат би – Қаз дауысты Қазыбек би – Келдібек би – 
Шаншар абыз – Бұлбұл – Таз – Бошан – Ақша – Қаракесек. 

7. Құлтеке – суырып салма, төкпе ақын. Ата таралымы: 
Қаракесек – Ақша – Бошан – Таз – Бұлбұл – Шаншар – Келдібек – 
Қазыбек – Қазымбет - Құлтеке.

8. Алшынбай би Тіленшіұлы - өз заманының ірі қоғам 
қайраткері. Шыққан тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Таз – Бұлбұл – 
Шаншар – Келдібек – Қазыбек – Бекболат – Тіленші – Алшынбай.

9. Тәттімбет Қазанғапұлы (1815-1862) – атақты күйші, әрі 
қоғам қайраткері. Шыққан тегі: Тәттімбет – Қазанғап – Мүшеке 
– Бектемір – Бертіс – Шаншар – Бұлбұл – Таз – Бошан – Ақша – 
Қаракесек.

10. Тонтай би – Қарқаралы хан атанған Бертіс бидің төртінші 
ұрпағы. Ата тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Таз – Бұлбұл – 
Шаншар – Бертіс – Бектемір – Битен – Тонтай.

11. Мақат қажы - Ә.Бөкейханов Қаракесек руының шежіресін 
түсіргенде басты информаторларының бірі болған. Шыққан тегі: 
Қаракесек – Ақша – Бошан – Таз – Бұлбұл – Шаншар – Тілеуке – 
Жарылқап – Жоламан – Қойсоймас – Баймұрын – Ақай – Мақат.

12. Мәди Бапыұлы (1880-1921) – қазақ мәдениетін дамытушы 
қайраткер тұлғалардың бірі. Ата-тегі: Бапы – Алшынбай – Тіленші 
– Бекболат – Қазыбек – Келдібек – Шаншар.

Байбөрі ру бөлімшесі

Байбөрі Қаракесек руы құрамындағы үшінші ру бөлімшесі. 
Байбөрі атауы алғаш рет Н.А. Аристовтың жазбаларында кездеседі. 
Н.А. Аристов Қаракесек құрамындағы рулардың қатарында 
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Байбөріні атап өтеді773. Байбөрінің төрт тармаққа тарамдалатынын 
шежірешілер бірауыздан мойындап, олардың қатарына Жүгіней, 
Олжашы, Темірәжі, Көшімді жатқызады774. Кейбір шежірешілер 
бесінші етіп Байбөрінің жиені Шөптемісті де Байбөріден таратады. 
Ә.Бөкейханов Шөптемісті Айдабол руының Істікмұрт тармағының 
бір жігітіне күйеуге шыққан Байбөрінің қызынан туған. Алайда 
олар өздерін Айдабол санайтындықтарын айтады. Ескерте кетейік, 
бұл жөнінде Бес Мейрам тарауындағы Сүйіндік рулар бірлестігі 
тарауында айтылып кеткен болатын. Сондықтан бұл мәселеге 
тоқталып  жатпай, Байбөрі ұрпақтарының шежіресін тарқатуға 
кіріселік.

М.Сәрсекеев өз нұсқасында Байбөріден бесінші тармақ Есен-
бұға таралатындығын көрсетіпті. Шежірешілердің мәліметтерінен 
қосымша деректер кездеспегендіктен, бұл нұсқаны қате деп 
есептейміз775.

Байбөрінің Жүгіней тармағын шежірешілер әртүрлі таратады. 
Ә.Бөкейханов Жүгіней тармағын Қойке, Кедей, Сары, Бекей, 
Жарбол, Есбалақ, Қыдырәлі аталықтарына бөледі776. М.Сәрсекеев 
Жүгінейдің бәйбішесі Күнсұлудан Кедей мен Қыдырәлі, Оразбике 
есімді тоқалынан (Ташкентті билеген Тұрсын ханның қызы) – 
Қойке, Есбалақ, Жарбол, Хангелді, Баян, Кенжек аталықтары 
тарағандығын айтады777. А.Әрінұлы Жүгінейден – Есбалақ, 
Кенжек, Қойке, Қыдырәлі, Кедей аталықтарын таратады778. Біз үш 
нұсқаны бір-бірімен салыстырып, талдай келе, Жүгіней тармағын 
Кедей, Қыдырәлі, Қойке, Есбалақ, Жарбол, Кенжек аталықтарына 
бөлінетіндігін анықтадық.

Кедей, Қыдырәлі аталықтары туралы М.Сәрсекеев ел аузында 
айтылып жүрген төмендегідей аңыздан үзінді келтіреді. Ауызекі 

773 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.

774 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 102-б.; Арғынбаев Х., 
Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 165-б.; Жақсыбайұлы Т. 
Қолжазба кестесі.

775 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 104-б.
776 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 104-б.

777 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 104-б.
778 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.
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айтылатын аңыз-лақапта Жүгінейдің тоқалы – Тұрсын ханның 
кіші қызы Оразбикеден туған Қойкені Күнсұлу бәйбіше 
бауырына салып, оны бағып, тілеу тілеп жүргенде жүкті болып 
(бір әулие түсінде жүремелете екі ұл көтересің деп аян беріпті-
мыс), жыл аралатып, екі ұл туады. Олардың үлкені – Кедей, 
кішісі – Қыдырәлі,- дейді779. Осы нұсқада Кедейден – Асан, 
Үсен, Сары, Шоқан, Бақабас, Өтеғұл, Қожағұл атты әулеттерді 
таратыпты.

Бұл аңыздың жаны бар секілді. Өйткені Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы ел аузында «Қыдырәлі кедейміз, Қойке келсе не дейміз» 
деген сөз барлығын айтады780.  

Ә.Бөкейханов нұсқасында Кедейден Асан мен Қырғыз екеуі ғана 
таратылыпты781. Шежірелік кестеде Ә.Бөкейханов нұсқасындағы 
екі әулетті ғана көрсеттік.

Қыдырәлі аталығы М.Сәрсекеев нұсқасында Дәулет, Құл, 
Сүйірбас атты үш әулет таратылса, Ә.Бөкейханов нұсқасында 
жалғыз Дәулет қана таратылған782.

Байбөрінің Қойке аталығын Ә.Бөкейханов Кешубай, Малай ру 
әулеттеріне жіктесе, М.Сәрсекеев бұл екеуіне Қалыбай мен Төле 
биді қосып төрт ру әулетін таратқан783.

Есбалақ аталығының таралымдары да екі нұсқада әртүрлі болып 
көрсетіледі. М.Сәрсекеев нұсқасында Шонқұл, Итқара, Жалаңтөс, 
Сары, Досай, Мәлік атты алты әулет таратылса, Ә.Бөкейханов 
нұсқасында Сары мен Досай әулеттері ғана таратылған784.

Жарбол аталығын М.Сәрсекеев Әйтімбет, Кемел, Темірбай, 
Көбек, Тоғайбай, Шынбай ру әулеттеріне таратады. Ә.Бөкейханов 

779 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 115-б.
780 Көпейұлы М. Қазақ шежіресі. – 32-б.
781 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 104-б.

782 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 128-б.; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией 
по исследованию степных областей. Семипалатинская область Каркаралинский 
уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 104-б.

783 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 107-б.
784 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 143-б.; Материалы 

по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией 
по исследованию степных областей. Семипалатинская область Каркаралинский 
уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 104-б.
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жалғыз Алтайды атапты785.
Жүгінейден тараған ең соңғы аталық ретінде М.Сәрсекеев 

Кенжекті атайды. А.Әрінұлы нұсқасында да Кенжекті Жүгіней-
дің ұрпағы деп көрсетіпті786. Біздің ойымызша, бұл жерде 
Ә.Бөкейхановтың нұсқасы дұрыс секілді. Ә.Бөкейханов Жүгіней 
ұрпақтарының шежіре кестесін жасағанда Қыдырәліден тараған 
жалғыз әулет Дәулеттің ұрпағы Қаратекенің жанынан жақша 
алып, Кенжек деп жазып қойған787. Жақшаның ішінде жазылатын 
адамның есімі, сол адамның азан шақырып қойған аты немесе 
лақап есімі. Бұл жерде Қаратеке лақап есім, ал Кенжек шын есімі 
болуы мүмкін. М.Сәрсекеевтің өзі де Қыдырәлі аталығының ұраны 
«Қаратеке» екендігін айтады788. Тағы бір мәселе М.Сәрсекеев 
нұсқасында Кенжектен таралады деген ұрпақтарды Ә.Бөкейханов 
нұсқасында Қаратекеден таратылған789. М.Сәрсекеев Кенжектен 
Құттыбай, Азнабай, Жолдыбай ру әулеттері таралады десе, 
Ә.Бөкейханов Жолдыбай мен Құттыбайды ғана атапты. Ойымызды 
қорыта келе, кейінгі шежірешілер Жүгінейдің Дәулетінен тарайтын 
Кенжек бұтағын Жүгінейдің баласы ретінде көрсетіп жіберген деп 
есептейміз. Жүгіней тармағының шежірелік кестесін Ә.Бөкейханов 
нұсқасы бойынша жасадық.

Қаракесек

Ақша

Бошан

785 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 155-б.; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией 
по исследованию степных областей. Семипалатинская область Каркаралинский 
уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 104-б.

786 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 155-б.; Әрінұлы А. 
Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.

787 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского 
уезда. – 105-б.

788 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 128-б.
789 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 155-б.; Материалы 

по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией 
по исследованию степных областей. Семипалатинская область Каркаралинский 
уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 105-б.
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Байбөрі

Жүгіней      Олжашы      Темірәжі      Есенбұға      Көшім      Шөптеміс (жиен) 

Кедей         Қыдырәлі          Қойке            Есбалақ             Жарбол          Кенжек

Асан      Дәулет    Малай            Досай                Алтай             Құттыбай
Қырғыз      Кешубай       Сары       Азнабай
             Жолдыбай

М.Сәрсекеев Байбөрінің Олжашы тармағы жөнінде: «Есім 
хан Ташкенттің билеушісі Тұрсын ханды шапқанда, оның 7 қызы 
бірдей тұтқынға түседі. Оразбике Тұрсын хан қыздарының сұлуы 
һәм кенжесі екен. Арғын жауынгерлері олжаларын артынып-
тартынып, Тәшкенттен ұзай бергенде, артынан шаң көрініп, 
желмая мінген бір адуын әйел қуып жетеді. Сөйтсе, бұл ант бұзған 
ханның кіші әйелі, олжаға тартылған қыздарының анасы екен. 
Ханым өзгеге қарамай, Олжашы батырға жетіп келіп: «Оразбике 
омырауымды суалтқан сүт кенжем еді, төлеуіне қатаған бектерінің 
жеті қызын - өзімнің ең сұлу күтушілерімді берейін, кенжемді 
қалдырып кет?!»- деп сауға сұрайды. Олжашы батыр бетінен 
қайтпайтын болса керек: «Қызыңды маған Есім хан сыйлады, 
оның әмірін рұқсатсыз бұза алмаймын»,-деп сөзді келтесінен 
қайырады. Ханым сонда: «Қол бастаған сендей батырға жар 
болса, кенжем күң орнында жүрмес, біреу-міреуге қор етпей, 
онда Оразбикемді өзің ал, батыр»,- десе, жығылған жағынан 
тұрмайтын бірбеткей Олжашы: «Жоқ, бұл тілегіңді орындай 
алмаймын»,- депті. Осы сапарға аттанарда жеңгеме берген уәдем 
бар-ды, Жүгіней деген ағам ұрпақсыз кәртейіп келеді, жолым 
болып, олжаға қыз түсірсем, өзіңе сыйлаймын дегем. Кенжеңді 
сол ағама тоқалдыққа беремін. Соры ма, бағы ма, қызыңның 
ендігі тағдыры етегіне орай болады». Ханым сонда желмаясының 
басын келген жағына бұрып, қолын теріс жайып: «Талауға түскен 
қыздарым бір-бір елге бас болғандай жақсы ана атанар-ау. Ал 
сенің жас батыр, түсің де, жүрегің де білегіңдей иілмес қатты 
екен. Қаралы ханым деп сыйламадың, қаралы ана деп иілмедің, 
үрім-бұтағың қаулап өспесін, күзеген қойдың құйрығындай 
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келте болсын, бірақ отың сөніп, біржолата өспесін...»,- деп жүріп 
кетіпті790 дейді. Шежіреші онан әрі әңгімесін былай сабақтайды. 
Ант бұзған Тұрсын ханның жеті қызы тиген елдер (Шаншар, 
Тобықты, Қаржас, Жүгіней, Жанғозы) түп-түгел қоғадай қалың 
ел болып өсіп, шынында да бұлардан туған үрім-бұтақ қазір 
де Сарыарқаның бір-бір ауданына негіз болғандай молайып, 
ал Олжашы батырдың ұрпағы Үсен шағын бір шаруашылыққа 
жетер-жетпес шағын ру болып қалғандығын айтады791.

Олжашы тармағынан Үсен жалқы тарайды. Үсеннен 
– Жылкелді, Сібден, Түркпенәлі, Ырысымбет аталықтары 
тармақталады. Ә.Бөкейханов Жылкелдінің орнына Бекбайды 
атаған, М.Сәрсекеев Бекбайды Жылкелдіден тарайтын ру әулеті 
ретінде көрсетіпті. Жылкелдіден Бекбай, Сағыр ру әулеттері 
таралады.

Сібденнен – Қотыр, Намаз, Арыз, Ырыскелді әулеттері 
тарамдалады. Түрікпенәлі аталығынан жалғыз Сатыбалды тарап, 
Сатыбалдыдан Әжібай, Алтай ру әулеттері өсіп-өнген.

Ырысымбет аталығы Сүгірбай, Тоққотан әулеттеріне 
жіктеледі792.

Қаракесек

Ақша

Бошан

Байбөрі

Олжашы

Үсен

Жылкелді Сібден  Түркпенәлі  Ырысымбет

790 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 106-б.
791 Сонда, – 106-б.
792 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
104-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 157-170-б.
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Бекбай  Қотыр  Сатыпалды  Сүгірбай
Сағыр  Намаз     Тоққотан
  Арыз  Әжібай
  Ырыскелді Алтай

Байбөрінің Темірәжі тармағын шежірешілер Қанай, Тайлақ, 
Бақыр атты үш аталыққа бөліп қарастырады793. М.Сәрсекеев 
Мойнақты төртінші етіп қосады. Алайда бұл аталықтан тараған 
ұрпақтар белгісіз екендігін айтады. Сондықтан Ә.Бөкейханов 
нұсқасын басшылыққа алып, Темірәжіден Қанай, Тайман, 
Бақыр атты үш аталық тараған деген қорытынды жасаймыз. 
Ә.Бөкейхановтың шежірелік кестесі осы жерден үзіледі, осы 
аталықтардан тараған ру әулеттерін М.Сәрсекеев нұсқасына 
сүйеніп тараттық. Қанай аталығы Құдайберді, Мырзатай ру 
әулеттеріне бөлінеді. Тайман аталығы Бәсім, Дауылбай, Қонақбай, 
Қалыбек, Мұсабай атты ру әулеттеріне тарамдалады. Бақыр 
аталығынан Битен, Шитен, Талқай ру әулеттері таралған794.

Қаракесек

Ақша

Бошан

Байбөрі

Темірәжі

 Қонай   Тайман   Бақыр

 Құдайберді  Бәсім   Битен
 Мырзатай  Дауылбай  Шитен
    Қонақбай  Талқай
    Қалыбек
    Мұсабай

793 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
104-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 171-б.

794 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 171-б.
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Көшім тармағын екі шежіреші де Жаныс, Жақсыбек, Елшібек 
аталықтарына бөліп қарастырыпты. Жаныс аталығы – Жәмеңке, 
Кәрішал ру әулеттеріне бөлінеді. М.Сәрсекеев Қарашал деп 
беріпті. Ә.Бөкейханов нұсқасында Карчалъ деп жазылған795. 
Жақсыбек аталығынан Ә.Бөкейханов нұсқасында жалғыз Құлсары 
таратылса, М.Сәрсекеев Өтеген, Шақа әулеттерін таратқан796. 
Біздің ойымызша, Ә.Бөкейханов нұсқасы шындыққа жақындау 
секілді. Елшібек аталығынан - Әуез, Ораз, Райымқұл ру әулеттері 
тарайды797.

Қаракесек

Ақша

Бошан

Байбөрі

Көшім

Жаныс   Жақсыбек  Елшібек

Жәмеңке   Өтеген   Әуез
Кәрішал   Шақа   Ораз
       Райымқұл

Байбөрі ру бөлімінің шежіресін осымен тамамдаймыз. 
Ойымызды қорытындылай келе, Байбөрі ұрпақтарының ғылыми 
негіздегі шежіресі жасалды деген ойдамыз. Шежіре жазу барысында 
кейбір ру тармақтары мен ру аталықтарының орындары ауысып 
кеткендігі анықталды. Шежірені тарату барысында қателіктерден 

795 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 104-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 173-б.; Әрінұлы А. 
Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.

796 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
104-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 173-б.

797 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 173-б.
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толықтай арылдық дей алмаймыз, деректердің болмауы себепті, 
кейбір ру тармақтары мен аталықтарының шежіресін шартты 
түрде беруге мәжбүр болдық. Дегенмен Байбөрі ұрпақтарының 
жүйеленген шежіре нұсқасын жасап шығара алдық деп ойлаймыз. 
Төменде Байбөріден тараған ұрпақтар арасынан шыққан тарихи 
тұлғалар жайлы тоқталамыз. 

Байбөрі ру бөлімшесінен шыққан белгілі тарихи тұлғалар:
1. Олжашы батыр – Есім хан заманында елді жаудан қорғаған. 

Шыққан тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Байбөрі – Олжашы. 
2. Қойке батыр – Қаракесек ішінде өте сыйлы батырлардың 

бірі. Қойке – Жүгіней – Байбөрі – Бошан – Ақша - Қаракесек.
3. Қаратеке батыр – Қыдырәлі руының ұранына айналған 

тұлға. Ата-тегі: Дәулет – Қыдырәлі – Жүгіней – Байбөрі – Бошан – 
Ақша – Қаракесек.

4. Алдаберген би – ХІХ ғасырдың І жартысында өмір сүріп, 
ел арасында әділдігімен, адалдығымен аты шыққан. Шыққан тегі: 
Еділбай – Баубек – Шыбынтай – Асан – Кедей – Жүгіней – Байбөрі 
– Бошан – Ақша - Қаракесек.

5. Омар ақын – Абай өлеңдерін халық арасында таратушы, 
бірнеше тіл білген. Шығу тегі: Омар – Төлебай – Алдаберген – 
Еділбай – Баубек– Шыбынтай – Асан – Кедей – Жүгіней – Байбөрі 
– Бошан – Ақша – Қаракесек.

Машай ру бөлімшесі

Машай – Қаракесек руы құрамындағы ру бөлімшелерінің 
бірі. Машайды шежірешілер Бошанның төртінші ұрпағы ретінде 
атайды. Бабас ақынның айтуы бойынша, Бошан ұрпақтары Сырт 
Бошан немесе Бауыр Бошан болып екіге бөлінеді. Аңыз бойынша, 
Бошанның екінші баласы Таз ерте қайтыс болады. Бұл кезде 
Машай әлі бас құрып үлгермепті. Сол жесір қалған жеңгесіне аяқ 
салып жүріпті. Мұны біліп қалған Машайдың ағалары қысастық 
жасайды. Қазақтың әмеңгерлік жолымен жесірді Байбөрі алады. 
Машай туған ағаларына өкпелеп, Майқы мен Танас әкелерін 
паналайды798. 

798 Майбас Т. Керней шежіресі. – 16-б.
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«Қаракесек... Керней Шаң шежіресінде» Машайдың Сырт 
Бошан атануын басқаша түсіндіреді. «Машай батыр болған, жауға 
шапқанда өз атын ұрандап шабады екен. Батырлығынан да болар, 
туғандарымен келісе алмай, Балқаш, Бетпақдала өңірін мекен 
етеді»,- делінеді799.

Ә.Бөкейханов өзінің нұсқасында Машай ағаларына өкпелеп, 
сыртқа көшіп кеткендігін айтады800. Сонымен сырт Бошан атанған 
Машай ру бөлімшесі өз ішінде Бәйімбет, Бораншы тармақтары 
болып екіге бөлінеді801.

Бәйімбет тармағы – Дәулет, Қояншы, Тағай аталықтарына 
тармақталады. М.Ж.Көпейұлы Дәулетті Дәулеткерей десе, 
М.Мұқанов Дулат деп жазады. Тағайдың да есімі бұрмаланып, 
М.Ж.Көпейұлы нұсқасында Танай, М.Мұқанов нұсқасында 
Таңай802. Біздің ойымызша, дұрысы – Дәулет, Танайдікі – Тағай 
болуы керек.

Т. Майбас өз еңбегінде Бәйімбет ұрпақтары жөнінде қосымша 
мәліметтер береді. Даланың ауызша тарихы оның Қояншы атануы 
жөнінде мынадай аңыз айтады.

«Бәйімбет бабамыз көпке дейін бір баламен тұрып 
қалыпты. Содан жалғызымды жұптай гөр деп хақ тағалаға 
жалбарынып жүреді. Түсінде аян білінеді. Сұрағаныңды 
беремін, жақсылығын баланың алдынан берейін бе, артынан 
берейін бе депті.

Бабамыз мен тұрғанда бала ешкімнен кем болмас деп ойлап, 
артынан бер дейді. Содан Бәйімбет бір күні жер шолып жүрсе 
алдынан біреу сүйіншілеп келеді дейді. Ара-арасында саятшы деп 

799 Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. Қаракесек ...Керней Шаң 
шежіресі. – 8-б.

800 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 104-109-б.

801 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
106-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., 
Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 165-б. 

802 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область 
Каркаралинский уезд. Т. VI-й. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
104, 109-б.
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айқайлап қояды екен. Ол кезде дүниеге қыз бала келсе-саятшы, ер 
бала келсе – аңшы дейді екен.

Бабамыз саспай қой, аңшы болар депті. Қотаншысы ауылға 
қайта шауыпты. Анықтап білсе, ер бала болып шығады. Енді 
қой аңшы деп шауыпты. Содан әлгі бала Қояншы атаныпты. 
Қояншының азан шақырып қойған есімі – Мырзамбет еді, кейіннен 
Қояншы атанған» деген аңызға сүйенеді.

Жалпақ жұрт Бәйімбет ұрпақтарын бір атаумен Қояныштағай 
деп атап кеткен. Ә.Бөкейханов нұсқасында Қызылтау болысын 
қарапайым халық Қояныш-Тағай деп атайды. Ол Қояныш 
және Тағай деген екі рудың бірлестігінен құралған дейді803. 
Статистикалық зерттеу материалдарында Қызылтау болысын 
бірыңғай Бәйімбеттен тараған аталықтар қоныстанғандығы 
көрсетілген. Ойымызды қорытындылай келе, Бәйімбет ұрпақтары 
ауызекі шежіреде Қояныштағай аталып кеткендігін, ал шындығында 
Қояныштағай есімімен аталған. Бәйімбет ұрпақтары Дәулет, 
Қояншы, Тағай деген үш аталықтан тұратындығы анықталды.

Дәулет аталығы өз ішінде Мырзабек, Төбет, Бектеміс ру 
аталарына жіктеледі. Мырзабектен Мәмбетқұл жалқы туып, одан 
Мұрат, Малай ру әулеттері тарайды. Төбет ру атасы онша өспеген 
аз ата, екі-үш ұрпаққа дейін жалғыздан тарап отырған. Дәулеттің 
Бектеміс атасы Жайықбай, Бердібай, Есенбай ру әулеттеріне 
жіктеледі804. 

Қояншы аталығы Бозтайлақ, Қайыпберді, Жиенбет, Қаратеке, 
Балық ру әулеттеріне тарамдалады. Жиенбетті Ә.Бөкейханов 
нұсқасында Женет деп атапты. М.Ж.Көпейұлы мен М.Сәрсекеев 
дұрысы Жиенбет деп жазыпты805. Соңғы нұсқа бойынша Жиенбетті 
дұрыс көріп, кестеде солай бердік. Қояншы атауы алғаш рет 

803 Майбас Т. Керней шежіресі. – 18-б.; Материалы по киргизскому 
землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Семипалатинская область Каркаралинский уезд. Т. VI-й. 
Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 30-б.

804 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 106-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 174-б.

805 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 106-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 174-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ 
шежіресі. – 34-б.
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орыс жазба деректерінде кездеседі. Н.А.Аристов Қаракесек 
руларын жіктегенде, ішінде Куянчи руы барлығын айтып өтеді806. 
Г.Н.Потанин Қоянышты Қамбардан тараған деп көрсетеді807.

Тағай аталығы Тастемір, Жетес ру аталарына бөлінеді. 
Тастемірден Еділбай жалқы тараса, Жетестен – Сазанбай, Төлеміс, 
Өміртай, Кешубай ру әулеттері тараған808.

Тағай атауы алғаш Н.А. Аристовтың жазбаларында айтылады. 
Онда Тағай деген атпен, Қаракесек құрамындағы рулардың бірі 
ретінде көрсетілген809. Тағайды Г.Н. Потанин Қамбардан таратады. 
Машайдың Бәйімбет тармағының шежіресін осымен аяқтап, алда 
Бораншы тармағының шежіресін тарқататын боламыз.

Қаракесек (Болатқожа)

Ақша

Бошан

Машай

  Бәйімбет    Бораншы

Дәулет (Дәулеткерей)   Қояншы  Тағай

Мырзабек         Төбет         Бектеміс           Бозтайлақ           Тастемір   Жетес  
     Қайыпберді  
Мәмбетқұл     Сырлыбай    Жайықбай Жемет  Еділбай     Сазанбай
      Бердібай Қаратеке      Төлеміс
Мұрат      Есенбай Балық       Өміртай
Манай            Кешубай

806 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.

807 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
// Живая старина. – Петроград, 1917. -58-б.

808 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 106-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 175-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ 
шежіресі. – 34-б.

809 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.; Потанин Г.Н. Казак-
киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. – 58-б.
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Бораншы – Машай ру бөлімшесіндегі тармақтардың бірі. 
Бораншыдан тарайтын ұрпақтар шежіресін зерттеушілер әртүрлі 
таратады. Шежірешілердің бір тобы Бораншыдан Кәрсен 
мен Керней аталықтарын таратса810, екінші бір тобы Кәрсен 
мен Тілеуберліні таратады811. Шежірешілердің үшінші тобы 
Бораншыдан Сұраулы, Тілеуі атты екі аталық таралатындығын 
айтады812.

Енді осы нұсқалардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс 
екендігіне ғылыми талдау жасап көрейік.

Бораншыдан Кәрсен мен Керней екеуін тікелей тарататын 
шежірешілер ел аузында жиі айтылатын ақындардың өлеңдеріне 
сілтеме жасайды.

Сағымбек Жұматайұлы: 
  Туыпты Бораншыдан Кәрсен-Керней
  Көп өскен мал мен басы құлаш сермей,
  Таласып бақ-дәулетке екі болыс
  Ел болды бір-біріне ырық бермей, - десе,
Жапарқұл Әбдірахман: 
  Машайдан Бәйімбет пен Бораншы бар,
  Бастарына не бітпеген заманы тар.
  Бораншыдан туыпты Кәрсен-Керней
  Шалдардан біз естіген міне, осылар, - деген.
Шөбек ақын Құлтума ақынмен айтысқанда руын атақты Кәрсен 

Кернай деп бастайды.
Қайдар ақынның: 
  Жылқы ішінде сұр қулық
  Кәрсен, Керней бір тудық,- 

дейтін өлеңі бар.
Бұл өлең жолдарында Кәрсен мен Кернейдің қатар туылғандығы 

анық көрсетіліп тұр. Шежірелік нұсқалардың бәрінде Керней 

810 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.
811 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров 
В. Қазақ шежіресі хақында. – 165-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 175-б.

812 Майбас Т. Керней шежіресі. – 20-б.; Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров 
М. Қаракесек ...Керней Шаң шежіресі. – 8-б.; Жақсыбайұлы Т. Қолжазба кестесі. 
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Тілеулінің баласы ретінде аталады813. Олай болса, Қарсұн мен 
Тілеулінің қатар туылуы мүмкін емес. Қарсұн мен Бораншының 
арасында бір атаның аты  аталмай, шежіреден түсіп қалған. Бұл 
олқылықтың орнын үшінші нұсқадағы шежірешілер толтырады. 
Т.Майбас бұл мәселе жөнінде ел аузында айтылып жүрген мынадай 
аңыздың барлығын айтады: «Сұраулыдан көпке дейін бала болмай 
жүреді. Жаугершілік заманы болғандықтан, Тілеулі де салтаң жүріп 
алыпты. Осыдан барып Бораншы бабамыз сынық жүреді. Тілеулі 
бас кұрап, дүниеге ер бала келгенде біз де ұран отын жағамыз, 
кернейлетіп абадан байрағымызды көтереміз деп баланың атын 
ырымдап Керней қояды.

Көп ұзамай Сұраулы да өз түтінін ұшырыпты. Қас қылғандай 
бала бола коймайды. Ниетіміз түзу еді, біреуін берген Тәңірім 
екіншісін де бермей қоймас деп Сұраулы әкеміз шешемізді ертіп, 
әулие-әмбиелердің басына түнеп жүреді. Бірде Тәңірі Сұраулыға 
аян беріпті: бала берейін, баланың орнына өзінді алайын ба, әлде 
қатыныңды алайын ба депті. Қуанып кеткен Сұраулы бабамыз 
қапылыста: қатынымды да ал, өзімді де ал депті. Тәңірі айтыпты: 
жақсылығымды балаңның алдынан берейін бе, әлде артынан 
берейін бе деп. Артынан депті Сұраулы.

Сонымен не керек, Сұраулы елге қайтып, болған әңгімені 
әкесіне айтыпты.

Сонда Бораншы: әттеген-ай, бір ағаттық кеткен екен, бір 
қуаныштың бір реніші болушы еді, екі реніші болмағай депті. 
Ақыры солай болады. Сұраулының әйелі баладан қайтады. Бірақ 
өмірге келген бала тірі қалады. Мұны ырымдап Тәңірім тілегімізді 
берді деп есімін Тәңірімберді деп қояды. Оны Кернеймен емшектес 
етеді. Содан көп ұзамай бір індет шығып, Сұраулы бабамыз да опат 
болады»814.

Бірнеше автор бірігіп жазған «Қаракесек... Керней Шаң 
шежіресінде» бұл оқиға керісінше баяндалады.

Тілеулі әйелінің айы-күні жетіп, бүгін-ертең деп отырғанда, 

813 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 108-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров 
В. Қазақ шежіресі хақында. – 165-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 175-б.; Майбас Т. Керней шежіресі. – 21-б.

814 Майбас Т. Керней шежіресі. –Қарағанды. – 2005. – 20-21-б.
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қайтыс болып кетеді. Сұраулы інісінің күйігімен қапаланып, басын 
көтермей жатып қалады. Көп ұзамай Құдайы жарылқап келіні 
босанады. Сұраулының әйелі Кәрсен (негізгі аты басқа) дүниеге 
келген ер баланың кіндігін кесіп, етегіне салып, Сұраулыға алып 
келеді де, «Басыңды көтер, батырым, інің өлсе артында мұрагері 
қалды, ер бала туды, атын Керней деп қойдым. Мен қайным дейін, 
сен інім де, ақ түйенің қарны жарылды»,- деп күйеуін тұрғызып 
алыпты. Сұраулы өте момын адам болған екен. Кәрсен болса 
адуынды, бар жұмысты еріне қаратпай, шешіп тастайды екен. 
Ас берсе Кәрсен аты шығады, ат берсе Кәрсен береді. Ақырында 
ауылы Кәрсен ауылы атанады. Баласы Құлназар да кейіннен Кәрсен 
атанып кетті деген нұсқаны келтіреді. Бірақ та бұдан да басқа нұсқа 
барлығын айтып, біз жоғарыда тоқталған бірінші аңызға сілтеме 
жасайды815.  

Бұл авторлардың айтуынша, Кәрсеннің шын есімі 
Құлназар болып шығады. Ә.Бөкейханов нұсқасында Карсон, 
М.Ж.Көпейұлында Қарсұн деп жазылады816. Ал орыс жазба 
деректерінде Карсонъ деген атпен беріледі817. Т.Майбас нұсқасында 
Кәрсеннің азан шақырып қойған есімі Тәңірімберді болатын 
дейді. Бұл нұсқада Кәрсен-Кернейдің қазіргі қонысын кезінде 
Сарыүйсіндер жайлапты. Оларды ығыстырушы Керней батыр 
дейді, Бораншы-Бәйімбет балалары оларды Көктеңіз асырып 
тастайды. Сол Көктеңіз осы аталарға оңай тимейді. Қалмақтар 
саулайды да тұрады.

Бірде әлгі қалмақтар тағы да сау ете түсіпті. Сонда Майқы, 
Машай баласы абыржығанда Бибі кәрін шақырып, Көктеңіздің бер 
жағын көлге толтырыпты. Қаптаған қалмақ теңіз асып келгенде, 
тағы да көл көреміз деп ойламаса керек, таңертең қараса, жан-
жағы кілкіген көл дейді.

Қарсұн деп шуласыпты қалмақтар. Содан әрі тұрып, бері тұрып 

815 Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. Қаракесек ...Керней Шаң 
шежіресі. – 8-б.

816 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 108-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.

817 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.; Потанин Г.Н. Казак-
киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. – 58-б.
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кері қайтыпты. Қарсұн дегендері көп көл деген сөз екен. Сөйтсе, 
қалмақтардың әлгі көп көл деп жүргендері ойдым-ойдым сор екен. 
Содан Бибі қалмақтардың көзін байлап көл қылыпты. Осыдан 
кейін Бибі біржолата Қарсұн аталады818.

Ескерте кететін бір жайт, Бибі Қарсұнның бәйбішесі болып 
келеді. Кәрсен атының шығу-тегі жөнінде екі аңызды салыстырар 
болсақ, арасында көптеген ұқсастықтар бары байқалады. Бірінші 
аңызда Кәрсен Сұраулының әйелі ретінде көрсетіліп, аты басқаша 
болуы керектігі айтылады819. Екінші нұсқада Сұраулының орнына 
баласы Тәңірімберді аталып, Қарсұнның шын есімі Бибі деп 
көрсетіледі820. Екі нұсқа да Кәрсен атауын әйел есімімен тікелей 
байланыстырады. Шамасы Сұраулы немесе одан тараған ұрпақ 
алғашында Қарсұн аталып, бара-бара ауызекі тілде Кәрсен деген 
атауға айналған сияқты. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, 
Бораншыдан Сұраулы, Тілеулі деген екі аталық тараған деген 
тұжырым жасаймыз. Сұраулыдан – Тәңірімберді (Қарсұн, Кәрсен), 
Тілеуліден – Керней жалқы тарайды. Алайда ауызекі шежіреде 
Бораншы тармағы да, онан тараған Сұраулы мен Тілеулі де аталмай, 
олардың орнына Кәрсен мен Керней есімдері жайылған.

Кәрсен өз ішінде Есенаман, Наурызымбет, Жүзей, Алданазар, 
Бабаназар, Бекназар, Ерназар, Құлназар атты 8 ру атасына 
бөлінеді821. 

Ә.Бөкейханов нұсқасында, Кәрсеннен – Есенаман, 
Наурызымбет, Дүзей, Тәңірімберді төртеуі, Тәңірімбердіден 
– Құлназар, Алықұл, Бекбаулы, Бабаназар, Ерназар бесеуі 
таратылады822. М.Сәрсекеев те өз нұсқасын Ә.Бөкейхановқа 
сүйеніп жасаған823. М.Ж.Көпейұлы Қарсұннан Жүзей, Есенаман, 
Наурызымбет атты үш атаны таратыпты. Шежірешілер 
Тәңірімбердіні Кәрсеннің баласы ретінде көрсетіп, қателесіп 
кеткендігін жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Тәңірімберді 

818 Майбас Т. Керней шежіресі. – 22-б.
819 Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. Қаракесек ...Керней Шаң 

шежіресі. – 9-10-б.
820 Майбас Т. Керней шежіресі. – 22-б.
821 Сонда, – 22-б.
822 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 106-б.

823 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 175-176-б.
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Кәрсеннің азан шақырып қойған есімі болуы мүмкін екендігіне 
тоқталғанбыз. Сондықтан Кәрсеннен 8 атаны таратып көрсеткен 
Т.Майбастың нұсқасын басшылыққа алдық.

Есенаман атасы – Қыдыр, Асан, Қалыбай ру әулеттеріне 
бөлінеді. Наурызымбеттің ұрпақтарын Ә.Бөкейханов ХХ ғ. басына 
дейінгі таралымын беріпті.

Жүзейден Құлқара жалғыз тарайды. Алданазардың ұрпағы 
белгісіз, шежірелік кестесін таба алмадық. Бабаназар атасы 
Аралбай, Оралбай ру әулеттеріне тарайды. Бекназардан Таңғабай, 
Жаңғабай ру әулеттері болып бөлінеді. Ерназардан Қонысбай, 
Құлназардан Қойлан жалқы тарайды824. (Кәрсен ұрпақтарының 
шежіре кестесі 296-беттен қараңыз)

Тілеулі аталығынан жалқы тараған Керней – Самырза, Дау, Шаң, 
Балапан аталары болып төртке бөлінеді825. Кернейден тараған бұл 
төрт атаның қайсысының жолы үлкен, қайсысының жолы кіші 
екендігін шежірешілер әртүрлі айтады.

Ә.Бөкейханов, М.Ж.Көпейұлы, М.Мұқанов, М.Сәрсекеев 
нұсқаларында Дәу, Шаң, Балапан, Самырза кішісі болып 
көрсетіледі826. Ал Керней ұрпақтарының шежіресін тікелей 
таратқан Т.Майбас, «Қаракесек... Керней Шаң шежіресі» еңбегінің 
авторлары Кернейден тараған аталардың ішінде ең үлкені 
етіп Самырзаны атайды827. Әрине өз аталарының шежіресін 
таратушылар бұл мәселеде қателесе қоймас деген оймен екінші 

824 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 106-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 176-б.

825 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров 
В. Қазақ шежіресі хақында. – 165-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 176-б.; Майбас Т. Керней шежіресі. – 25-б.; Смағұлов А., Боранқұлов 
Қ., Әбдіров М. Қаракесек... Керней Шаң шежіресі. – 17-б.

826 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.; Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров 
В. Қазақ шежіресі хақында. – 31-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 176-б.

827 Майбас Т. Керней шежіресі. – 25-б.; Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров 
М. Қаракесек... Керней Шаң шежіресі. – 17-б.
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нұсқаны басшылыққа алып, Кернейдің үлкені Самырза, Дәу, Шаң, 
Балапан – ең кішісі деп көрсеттік.

Самырза атасынан Сақылы (Сақұлы) жалғыз тарайды. Сақылы 
(Сақұлы) – Тұлға, Қараш, Күшік ру әулеттеріне бөлінеді828.

Дау атасын Ә.Бөкейханов Балта, Түйте атты екі әулетке, 
М.Ж.Көпейұлы бәйішесінен Қалқаман, тоқалынан Балта, Түйте 
деп үш әулетке, М.Сәрсекеев осы нұсқаны қайталап үш әулетке 
бөліп, түрлі тұжырымдар жасайды829. Керней ұрпақтарының 
шежіресі таратылған екі еңбекте екі түрлі таралым беріледі. Даудың 
бәйбішесінен Қалқаман, Балта, Түйте, екеуі үлкен тоқалдан, Қылыш 
– кіші тоқалдан, Еңсе, Дөңсе – кенже тоқалдан тарағандығын екі 
нұсқа бірдей мойындайды. Т.Майбас бұлардың жанына Әділді де 
қосып, жеті әулетке бөліпті. Бұл екі нұсқаның қайсы дұрыс, қайсы 
бұрыс екендігін осы атадан тараған ұрпақтар өздері айырып алар 
деп, екі нұсқаны қатар беріп отырмыз.

Шаң ағасын Ә.Бөкейханов Ес, Жар, Қуандық, Сүйіндік ру 
әулеттеріне бөлінеді деп жазады. М.Сәрсекеев нұсқасында осы 
төрт әулет қайталанады830. Т.Майбас бұл төртеуінің жанына 
бесінші етіп Манатайды қосады831. Ал Шаң ұрпақтарының 
шежіресін жасаған біріккен авторлардың еңбегінде Оразды 
алтыншы әулет ретінде атайды832. Соңғы екі нұсқаны бір-бірімен 
салыстыра отырып, Шаң өз ішінде Ес, Жар, Қуандық, Сүйіндік, 
Манатай болып бес әулетке бөлінгендігін анықтадық. Ораз 
Шаңның кіндік баласы болмағандықтан, шежірелік кестеге Ораз 
әулетін қоспадық.

Кернейдің Балапан атасы Есей, Бөгілі, Тұрнияз әулеттеріне 

828 Майбас Т. Керней шежіресі. – 25-б.; Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров 
М. Қаракесек... Керней Шаң шежіресі. – 17-б.

829 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 31-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 176-б.

830 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 177-б.

831 Майбас Т. Керней шежіресі. – 21-б.
832 Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. Қаракесек... Керней Шаң 

шежіресі. – 17-б.
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тарамдалады833. Екінші бір нұсқада Орыс әулетін қосып төрт әулет 
таратылған834. Біз бұл арада көпшіліктің айтуымен үш әулет Есей, 
Бөгілі, Тұрнияз тараған дейміз.

Қаракесек (Болатқожа)

Ақша

Бошан

Машай

Бораншы

 Сұраулы    Тілеулі

      Керней

    Самырза Дау  Шаң  Балапан
 
      Сақылы  Қалқаман Ес  Есей
      Балта  Жар  Бөгілі
     Тұлға  Түйте  Қуандық Тұрнияз
     Қараш  Қылыш  Сүйіндік  
      Күшік  Еңсе  Манатай
    Дөңсе
    Әділ

Машай ұрпақтарының шежіресін осы жерден аяқтаймыз. 
Ойымызды қорытындылай келе, Машайдан тараған ру 

тармақтары мен аталықтары көп жағдайда біріккен атаулармен 
аталатындығы анықталды. Бәйімбет тармағынан тарайтын үш 
аталық Дәулет, Қояныш, Тағай үшеуін жалпы жұрт Қояныштағай 
деп атап кетсе, Бораншы тармағынан тарайтын ұрпақтарды 
Кәрсен-Керней деп қосып атайтын болған. Машай ұрпақтарының 

833 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 177-б.; Майбас Т. Керней 
шежіресі. – 312-б.

834 Смағұлов А., Боранқұлов Қ., Әбдіров М. Қаракесек... Керней Шаң 
шежіресі. – 17-б.
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қосақталып аталынуының себебі, қалың Бошан арасынан бөлініп, 
сыртта жүргендіктен, басқа рулардың әлімжеттік жасамауынан 
қорғану мақсатында, бір-бірімен өте тату, ынтымағы жарасқан, 
бірлігі мықты ел болған. Соған қарап, былайғы жұрт Машай 
ұрпақтарын бөліп-жармай, Бәйімбет ұрпағын Қояныш-Тағай, 
Бораншы ұрпағын – Кәрсен-Керней атап кеткен. 

Машай ру бөлімшесінен есімдері қазақ халқына танымал 
тарихи тұлғалар шыққан: 

1. Есей батыр – қазақ-қалмақ соғысында ерлігімен танылған. 
Шыққан тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Машай – Бораншы – 
Тілеулі – Керней – Балапан – Есей.

2. Жарылғап батыр – Көкбөрі атанған, әрі би, әрі батыр. Бес   
Мейрам қолын бастаған қолбасшы. Ата-тегі: Жарылғап – Түйте – Дау – 
Керней – Тілеулі – Бораншы – Машай – Бошан – Ақша – Қаракесек.

3. Тоқтар батыр – Аңырақай шайқасына қатысып, қазақ 
қолының бас байрақшысы болған. Ата таралымы: Тоқтар – Есей – 
Балапан – Керней – Тілеулі – Бораншы – Машай – Бошан – Ақша 
– Қаракесек.

4. Жәнібек би - өз заманының атақты биі. Көкбөрі Жарылғаптың 
ұрпағы. Жәнібек – Жарылғап – Түйте – Дау – Керней – Тілеулі – 
Бораншы – Машай – Бошан – Ақша – Қаракесек.

5. Бәйсейіт би – Арқа елі Біжікең, Бәжең деп құрметтеген. 
Шыққан тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Машай – Бораншы – 
Тілеулі – Керней – Дау – Түйте – Жарылғап – Қырбас – Бәйсейіт.

6. Нұрлан – халық аузында жомарт атанған. Ата тегі: Нұрлан – 
Бәйсейіт би – Қырбас – Жарылғап – Түйте – Дау – Керней – Тілеулі 
– Бораншы – Машай – Бошан – Ақша – Қаракесек.

7. Торайғыр би - өте шешен, тапқыр болан кісі. Ата таралымы: 
Қаракесек – Ақша – Бошан – Машай – Бораншы – Тілеулі – Керней 
– Шаншар – Құтымбет - Өмірзақ – Жанысбай – Кемен – Торайғыр 
би.

8. Дияқажы (шын есімі Мұхамедия) (1871-1931) халықты 
ағарту ісімен айналысып, жеке мектеп ашқан. 1931ж. халық жауы 
ретінде атылған. Ата тегі: Ахмет – Берден – Бисейіт – Жәнібек – 
Жарылғап – Түйте – Дау – Керней – Тілеулі – Бораншы – Машай 
– Бошан – Ақша – Қаракесек.

9. Бабас ақын – ел аузында шыншылдығымен аты қалған. 
Ата тегі: Бабас – Қорен – Төресейіт – Жәнібек – Жарылғап – 
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Түйте – Дау Керней – Тілеулі – Бораншы – Машай – Бошан – 
Ақша – Қаракесек.

10. Қапас ақын (1887-1931) халық жауы ретінде атылып кеткен. 
Шыққан тегі: Қаракесек – Ақша – Бошан – Машай – Бораншы – 
Тілеулі – Керней – Дау – Түйте – Жарылғап – Қырбас – Бәйсейіт 
– Нұрлан – Тоқсанбай – Қапас.

Тарихи тұлғалардың ішінде есімдері аталмай қалған тұлғалар 
болуы мүмкін екендігін ескертеміз.

Манат ру бөлімшесі

Манат – Қаракесек руы құрамындағы ру бөлімшелерінің 
бірі. Манат ру бөлімшесі басқа бөлімшелерге қарағанда аз 
зерттелінген. Манаттың жеке тұлғасы туралы, оның ұрпақтары 
жөнінде қосымша мәліметтер жоқтың қасы. Ә.Бөкейханов 
пен М.Ж.Көпейұлы Манат ұрпақтарының шежіресін жазып 
қалдырған. М.Сәрсекеев өз нұсқасын екі автордың еңбегіне 
сүйеніп жасаған. Біз де қолымызда бар мәліметтерді пайдалана 
отырып, Манат ұрпақтарының шежіресін таратамыз.

Шежірешілер Манаттан жалғыз ұл тарағандығын бір ауыздан 
мойындайды. Ә.Бөкейханов Антықбай деп берсе, М.Ж.Көпейұлы 
Ыдықбай деп атаған835. Ертай Абдуллин деген кісінің Орта жүз 
шежіресі атты қолжазбасында Манаттан Қоянкөз, Тұрын, Тоғай 
үшеуі бірден таралады836. М.Сәрсекеев өз нұсқасында алдыңғы 
екі автордың нұсқаларын қатар келтіріп, Ыдықбай (Антықбай) 
тараған дейді837. Біз де өз тарапымыздан осы нұсқаны басшылыққа 
алып, Манат ру бөлімшесінен жалғыз Антықбай (Ыдықбай) 
таралады деген қорытынды жасаймыз. Ә.Бөкейханов Антықбайдан 
жалғыз Торымды таратып, Торымды – Абыз, Бәйімбет деп екіге 
бөліп қарастырады838. М.Ж.Көпейұлы нұсқасында Ыдықбайдан 

835 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 108-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 34-б.

836 Абдуллин Е. Орта жүздің шежіре қолжазбасы. – 22-б.
837 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 177-б.
838 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 108-б. 
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Торымның жанына Қоянкөзді қосып, екі тармаққа жіктеген839. 
Алайда Қоянкөздің ұрпағы белгісіз екендігін айтады. Шамасы 
Ә.Бөкейханов Антықбайдан жалғыз Торымды таратқанда осы 
жағын ескерсе керек. Қолжазба шежіреде Манаттан тікелей 
таратылған Қоянкөз, Тоғай, Торым Манаттың немересі болып 
шықты840. Тоғай мен Торым екеуі бір адам, шежіреші Е.Абдуллин 
жаңылысып, екі адам деп жазып жіберген секілді. Ойымызды 
қорытындылай келе, Манат ру бөлімшесі Қоянкөз, Торым болып 
екі тармаққа бөлініп, Торым тармағы Абыз, Бәйімбет аталықтарына 
жіктелетіндігі анықталды.

Абыз аталығынан Есімбай жалқы тараған. Есімбайдан Дулат 
Қыстаубай, Қордабай, Бексейіт, Бердіқұл әулеттері өрбіген. 
Ә.Бөкейханов бұл әулеттен тараған бұтақтардың Қарқаралы 
уезі Ақбота болысына қарасты 10 әкімшілік ауылында 
тұратындығын айтады. Статистикалық зерттеу мәліметтерінде 
осы әулеттерден шыққан ауыл ақсақалдары туралы көптеген 
мәліметтер келтірілген. Атап айтқанда, Дулат әулетінен өрбіген 
Асаубай Қадырбекұлы 25-шаруашылық ауылының, Жуасбай 
Қалыбайұлы 26-шаруашылық ауылының ақсақалдары ретінде 
аталады. Қыстаубай әулетінен өрбіген Әбділда Балтекеұлы 27-, 
Бейсен Жұмабайұлы 28-, Жағыпар Долақұлы 29-  шаруашылық 
ауылының ақсақалы. Қордабай әулетінен Иса Жанұзақұлы 30-, 
Ағат Сәрсенбіұлы 31-, Бейсен Төлебайұлы 21-шаруашылық 
ауылдарының ақсақалы қызметін атқарған. Ал 39-ауылдың 
ақсақалы Әділбай Асанұлы, 40-ауылдың ақсақалы Нұртаза 
Мұсабайұлы, 41-ауылдың ақсақалы Біләл Кемпірбайұлы Бексейіт 
әулетінің ұрпақтары екендігі айтылған841. 24-ауылдың ақсақалы 
Байсолда Тілеукеұлы, 34-ауылдағы Мақаш Аққозыұлы, 35-
ауылдағы Балық Қойшыбайұлы ақсақалдарды Есімбайдың ең 
кіші баласы Бердіқұл әулетінен таратады842.     

Жоғарыда Торым тармағынан тараған екінші аталық Бәйімбет 
екендігін айтып кеткен болатынбыз. Бәйімбет аталығы Ниязқұл, 

839 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 34-б.
840 Абдуллин Е. Орта жүздің шежіре қолжазбасы. – 22-б.
841 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы киргиз Каркаралинского уезда. – 478-б.

842 Сонда, – 478-б. 
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Қойғұл, Жарқымбай ру әулеттеріне тармақталады843. Бәйімбет 
аталығынан тараған ұрпақтар статистикалық мәліметтер 
бойынша Ақбота болысы 10-әкімдігіне қарасты 10 шаруашылық 
ауылдарында қоныстанғандығы көрсетілген. Мысал ретінде 
бір-екі ауыл ақсақалын атап өтеміз. 2-шаруашылық ауылының 
ақсақалы Мықыш Қыдырбайұлы, 5-шаруашылық ауылында 
Омар Күзенұлы, 6-шы шаруашылық ауылының ақсақалы Омар 
Әшенұлы Қойғұл  әулетінің ұрпақтары делінген. 9-шаруашылық 
ауылының ақсақалы Отыншы Рыспайұлы, 10-ауыл ақсақалы 
Оразалы Еділұлы Ниязқұл әулетінен шыққан ақсақалдар844. 
Жарқынбай ру әулетінің ұрпақтары Ақбота болысы 9-әкімдігіне 
қарасты 1-5-шаруашылық ауылында қоныстанған. 1-шаруашылық 
ауылының ақсақалы Қарынбай Мысықұлы, 2-шаруашылық 
ауылының ақсақалы Балғабек Құттықадамұлы, 4-ауылдың 
ақсақалы Қаратышқан Қуатұлы Жарқынбай әулетінің ұрпақтары. 
Статистикалық мәліметтер бойынша Манаттан тараған ұрпақ 
саны ХХ ғ. басында 597 адамға жетіпті845. Бұл көрсеткіш Манат 
ру бөлімшесінің өспей қалған, аз ата екендігін көрсетеді. Мүмкін 
бұл атадан өсіп-өнген кейбір ру тармақтары басқа рулардың 
құрамына еніп кетуі де мүмкін.  

Манат ру бөлімшесінен тараған ұрпақтар шежіресін аяқтай 
отырып, мынадай қорытындыға келеміз. Манат ру бөлімшесі 
басқа ру бөлімшелеріне қарағанда аз зерттелінген. Оның дәлелі 
ХХ ғ. басында жүргізілген ауыл санағының есебі бойынша 
жасалған статистикалық мәліметтердің деректері мардымсыз. 
Шежірелік таралымын негізінен екі-ақ автор жасаған. Осы 
екі автордың нұсқасын бір-бірімен салыстыра отырып, Манат 
ұрпақтарының ғылыми негіздегі шежірелік кестесін жасадық. 
Машай ру бөлімшесі өз ішінде қандай ру тармақтарынан, қандай 
ру аталықтарынан тұратындығын, ол аталықтардан өрбіген ру 

843 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 107-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 34-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 177-б.

844 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы киргиз Каркаралинского уезда. – 474-б.

845 Сонда, – 479-б. 
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әулеттерін талдап көрсеттік. Статистикалық зерттеу мәліметтеріне 
сүйене отырып, ХХ ғ. басындағы ауыл ақсақалдарының есімдеріне 
дейін атап көрсетіп бердік. Өкінішке орай, Манат ру бөлімшесінен 
шыққан тарихи тұлғаларды деректік материалдардың аз болуы 
себепті атап көрсете алмадық. Манат ұрпақтарының шежірелік 
таралымын алдағы уақыттарда толықтырылып, қайта басылар 
деген үміттеміз. Осы қысқа жазылған шежіреміз өзінің ата-бабасын 
іздеген қарапайым жұртшылыққа аз да болса көмегі тиіп жатса, 
алға қойған мақсаттарымыздың бірі орындалды деп ойлаймыз.

Қаракесек (Болатқожа)

Ақша

Бошан

Манат

Ыдықбай (Антықбай)

 Қоянкөз    Торым

  Абыз     Бәйімбет

  Есімбай  Ниязқұл Қойғұл  Жарқынбай

Дулат Қыстаубай Қордабай Бексейіт Бердіқұл

Түйте ру бөлімі

Түйте – Қаракесек ру құрамына жататын ру бөлімдерінің 
бірі. Түйте ру бөліміне қатысты мәселелерді алдыңғы бөлімде 
қарастырып өткен болатынбыз. Сондықтан ол мәселеге қайта 
тоқталып жатпай, Түйте ұрпақтарының шежіресін тарқатуға 
кіріселік. 

Түйте ру бөлімі – Майқы, Танас бөлімшелеріне жіктеледі846. 
846Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные 

экспедицией по исследованию степ-ных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 35-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 178-б. 
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Шежірешілер арасында бұл мәселеге қатысты қарама-
қайшылық жоқтығы біздің ойымыздың дұрыстығын көрсетеді. 
Шежірелік кестедегі жолының үлкендігіне байланысты әуелі 
Майқы ру бөлімшесінен тараған ұрпақтардың шежіресіне 
тоқталамыз.

Майқы ру бөлімшесінің қандай тарауларға бөлінетіндігіне 
қатысты шежірешілердің пікірі әрқилы болып келеді. Бірінші 
топтағы шежірешілер Майқыдан - Әлтеке мен Сарым 
тармақтарын таратса847, Т.Майбас «Керней шежіресі» атты 
еңбегінде Майқыдан Айтуған мен Сарым туған. Әлтеке 
Айтуғанның баласы деп көрсетеді848. М.Сәрсекеев өзінің 
«Тарақты және Қаракесек шежіресі» еңбегінде Майқыдан 
Айтуғанды жалғыз таратып, Әлтеке мен Сарымды Айтуғаннан 
таратады849.

М.Мұқанов Майқы ру бөлімшесінің Әлтеке, Сарым, Салақ 
тармақтарына бөлінетіндігін айтады850. Майқы ұрпақтарына 
қатысты біз жоғарыда тоқталған төрт нұсқаға жеке-жеке талдау 
жасау арқылы ғана бұл мәселеге қатысты бір қорытындыға 
келуге болады. Талдауды әуелі соңғы нұсқадан бастағанды 
жөн көрдік. Бұл нұсқада айтылатын Салақ тармағы Әлтекенің 
баласы болып келеді. Және оның аты Салақ емес, дұрысы Сапақ. 
Шежірешілердің барлығында Сапақ Әлтекенің баласы ретінде 
көрсетілген. 

Қалған үш нұсқаның ішінде Т.Майбастың нұсқасы басқаларға 
ұқсамайтындығымен ерекшеленеді. Онда Айтуған мен Сарым бір 
туған, ауызекі шежіреде Майқыдан Әлтеке мен Сарымды бірден 
таратады. Негізінде Сарым ата жағынан келгенде Әлтекеден бір 
ата жоғары тұрады дейді851. 

Бірінші топтағы шежірешілер мен үшінші нұсқа арасындағы 
айырмашылық Майқыдан Айтуған таратылып, Айтуғаннан Әлтеке 

847 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 35-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 
121-б.; Жақсыбайұлы Т. Қолжазба. Қаракесек шежірелік кестесі.

848 Майбас Т. Керней шежіресі. – 14-б.
849 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 178-б.
850 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 166-б.
851 Майбас Т. Керней шежіресі. – 14-б.
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мен Сарым таратылады852. Бұл нұсқаларда Әлтеке мен Сарымның 
қатар аталуы бізді мынадай ойға жетелейді. Әлтеке мен Сарым 
бір әкеден, яғни Айтуғаннан туылуы мүмкін. Екінші бір ғылыми 
болжам Майқыдан Айтуғанмен қатар екінші ұрпақ туылып, оның 
есімі ұмытылып қалған. Есімі ұмытылған ұрпақ Әлтекенің әкесі 
болуы мүмкін. Өйткені шежірелік нұқалардың көпшілігінде Әлтеке 
мен Сарымның есімдері қатар аталады. 

Естеріңізге сала кетейік, бұл біздің тарапымыздан жасалған 
ғылыми болжамдар ғана. 

Ал біз осы нұсқалардың ішінде М.Сәрсекеев нұсқасын 
басшылыққа ала отырып, Майқыдан Айтуған, одан Әлтеке мен 
Сарым тармақ аталықтары тараған.

Әлтеке тармақ аталығы - Өтеген, Есболай, Дос, Әлмұрат, 
Сапақ аталары болып беске бөлінеді853. Бұл бесеуінің қай атасы 
бәйбішеден тарады, қай ата тоқалдан таралғандығы жөнінде 
шежірешілер пікірі екіге жарылады. Ә.Бөкейханов пен М.Ж. 
Көпейұлы Өтегенді бәйбіше баласы, Есболай, Дос, Әлмұратты 
екінші әйелінен, Сапақты үшінші әйелінен тараған деп көрсетеді854. 
М.Сәрсекеев болса, бәйбішеден Өтеген мен Есболай екеуі тараған 
деп сәл ғана өзгеріс енгізіпті855.

Өтеген атасы Байдәулет, Бейімбет, Жангел, Қойгел ру 
әулеттеріне бөлінеді. Есболайдан жалғыз әулет – Бірназар тараған. 
Дос ұрпақтарын шежірешілер әртүрлі тарқатады.

Достан тарайтын ұрпақтар шежіресіне қатысты зерттеушілер 
арасында пікірлер екіге бөлінеді. Ә.Бөкейханов, М.Мұқанов 

852 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 35-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 178-б.

853 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Майбас Т. Керней шежіресі. – 21-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек 
шежіресі. – 178-б.

854 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 35-б.

855 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 178-б.



309

Достан үш бала Қожаназар, Баптен, Мырзақұлды таратады856. 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Достан жалғыз ұл – Қожаназарды 

таратса, М.Сәрсекеев оны қолдайды857. Т.Жақсыбайұлы 
өз қолжазбасында Достан – Жәп, Бәптен, Қожаназар деп 
таратыпты858. Біздің ойымызша, М.Ж.Көпейұлының нұсқасы 
дұрыс секілді. 

Өйткені, Дос атасынан үш әулет таралады деген нұсқада 
Қожаназардың ғана шежіресі тарқатылып, қалған екеуінің 
ұрпақтары жөнінде ештеңе айтылмайды. М.Сәрсекеев Бәптен 
мен Мырзағұлды Қожаназардан тарайтын әулет бұтақтарының 
қатарына жатқызған859. Осы арада сөзіміз дәлелдірек болуы 
үшін Дос батыр туралы М.Жүсіптің әңгімесіне құлақ түрелік: 
«Дос батыр болған. Қалмаққа таң атырып, күн шығармаған. 
Жетпіс сегіз жасында жалғыз баласы Қожаназармен екеуі қолға 
түскен. Сонда қалмақ өлтіріп тастайық деп сыбырласады дейді. 
Сол сыбырласқанын құлағы шалып, естіп қалып Дос батырдың 
айтқаны:

   Сыбыр, сыбыр етеді,
   Сыр құлақтан өтеді.
   Сырласпаған жат, шіркін,
   Әлде не етіп кетеді
   Өзім өлсем боғым-ай,
   Қожаназар құлыным-ай, - 

деп жылайды дейді. Қалмақ мұнысын көрген соң:
- Әкелі-балалы өзді-өзі кеңессін. Бірін бізге олжаға қалдырсын, 

бірін еліне баруға босаталық, - депті. Сонда бала ұшып тұрып 
жылап қоя беріпті :

- Әкетай-ай, мен көк лағың болайын, мені Құдай жолына 

856 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 166-б.

857 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 35-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және 
Қаракесек шежіресі. – 178-б.

858 Жақсыбайұлы Т. Қолжазба. Қаракесек шежірелік кестесі.
859 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 178-б.
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құрмалдық деп қалмаққа бер де, ел-жұртыңды таба гөр.
Дос батыр айтыпты:
- Қалмақ шалға зәру емес, жас ұланға зәру. Жас ұланды 

өлтірмейді. өздеріне балап, ел-жұрт қылып алады. Мен тірі 
барғанда не боламын.

Сен барсаң, Дос өлген жоқ, мені тірі деп қуанады. Қатын алсаң, 
балалы болсаң, сенен туған бала менің құнымды күндердің күнінде 
бір алмай қоймайды, - деп батасын беріп, баласын қайырып жіберіп 
өзі қалды»860.

Қожаназардан атақты Жидебай батыр дүниеге келіп, әулие 
бабасының айтқанындай, қалмақта кеткен кекті қайтарады. 
Жидебай батыр жөнінде Қаракесектен шыққан белгілі тұлғалар 
туралы бөлімде толығырақ сөз ететін боламыз. 

Әлтекенің төртінші баласы - Әлмұрат атасы. Әлмұраттан – 
Жарас, Ақбота, Атымбек ру әулеттері болып жіктеледі. Сапақ 
атасы – Жиенбай, Бүгік ру әулеттеріне бөлінеді861.

Майқы

Айтуған

  Әлтеке     Сарым

Өтеген  Есболай  Дос  Әлмұрат  Сапақ 

Байдәулет Бірназар Қожаназар Жарас   Жиенбай        Бүгік
Бәйімбет     Ақбота
Жангел    Жидебай Атымбек 
Қойгел    Баптен    
    Мырзағұл

Сарым тармақ аталығы Өтеміс және Тоқсан болып екі атаға 
бөлінеді. Өтемістен – Құлсары, Қулық, Боқсары ру әулеттері өсіп-
өнген862. Сарым шежіресін жинақтаушы Тұрсынбек Жақсыбайұлы 

860 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 35-36-б.
861 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 109-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 178-б.

862 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 110-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 179-б.
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Боқсарыны Тоқсары деп атайды863. Т.Майбас бұл мәселеге қатысты 
басқаша пікір айтады. Өтемістен – Ақарыс, Бекарыс, Тоқарыс 
тараған. Кейін бұл аталар лақап атпен Боқсары, Тоқсары Құлық 
атанып кете барады дейді. Біздің ойымызша, Т.Майбас ұсынған 
нұсқаның жаны бар секілді. Өкінішке орай, бұл аталардың есімдері 
не себепті өзгеріске ұшырап, лақап есімдерімен аталып кеткендігі 
жөнінде тұщымды жауап ала алмадық. Сондықтан Өтемістен – 
Құлсары, Құлық, Боқсары ру әулеттері өсіп-өнген деген нұсқаны 
өзгертпей сол күйінде қалдырамыз. Құлсарыдан Көшкін бұтағы, 
Құлықтан – Жалаңтөс, Таңат бұтақтары, Боқсарыдан – Жоламан, 
Еламан, Қалқаман, Қойшыбай, Тәңірқұл бұтақтары болып 
тармақталып кете береді864. Т.Жақсыбайұлы Боқсары ұрпақтарының 
қатарына алтыншы етіп Мүлкіаманды қосқан865.

Тоқсан атасы Жиенкелді, Мастан, Алдияр әулеттеріне 
бөлінеді. Жиенкелді ру әулетінен шежірешілердің басым көпшілігі 
Құдайберліні жалғыз таратады866. Т.Жақсыбайұлы Жиенкелдіден 
Қожағұл, Құдайберлі атты екі ұл өрбіген дейді. Ол жайында ел 
аузында тараған мынадай аңыздың барлығын айтады: «Құдайберлі 
мен Қожағұл егіз, жауырындары жабысып туған екен. Екеуінің 
арасын қылышпен шауып айырған». Тағы бірде Жиенкелдіге 
туысқаны келіп «...және кәзір күн көру қиындап тұр. Мал табу 
арыстанның аузында, түрікпеннің түбінде тұр ғой»,- депті. Сонда 
Жиенкелді: «Түрікпеннің түбінде болса, Құдайберлі алар еді, 
Арыстанның аузында болса, Қожағұл алар еді. Мал тауып күн 
көру адамның өз қолында»,- деген екен867. Біз де өз тарапымыздан 
Жиенкелдіден Құдайберлі мен Қожағұл тараған деген қорытынды 
жасаймыз.

Мастан ру әулетінен Құлжан, Мамыр бұтақтары өсіп-өнген. 
Мастан әулетінен қазаққа аттары танымал небір батырлар мен 
жақсы-жайсаңдар көптеп шыққан. 

863 Жақсыбайұлы Т. Қаракесек Сарын шежіресі. Қолжазбасы.
864 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 110-б.

865 Жақсыбайұлы Т. Қаракесек Сарын шежіресі. – Қарағанды, 2001. – 9-б.
866 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 111-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 179-б.

867 Жақсыбайұлы Т. Қаракесек Сарын шежіресі. – 9-б.
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Алдияр ру әулетінен тарайтын ұрпақтар жөнінде 
шежірешілердің пікірі әртүрлі. Ә.Бөкейханов Алдиярдан жалғыз 
ұл Амандықты таратса, Т.Жақсыбайұлы екінші етіп Батырымбетті 
қосады. Алдиярдың мұнан да басқа ұрпақтары болуы мүмкін 
екендігін ескертеді868.

Майқы

  Әлтеке     Сарым

 Өтеміс      Тоқсан

Құлсары           Құлық          Тоқсары          Жылкелді          Мастан        Алдияр
      (Боқсары)
Көшкін            Жалаңтөс   Құдайберді        Құлжан      Амалдық
            Таңат     Жоламан Қожағұл             Мамыр Батырымбет
       Еламан
       Қалқаман (Шабанбай)
       Қойлыбай
       Тәңірқұл
       Мүлкіаман

Түйте ру бөлімінен танымал болған тарихи тұлғалар:
1. Дос – қалмаққа таң атырып, күн шығармаған батыр. Шыққан 

тегі:  Қаракесек – Түйте – Майқы – Айтуған - Әлтеке – Дос.
2. Жидебай батыр – Абылайдың сенімді батырларының 

бірі. Халық Жидебайды әулие тұтып, басына түнейді. Ата-тегі: 
Қожаназар – Дос - Әлтеке.

3. Сеңкібай батыр – Абылай хан «ақиық сұңқарым» деп атаған. 
Сеңкібайдың бейітіне бала көтермеген, жолы болмай жүрген 
адамдар түнеп, оны әулие тұтқан.

4. Торақ батыр – қалмақпен арадағы соғыста ерлігімен 
танылған. Ата таралымы Торақ – Шәндіген – Айдабол – Құлжан – 
Мастан – Тоқсан – Сарын – Майқы – Түйте – Қаракесек.

5. Деріпсалы батыр – қазақ даласын кесіп өткен Еділ 
қалмақтарын шапқанда, тапсырманы толық орындай алмай, 
Абылайдың қаһарына іліккен. Өз елінде Деріпсалыны рудың ұраны 
етіп алған. Ата тегі: Айдабол – Құлжан – Мастан – Тоқсан – Сарым 

868 Жақсыбайұлы Т. Қаракесек Сарын шежіресі. – 27-б.
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– Айтуған – Түйте – Қаракесек.
6. Жанғұтты – қазақ жақсыларының қасқа маңдайы болған 

кісі. Қажылыққа барып, сол жақта қайтыс болған. Басына тас 
орнаттырып, тасына жаздырған. 

7. Жантай Ботантайұғылы – қажы. Ол «Мекке мен Мединені 
көрмеген кісі анадан тумадым, жалған дүниенің жүзіне келмедім 
десе де болар»,- деген. Ата тегі: Ботантай – Шуаш – Айдабол – 
Құлжан – Мастан – Тоқсан – Сарым – Айтуған – Майқы – Түйте 
– Қаракесек.

8. Кенже би – қазақ арасындағы бітпейтін дау-дамайды тоқтату 
үшін бар күшін сарп еткен. Шыққан тегі: Тоғалақ – Дүйсенбай – 
Бәті-шор – Бөтей – Тымырсқа – Танас – Қаракесек.

9. Қасым Аманжолов (1911-1955 ж.) – қазақтың біртуар ақыны. 
Шыққан тегі: Қаракесек – Түйте – Танас – Сары – Қожас – Бекбас – 
Оразғұл – Ақжол – Алакөшек – Аманжол – Рақымжан – Қасым.

Танас ру бөлімшесі

Танас – Түйте ру бөлімін құрайтын ру бөлімшелерінің бірі. 
Танас атауы алғаш рет Г.Н.Потаниннің жазбаларында кездеседі. Г.Н. 
Потанин Арғын тайпалық одағына жататын рулардың қатарында 
Қаракесекті атай келіп, Қаракесек руының ішкі құрылымына 
тоқталып өтеді. Қаракесектен – Майқы, Танас, Қамбар, Бошан 
төртеуін таратады869. Алайда Танасты Қаракесектен таратқанымен, 
оның ұрпақтары жөнінде қосымша мәліметтер берілмеген.

ХХ ғ. басындағы шежіре зерттеуші ғалымдардың ішінде 
Ә.Бөкейханов пен М.Тынышбаев Танас ру бөлімшесінің 
Тымырсқа, Сары атты бөлімше тармағына таралатындығын 
айтады. Кейінгі шежіре зерттеушілерде осы нұсқаны басшылыққа 
алып, Танас бөлімшесін екі тармаққа – Сары, Тымырсқаға бөліп 
қарастырады870. 

Тымырсқа бөлімше тармағы – Жансүйер, Қырғызбай, Бөтей 
болып үш тармаққа бөлінеді. 

Жансүйер аталығынан жалғыз ру атасы Тәңірберлі тараған. 
869 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  

– 58-б.
870 Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 

165-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 180-б.; Майбас Т. 
Керней шежіресі. – 14-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
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Тәңірберлінің де жалғыз баласы болған, аты - Әлтөбет. Әлтөбеттен 
бірнеше бұтақ – Бекперлі, Ескелді, Аңдамас, Асан тараған871.

Қырғызбай аталығынан да жалғыз ру атасы Нәутей 
тарайды. Нәутейден жалғыз әулет Майлық тараса, 
Майлықтан – Арыстанбай, Байсары, Қожамберлі, Қораз 
бұтақтары өсіп-өнген. М.Сәрсекеев Қырғызбай ұрпақтары 
былайғы жұрт арасында Майлық деген атпен белгілі 
екендігін айтады872.

Бөтей аталығынан жалғыз ру атасы – Бәті тарайды873. 
Ә.Бөкейханов, М.Тынышбаев «Бәті ұрпақтары өскен соң «Шор» 
атанған. Бәтінің ұрпақтары өздерін «Қара Шормыз. Құдайдан да 
зормыз» деп атаған. «Шор» сөзі «күшті, әрі ірі» деген мағынаны 
білдіреді»,- дейді874.

Алайда кейінгі шежіре зерттеушілер еңбектерінде Бөтейден 
жалғыз Бәтішор ғана емес, сонымен қатар Дәулетшор, 
Ақсақшор, Қалыңшор, Бәтішор төртеуін таратқан. 

Бөтейдің қызынан туылған жиендері «Қызшор» атанған. 
Төртешордың қасына бесінші болып «Қызшор» қосылып, 
«Қара Шормыз. Құдайдан да зормыз» деген атау содан барып 
қалыптасқандығын айтады875. Бұл нұсқа М.Сәрсекеевтің 
еңбегінде де келтірілген.  

Өкінішке орай, қолымызда қосымша мәліметтердің 
болмауы себепті, бұл нұсқаның қаншалықты шындық екенін 

871 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 112-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 180-б.

872 Сонда, – 180-б.
873 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-

танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 112-б.; Тынышбаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 
69-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 181-б.; Арғынбаев Х., 
Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 166-б.

874 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо-
танные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
112-б.; Тынышбаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 69-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 166-б.

875 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 180-181-б.; Майбас Т. 
Керней шежіресі. – 14-б.
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анықтай алмай отырмыз. Болашақта қосымша мәліметтер 
табылып жатса, бұл мәселенің де түйіні шешіле жатар. 
Біздің ойымызша, алғашында Шор атауы Бөтей ұрпағына 
байланысты шыққан. Кейіннен Тымырсқадан тараған 
ұрпақтардың барлығы Шор атанған секілді. Т.Майбас өзінің 
«Керней шежіресінде» де осындай ой айтады. Ал әзірше 
Қарашор ұрпақтарын Бәтішордан тарататын нұсқаларды 
басшылыққа алып, шежірелік таралымын тарқатамыз.

Бәті (Шор) атасы Жарылғап, Тұңғатар, Баят, Дүйсенбай, 
Шекшек, Тұрсынбай, Құрманбай, Намаз әулеттеріне бөлінеді.

Жарылғап әулеті Әлтөбет, Құттыбай бұтақтарына, Тұңғатар 
әулетінен Ә.Бөкейханов Тілеубайды жалғыз таратса, М.Сәрсекеев 
Тілеубаймен бірге Мәкүтті қоса таратыпты.

Баят әулетінен – Бостыбай, Тоқа бұтақтары, Дүйсенбай әулеті – 
Ер, Тоған, Қожан бұтақтарына, Шекшек әулетінен жалғыз Нұралы 
тараған. Тұрсынбай әулетінен – Райымберді, Намаз әулетінен – 
Дарабай, Тәттібай бұтақтары өсіп-өнген876. Құрманбай әулетінің 
ұрпақтары белгісіз.

    Танас

 Тымырсқа      Сары

 Жансүйер  Қырғызбай  Бөтей    
  
 Тәңірберді  Нәутей   Бәті (Баты) шор  
          
 Әлтөбет   Майлық   Тұрсынбай  
       Құрманбай  
 Бекперлі  Арыстанбай  Намаз   
 Ескелді   Байсары  Жарылғап  
 Аңдамас  Қожамберлі  Түнқатар  
 Асан   Қораз   Баят   
       Дүйсенбай  
       Шекшек

876 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 181-186-б.; Материалы 
по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по 
исследованию степных областей. Семипалатинская область. Каркаралинский 
уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 112-б.
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Сары бөлімше тармағы

  Сары – Танас ру бөлімін құрайтын тармақтардың бірі. Сары 
ұрпақтары жөнінде шежірешілердің пікірлері екіге жарылады. 
Бірінші топтағы шежірешілер Сарыдан екі ру аталығы – Қожас 
(Қара) және Жаман(қара) таралатындығын айтады877. Екінші 
нұсқаны ұсынған Т.Майбас: «Сарыдан – Түлен, Қожас, Асабай 
тарайды. Осы Сары ұрпағы Қара аталады.  Қаралар өз ішінде 
Жақсы Қара, Жаман Қара деп екіге бөлінеді»,- дейді878.

Біздің ойымызша, Сары ұрпақтары екіге бөлінеді. 
Т.Майбас нұсқасындағы Асабай Жаманқараның ұрпағы 
Аңдабай болуы, ал Жаманқара Түленге, Жақсы Қара Қожасқа 
берілген лақап есім болуы мүмкін. Сондықтанда біз, алғашқы 
нұсқада көрсетілген таралымды қолдап, Сарыдан Қожас және 
Жаманқара ру аталары тараған дейміз. Сарыдан тараған осы 
екі ұрпақ Қара аталып кеткен. Ел аузына кеңінен таралған 
«Қара Шормыз, Құдайдан да зормыз» деген аңыздағы Қарашор 
осы екі атадан тарайды.

Қожас (Қара) ру атасы – Бекбас, Құлбас ру әулеттеріне, Бекбас 
әулеті Оразқұл, Боркөз, Мойнақ бұтақтарына, Құлбас әулеті – 
Адай, Асан бұтақтарына бөлінеді.

Жаманқара ру атасы – Жайлау, Аңдабай, Сеңгірбай әулеттеріне 
тарап, олар да өз іштерінде бірнеше бұтақтарға бөлінеді879.  

    Танас

 Тымырсқа    Сары

   Қожас (Қара)   Жаманқара 

877 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 114-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 166-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 187-б.

878 Майбас Т. Керней шежіресі. – 15-б.
879 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 114-б.; 
Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 187-б.
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  Бекбас  Құлбас   Жайлау   
       Аңдабай
  Оразғұл  Адай   Сеңгірбай
  Боргөз  Асан
  Мойнақ   

б). Шұбыртпалы руы

Шұбыртпалы руы – Қаракесек тайпасын құрайтын 
рулардың бірі. Қаракесек бірлестігіндегі басқа рулармен 
салыстырғанда, Шұбыртпалы руының тарихы күрделі 
болып келеді. Күрделі болды деуіміздің себебі, Ресей 
империясының қазақ даласында жүргізген отарлық 
саясатына қарсы Кенесары хан бастаған қазақ халқының ұлт-
азаттық көтерілісіне Шұбыртпалы руы белсене қатысады. 
Осы кезеңде шұбыртпалылардың біраз бөлігі атақоныстары 
Қарқаралы өңірін тастап, Кенесарының жасағына еріп кетеді. 
Олардың көпшілігі қозғалыс басталған соң туған жерлеріне 
қайта алмай, барған жерлерінде қалып қояды. Ал, қазір 
заман түзеліп, сол заманда мұрат болған азаттыққа қолымыз 
енді ғана жетіп, жоғымызды бүтіндеуге, Шұбыртпалы 
ұрпақтарының ата тек шежіресін қайта қалпына келтіру 
барысында бұл мәселе алдымыздан қайта шықты. Дегенмен 
қолда бар деректерді пайдалана отырып, алға қойған 
мақсатымызды орындауға тырысамыз.

Шұбыртпалы руы жайлы алғашқы мәліметтерді Г.Н. 
Потаниннің жазбаларынан кездестіреміз. Г.Н. Потанин Орта 
жүз руларын сипаттай отырып, Арғын тайпасына құрамындағы 
Қаракесек руына арнайы тоқталады. Г.Н. Потанин Қаракесек 
руының ішкі құрылымын қандай бөліктерден тұратынына дейін 
көрсетіп береді. Соның ішінде Шұбыртпалы мен Тоқтауыл 
Қояныштың балалары дейді880.

Отандық шежіре зерттеушілердің Шұбыртпалы руы жөніндегі 
пікірлері әрқилы болып келеді. Шежірешілердің бір тобы 

880 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки 
– 58-б.
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Шұбыртпалыны Қаракесек рулар бірлестігі құрамына мүлдем 
кіргізбейді881.

Шежірешілердің екінші бір тобы бұл мәселе төңірегінде екі 
ұшты пікір айтады882. Шұбыртпалы руын Қаракесектің құрамдас 
бір бөлігі ретінде нақтылы айтатын шежірешілер үшінші топты 
құрайды883.

Осы руға қатысты мәліметтердің келесі тобына Қазақ-
совет энциклопедиясы, Ақмола облысы, Ақмола уезіне қатысты 
статистикалық зерттеу материалдары жатады884. Бұл топтағы 
мәліметтерде Шұбыртпалы Мейрамнан тарайтын жеке ру ретінде 
қарастырылған.

Қаракесек рулар бірлестігінің құрамындағы рулар шежіресін 
тарқату барысында басты дерек көзі ретінде басшылыққа алынған 
Ә.Бөкейхановтың шежірелік нұсқасы болатын. Ә.Бөкейханов 
Қаракесек рулар бірлестігін құрайын рулардың ішінде 
Шұбыртпалы руы жөнінде екі ұшты пікір айтқан. Зерттеуші 
Қарқаралы уезін тұтас алып жатқан Қаракесек рулар бірлестігінің 
шығу-тегі жөніндегі аңызда (бұл аңызды алдыңғы тарауларда 
жазғанбыз) Болатқожа, Шұбыртпалы, Қамбар үшеуі алғашында 
«тоқал» баласы атанып, кейіннен Қаракесек деген атауға ие 
болғандығын айтады. Алайда Қаракесек руларының шежіре 
кестесін жасағанда, Шұбыртпалы жайлы ешқандай мәлімет 
бермеген. Ә.Бөкейхановтың Шұбыртпалы руына қатысты пікірі 
екі ұшты деуіміздің сыры осы. М.Тынышбаев өзінің «Материалы 

881 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 32-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 164-б.; 
Жақсыбайұлы Т. Қаракесек Сарын шежіресі. – 9-б.

882  Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. 
– 33-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 22-б.; Тынышпаев М. 
Материалы к истории киргиз-казакского народа. – 68-б.

883 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.; Майбас Т. Керней шежіресі. – 
13-б.; Ісімақұлы С. Шұбыртпалы шежіресі. – 179-190-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ 
шежіресі. – 46-б.; Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 
23-б.; Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. – Ташкент, 1994. – 104-105-б.  

884 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ. Часть. 2. – СПб., 1907.;  Қазақ-совет энциклопедиясы. 
Т. ХІІ. – Алма-Аты, 1978. – 300-б.; Сейдімбек А. Балталы бағаналы ел аман бол. 
– Алматы, 1993. – 87-б. 
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к истории киргиз-казахского народа» атты зерттеу еңбегінде 
Арғын руларының шежіре кестесін береді. Сол шежірелік кестеде 
Мейрамнан тарайтын ұрпақтардың екінші тобына Шұбыртпалы, 
Қамбар, Қаракесек жататындығын айтқанымен, Шұбыртпалы 
ұрпақтарының ата-тек шежіресін тарқатпаған. Ал М.Сәрсекеев 
болса, «Шежіреші атаулы Болатқожаны даралап «Төрт Қаракесек» 
(Болатқожа, Қамбар, Жалықбас және Шұбыртпалы) деп, кейде 
«Үш Қаракесек» (Шұбыртпалыны шығарып тастап) десіп, түрліше 
таралымдар жасайды. Біздіңше, ту бастан іргесі бөлінбеген, мал-
жаны бірге өсіп, біте қайнап келе жатқан үш ата – Болатқожа, 
Қамбар, Жалықбасты өзара топтап, «Үш Қаракесек» тобы деу 
тарихи шындыққа жақын тәрізді»,- деп сөзін аяқтапты. Үшінші 
топтағы шежірешілердің өзін екі топқа бөліп қарастыруға болады. 
З.Сәдібеков, Ж.Бейсенбайұлы, Т.Майбас сынды шежірешілер 
Шұбыртпалы руын Қаракесек рулар бірлестігі құрамындағы 
рудың бірі ретінде атап өтеді. Екінші топтағы шежірешілер 
Шұбыртпалының шығу тегі жөнінде мәліметтер беруімен 
ерекшеленеді. Олардың қатарына С.Ісімақұлы, А.Әрінұлы және 
М.Ж.Көпейұлын жатқызамыз.

М.Ж.Көпейұлы Шұбыртпалының шығу тегін Болтақожадан 
тарайды деп көрсетеді. Аңыз бойынша Сүйіндік пен Қуандық 
әкелері қайтыс болған соң малды өзара келісіп бөле алмайды. 
Сүйіндік ағасы Қуандыққа өкпелеп, інісі Болатқожаға келіп, өзіне 
көмектесуін сұрайды. Болатқожа Сүйіндікке әйеліңнің жанына еріп 
келген жеңгесін маған бер деп талап қояды. Ақыры екеуі келісім 
жасап, одақ құрады. Сүйіндіктен қолқалап алған қатынынан 
Шұбыртпалы, Шекті туады885, - делінеді.

С.Ісімақұлының нұсқасында бұл аңыз мүлде басқаша берілген. 
Автор Мейрамсопының үш әйел алғанын 1-әйелінен – Қуандық, 
Сүйіндік, Бегендік, Шегендік төртеуі, 2-әйелі Күнбибіден – 
Шұбыртпалы мен Тоқтауыл, 3-әйелі Қарқабаттан – Болатқожа 
(кейін Шұбыртпалы екеуі Қаракесек атанған) жалғыз туады886,- 
дейді. 

А.Әрінұлы нұсқасында Шұбыртпалының шығу-тегі былайша 
берілген: Мейрамсопының алғашқы бәйбішесі – Ұлы жүз 

885 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 17-б.
886 Ісімақұлы С. Шежіре // Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. -179-б.
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Бәйдібек ұрпағынан Құпия деген кісі екен. Соны ұзатқанда 
жеңгесі Нұржамал (Баршабике деп те атайды) ере келеді және 
екі қыз қоса еріп келсе керек. Оның бірі – Қарқабат 12 жаста, 
екіншісі - Әсел 10 жаста екен. Жоғарыдағы жеңгесі екіқабат 
екенін білмейді. Кейін кешікпей Ұлы жүзден Құпияның ауылын 
жоңғарлар шауып әкетіп, Нұржамалдың күйеуі қайтыс болды деп 
хабар келеді. Мейрам бұл хабарды естіген соң, қайын жұртына үш 
жүз жылқы айдап барып жұтаған, шабылған елін көңілдендіріп 
тастайды.

Қайтып келген соң, Нұржамалды (Баршабикені) өзі алып, 
одан Шұбыртпалы туады. Шапқыншылық, шұбырындыда туған 
соң, Шұбыртпалы деп ат қойса керек,- дейді. Шұбыртпалының 
шығу-тегі жөнінде өлеңмен жазылған шежірелерде де 
айтылады. Мұндай өлең-шежірелердің екі нұсқасы бар. 
Алғашқы нұсқасын белгілі жазушы С.Сматаев «Қаз дауысты 
Қазыбек» атты еңбегін жазу барысында қолданысқа енгізген. 
Қысқаша мазмұнына тоқталар болсақ, оқиға желісі алдыңғы 
нұсқаларды қайталайды. Бір ғана жерінде өзгеріс бар. 
Мейрамсопының қайын жұрты көрсетілмейді, тек бай қызына 
үйлендіріп қана қояды887.

Өлең түрінде жазылған шежірелердің екі нұсқасын да 
Т.Майбас Керней шежіресін жазу барысында қолданған. Т. 
Майбас екінші нұсқаны атақты Шортанбай жырауға телінетінін 
тілге тиек қылады. Бұл нұсқаның да басқаларға ұқсамайтын 
өзгешелігі Мейрамсопының қайын жұрты Сыр елі деп қана 
көрсететіндігінде888.

Т.Майбас Шұбыртпалылардың шығу-тегі жөнінде:        
Қаракесек елі төрт атадан тұрады. Олар Болатқожа, Қамбар, 
Шұбыртпалы, Жалықбас. Осы төрт атаның нәсілін Қаракесек 
деп атайды. Егер Қарқабат күң болса, атасы бөлек Қамбар, 
Шұбыртпалы, Жалықбас ел ұранына Қарқабатты неге 
шығарады?- деген сауал қояды889. 

ХХ ғ. басындағы статистикалық зерттеу мәліметтерінде 
Шұбыртпалы, Қамбар, Жалықбас үшеуі Мейрамның екінші 

887 Үш пайғамбар. – Алматы, 1992. – 106-б.
888 Майбас Т. Керней шежіресі. – 10-11-б.
889 Сонда, – 13-б.
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әйелінен тараған десе, А.Сейдімбек те осы пікірді қолдапты890. 
Қазақ совет энциклопедиясында Шұбыртпалы Арғынның 
Мейрамынан тараған ру. Шежіреде Мейрам баласы Тоқтауылдан 
тараған ұрпақ деп көрсетіпті891. 

Біз сіздердің назарларыңызға Шұбыртпалы руының шығу 
тегі жөнінде аңыздардың, шежірешілердің тұжырымдарының 
барлық нұсқаларын ұсынып отырмыз. Осылардың ішінде қайсы 
дұрыс, қайсы бұрыс екендігін анықтау өз еріктеріңізде. Біз, өз 
тарапымыздан мынадай қорытынды шығарамыз. 

Біріншіден, Шұбыртпалы руы Қаракесек рулар бірлестігін 
құрайтын белді рулардың бірі. 

Екіншіден, бұл рудың ұраны – Қарқабат, кейінгі ұраны – Ағыбай 
болған дейміз. Енді Шұбыртпалы руының шежіресін тарқатуға 
кіріселік.

Шұбыртпалы руының шежіресін тарқату барысында 
Ж.Бейсенбайұлы, С.Ісімақұлы, А.Әрінұлының еңбектерін 
басшылыққа алдық. Шұбыртпалы руы – Мәмбет, Үмбет, Олжабай 
атты үш ру бөліміне бөлінеді892. Шежірешілер Мәмбет ру бөлімін 
әртүрлі жіктейді. Бірінші нұсқада Мәмбеттен – Жанайдар, 
Қара893, екінші нұсқада Күней мен Жанайдар таратылады894. 
С.Ісімақұлының нұсқасында Жолшы, Жанайдар, Қара бөлімшелері 
деп көрсетіліпті895.

Біз осы үш нұсқаны бір-бірімен салыстыра келіп, соңғысына 
тоқтағанды жөн көрдік. Себебі, бөлімшелердің тармақталуына 
келгенде біраз мәселелердің басы ашылды. Бірінші нұсқа бойынша 
Жанайдар бөлімшесінен Жебеші тармағы, Қара бөлімшесінен 
Есперлі тармағы таратылған896. Екінші нұсқада Жанайдар 
бөлімшесінен Жебеші және Қара тармақтарына бөлінетіндігі 

890 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ. Часть. 2. – 126-б.; Сейдімбек А. Балталы, Бағаналы ел 
аман бол. – 87-б.

891 Қазақ-совет энциклопедиясы. Т. ХІІ. – 300-б.
892 Сәдібекұлы З.Қ. Шежіре шеңбері. – 104-б.; Әрінұлы А. Атақоныс – 

Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б. 
893 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
894 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.
895 Ісімақұлы С. Шежіре. Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. – 180-б. 
896 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
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көрсетілген897. Осы нұсқадағы Күйелі ол бертіндегі ұрпақтардың 
бірі. Үшінші нұсқада алдыңғы екі нұсқада айтылатын Жебеші 
туралы: жалпы бұл кісі садақтың жебесін соғатын өте шебер 
ұста кісі болғандықтан, Жебеші атанған дейді. Есперлі тармағы 
Жебеші атанған Жолшыдан тарайтынын айтып өтеді. Екінші 
нұсқада айтылатын Қара – Жолшының екінші лақап есімі секілді. 
Өйткені, С.Ісімақұлы Қараның да лақап есімі Жебеші болатын 
дейді898. Ойымызды қорытындылай келе, Мәмбет ру бөлімі 
Жолшы, Жанайдар, Қара бөлімшелеріне жіктеледі. Жолшы 
бөлімшесі Есперлі, Өтес, Сатылған тармақтарына бөлінеді дейміз. 
С.Ісімақұлы Өтесті Қара бөлімшесінен таратыпты, біз Қара – 
Жолшының екінші бір лақап есімі болуы керектігін айтқанбыз. 
Бірақ шежірелік кестеде Қараны дербес ру бөлімшесі ретінде 
қалдырдық. 

Есперлі тармағынан Көкала, Ұлан, Аллаберді аталықтары 
тарайды. Көкала аталығының ұрпақтары белгісіз. Ұлан аталығы 
Жәдігер, Жақсылық, Тайлақ әулеттеріне бөлінеді. Аллаберді 
аталығынан Рай, Тілеубай, Дәулетбай ру әулеттері тарайды. 
Өкінішке орай, Мәмбет ру бөлімінен тараған Жанайдар, Қара 
бөлімшелерінің шежіресін деректердің болмауы себепті, тарата 
алмадық. Өтес тармағынан жалғыз Тоғанас тарайды. Тоғанас 
аталығы Қаратоқа, Бөгенбай, Отарбай, Атарбай әулеттеріне 
бөлінеді899. Сатылған тармағынан тараған ұрпақтар жөнінде 
ешқандай мәліметтер кездестірмедік (Кесте 324-бетте берілген).

Үмбет ру бөлімі
 
Ж.Бейсенбайұлы Үмбеттен жалғыз Күсен бөлімшесін 

таратады900. С.Ісімақұлы Күсеннің жанына Үсенді қосып, екі 
бөлімшеге жіктейді901.

Үсен бөлімшесі – Сойтан, Ақжол, Жолашар тармақтарына 
бөлінеді деп С.Ісімақұлы шежіресін аяқтапты.

Күсен бөлімшесі Балталы тармағына, Балталы – Есенбай, 

897 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 23-б.
898 Ісімақұлы С. Шежіре // Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. – 180-182-б.
899 Сонда, – 180-182-б.
900 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
901 Ісімақұлы С. Шежіре // Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. – 181-б.
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Қожакелді, Маралқонай, Шеген аталықтарына таралады. 
Есенбайдан басқа аталықтардан тарайтын ру әулеттерінің 
шежіресін тарата алмадық. Осы төрт аталықтың барлық әулеттері 
Есенбайға жазылып кеткен болуы мүмкін деген ойға келеміз. 
Себебі Есенбайдан – Жұмабек, Алдаберген, Сейсенбай, Жұмыш, 
Жаңабай, Жуанышбек, Құлжанас, Жұмылы, Қылышбек, Айдабол, 
Төкен-Көпей атты 11 ұл таралады902. Кейбір ру әулеттері қалған үш 
аталықтан таралуы мүмкін.

Арғын

Мейрам

Қаракесек

Шұбыртпалы

 Мәмбет   Үмбет   Олжабай

   Үсен  Күсен  Баяу Малай
   Сойтан  Балталы
   Ақжол
   Жолашар   

  Есербай  Қожакелді Маралқонай Шеген  

  Жұмабек 
  Алдаберген 
  Сейсенбай 
  Жұмыш  
  Жаңабай  
  Жуанышбек 
  Құлжанас 
  Жұмылы 
  Қылышбек 
  Айдабол 
  Төкен-Көпей

902 Ісімақұлы С. Шежіре // Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. – 181-б.
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Олжабай ру бөлімі

Олжабай ру бөлімін Ж.Бейсенбайұлы жалғыз Баяу 
бөлімшесіне бөліп, Баяудан Құдайқұл, Жантуған. Жиенжауыс 
тармақтарын таратыпты903. С.Ісімақұлы Олжабайды Баяу мен 
Малай бөлімшелеріне жіктеп, Баяудан Жантуған, Жиенжауысты 
екі тармаққа бөліп, Жиен және Жауыс деп үш тармаққа таратыпты. 
Жиеннен Шәлби, Сыздықбек, Сақау аталықтарын, Жауыстан – 
Темір, Еділбай, Сары аталықтарын таратып, бұлардың ішінен 
жалғыз Еділбай аталығынан тараған ру әулеттерін ғана атап өтеді. 
Еділбайдан – Қуандық, Бегендік, Сүйіндік, Шегендік, Домалақ, 
Долбақ, Кенжеғара әулеттерін таратқан904.

Шұбыртпалы

Олжабай

Баяу

 Жантуған  Жиен    Жауыс

Шәлби  Сыздықбек Сақау          Темір          Еділбай           Сары

Қуандық     Бегендік     Сүйіндік     Шегендік    Домалақ     Долбық    Кенжеғара

Малай бөлімшесінен жалғыз Құдайқұлды таратып, 
Құдайқұлдан төрт аталық таралатындығын айтады. Оларға 
Қангелді, Топыш, Қарасер, Талпақты жатқызып, бұлардың 
арасынан жалғыз Қангелді ұрпақтарының шежіресін тарқатады. 
Қангелдінің Берлі, Тұрсынбай әулеттеріне бөлінетінін жазады905. 

Арғын

Мейрам

Қаракесек

903 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.
904 Ісімақұлы С. Шежіре. Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. – 181-б.
905 Сонда, – 182-б.
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Шұбыртпалы

Олжабай

Малай

Құдайқұл

 Қангелді  Топыш  Қарасор  Талпақ

Берлі Тұрсынбай

Шұбыртпалы ұрпақтарының шежіресін аяқтай отырып, біз 
мынадай қорытындыға келеміз. 

Шұбыртпалы руы Қаракесек рулар бірлестігінің құрамдас 
бөлігі екендігін анықтап, ру бөлімшелері мен тармақтарының 
шежірелік кестедегі орындарын рет-ретімен қоюға тырыстық. 

Шежірелік кестедегі кейбір бөлімдерінің орындарын дұрыс 
көрсетуге тырыстық. 

Сонымен бірге Шұбыртпалының ұраны алғашында Қарқабат, 
кейіннен Ағыбай болып өзгергенін көрсетіп бердік. Алдағы 
уақыттарда Шұбыртпалы ұрпақтарының шежіресі әлі де 
толықтырыла түседі деген ойдамыз. 

Шұбыртпалы руынан шыққан тарихи тұлғалар: 
1. Ағыбай батыр (1802-1885) – халық арасында Ақжолтай 

деген атпен белгілі. Шыққан тегі: Шұбыртпалы – Мәмбет – Жебеші 
- Өтес – Тоғанас – Бөгенбай – Қоңырбай – Ағыбай.

2. Таңыбай батыр – Шұбыртпалы жасағының қолбасшысы, 
Кенесары көтерілісінің басынан аяғына дейін қатысқан. Ата тегі: 
Олжабай – Боранбай – Бөгенбай – Тоғанас - Өтес – Жебеші – 
Мәмбет – Шұбыртпалы.

3. Шыңбай батыр – Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісте 
ерен ерлігімен танылған. Шыққан тегі: Шұбыртпалы – Мәмбет 
– Жебеші - Өтес – Тоғанас – Бөгенбай – Боранбай – Арқабай – 
Шыңбай.

4. Дулат батыр – қырғыз-қазақ соғысында көптеген ерліктер 
көрсеткен. Ата таралымы: Марқабай – Боранбай – Бөгенбай. 
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Арғын

Мейрам

Қаракесек

Шұбыртпалы

Мәмбет

Жолшы

  Есперлі    Өтес  Сатылған 
 
Көкал  Ұлан  Аллаберді Тоғанас   
    
  Жәдігер  Рай  Қаратоқу   
  Жақсылық Тілеубай Бөгенбай
  Тайлақ  Дәулетбай Отарбай
      Атарбай

в). Қамбар руы

Қамбар – Қаракесек тайпасын құрайтын рудың бірі. Қамбар 
руы жайында алғашқы жазба деректер ХІХ ғ. ІІ жартысынан бері 
қарайғы орыс зерттеушілерінің еңбектерінен кездеседі. Бұған 
дейінгі ешбір деректерде Қамбар руы туралы айтылмайды.

Орыс зерттеушілері империяның отарлық саясатын жеңілдету 
мақсатында қазақ далалық аймақтарын кеңінен зерттеуге 
кіріседі. Ғылыми экспедициялар ұйымдастырылып, экспедиция 
жұмысының барысында ру-тайпалық құрылымдарға, руларға 
қатысты мол мәліметтер жиналады. Сондай экспедициялардың 
құрамында Н.А. Аристов та болған еді. Н.А. Аристов экспедиция 
материалдарына сүйене отырып, «Заметки об этническом составе 
тюркских племен и народностей и сведения об их численности» 
атты зерттеу еңбегін жариялайды. Бұл еңбекте әр жүздегі ру-
тайпаларды қарастыра келіп, Арғын тайпасына ерекше тоқталып 
өтеді. Арғын тайпасының ішкі құрылымдарын алғаш рет жіктеп, 
талдап көрсеткен Н.А. Аристов болатын. Ол Қаракесек руын 
Арғын тайпасының құрамдас бір бөлігі ретінде қарастыра отырып, 
Қаракесек руының құрылымдық жүйесін талдап көрсетеді. 
Н.А.Аристов Қаракесек руының бөлімдерін: «Арғының ішіндегі 
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Қаракесек руы 17 болыс елді құрайды. Әр болыстықтың негізін 
Қаракесектің белді-белді аталары қалаған. Қаракесекті құрайтын 
рулар мыналар: чанчаръ, чекчекъ, кара-айтымбетъ, джалыкпасъ, 
камбаръ» деп 20-ға тарта руды тізбектейді906. Бұл мәліметте Қамбар 
руының Қаракесек құрамындағы рулардың бірі екендігі нақты 
көрсетілген.

Г.Н. Потанин Арғын тайпасының руларын жіктей келе, 
Қаракесек руы жайлы да арнайы тоқталып өтеді. Қамбарды 
Қаракесектің баласы ретінде көрсетеді907. Қаракесек руының 
ұраны – Қарқабат деп атап көрсетеді. Екі автор да өз еңбектерінде 
Қамбарды Қаракесек рулар бірлестігін құраған рулардың бірі 
ретінде атайды.

Ал отандық шежіре зерттеушілердің Қамбар руы турасындағы 
ой-пікірлерін, шежірелік нұсқаларын бірнеше топқа бөліп 
қарастырамыз. Бірінші топтағы шежірешілер Қамбар руын 
Қаракесек рулар бірлестігі құрамындағы рулардың бірі ретінде 
ғана атап өтіп, рудың шығу-тегі, ру ұраны тағы басқа мәселелер 
жөнінде мәлімет бермеуімен ерекшеленеді908.

Дегенмен бұл топтағы шежірешілердің мәліметтерінің өзінен 
Қамбардың шығу тегі жөнінде жылт еткен ой айтылып қалады. 
Атап айтқанда, С.Толыбеков Қамбарды Қаракесектің кіндігінен 
тарайтын ұрпақ ретінде көрсетіпті909.   

Шежірелік мәліметтердің екінші тобына Қамбарды 
Қаракесек руы құрамынан бөлек қарастыратын нұсқаларды 
жатқызамыз. Мұндай нұсқаларға Ақмола облысы, Ақмола 
уезіне қатысты статистикалық зерттеу материалдары, Қазақ 
совет энциклопедиясында берілетін мәліметтер және Ақселеу 
Сейдімбектің «Балталы Бағаналы ел аман бол» атты еңбектерін 
атаймыз910. Қазақ совет энциклопедиясында Қамбар – Орта жүз 

907 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.

909 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  
– 58-б.

908 Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. – 104-б.; Толыбеков С. Қазақ шежіресі. - 
69-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б. 

909 Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 69-б.
910 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. 
Акмолинский уезд. Т. ІІІ. Часть. 2. – 126-б.; Қазақ-совет энциклопедиясы. Т. ХІІ. 
– 300-б.; Сейдімбек А. Балталы Бағаналы ел аман бол. – 87-б.
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Арғын тайпасының Мейрам сопысынан тараған ата. Қамбар 
ұрпақтары шығыста Қарқаралыдан Ертіске, батыста Сарысу, 
Мойынты өзеніне, оңтүстікте Балқаш көліне дейінгі аралықта 
көшіп-қонған. Ұраны – Ақжан, таңбасы –  (көз таңба) 
делінген. Осы ІІ топтағы қалған екі нұсқада Қамбар, Жалықбас, 
Шұбыртпалы үшеуі Мейрамның 2-әйелінен тарады делініп, бірақ 
Қаракесекке қатысы жөнінде ештеңе айтылмайды. Бұл жердегі ең 
қызықты мәлімет Қамбар руының ұраны – Ақжан делінуі болып 
тұр. Г.Н. Потанин Қаракесек ұрпақтарының ұраны – Қарқабат деп 
береді911. Ақжан ұраны қайдан шыққандығын зерттей келе, Ақжан 
ұраны Кіші жүздегі Қаракесек руының ұраны екендігі анықталды912. 
Кіші жүз Қаракесегінің ұраны Ақпан қателесіп, Ақжанға 
айналған секілді. Шежірешілердің үшінші тобына Қамбардың 
шығу тегі айтылатын нұсқаларды жатқызамыз. Ә.Бөкейханов 
ел аузында айтылып жүрген Қаракесек руының қалыптасуы 
жайлы аңыздарды жинақтай келіп, мынадай қорытындыға 
келеді. Өздерін Қаракесекпіз деп есептейтін Қамбар руы шығу 
тегі белгісіз Қаракесектің замандасы болып шықты»,- дейді913. 
Ш.Құдайбердіұлы Болатқожаның (Қаракесек) нағыз екі баласы – 
Майқы, Ошан, асырап алған балалары – Қамбар, Жалықбас десе, 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы бұл туралы: «Болатқожаның (Қаракесек) 
Алшын Зортұмақтың асына ат апарып қосып, оның бәйгесіне 
келген күңнен Қамбар туады»,- деп Қамбарды Қаракесектің 
баласы ретінде атайды914. М.Мұқанов Қамбар – Қаракесектің 
асыранды баласы деген. Т.Майбас болса, Қамбар, Шұбыртпалы, 
Жалықбас, Болатқожа төртеуі Қаракесек руын құрайтынын атай 
келіп, атасы бөлек Қамбар ел ұранына Қарқабатты шығаруының 
себебін іздейді915. Бұл мәселе жөнінде М.Сәрсекеев: «Мейрамның 
тоқалы Қарқабаттан – Болатқожа, Қарқабаттың жеңгесі Зәриядан – 
Қамбар (Балқожа) тарағандығын»916 айтады.

911 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки. 
– 58-б.

912 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и историии казахского языка. Ч. 
І. – Алма-Ата, 1959. – 14-б.

913 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 33-б.

914 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 17-б.
915 Майбас Т. Керней шежіресі. – 13-б.
916 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 32-б.
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Қамбар руының шығу тегі жөніндегі ең соңғы нұсқада: 
«Мейрамсопының алғашқы бәйбішесі – Ұлы жүз Бәйдібек 
ұрпағынан Құпия деген кісі екен. Соны ұзатқанда жеңгесі Нұржамал 
(Баршабике деп те атайды) және екі қыз ере келсе керек. Оның бірі 
Қарқабат 12 жаста, екіншісі Әсел – 10 жаста екен.

Еріп келген қыз Қарқабатты балиғатқа толған соң, жоғарыдағы 
екі әйелімен келісіп, тоқалдыққа алып, басына үй тігіп беріп, Әсем 
деген қызбен бөлек шығарады. Бұл қыз Қарқабаттың шексіз жақсы 
көретін адамы болады. 

Қарқабат Болатқожаға жүкті болып, айы-күніне тақағанда 
Әсеммен байланыс жасауға үйлестіреді. Болатқожа туғаннан кейін 
бір жылдан соң Әсем босанып бір ұл туады.

Қарқабат анамыз шексіз қуанышқа бөленіп, Әсемнің ұлының 
атын Балғожа деп қояды. Бұл кейіннен Қамбар деген лақап 
атпен атанып кетеді. Оның өзіндік бір себебі болса керек. Әсем 
– Балғожаның 7-8 айлығында қайтыс болып, Қарқабаттың емшегі 
суалып қалған соң, емшекке жарымай, мал сүтімен қоректендіріпті. 
Содан бала қарны өсіп, бәйбіше балалары келемеждеп, қамбадай 
қарны бар Қамбар деп атанады»917,- делінген.

Бұл деректерге қосымша өлең түрінде жазылған шежірелік 
нұсқада да Қамбар руының шығу тегі баяндалады. Шортанбай 
жырауға телінетін өлең шежіреде Мейрамсопының әйелі Сыр 
бойынан ұзатылып келеді. Оның жанына емшектегі баласы бар 
жеңгесі ере келеді. Сол бала Қамбар ер жетіп, кейін Болатқожамен 
бірге Қаракесек атанады918. Екінші өлең-шежіреде: 

  Бай қызын Мейрамсопы алған екен.
  Жеңгесі ертіп келіп салған екен,
  Аламан жауынгерлік ел алыста,
  Қайта алмай жездесінде қалған екен,
  Емшекте жеңгесінің бар баласы.
  Үш адам ертіп келген айналасы.
  Біреуі тағы сондай жас келіншек,
  Бірге өскен бай қызының жан жолдасы.
  Жете алмай екі әйел де қалып қойды.
  Мейрамсопы ойлайды әрбір ойды.

917 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.
918 Майбас Т. Керней шежіресі. – 11-б.
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  Бұл үшін ел-жұртынан айырылды деп,
  Жеңгесін ақылдасып алып қойды.
  Ал енді үш әйелден туған бала.
  Аттарын мен айтайын сендер сана
  Ел болды біразырақ Қамбар деген.
  Манағы емшектегі келген бала919.
Қамбардың шығу тегі осылай таратылады. Біз Қамбар руы 

жөнінде айтылған, шығу тегі туралы жазылған нұсқаларды, 
әртүрлі аңыздарды толығымен сол күйінде беріп отырмыз. 
Бұлардың ішінде мына нұсқа дұрыс деп төрелік айтуды сіздердің 
еншілеріңізге қалдырдық. Шежіре нұсқаларда Қамбар руының 
шығу тегі жөнінде әртүрлі нұсқалар айтылғанымен, ең бастысы 
Қаракесек руының құрамдас бөлігі екені нақтылы көрсетілген.

Қамбар ұрпақтарының шежіресін тарқату барысында негізгі 
дерек ретінде Ә.Бөкейханов пен М.Сәрсекеев нұсқасы басшылыққа 
алынды. Қосымша дерек ретінде Ж.Бейсенбайұлы, А.Әрінұлы, 
З.Сәдібекұлы нұсқалары пайдаланылды. Бұл нұсқалар бір-бірін 
теріске шығармай, керісінше толықтыра түсетіндігін атап өтеміз. 
Шежірешілер Қамбардан жалғыз ұл Шымболатты таратады920. 
Өкінішке орай, Ә.Бөкейханов Қамбар ұрпақтарының басында 
тұрған аталарының орнын бос қалдырып, кейінгі ұрпақтарының 
шежіресін таратыпты. Тағы бір тоқтала кететін жайт, шежірелік 
кестесі жүйеленбеген Шымболат шежірелік кестеде тұрғанымен, 
ата ретінде айтылмай, көбіне оның орнына Құттық пен Бөлектің 
есімдері аталады. Шежіре нұсқаларда Шымболаттан Құттық пен 
Бөлектің таралатындығы бірауыздан айтылады921. Сондықтан біз, 
Қамбар руы екі бөлімге Құттық, Бөлек болып бөлінеді дейміз. Ата 
жолының үлкендігіне орай әуелі Құттық ру бөлімінің шежіресін 
тарқататын боламыз.

Құттық ру бөлімі

Құттық ру бөлімі өз ішінде Сары және Сарман бөлімшелеріне 

919 Үш пайғамбар. – 107-б.
920 Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. – 105-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. 

– 121-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 188-б.; Әрінұлы А. 
Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.

921 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.
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бөлінеді922. М.Сәрсекеев Сары ұрпақтары өзбек ұлысында қалып, 
Сарыарқаға көшкен қандас туыстарынан ажырап кетіп, ата таралымы 
белгісіз екендігін айтады923. Сарман бөлімшесі Өтеміс, Меңдібай 
тармақтарына жіктеледі924. Өтеміс тармағы – Есен, Сағындық 
аталықтарына, Есен аталығынан жалғыз ұл – Байғожа, одан Тұрсын, 
Мәтен ру әулеттері тараған. Сағындық аталығынан атақты Жанақ 
ақын және Тоққожа тарайды. Бұл екеуі бір ру әулетін құрайды. 
Меңдібай тармағы алты аталыққа – Ырысбай, Басар, Қилыбай, Жақып, 
Мұстағұл, Смағұл болып жіктеледі. М.Сәрсекеев Меңдібайдан 
тараған аталықтар жөнінде мынадай қосымша мәліметтер береді. 
Меңдібайдың бәйбішесінен Ырысбай, Басар, тоқалынан Қилыбай, 
Жақып, Мұстағұл, Смағұл төртеуі тарағандығын айтып өтеді. Тоқал 
үмбеті тегінде өспеген, аз ата екендігін ескертеді. Тоқалдан туылды 
делінген төрт аталықтың және үлкен ұл Ырысбай аталығының 
ұрпақтары жөнінде мәліметтер аз болғандықтан, шежірелік 
таралымын бере алмадық. Бәйбішеден тараған екінші аталық Басар – 
Жиенғали, Тұяқ атты екі ру әулетіне бөлінеді925.

Қамбар

Шымболат

   Құттық   Бөлек

 Сары    Сарман

 Өзбекстанда  Өтеміс   Меңдібай
 қалған

Есен    Сағындық    Ырысбай    Басар    Қилыбай    Жақып    Мұстағұл    Смағұл

Байғожа  Жанақ (ақын)  Бекболат    
    Тоққожа                  Жиенғали            Тұяқ 
Тұрсын         
Мәтен

922 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және 
Қаракесек шежіресі. – 188-б.

923 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 188-б.
924 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.; Сәрсекеев 

М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 188-б.
925 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 188-б.
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Бөлек ру бөлімі

Бөлек – Қамбар руы құрамындағы бөлімдердің бірі. 
Ә.Бөкейханов Бөлектен жалғыз бөлімше – Бұланбайды таратса926, 
қалған шежірешілер Бұланбайдың жанына Тоңыбайды қосып 
екі бөлімшеге жіктейді927. Ауызекі шежіреде бұл екеуін Таңабай, 
Тоңбай деп те атай береді. Ата жолының үлкендігіне орай, 
Бұланбай шежірелік кестеде бірінші тұрады. Сондықтан әуелі 
Бұланбай бөлімшесінен тараған ұрпақтардың шежіресін таратудан 
бастайтын боламыз.

Бұланбай ру бөлімінің бөлімшелерін шежірешілер әрқилы 
таратады. Бір шежірешілер Бұланбайдан Қарабас пен Итбақбас 
екеуін таратса928, екіншілері Айт және Айбас тармағын таратады929. 
М.Сәрсекеев Итбақбас не себепті Айбас аталғаны жөнінде: 
«Айбастың азан шақырып қойған аты Итбақбас болса керек. 
Қазақта жас нәрестенің есімін тәуелсіз деп қоятын ырым бар ғой, 
бірақ мына кісінің батыр атағы шыққан соң Айбас атаныпты»930, – 
дейді. Деректерді бір-бірімен салыстырып, талдай келе, Бұланбай 
ру бөлімі Айт және Итбақбас тармағы болып екіге бөлінеді деген 
қорытынды жасаймыз. Айт тармағы - Өмірзақ, Сатыбалды, 
Алдаберген атты үш аталыққа жіктеледі. Өмірзақ аталығы – Едіге, 
таймас, Тайбағар әулеттеріне тараса, Сатыбалды аталығынан 
Қошқар, Теке, Серкебай ру әулеттері өрбиді. Айттың кіші ұлы 
Алдаберлінің үш ұлы болған. Күсен, Орынбай, Сәрсенбі – бұл 
үшеуі ру әулетін құрайды.

Итбақбас-Айбас тармағы – Аю, Мойнақ, Қозы (Шоқайлы), 
Олжаш, Көрпе, Келменбет (Қарабас) аталықтарына бөлінеді. Бұл 
аталықтар жөнінде М.Сәрсекеев: “Айбас балаларының үлкен-

926 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 115-б.

927 Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. – 121-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және 
Қаракесек шежіресі. – 192-б.; Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі 
Қарқаралы. – 26-б.

928 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 115-б.

929 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 192-б.; Әрінұлы А. 
Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.

930 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 192-б.
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кішісін жете айыра алмадық, ал бізге соны жазып берушілер өз 
аталарын үлкен етіп алға шығарып, бұрынғыдан да қиындата 
түсті. Сол себепті біз Мәтелі қажының жазбасын қолдандық. 
Келменбетті кейбір шежірешілер Боранбай деп атайды, ал 
ауызекі деректерде оны Қарабас деп, Айбастың жиені, бірақ 
балам деп бауырына салғанын ескертеді. Тағы бір деректерде 
оны Айттың баласы деп топшылайды. Мұның анық-қанығын 
айыра алмадық,- деп сөзін аяқтайды931. А.Әрінұлы нұсқасында 
Аю, Мойнақ, Қозы, Олжаш, Көрпе аталықтары болып 
жіктелетіндігі айтылады932. Екі нұсқаны салыстыра отырып, 
Айбас тармағы бес аталыққа – Аю, Мойнақ, Қозы, Олжаш, 
Көрпе болып бөлінеді деген нұсқаны қолдаймыз. Ескерте 
кетейік, М.Сәрсекеев Қарабасты Айбастың жиені деп берсе, 
Ә.Бөкейханов бұл екеуін Бұланбайдан тікелей таратады933. Аю 
аталығынан Тастемір, Жәкей әулеттері, Мойнақтан – Төлеген, 
Жарылғап әулеттері өсіп-өнген. Олжаш аталығы – Малгел, 
Жангел, Жылгел, Бигел ру әулеттеріне бөлінеді934.

Шоқалы атанған Қозыдан – Сырбай, Бөрібай, Ақбас, Қарағұл, 
Жиес ру әулеттері тарайды. Қозының Шоқайлы атануын 
М.Сәрсекеев «өкшесін қисық басатын әдеті болған»,- дейді. 
Біздіңше, мінезінде де жөн сөзге көнбейтін шоқайлық болса керек,- 
деп түсіндіреді935.

Айбастың ең кіші ұлы Көрпе аталығы – Мәмбет, Жомарт 
әулеттеріне бөлінеді. Алдыңғы беттерде Бөлек ру бөлімі 
Бұланбай, Таңыбай бөлімшелеріне бөлінетінін, ата жолының 
үлкендігіне орай Бұланбай ұрпақтарының шежіресін тарқатқан 
болатынбыз. Енді Таңыбай бөлімшесінің таралымдары туралы 
сөз қыламыз.

931 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 192-б.
932 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.
933 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родовые схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 118-б.

934 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
115-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 202-б.

935 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 204-205-б.
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Шежірешілер Таңыбайдың Жабық, Күней тармақтары болып 
екіге бөлінетіндігін бір ауыздан мойындайды936.

Жабық тармағы – Қожамберлі, Қожай аталықтарына жіктеледі. 
Бұл аталықтың таралымдарын шежірешілер әртүрлі таратады. 
А.Әрінұлы Қожай аталығынан Малқыбай, Шона ру әулеттерін 
таратса, М.Сәрсекеев бұл екеуінің жанына Толыбайды қосып, үш 
ру әулетіне таратады. А.Әрінұлы Толыбайды Күней тармағынан 
өсіп-өнген аталық ретінде қарастырып, Қонаймен дәрежесін 
теңестіріп қояды. Бұл мәселе жөнінде М.Сәрсекеев: «Күнейдің 
баласы болмай, егде тартқанша бір перзентке зарығып жүріп, 
інісі Қожайдың Толыбайын туысымен сұрап алып, бәйбішесінің 
бауырына салады. Осы Толыбай бір жасқа келгенде, асырап алған 
шешесі жүкті болып, Тілеуді тауыпты», – дейді. Тілеудің Күнейден 
тарайтындығын екі шежіреші де бір ауыздан мақұлдайды. Тілеуден 
– Аман, Қозы, Бекбауыл, Жабай, Бегім атты ру әулеттері өсіп-
өнген. Бұл екі нұсқаның қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін анықтау 
қиынға түскендіктен, назарларыңызға екі нұсқаны қаз қалпында 
ұсынып отырмыз (Кесте 334-бетте берілген).

ХХ ғ. басында Семей облысы Қарқара уезі бойынша жасалған 
статистикалық зерттеулер жинағында Бөлек ру бөлімінен тараған 
ұрпақтардың жалпы жиынтық саны 3000-дай адамға жеткен деп 
көрсетіледі. Оның ішінде Бұланбай бөлімшесінен тараған Айт 
және Айбас тармақтарынан тараған ұрпақтар 2000-дай болған937.

Статистикалық зерттеу мәліметтері Айбас тармағынан тараған 
аталықтардың Қарқара уезіне қарасты Темірші болыстығында 
шоғырлана орналасқандығын көрсетіп отыр938. Аталмыш зерттеу 
жинағында ХХ ғ. басында ел басқарып, ауылнай болған, ауыл 
ақсақалдарының аттары көрсетілген. Атап айтқанда, Темірші 
болысы 2-әкімшілігіне қарасты 18-ауылдың ақсақалы Тұрлыбек 
деп көрсетілген939. Ал М.Сәрсекеев: Тұрлыбектің ата тек шежіресін: 
Тұрлыбек – Сүттібай, Асан – Жангел – Олжаш – Айбас – Бұланбай 

936 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 212-б.; Әрінұлы А. 
Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 26-б.

937 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы киргиз Каркаралинского уезда. – 290-
308-б.

938 Сонда, – 272-б.
939 Бұл да сонда, – 294-б.
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– Бөлек – Қамбар940, – деп көрсеткен. Тағы бір мысал келтіре 
кетейік, М.Сәрсекеев өз нұсқасында Айбас тармағынан тараған 
аталықтардың ішінде Аюды бірінші атаған. Осы Аюдың бесінші 
ұрпағы Төребай 64-ауылда ауылнай қызметін атқарғандығын 
статистикалық мәліметтер көрсетіп отыр941. М.Сәрсекеев 
Төребайдың ата-тегін: Төребай – Сасықбай – Тәті – Байжігіт – 
Тастемір – Аю – Айбас942, – деп өрбіткен. 

Статистикалық зерттеу мәліметтері Бөлек ру бөлімінің 
бөлімшесі болып табылатын Таңыбай ұрпақтарының, Абыралы 
болысы, 2-әкімшілігіне қарасты 44-шаруашылық ауылын 
тұтастай қоныстанып отырғанын көрсетеді943. ХХ ғ. басында 
Таңыбай ұрпақтарынан шыққан ауыл ақсақалдары ретінде 
1-шаруашылық ауылдың ақсақалы Жақып, 40-шаруашылық 
ауылдың ақсақалы ретінде Нұртайдың есімдері аталады944. 
М.Сәрсекеев нұсқасында есімдері аталған ақсақалдардың ата-
тек таралымын Жақып – Мұстафа – Атшабар – Кенже – Шона 
– Қожай – Жабық – Таңыбай – Бөлек – Қамбар деп, Нұртайды 
Шонаның 4-ұрпағы деп көрсетіпті945. Бұл жерде біздің айтайын 
деп отырған ойымыз, М.Сәрсекеевтің шежірелік нұсқасы 75-80 
% дұрыс болып келетіндігі. Мұндай дәлелдерді статистикалық 
зерттеу мәліметтеріне сүйене отырып, көптеп келтіре беруге 
болады. Алайда біздің мақсатымыз бір-екі мысал келтіре отырып, 
шежірелік нұсқаның дұрыстығын көрсету болатын.

Сонымен Қамбар руының ғылыми шежіресін аяқтай отырып, 
мынадай қорытындыға келеміз. Қамбар руының шығу тегі жөнінде 
мәлімет беретін деректердің көбі бір-біріне қайшы келетін тұстары 
көп болғандықтан, бұл мәселеге тыңғылықты жауап берілмей 
қалды. Қамбар ұрпақтарының таралымдары жазылған шежірелік 
нұсқалардың аз болуы себепті, кейбір аталықтардың ата тек 

940 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 263-б.
941 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы киргиз Каркаралинского уезда. – 303-б.

942 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 197-б.
943 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская 
область. Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений 
Каркаралинского уезда. – 320-б.

944 Сонда, – 322-326-б.
945 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 219-б.
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таралымдары тарқатылмай қалды. Дегенмен, Қамбар ұрпақта-
рының ата-тек таралымдарын бір нұсқаға түсіріп, ғылыми негізде 
жазып шыға алдық деп ойлаймыз. Кейбір аталардың шежірелік 
кестеде орналасуы дұрысталды, бұған дейінгі Қамбар руын 
зерттеген шежірешілердің еңбектері жүйеленді. ХХ ғ. басындағы 
Қамбар руының орналасқан жерлерін анықтап, статистикалық 
зерттеу материалдарын пайдалана отырып, кейбір рулардың 
ақсақалдарын атап, олардың қай жерде, қай ауылда ел басқарып 
отырғанын көрсетіп бере алдық.

Енді төменде Қамбар руынан шыққан, есімдері аңызға айнал-
ған тарихи тұлғаларға тоқталып өтетін боламыз.

1. Жанақ ақын (1770-1856)  Арқа жерінде өзінің ақындар 
мектебін қалыптастырған. Ш.Уәлиханов Жанақ ақынның айтуымен 
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» дастанын жазып алған. Ата тегі: 
Сағындық - Өтеміс – Сарман – Құттық – Шымболат – Қамбар.

2. Сатыпалды – халық оны «кіші би» деп атап кеткен. 
Шыққан тегі: Қамбар – Шымболат – Бөген – Бұланбай –Айбас – 
Көрпе – Мәмбет – Тұрымбет – Жантай – Сағынай – Тұрсынбек 
– Сатыбалды.

3. Көлбай - емші, сынықшы. Ол шөптерді пайдаланып, әртүрлі 
дәрілер жасап, науқастарды емдеген. Оның әулие аты бүкіл өңірге 
тараған. Ата тегі: Байжігіт – Тастемір – Аю – Айбас – Бұланбай – 
Бөлек – Шымболат – Қамбар.

г). Жалықбас руы

Жалықбас – Қаракесек тайпасын құрайтын рулардың бірі. 
ХХ ғ. басындағы статистикалық мәліметтер бойынша Жалықбас 
ұрпақтары Қарқаралы уезінің Бөрлі болысын қоныстанып, жалпы 
саны 4500 адамға жеткен946. Бұл Жалықбас руының ХХ ғ. басында 
іргелі елге айналғандығын көрсетеді.

Осындай ірілігіне қарамастан, Жалықбас руы құрамында ру 
бөлімдері мен бөлім тармақтары онша көп емес. Соған қарағанда, 
ру бөлімдері мен бөлім тармақтарының, ру аталықтарының негізін 
қалаған кейбір аталар шежіре-кестеден түсіп қалған болуы керек. 

946 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. – 363-399-б.
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Жалықбас ұрпақтарының шежіресін тарқату барысында аталмыш 
мәселе үлкен кедергі келтіретіні сөзсіз. Шежірешілер арасында 
Жалықбастың шығу тегі жөнінде әртүрлі пікірлер айтылады. 
Сондықтан біз шежірені тарқатып бастамастан бұрын, әуелі 
Жалықбастың шығу тегін анықтап алғанды жөн көрдік.

Жалықбас руы жайлы алғашқы мәліметтер Н.А. Аристовтың, 
Г.Н.Потаниннің еңбектерінде кездеседі. Н.А.Аристов Арғын 
тайпалық одағы құрамына кіретін руларды атай отырып, Қаракесек 
руы жайлы: «Қаракесек руы Қарқаралы уезінің 17 болыстығын 
құрап отыр. Қаракесек руы құрамына мына рулар кіреді: чанчаръ, 
камбаръ, караулъ, альтеке, джалыкпас деп жалпы саны 24 руды 
тізбектейді»947, – дейді.

Жалықбастың шығу тегі туралы Г.Н. Потанин: «Жалықбас 
– Қаракесектің баласы, елдің айтуынша, бұл баланың әкесі кім 
екені белгісіз, желден пайда болған деп айтады»948, – деп мәлімет 
береді. Бұл Жалықбастың шығу тегі туралы айтылатын көптеген 
нұсқалардың бірі ғана екендігін ескертеміз.

Отандық шежіре зерттеушілердің, жай шежірешілердің 
Жалықбас руына қатысты айтатын ойларын, шежірелік 
кестелердегі нұсқаларын сараптай отырып, бірнеше топқа бөліп 
топтастырамыз. Бұл арадағы басы ашық мәселе, шежірешілердің 
барлығы Жалықбасты Қаракесектің құрамындағы ру екенін бір 
ауыздан мойындайды. Бірақ шығу тегін әрқилы таратады.

Бірінші топтағы шежірешілер Жалықбасты Қаракесектің 
кіндігінен тарататындығымен ерекшеленеді. Бұл топтағы 
шежірешілердің өзін екіге бөлуге болады. М.Тынышбаев, 
З.Сәдібеков, М.Мұқанов сынды шежірешілер Жалықбасты 
Қаракесек ішіндегі Бес Бошан тармағынан таратады949.

Жалықбастың шығу тегі жайында құнды мәліметтер беретін 
Ә.Бөкейхановты осы топқа кіргіздік. Ол Жалықбас руының шығу 
тегі туралы төмендегідей аңызды жазып қалдырған. “Ертеректе 
Мейрамның жылқысын қалмақтар ұрлап әкетіпті. Ол жылқысын 

947 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей и сведения об их численности. – 104-б.

948 Потанин Г.Н. Казак-киргизская и алтайская предания, легенды и сказки.  
– 58-б.

949 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казахского народа. – 68-б.; 
Арғынбаев Х., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында. – 166-б.; 
Сәдібекұлы З.Қ. Шежіре шеңбері. – 104-б.
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қайтарып алу мақсатында, қалмақтардың артынан қуып кетеді. 
Қалмақтардың жұртынан қалып кеткен бір баланы тауып алады. 
Баланы өзімен бірге елге алып келеді. Сол баладан Жалықбас туады. 
Бала өз атымен аталмай, масқара атпен «Жалықбас» аталып кетті. 
Жалықбас жұмыс істегенде шаршау дегенді білмейді деген сөз. 
Қаны таза қазақтар жұмыс істеуді жаман, қор іс деп санайды”950,- 
дейді. Алайда Ә.Бөкейханов Жалықбасты шежірелік кестеде 
Бошанның ұрпағы ретінде көрсетеді. Бұл нұсқа да Жалықбастың 
шығу тегі туралы көптеген нұсқалардың бірі ғана.

Екінші топтағы шежірешілер Жалықбасты Қаракесектің        тікелей 
кіндігінен немесе асырап алған баласы ретінде атайды. Олардың 
қатарында С.Толыбеков, Ж.Бейсенбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, 
М.Ж.Көпейұлы сынды шежірешілерді атаймыз951.

Алғашқы екі шежіреші Жалықбасты Қаракесектің баласы 
ретінде көрсетсе952, Ш.Құдайбердіұлы Қаракесектің нағыз екі 
баласы – Майқы, Ошан, асыранды балалары – Жалықбас, Қамбар. 
Осы төртеуінің нәсілі Қаракесек атанды953,- дейді. М.Ж.Көпейұлы 
нұсқасында: «Болатқожаның бір шапқыншылықта өз өнерін 
асырып алған олжа баласы Жалықбас болады»,- делінген954. 
А.Әрінұлы Жалықбас Болатқожадан тарайды деген жорамалдың 
бар екендігін айтады. Ол жөнінде мынадай аңыз ұсынады. 
Болатқожа өгей шешесі Нұржамалдың (Баршабике) әкесі Алшын 
Зортымақ бай қартайып қайтыс болғанда, араға көп малмен 
Нұржамалдың қолындағы қалмақтан олжаға түскен қызды 
апарады.

Зортымақ байға ас бергенде сол жолы Болатқожа апарған қызды 
аттың бас бәйгесіне тігіпті.

Ат жарысында Болатқожаның аты бірінші келіп, ол апарған 
қызды қайта өзіне сыйлапты.

Сол қыз бір жылдан кейін жүкті болып, басы жалқандай бір ұл 

950 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 101-б. 

951 Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 69-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. 
– 121-б.; Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 17-б. 

952 Толыбеков С. Қазақ шежіресі. – 69-б.; Бейсенбайұлы Ж. Қазақ шежіресі. 
– 121-б.

953 Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – 32-б.
954 Көпейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі. – 17-б.
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табады. Оны да Қарқабат (бұл кісіні Аққоян сұлу деп те атайды 
екен) егделеп қалғанда тәрбиелеп, менің де ұлдарым төртеу болды 
деп, еншіні бірдей бөлісіпті. Жалықбас, Қамбар, Шұбыртпалы, 
Қаракесектерден жиырма жас кіші болуы керек955,- аңызда осылай 
айтылады.

Үшінші топтағы шежірешілерді бөліп қарастырамыз. 
С.Ісімақұлы Жалықбастың шығу тегін Кіші жүзбен байланыс-
тырады. Атамыз Мейрамсопы үйленгенде Өгіз бидің кіші келіні 
Күнбибі бірге ере келеді. Күнбибі шешемізге атасы Өгіз бидің 
рұқсаты бойынша, Мейрамсопы үйленгенде соңынан еріп келген 
емшекте Жалықбас деген Өгіз бидің немересі болады. Бұл 
айтылғандар ескіше Қарқаралы уезінің аймағында – Қаракесек 
руына сіңген деген аңыз барлығын айтады956.

Шежіреші Т.Майбас болса, атасы бөлек Жалықбас Қарқабат 
ұранын ел ұраны етіп алуының себебін Қаракесектің құрамдас 
бөлігі болғандықтан деп түсіндіреді957. Шежіреші Т.Еңсебаев 
Қаракесек рулар бірлестігі, оған Болатқожа, Жалықбас, Қамбар, 
Шұбыртпалы кіретіндігін айтады958. М.Сәрсекеев Қаракесек 
шежіресін жазу барысында Жалықбас Мейрамсопының Әсем 
немесе Әсиман деген әйелінен тараған ұрпақ деп көрсетіпті959. 
Жалықбастың шығу тегі жайындағы аңыз нұсқаларға, 
шежірешілердің пікірлеріне қарасаңыз, бір-біріне қайшы келетін 
тұстары өте көп екендігін аңғару қиын емес. Бұл нұсқалардың 
қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін ажыратып, баға беру үлкен 
жауапкершілік жүктейді. Сондықтан біз, сіздердің назарлары-
ңызға барлық нұсқаларды ұсынып қана қоямыз. Төрелігін 
өздеріңіз айта жатарсыздар деген оймен Жалықбас ұрпақта-
рының шежіресін тарқатуға кірісеміз.

Жалықбас шежіресін тарқату барысында басты дерек көздері 
ретінде Ә.Бөкейханов пен М.Сәрсекеев нұсқалары басшылықа 
алынды.

Шежірешілер Жалықбастан тараған ру бөлімдерін әрқилы 
таратады. Ә.Бөкейханов, Жалықбас руы үш бөлімнен – Түгел, Рай, 

955 Әрінұлы А. Атақоныс – Арқадағы, шежірелі Қарқаралы. – 27-б.
956 Ісімақұлы С. Шежіре. Мына кітапта: Ақжолтай Ағыбай батыр. -179-б.
957 Майбас Т. Керней шежіресі. – 13-б.
958 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 43-б.
959 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 22-б.
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Келденге бөлінеді деп қарастырады. Т.Еңсебаев өз нұсқасында 
Жалықбастың тұңғышы Түгел, ортаншысы – Рай, кіші баласы 
Келден деп нақтылай түседі960. М.Сәрсекеев бұл үшеуінің жанына 
Алыпқаш пен Келеліні қосып, бес ру бөліміне жіктелетіндігін, 
алайда Алыпқаш пен Келелі екеуінің артында ұрпақ қалмағандығын 
айтады961. А.Әрінұлы нұсқасында Жалықбас руы Шынқожа, 
Түгел, Күнтуар, Жолымбет бөлімдеріне жіктеген. Бұл нұсқада 
айтылған Күнтуар мен Жолымбет Жалықбастың кейінгі ұрпақтары 
болып табылады. Сондықтан біз, А.Әрінұлының нұсқасын қате 
деп есептейміз. Қалған нұсқаларды салыстыра, талдай отырып, 
Ә.Бөкейханов ұсынған алғашқы нұсқаны дұрыс деп таптық. 
Сонымен Жалықбас ру бөлімі – Түгел, Тай, Келден атты үш бөлімге 
жіктеледі.

Түгел ру бөлімін Ә.Бөкейханов Сары, Барамық, Байдалы 
атты үш бөлім бөліп қарастырса, М.Сәрсекеев Сарыны қоспай, 
Барамық, Байдалы бөлімшелеріне жіктеген962. Екі нұсқаны бір-
бірімен салыстыра отырып, Түгел ру бөлімі Боранық және 
Байдалы бөлімшелеріне бөлінетіндігін анықтадық. Барамық 
бөлімшесі Күнтуар, Баубек тармақтары болып екіге бөлінеді963. 
Күнтуардан жалғыз ұрпақ Оразгелді тараған. Оразгелді 
Қалманбет, Жалманбет ру әулеттеріне тарамдалады. Баубек 
бөлімшесін М.Сәрсекеев екі аталыққа – Тоқтамыс, Жақсыгүнге 
жіктеген. Тоқтамыс аталығынан жалғыз ұрпақ Бұқар тараған. 
Бұқар – Кенжеқара, Тоғызбай, Төлеген, Малқара, Есқара ру 
әулеттеріне тарамдалады964.

Жақсыкүн аталығы – Сатай, Шотай, Бегімбет, Сүйіндік, 
Қарағай, Жолан ру әулеттері болып тармақталады965.

960 Еңсебаев Т.А. Қанжығалы шежіресі. – 44-б.
961 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 224-б.
962 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
108-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 224-б.

963 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 108-б.

964 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 229-б.
965 Сонда, – 231-б.
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    Жалықбас

  Түгел   Рай   Келден

 Барамық    Бұйдалы

 Күнтуар     Баубек

 Оразгелді   Тоқтамыс Жақсыгүн

Қалманбет Жолманбет  Бұқар  Сатай     
       Шотай
     Сейтен    Бегімбет  
     Тоғызбай   Сүйіндік
     Кенжеқара    Қарағай 
     Төлеген    Жолан
     Малқара   
     Есқара

Бұйдалы бөлімшесінен жалғыз ұрпақ Құрман тарайды. 
Ә.Бөкейханов нұсқасында Құрманнан жалғыз Аман өрбиді 
делінсе, М.Сәрсекеев Аманның жанына Сарыны қосып, екі 
тармаққа бөліп қарастырыпты966. Біз де соңғы нұсқаны құп көріп, 
Құрманнан Аман және Сары тармағы бөлінген дейміз. Аман 
тармағы Теке, Асан, Боқан аталықтарына жіктеледі. Теке аталығы 
Жанкісі, Алыбай ру әулеттеріне бөлінеді967. Асан аталығынан 
жалғыз Өмір тарайды. Боқан аталығынан Ә.Бөкейханов 
Айтуған, Сексенбай, Байдәулет, Тоқсан ру әулеттерін таратса968, 
М.Сәрсекеев бұл төртеуінің жанына Арыстанбай, Ниязқұлды 
қосып, алты ру әулетіне бөледі969. Біз екінші нұсқа біріншісін 
толықтырған деп санап, соңғы нұсқасын қолдадық.

Сары тармағынан тараған Ботпаннан Бәйтен, Құл ру әулеттері 
өсіп-өнген.

966 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 224-б.
967 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 
108-б.; Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 241-б.

968 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Родословные схемы киргиз Каркаралинского уезда. – 108-б.

969 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 241-б.
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Жалықбас

Түгел

Бұйдалы

Құрман

 Аман       Сары

Теке  Асан  Боқан    Ботпан

Теке Жанкісі  Өмір Тоқсанбай         Бәйтен            Құл
    Сексенбай 
    Ниязғұл
    Арыстанбай
    Айтуған
    Байдәулет

    
Жалықбас ру бөлімін құрайтын Рай және Келден ру 

бөлімдерінің шежірелік нұсқасын М.Сәрсекеевтен басқа 
авторлардан кездестіре алмадық. Бұл нұсқаның авторы 
М.Сәрсекеев Рай және Келден ру бөлімдерінен бертінгі 
ұрпақтарының шежіресін тарқатқан. Екі арада қаншама буын 
шежірелік кестеден түсіп қалған. Сондықтан да біз бұл екі ру 
бөлімінің шежіресін тарқатпауды ұйғардық. Уақыт өте келе 
жаңа нұсқалар табылып жатса, толықтырылып басылар деген 
ойдамыз.

Осымен біз, Жалықбас ұрпақтарының шежіресін аяқтап, 
жоғарыда есімі аталған Түгел ру бөлімінің, өткен ғасырдың бас 
кезіндегі орналасуын және сол кезде ел басқарған ауыл ақсақалдары 
жайлы қысқаша тоқтала кеткенді жөн көрдік.

Статистикалық зерттеу мәліметтері бойынша, Жалықбас руы 
өткен ғасырдың басында Семей облысы, Қарқаралы уезі, Бөрші 
болысына шоғырланған. Азғантай бір бөлігі Абыралы болысының 
8-әкімшілігіне қарасты ауылдарда орналасқандығын статистикалық 
мәліметтер көрсетіп отыр.

Абыралы болысында қоныстанған Жалықбас үмбетінен шыққан 
ауыл ақсақалдарының бір-екеуін атап өтейік. 8-әкімшілігіне 
қарасты 1-шаруашылық ауылда Қойсоймасұлы Сүлеймен ауыл 
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ақсақалы болған970. Сүлеймен ақсақал Жалманбет ру әулетінен 
тараған алтыншы ұрпақ. Шежірелік таралымы: Сүлеймен – 
Қойсоймас – Боран – Қатпа – Майгөз – Қошқар – Жалманбет971.

Қойсоймастың бауыры Тайсоймастың үлкен ұлы Сары 
3-шаруашылық ауылында, екінші баласы Оспан 9-шаруашылық 
ауылында ауыл ақсақалы қызметін атқарады972.

Бөрлі болысы 1 әкімшілігіне қарасты 13-, 18-, 19-, 20-, 24-
шаруашылық ауылдарында Боқан аталығынан тараған ұрпақтар 
ауыл ақсақалдары ретінде аталады.

Атап айтқанда, 18-шаруашылық ауылдың ақсақалы ретінде 
Күзембай көрсетіліпті973. Күзембай болса, Боқаннан таралатын 
Ниязғұл әулетінен шыққан Қотырдың баласы Жанастан туылған974. 
1-әкімшілігіне қарасты 48-шаруашылық ауылда бірыңғай Боқан 
аталығынан өсіп-өнген ұрпақтар қоныстанып, жалпы саны – 647 
жанға жеткен.

Бөрлі болысының 2-әкімшілігіне қарасты шаруашылық 
ауылдарының саны – 31. Статистикалық зерттеу мәліметтері бұл 
ауылдарда Теке аталығынан тараған ұрпақтардың қоныстанғанын, 
олардың жалпы саны – 920-ға жеткенін көрсетіп отыр975.

Үшінші әкімшілігіне қарасты 51-шаруашылық ауылда тұратын 
кісілердің жиынтығы 826-ға жетіп, мұнда негізінен Бұйдалы және 
Барамық бөлімшелері аралас қоныстанған.

Бөрлі болысы 5-,6-әкімшілігіне қарасты шаруашылық 
ауылдарда Барамық бөлімшесінің ұрпақтары бірыңғай 
қоныстанған. Жалпы жиынтық саны – 1640 адамға жеткенін 
статистикалық мәліметтер көрсетіп отыр. 7-әкімшілігіне қарасты 
ауылдарда Барамық, Бұйдалы бөлімшесінің ұрпақтары өзара 
араласа қоныстанған. Жалпы жиынтық саны – 457 адамды құраған 

970 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-
ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. – 342-б.

971 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 238-б.
972 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. – 342-б.

973 Сонда, – 342-б.
974 Сәрсекеев М. Тарақты және Қаракесек шежіресі. – 252-б.
975 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработан-

ные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 
Каркаралинский уезд. Поаульные таблицы статических сведений. – 370-374-б.
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Абыралы болысындағы Жалықбас үмбеттерін, Бөрлі болысымен 
қоса есептегенде, Жалықбас руы Түгел бөлімі ұрпақтарының 
жалпы саны – 4790 адамға жетіпті.

Жалықбас руының шежіресін аяқтай отырып, төмендегідей 
қорытынды жасаймыз.

Жалықбас руы Қаракесек рулар бірлестігін құрайтын рулар-
дың бірі екендігі дәлелденді. Өкінішке орай, Жалықбастың шығу 
тегі туралы деректерде қарама-қайшылықтың көп болуы себепті, 
бұл мәселе жауапсыз қалды.

Дегенмен Жалықбас руының шығу-тегі жөнінде жазылған 
шежірелік нұсқалардың барлығы бір жүйеге келтіріліп, 
топтастырылды. Жалықбас ұрпақтарының шежірелік таралымы 
жүйеленіп, ғылыми негізі жасалынды. Кейбір ру бөлімдерінен 
шыққан ауыл ақсақалдарын статистикалық зерттеу материалдарына 
сүйене отырып, атап көрсете алдық.

Сонымен қатар ХХ ғ. бас кезіндегі Жалықбас руының қай 
жерлерге орналасқандығын, саны қаншаға жеткені көрсетілді. 
Жасалған жұмыстар кейбір адамдардың кәдесіне жарап жатса, 
алға қойған мақсаттарымыздың бірі орындалған деп есептейміз. 
Жалықбас ұрпақтарының шежіресін тарқату барысында 
қателіктерден толық арылдық деп айта алмаймыз.



ҚОСЫМША
МАТЕРИАЛДАР
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Ағыбай

Кенесары – Наурызбайдың көтерілісіне қатынасып, барлық 
жорығында бірге болған батырлар көп. Солардың ішінде ел 
аузынан жиналған әңгімелерде және белгілі  тарихи жырларда 
аттары аталып, аздап болсын, ерлігі, мінезі сипатталып отыратын: 
Ағыбай, Бұқарбай, Иман, Шәкір, Жауке, Төлебай, Жанайдар, 
Бұғыбай батырлар. 

Кенесары тобындағы батырлардың ішінде арнаулы жыр, 
әңгіменің қаһарманы болып, ел қиялында ертегідегі батыр 
бейнесінде көбірек жырланатын – Шұбыртпалы руынан шыққан 
Ағыбай батыр. “Наурызбай – Қаншайым” жырында Ағыбай – жол, 
жөн көрген аға батыр, Наурызбайға ақылшы серік болады. 

Оқиға, әңгімесі жағынан қызықты, 1935 жылы жазылып алынған 
“Ер Ағыбай” атты жырдың қысқаша мазмұны: Бір күні Ағыбайға бір 
адам келіп: “Күншығыста сұлу, жүйрік жорғалары бар бір ел бар”, 
– деп мақтайды. Ағыбай: “Сол жүйріктерден тұқым әкелемін”, – 
деп, қасына жеті жолдас ертіп, күншығыстағы елге аттанып кетеді. 
Бірнеше күн жол жүріп, жапан түзде Қызылқайнар, Тектұрмас 
бұлағына келіп түнеп жатқанда ақ сұр атты бір жас батыр іздеп 
келіп, Ағыбайға сәлем беріп амандасады да, бір ұйықтап алып, 
кім екенін айтпай, қайыра келген жағына жортып жүре береді. 
Ағыбай: “Мұның өзі тегін адам емес, сырын білмей қайту – маған 
өлім”, – деп, артынан еріп жүре береді. Жас жігіт Ағыбайға тіл 
қатпайды. Бірнеше күн жол жүріп, жолда жас жігіт құланды құрық 
салып ұстайды. Құланды қатар қуғанда, Ағыбай оның шаңына да 
ілеспейді. Қамысты өзен бойында жігіт жолбарысты шоқпармен 
бір ұрып өлтіреді. Ағыбай жігіттің қайратына, атының жүйріктігіне 
таң қалып, көңіліне қауіп те келеді. Жүріп отырып, екеуі бір ауылға 
келіп, оңаша тұрған ақ боз үйдің жанында жігіт Ағыбайға: “Мен 
үйде жазым болсам, Ақсұр атпен құтыларсың”, – дейді. Жігіт 
үйге кіріп кеткеннен кейін ақ орда шықырлап шыр айналады. 
Жігіт екі қолы қан болып шыға келеді. Сонан жылап қарсы алған 
келіншектің үйіне барып түсіп, Ағыбайды “Ақжолтайым” деп, 
қатты құрметтейді, өзінің кім екенін, сырын сөйлеп кетеді. Жігіт 
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бір байдың батыр ұлы екен. Әкесінің қарындасынан туған жиен 
ағасы мұнан да асқан батыр, қаһарлы болып, мұның барлық мал 
– жанын, ең аяғы қатынын да тартып алып, өзін өлтірмек болған 
жерде қашып кеткен екен. Түсінде өлген әкесі: “Осылай қарай 
Ақжолтай Ағыбай келе жатыр. Соны іздеп тауып, жолдас етіп алып, 
жауыңды мұқат”, – деп өсиет айтқан екен. Сонан кейін Ағыбайды 
іздеп тауып, “Шын батыр болса, өзі ерер”, – деп, бірнеше күн 
сырын айтпағандығы сол екен. Ағыбайды ертіп келіп, ұйықтап 
жатқан жауыз ағасын қанжармен жарып өлтіреді. Ағыбайдың іздеп 
шыққан күншығыстағы тұлпарлары осы жігіттің жер дүниені алып 
жатқан жылқылары екен. “Осыдан керегіңше ал”, – десе, Ағыбай 
тек тоғыз құла ат таңдап алып қайтады. Оның біреуі  Ақауыз ат 
екен. Оны Наурызбайға сыйлайды. Жыр осымен аяқталады. Жыр 
оқиға құрылысы, суреттеу  әдісі жағынан қызықты. Ертедегі 
романтикалық сарын бар. Бір оқиға кезеңінен екінші уақиға кезеңі 
қызық  болып, үнемі бір жұмбақ сырды ішіне түйгізіп, “Бұл кім 
екен”, “Қайтер екен”, – дегізіп, тыңдаушыны ертіп отырады. Онан 
соң жапан дала, қорқыныш, Тектұрмас сияқты  жартасты бұлақ 
басы, жолбарыс жорытқан қалың қамысты өзен жағасы, жас жігіттің 
бірінен-бірі басым түскен оқыс ерлігі, бір ауыз сөз айтпастан, 
жортып жүре беруі – бәрі жырдың сюжет, композициясындағы  
бірыңғай жымдасып келген көркемдік  шеберлікті көрсетеді. 
Жырда Ағыбайдың,  жас батырдың, жиен батырдың, Ақауыз аттың 
даралық сипаттары  да әдемі беріледі. 

Ағыбайдың батырлық бейнесін көрсету үшін оған қарама-қарсы 
шеңдестіру әдісін жас батырдың бейнесін салыстырып отырады. 
Ал, жас батырды жиен батырмен салыстырады. Ағыбайдың ерлік, 
батырлық бейнесін берумен жырдың тарихи – әлеуметтік идеясы 
да айқын көрінеді. 

Атақты Ер Ағыбай Шұбыртпалы, 
Екеу ме сол күндегі ердің жаны?
Ағыбай, Қошқарбай мен ер Бұқарбай –
Атақты батыры сол Кене ханның. 
Мал үшін бұлар сайран құрған емес, 
Салғаны жанды ортаға – елдің қамы, – деп Кенесарыға 
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ерген ерлерге “ел қамқоры” деп баға береді. Ағыбайдың жүйрік 
тұлпар аттануы да көтеріліс заманының тілек – мақсатынан туған. 
Жырда: 

Астыңда бусандырып мінген атын, 
Тастамай батырлықтың салтанатын, – деп, Ағыбайды  

басқа  жолдастарынан даралап, сырт келбетін әсемдеп суреттейді. 
Ағыбай бұл жырда  соғыспайды,  не бір ерекше қайрат көрсетпейді. 
Бірақ оның  аруағы басым, соншалық қорқынышты жағдайда 
ол намыстанып, қайраттанып, сыры  жұмбақ батырға еріп жүре 
береді: 

Ағыбай айтты: “Мынау не қылған жан?
Мен мұның мінезіне қаламын таң. 
Мынаның жайын білмей, үйге барсам, 
Өлімнен өлген артық, үйге барсам” – дейді. 

“Мұндайдың талайын көріп ем, жайын білмей қалғанымша, 
бірге еріп өлейін”, – деп аттанып кетеді. Бұл – өлімнен 
қорықпайтын, нағыз  қауіпті жауды іздеп барып, табатын жүректі  
батырдың тұлғасы. Ағыбайды жолдас қылғандықтан, жас батыр 
да бұрын қарасын көруге қорқатын жиен ағасын өлтіреді. Және 
өзінің еліне: “Жауымнан кегімді әперген – мынау Ағыбай батыр”, 
– деп таныстырады. Наурызбайдың басқа  жорықтарында да 
Ағыбайды ертіп жүрсе, жолы болады екен. “Жасауыл қырған” 
әңгімесін айтушылар Наурызбайдың жолдастары қырғынға 
ұшырауы: “Қасында Ағыбайдың жоқтығынан болды”, – дейді. 
Жас батыр, өзінің күші артық болса да, Ағыбайды өзіне ие тұтады, 
батырлығымның кілті Ағыбайдан деп сенеді. Бұл да Ағыбайдың 
батырлық бейнесін өсіре түседі. Әрине ел қиялы біреуді өсіруге 
келгенде, ескілікті сенім көзімен қарай, батырды тым аспандату 
үшін оның бойына “киелі”, “аруақты”, “жолы болғыш” деген 
шындықтан сырт қасиет, мінездерді үйіп төгеді. Ағыбай мен жас 
батырға қарсы қойылған жағымсыз бейнедегі  жиен батыр. Бұл – 
жалғыз жас батырды ғана емес, бүкіл бір тайпа елді қатты  қысымға 
салған аса бір қатал, жауыз адам. 

Сұм залым еңіреткен баяғыда, 
Шіріткен жан біткенді таяғына. 
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Жиенді өлтіргеннен кейін, дұшпаннан құтылған соң есен-аман 
жұрт қуанып, Ағыбайға алғыс айтады. Жиен батыр бүкіл елді бір 
шыбықпен айдап, құлы қылып ұстаудың үстіне, інісіне  де адам 
көрмеген қорлық көрсетеді. 

Жиеннің діні  қатты қара тастан, 
Адамға қайыры жоқ, бала жастан. 
Бетіне ешбір адам қарамайтын
Мейлінше батыр болды жаннан асқан, – дейді. 

Жас жігіттің мал-мүлкін, қатынын тартып алып, өзін өлтірер 
шаққа жеткенде, міне, Ағыбайдың жолдас болуы себебімен елі, 
жұрты, өз басы азат болады. Елге, елдің адал еріне қорлық көрсеткен 
жиен батырды өлтіру, сөйтіп, зұлымдық күшті жеңу жырдың 
идеялық сырын аша түседі. Жырдың ақырында  Наурызбайға 
сыйлайтын Ақауыз аттың сипатын береді: 

Сол кезде бұл тұлпардың төрт-бес жасы, 
Қырым ет жоқ кесер басы. 
Қақпан бел, қамыс құлақ, белдемелі, 
Ағаштай, бүгіледі қабырғасы. 
Төрт елі қабырғасы енді, жалпақ, 
Шіреген шақпақ еті, бұты талтақ. 
Үстіне кісі мінсе, қоразданып, 
Қарайды жан-жағына жалтақ-жалтақ
Шапқанда, қанды көбік алдын жауып, 
Қояды, басын тартсаң, шайқап-шайқан. 
Шапқанда құс секілді көрінеді, 
Алдынан анық қарап, тұрсаң байқап. 
Өзге аттан, жүріп кетсе, адымы алыс, 
Қанаты қабырғада кереқарыс, 
Екпіні, пысқырғанда, үй жыққандай
Танауың десең болар “бейне талыс” – дейді. 

Бұл – батырлар жырындағы қиялмен суреттелген тұлпар емес,  
нағыз өмірде қолмен ұстап, көзбен көрген Абай суреттегендей,  
шын жүйрік аттың сипаты. Бірақ жыр  романтикалы, қызық 
оқиғалы болғандықтан, Ақауызды  біраз әсірелеп, “қанат бітіртіп”, 
құсқа ұқсатып, “екпінін үй жыққандай” күшті  етіп береді. 
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Ағыбай туралы басқа да толып жатқан ертегі  әңгімелер көп. Ондай 
әңгімелерде  Ағыбайды аю, жолбарысқа кездестіреді, қалмақпен 
соғыстырады, бәрінде де Ағыбайды ер етіп әңгімелейді. 

Мұндай ертектердің бәрінде Ағыбайдың ерлігі, батырлығы 
тарихи жыр шеңберінен асып, аңызды (легендалы) әңгімеге, ертегі 
сарынымен бейнеленіп отырады. Ағыбайдың қорыққанының 
өзінде үлкен ерліктің тұлғасы елестейді. Ағыбай  туралы әңгіменің 
жалғасы оның баласы Аманжол жайында айтылып кетеді. 

 Кенесары  батырларының ішінде ел қиялы көбірек әлпештеп, 
ардақтап айтқан Наурызбай мен Ағыбай. – Ағыбай туралы 
әңгімелердің қандайы болсын, Кенесары – Наурызбай заманының 
тарихи күрес бейнесін айқын елестетіп отырады. Сондықтан 
Ағыбай туралы  жырлар Кенесары – Наурызбай  жайындағы  
тарихи жырлар тобына жатады. 

Ағыбай батыр
(халық жыры)

Атақты ер Ағыбай шұбыртпалы, 
Белгілі сарбаздарын шұбыртқаны. 
Ағыбай, Қошқарбай мен ер Бұқарбай, –
Бұларды соңына ерткен Кене ханы. 

Мал үшін бұлар ерлік құрған емес, 
Салғаны жанды ортаға-елдің қамы. 
Солардың біреуінен сөз бастаймын, 
Әлеумет құлақ салса бұған тағы. 

Жау шабу мирас қалған Абылайдан, 
Бұл әдет Кенесары, Наурызбайдан. 
Кененің жауға шапқан бас батыры,
Бастайын аз әңгіме Ағыбайдан. 

Батыры Кенекеңнің өңшең саңлақ, 
Әр елден жүйрік атты алған таңдап. 
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Арқаның алпыс тарау бойын өрлеп, 
Жақсы атпен жігіттері жүрді алшаңдап. 

Дұшпанға анталаған ұстатпады, 
Кенекең талай шапты, бір талмады. 
Аруақты Кенесары, Наурызбайға, 
Жортқанда, қарсы  келіп жан батпады. 

Ағыбай-аға батыр, үлкен жасы, 
Жөн айтар Кенекеңнің замандасы. 
“Қай жерде жақсы ат болса, жи, – деп еді, –
Барады бастан асып жау айласы”. 

Жігітін жаман атқа мінгізбеген, 
Кенекең алты алаштан ат іздеген. 
Аттанып бір жорыққа Ағыбайы, 
Ат іздеп жасақ үшін, күн-түн кезген. 

“Сұйық жал, қамыс мойын, күміс құйрық, 
Кең танау, омыраулы, тіп-тік иық. 
Бір ел бар, – деп естіді, – күншығыста, 
Жылқысы аса сұлу, мінсіз жүйрік”. 

Бір адам Ағыбайға мақтайды кеп:
“Жорғасы судай желіп, шаппайды”, – деп.
Біреу емес, мақтады бір қатар жан:
“Биесі жабы тұқым таппайды”, – деп. 

Ағыбай ыңғайланды: “Барайын,-деп, 
Сол елді, болса да, алыс табайын, - деп. 
Аттанып, сәурік пенен байтал әкеп, 
Жүйріктен өсім-тұқым алайын”, - деп. 

Ағыбай бұл сапарға ыңғайланды, 
Қасына  жеті жігіт жолдас алды. 
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“Жүйріктен өсім тұқым  алайын”, – деп, 
Бет қойып күншығысқа кете барды. 

Сол кезде ер ортасы келген жасқа, 
Жан-жаққа сапар жүрген бұдан басқа. 
Аз жүрді, көп жүрді ме, белгісі жоқ, 
Келіпті Қызылқайнар, Тектұрмасқа. 

Тектұрмас, самал, салқын, бұлағы бар, 
Атарлық арқар, бөкен, құланы бар. 
Жолаушы, жолшы керуен қонатұғын,
Түбінде Қызылқайнар бұлағы бар. 
 
Жігіттер, тыңдасаңыз, мінеки кеп, 
Келетін бұл бұлаққа жолшы да көп. 
Келіп-кетер адамы көп болған соң, 
Қойыпты “Қызылқайнар, Тектұрмас” деп. 

Келеді ер Ағыбай өрге салып, 
Қорықсын адамзаттан бұлар не қып?
Ұмтыла түн ішінде жүрді бұлар, 
“Қарауылды аламыз, – деп, – ерте барып”. 

Астында бусандырып мінген атын, 
Тастамай батырлықтың салтанатын. 
Ат қаңтарып, суытып жата кетті, 
Келіп Қызылқайнарға таңға жақын. 

Оянды, таң атқан соң, көзін ашып, 
Жатсын ба жамандарша ұйқы басып. 
Басына  қарауылдың Таңбай шықты, 
Өзгесі  ыстық қылды, бақыр асып. 

Жолдастар ыстық қылды, асып бақыр, 
Отырды  от басында  өзге батыр. 
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Ер Таңбай  қарауылға қарап тұрса, 
Елсізден бір атты адам келе жатыр. 

Аттыны келе жатқан Таңбай көрді, 
Таңырқап: “Не қылған жан мынау?” – деді. 
“Елсізден бір атты адам келеді” – деп, 
Ойдағы  Ағыбайға хабар берді. 
Батыр айтты: “Келе ме  бері  таман?
Кетті ме жын көрініп әлде саған?
Елсізде  жапа-жалғыз келе жатқан, 
Япырай, оның өзі неткен адам?

Осы  жер ел жоқ, күн жоқ жапан дала, 
Тектұрмас сан біздейге болған пана. 
Бет бұрмай, осы араға келе ме екен?
Шық тағы қарауылға, қайыра қара”. 

Ер Таңбай қарауылға қайта барды, 
Жалғызға келе жатқан көзін салды. 
Келді де, Ағыбайға хабар айтты: 
“Осы жерге тұп-тура келіп қалды. 

Келді, – деп, – осы жерге”, – хабар айтты, 
Бұларды “Не еткен жан?” – деп, таңырқатты. 
Қолында ырғай, шоқпар сойылы бар, 
Кезеңнен шыға келді ақ сұр атты. 

Айтқанша, ақ сұр атпен шыға келді, 
Өрімдей жап-жас жігіт бұлар көрді. 
Жіңішке, ұзын бойлы, тіп-тік, сида, 
Отырған батырларға сәлем берді. 

Иіліп сәлем берді бұларға кеп, 
Тұлғасын Ағыбай да ұнатты бек. 
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Қасына келіп, танығандай амандасты: 
“Есенсіз бе, ер Ағыбай, ағаке?” – деп. 

Сөйлесе сөйлер сөзге сондай епті, 
Айтқан жоқ мұнан басқа бір сөз тіпті. 
Түсіп, атын басына  іле тастап, 
Жеңін жастық қылды да,  жата кетті. 

Етегін төсек қылып, қалды ұйықтап, 
Именіп, бұлар қорқып, қалды тоқтап. 
Қорқады бір кісіден сегіз батыр, 
Ерлігін елден арнап шыққан баптап. 

Ағыбай ойлап отыр әрбір ойды, 
Жіңішке бала жігіт, сида бойлы. 
Өздері асқан етін жеді-дағы, 
Тағы да оған дәмді істеп қойды. 

Ұйқысы, түрегелді, әбден қанып, 
Бұлақтан дәрет алды, түзге барып. 
Бір ауыз жөн сұраған жауабы жоқ, 
Алдына асқан дәмін берді салып. 

Отырып дәмін ішті, асып-саспай, 
Бұрылып, басқа жаққа қадам баспай. 
Бұларға қарамады мойнын бұрып, 
Батырлар бір сөз айтпай  қалды отырып. 
Бір ауыз тым болмаса  қош деместен, 
Әлгі келген жағына кетті  жүріп. 

Ағыбай айтты: “Мынау не қылған жан?
Мен мұның мінезіне қаламын таң. 
Мынаның жайын білмей, үйге барсам, 
Өлімнен артық маған үлкен арман”. 
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Атына бұ да мінді: “Барайын, – деп. –
Мұндайдың көріп едім талайын, – деп. –
Мынаның жайын білмей, бос қалғанша, 
Қасына еріп өліп қалайын” – деп. 

Атына мінді Ағыбай, қайрат етіп, 
Қарамай әлгі жігіт қалды кетіп. 
Аяңдап кетіп бара жатыр екен, 
Артынан қуа шауып келді жетіп. 
Бұларға жалғыз жігіт болады кез, 
Жан емес жолдас болған сыр мінездес. 
“Жарайды, Ағыбай аға, қош келіпсіз”, –
Деді де, жүріп кетті, айтпай бір сөз. 

Келеді екі батыр,  жан батпайды, 
Қарысып, бірін бірі ұнатпайды. 
Елсізде жолдас болған екі батыр, 
Екеуі бір-біріне тіл қатпайды. 

Астыңда қинамайды мінген атын, 
Тастамас батырлықтың салтанатын. 
Алдынан екеуінің жусап тұрған
Бір құлан тұра қашты кешке жақын. 

Құланды екі батыр қуып кетті, 
Атына қамшы басып, екпіндетті. 
Ағыбай тозаңына ере алмады, 
Ұзатпай жас батырың барып жетті. 

Құланға құрық салды ағындатып, 
Секіргенде, қайыра қалды тартып. 
Ауыз омыртқа үзіліп салмағымен, 
Жығылып қара жерде  қалды жатып. 
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Бала айтты: “Ағыбайым, тез түсе қал, 
Арам өліп кетпесін, бауыздай сал. 
Айнала  қабырғадан іре- дағы, 
Өзге етін керек қылмай, қазысын ал”. 

Қазысын алды- дағы, жүре берді, 
Кеш батып, бір бұлаққа бұлар келді. 
Атынан түсті- дағы әлгі бала, 
Даладан етегімен тезек терді. 

Ағыбай  о да қарап тұрсын не қып?
Қам қылды, дәм істерлік түрін танып. 
Реттеп бағанағы тамақтарын, 
О - дағы  бақыр асты, шақпақ шағып. 

Ыстығын істеп ішті  күн батқанша, 
Ат суып, демін алды ел жатқанша. 
Аттарын мықтап тұсап қоя беріп, 
Екеуі  қалады  ұйықтап таң атқанша. 

Таң атып, тағы  жүрді  екі батыр, 
Еш нәрсе ойламады, болып қапыл. 
Қамысы шытырмандай жөнсіз қалың
Жағалап бір өзенді келе  жатыр. 

Барар жер мағлұм емес, бұларға алыс. 
Толқиды сумен бірге  қалың қамыс. 
Жағалап сол өзенді келе жатса, 
Ақырып түрегелді бір жолбарыс. 

Ағыбай сескенеді, шошып қалып. 
Айнымай әлгі бала тұра қалып, 
Ышқынып, қарсы келіп шапшығанда, 
Шоқпармен сыңар қолдап қалды салып. 
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Шоқпармен жолбарысты бір-ақ қақты. 
Бір ұрғанда-ақ өлген иттей домалатты. 
Екі  көз екпінімен шығып кетіп, 
Жығылып шекесімен жерді  қапты. 

Сескенді  ер Ағыбай, мұны  көріп, 
Бұлар атынан түскенше, қалған өліп. 
“Айнала қабырғадан іре -дағы, 
Ал, - деді, - бауыр жүнін екі бөліп”. 
Ағыбай айтқанының қылды бәрін, 
Білмейді онан басқа не қыларын. 
Баланың қайратына  жан пар келмес, 
Батырдың, қорқып, көңлі болды жарым. 

Үкімі  бұл баланың сондай қатты. 
Жолдас  боп он шақты  күн, дәмін татты. 
Екеуі  кешке  шейін жүрді-дағы, 
Кеш батып, бір бұлаққа  тағы жатты. 

Ағыбай ұнатпайды бала түрін, 
Шыбықтай бала жігіт көзге көрім. 
Бұл күні  күндегідей көп жатқан жоқ, 
Ертерек  жүріп кетті  таңнан бұрын. 

Әңгіме, бұларда жоқ ойын-күлкі, 
Бұл түнде ұйықтаған жоқ тиышты ұйқы. 
Жағалап бір өзенді келе  жатса, 
Кездесті  қарсы алдынан қалың жылқы. 

Жолдасы  қасындағы, жері  де жат, 
Жас бала  жаннан асқан асыл болат. 
Жылқының бір ретті ортасында
Жайылған жүзден артық шабдар қасқа ат. 
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Бала  айтады: “Немене көрген күнім?
Болмаған сабаз едім ешбір мінім. 
Жануар, өңшең бірдей шалқасқалар, 
Менікі  болатұғын бар ма күнің?”

Ағыбай келе жатыр. Не біледі, 
Атына қамшы басып тебінеді. 
Ақты боз елең-алаң болған шақта
Алдынан бір қалың ел көрінеді. 

Ағыбай: “Түстім, - дейді, - қандай жолға?
Тәңірім-ай, сапарымды өзің онда”. 

Арасы екеуінің бір шақырымдай, 
Көрінді елден оқшау екі орда. 

Ертерек елді көрді батыр, 
Уайым ойламайды болып қапыл. 
Күрсініп ақ сұр атқа қамшы басып, 
Бет қойып  төменгі  үйге келе жатыр. 

Ағыбай  келе жатыр қасын жанап, 
Ергені-бала жігіт жаңа талап. 
Ішінен ақ орданың шықты- дағы, 
Бір әйел тура  жүрді  қарсы қарап. 

Алдынан әйел келді  жылап-еңіреп:
“Бейшара-ау, жалғыздықтан тарттың бейнет. 
“Көзіме енді көрінсе, өлтірем”, - деп, 
Қайрайды қатты тісін әлгі жендет. 

Бейшара, мұнда келіп, не көресің?
Жеткені  ажалыңның, енді өлесің. 
Жалғызым, ақіретте табысалық, 
Жалғаннан сапар шегіп жөнелесің”. 
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Бұл қатын бүй деп зарлап қалды  тұрып, 
Бала оған қарамайды  мойнын бұрып. 
Қатынның айтқан сөзін есіне алмай, 
Жоғарғы ақ ордаға кетті жүріп. 

Атынан түсе  қалды  анадай кеп, 
Кернеп тұр байқағанға ашуы кеп. 
Батырға осы арада бір сөз айтты: 
“Бар болса, бер, Ағыбай, қанжарың”, – деп. 

“Осы жерде тілектес боп сіз тұрыңыз, 
Кешікпей, аман болсам, шығармын тез. 

Егер де үйден шықпай  өліп кетсем, 
Бас сақтар  ақ сұр  атпен қам қылыңыз”. 

Соны айтып әлгі  бала қалды кетіп, 
Ойлайды: “Қалады екен, -деп, - әлде не етіп?”
Үйге бала кіргенде, қатты қорқып, 
Тер ақты Ағыбайдан, дір-дір етіп. 

Сөйтті де, ол да ойлайды болып қашпақ, 
Шошыған соң, жүректі  қайтіп баспақ?
Сыйынып тәуекелге тұрды -дағы, 
“Баланы кетемін, -деп, - қайтіп тастап?”

Тұрғаны  жанды  қиып осы жолға. 
“Ең әрісі- өлермін, - деп, - түссем қолға”
Бала үйге кірген соң, көп кешікпей, 
Шықырлап бір айналды  әлгі ақ орда. 

Ағыбай әр сапарда болған жолы, 
Тұрғыны сабырлық қып - қайрат молы. 
Аздан соң үйден бала  шыға келді, 
Қан болып қанжары мен екі қолы. 
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Бала айтты: “Отырмысың, Ағыбайым?
Менің көп айтылмаған сізге жайым. 
Жанға қас  дұшпанымнан құтқарды Алла, 
Отырмай, атыңа мін, Ақжолтайым”. 

Атқа мініп, төменгі үйге келді, 
Алдынан қатын шығып, зар еңірейді. 
Бейшара зар еңіреп жылап тұрып:
“Залымның халі қалай?” - дейді. 

“Сұм залым жұртты  жеңген баяғыда, 
Шіріткен жан біткенді таяғына. 

Ақжолтай Ағыбаймен жолдас болып, 
Түсірдім ішек-қарнын аяғына”. 

Бұл бала мұны айтады гүл-гүл жайнап, 
Жұрт жылап, қуанып жүр: “Я, Құдайлап”. 
“Төсек сал жолы құтты батырыма, 
Астын жұмсақ, жастығын жақсы жайлап”. 

Қуанып байғұс қатын, төсек салды, 
Біреуден біреу естіп хабар алды. 
Жұрт шулап, абыр-сабыр қуанып жүр, 
Төсекте ер Ағыбай  ұйықтап қалды. 

Ұйқы ұйықтап, тұрды  батыр кешке таман. 
Қуанған, көрсе, халық жақсы-жаман, 
Аллаға шүкірлік қып, қуанып жүр, 
Дұшпаннан құтылған соң есен-аман. 

Бұл елге рақым етті  бір құдайым, 
Көп айтып қуанышын, не қылайын? 
Ас ішіп, әңгімеге айналған соң, 
Сұрады енді Ағыбай бала жайын. 
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Бала айтты: “Ей, батырым, қара маған.
Жаман көп еш нәрсеге жарамаған. 
Жөн айтпай, дәл он бес күн жолдас болдым. 
Айтайын мен жөнімді  енді саған. 

Тыңдасаң, менің жайым бір үлкен кеп,
Кебімді  мен отырмын қозғайын деп. 
Бай екен менің әкем, өзі жалғыз, 
Дәулеті көп мейлінше, перзенті  жоқ. 

Әкемнің жалғыз болған ғазиз басы, 
Ағады, бала десе, көзден жасы. 

Өзінде бала да жоқ, бауыр да жоқ, 
Бар екен бір туысқан қарындасы. 
Бұл адам дәулеті  мол, болған мықты, 
Көрмеген туып қорлық жаннан тіпті. 
Жаралған жат жұрттыққа қарындасын
Бір елге, жасы жетіп, ұзатыпты. 

Әкеме жалғыздықтың сызы батты, 
Қайғыртып бас кемдігі, жабырқатты. 
Әкемнің әлгі ұзатқан қарындасы
Жүкті боп барған жерден, бір ұл тапты. 

Әкемнің дәулеті  мол, көңлі сынық, 
Қайғырған, бас кемдіктен болып мұңлық. 
“Балада қыздан туған қиық жоқ”, - деп, 
Жиенін алды асырап бала қылып. 

Әкемнің жиен жүрді баласы боп, 
Алып жүрек, арыстандай қуатты  бек. 
Жүкті  боп өз шешем де, мені тапты, 
Жиеннің жолы  құтты, ақжолтай боп. 
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Ешкімге тигізбейді жиен өзін, 
Малы көп жасырғандай жердің жүзін. 
Көп малдан сыймай жатқан айдап беріп, 
Жиенге әперіпті  бір бай қызын. 

Көп қылып енші берді және тағы, 
Қондырып бөлек ауыл қойған шағы. 
Бар шығар, ең кем болса, екі мыңдай-
Көп жылқы соныкі еді бағанағы. 

Бұл жиен мықты болды арыстан, 
Жері жоқ кейін қалған еш жарыстан. 
Қызы сұлу, орны онан да артық, 
Маған да қыз әперді  бір алыстан. 
Әкеміз сонан кейін дүние салды, 
Қисапсыз мал, артында екі ұл қалды. 
Қанша мал садақа қып, ат шаптырып, 
Қондырдық құтты орнына байғұс шалды. 

Адамға не істетпейді дәулет молдық?
Ойым жоқ көрем деген жаннан зорлық. 
Мен кенже, жиен-үлкен ағам болып, 
Сонымен біразырақ дәурен сүрдік. 

Жиеннің діні қатты қара тастан, 
Адамға қайыры жоқ бала жастан. 
Бетіне ешбір адам қарамайтын
Мейлінше батыр болды жаннан асқан. 

Бұл жиен батыр болды қайраты артып, 
Екпіні соққан желдей көкті шарпып. 
Қанағат өз малына бір де қылмай, 
Менің кеп бар малымды алды артып. 
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Жиеннен мен осындай  көрдім  қорлық, 
Қайратын жаратар ма тәңірім мол ғып?
Қолымды өз малыма бір батырмай, 
Есіктегі иттен жаман көрдім қорлық. 

Осындай  күйге түстім, сорым қалың, 
Болмады  бір басымда  ықтиярым. 
Еш адам: “Бұл теріс”, - деп сөз айтпайды. 
Себебі: жеңіп алған жанның бәрін. 

Қараңыз сұм жиеннің ақылына, 
Қайрымсыз қатал іске батылына. 
Қоймайды, малды алғанмен, қара басқыр, 
Қызықты менің тағы қатыныма. 

Сөйтті де, қатыныма қолын салды, 
Көнбесе, аласұрып, ашуланды. 
Қойнымнан жатқан жерде сүйретіп ап, 
Еріксіз үйіне апарып, жатып алды. 

Мен түстім осындайлық үлкен кепке, 
Жазылмас душарластым қайғы дертке. 
“Байына көңлі алаңдай береді”, - деп, 
Мені де ниет қыпты өлтірмекке. 

Қатыным бұл ойынан хабар берген, 
Пітінә, ит қайраты  мол, жұртты жеңген. 
Шыбын жан, мал мен жардан тәтті  болып, 
Бір түнде ақ сұр атпен қаштым елден. 

Бір түнде  ақ сұр атпен  кеттім қашып, 
“Қолға түссем, өлем”, - деп, жаман сасып. 
Жол жүріп бірнеше  күн тыным  алмай, 
Жапанда  жата кеттім, ұйқы басып. 
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Жапанға жат кеттім, қашып барып, 
Алладан медет сұрап, жылап, налып. 
Тыным алмай, аз ұйықтап кеткен екем, 
Түсімде  жетіп келді  әкем ғаріп. 

Түсімде жетіп келді әкем фақыр, 
“Ей, балам, бұл жерде ұйықтап, болма қапыл. 
Жанында жеті жігіт жолдасы бар, 
Ағыбай  Тектұрмасқа  келіп жатыр. 

Жүр, балам, осы араның жолыменен, 
Олар да жүріп келді түніменен. 
Ақжолтай жолы  құтты батыр еді, 
Жолдас бол, тез бар, балам, оныменен. 

Ағыбай  душарласса, болып несіп, 
Екеуің жолдас болсаң, желдей есіп, 
Қанжарын екі жүзді  қару қылсаң, 
Аласың дұшпаныңның басын кесіп”.

Қуанып сол түсімнен, түрегелдім, 
“Шын көрсет пазылыңды, тәңірім, - дедім,-
Әкемнің түсімдегі сөзін сынап, 
Ертерек жетейін”, - деп, атқа міндім. 

Әкемнің түсімдегі сөзін сынап, 
Ертерек жетейін деп атқа міндім.
Әкемнің түсімдегі сөзі шын боп, 
Отырған бұлақтағы сізді көрдім. 

Қуанып: “Құдай тілек берер, - дедім.-
Айтқаны әкем пақыр келер, - дедім.-
Сырымды бұған айтып ұқтырмайын. 
Артымнан, батыр болса, ерер”, - дедім. 
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Мен сізден қанжарды алдым, жаннан кешіп, 
Барсам, жатыр  ұйықтап, көңлі өсіп. 
Қанжарды қақ жүректен салдым - дағы, 
Сілтедім төмен қарай қарнына есіп. 

Қарнын қақ бөлді де, қанжар жарды, 
Шошынып, ұйқысынан сонда оянды. 
Шошынып, қару іздеп, қарбаң қағып, 
Менің кеп білегімнен ұстай алды. 

Ұстап ап, лақтыруға ыңғайланды, 
Ұстадым керегеден, қорқап жанды. 
Қолымнан жұлқылай келіп тартқан шақта
Теңселіп ақ орда үй шыр айналды. 

Орнынан тұрайын деп ұмтылғанда, 
Ішек-қарны аяғына түсе қалды. 
Ұстаған білегімнен қолы босап, 
Сылқ түсіп, өлімші боп кете барды.
Ей, батырым, осындай менің жайым, 
Құтқарды сұм  залымнан бір құдайым. 
Алдыңның  толысынша мал айдап кет, 
Бұл малды сенен аяп не қылайын?

Кәпірден жаман қорлық көргенім бек, 
Зарынан жұрт қорыққан уайым жеп. 
Көп жылқы бағанағы сол иттікі, 
Бір жақта менің жылқым онан да көп. 

Ақжолтай Ағыбайым-сенің атың, 
Жайылған жер жүзіне салтанатың. 
Ақ ордадан шығып келіп, зар еңіреген, 
Көргенің бағанағы біздің қатын”. 
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Сыр айтты бала бұған жайлап, 
Ағыбай көп отырды артын ойлап. 
Топтан тоғыз тұлпарды таңдап алды, 
Жылқының не қылмақшы бәрін айдап?

Біреуі сол тоғыздың - Ақауыз ат, 
Порымы жануардың жылқыдан жат. 
“Сауға!” - деп ер Наурызбай сұрап алды, 
Жүрісі сүйегі мен - бәрі де ұнап. 

Сол кезде бұл тұлпардың төрт-бес жасы, 
Дәл бір кез қырым ет жоқ кесер басы. 
Қақпан бел, қамыс құлақ, белдемелі, 
Ағаштың бөлігіндей қабырғасы. 

Төрт елі  қабырғасы, ені  жалпақ, 
Шіреген шақпақ етті, бұты талтақ. 
Үстіне  кісі мінсе, қоразданып, 
Қарайды жан-жағына жалтақ-жалтақ. 

Шапқанда, қанды  көбік алдын жауып, 
Қояды басын тартсаң, шайқап-шайқап. 
Сартылдап, шын қызғанда, құйысқаны, 
Лоқымас, жар, су келсе, онан тайқап. 
Шапқанда, құс секілді көрінеді, 
Алдынан оның қарап, тұрсаң байқап. 

Өзге аттан жүріп кетсе, адымы алыс, 
Қанаты қабырғада кере қарыс. 
Екпіні, пысқырғанда, үй жыққандай, 
Танауын десең  болар бейне талыс. 

Кез келген иесіне Ақауыз ат, 
Арқада ер Наурызбай жүрді алшақтап. 
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Ежелгі ата-баба кегі үшін
Жортатын Абылайдап ұранын сап. 

Жортқанда Ақауызды  аңқылдатып, 
Қолында  ақ семсерін жарқылдатып. 
Зәресін алған талай сұм дұшпанның, 
Асықтай өшіккенді аспанға атып. 

Ақауыз Наурызбайдың серігі еді, 
Сауға қып ер Ағыбай беріп еді. 
Астында  Ақауыз жүрген шақта
Ер Науан жеңілмейтін берік еді. 

Ақауыз жан оғынан мерт болыпты, 
Жанына ер Науанның шер толыпты. 
Қапыда жаман атпен қолға түсіп, 
Қырғыз ұстап, ер Науан сонда өліпті. 

Бұл сөзді  оқып ем жазған хаттан, 
Тексерттім өзгерістеп  табиғаттан. 
Өтірік ертек сөзді  өлең қылып, 
Ақын көп бет алдына еткен мақтан. 

Әлеумет, бұл сөз анық, ертегі емес, 
Таралған  үлкендерден осы кеңес. 
Кездескен  шежіреде ердің сөзін, 
Құлағың, естігенде, қағады елес. 

Тарқаттым Ағыбайдың мына тойын, 
Шу қылған қызықпенен Шудың бойын. 
Аманат жан ұяда  тыныш тұрса, 
Аудармақ баспа сөзге ендігі ойым. 
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Ағыбай сан ажалдан кеткен аман, 
Ат қойған “Ақжолтай” деп барлық ғалам. 
Жамиғат, айтушыны айып етпе, 
Осымен сөз аяғы бітті тамам. 

Жәуке батыр Баймырзаұлы (т.ө.ж.б.)

Құм еліндегі  тобықтыдан шыққан айтулы батыр, елге қорған 
болып аты аңызға айналған адам. Ол жауға көбіне жалғыз шабатын 
әруақты  адам болыпты.  Әділдік, адалдық жолынан айнымай,  
әлсізді  қорғап, кем-қабылға қамқорлық жасап,  қиянатшыл, 
зорлықшыларды ақылымен де, абыройымен де, айбынды  күшімен 
де  райынан  қайтарыпты. 

Батырдың жуғысы  Құмда (ол жерде  бүгінге  дейін  шырақ 
жанып тұратынын ел аңыз етеді), бейіті Нұратада (Өзбекстан 
Республикасының Жызақ пен Самарқан облыстарының 
ортасындағы үлкен тау). Ұрпақтары батырдың  бейітін  қалпына  
келтіріп,  басына  биіктігі 6 метрлік  жалау орнатқан. Құм елі  ол 
жерді  қазір “әулие”, “киелі жер” деп танып сиынып,  түнеп,  ізгі 
тілек тілейді. 

Заманның  таршылығына, партияның  идеологиялық қатаң 
шектеуіне  қарамай  Сахы  бастатқан  батырдың ұрпағы 1970 жылы  
Жетісайда  Өтетілеу, Жәуке, Райымбек, Бұхарбайларға ас  берді. 
Батырдың тікелей ұрпағы Темірхан Молданиязовтың қолында  
Жәуке батырдың ақ ордасының  маңдайшасы әлі бар. Ол киелі  
мұра есептелініп, аса  үлкен құрметпен ардақталып сақталып 
келеді. Қызылдың құмында  Жәуке батырдың сенімді  серігі – 
қанаты болған аты  Ақтанаудың атымен  аталған “Ақтанау” деген 
құдық  бүгінде де  бар. 

1992 ж. Алматының “Жалын” баспасынан  шыққан Ахмет 
сұлтан Кенесары ұлының “Кенесары және Сыздық сұлтандар” атты 
еңбегінің 36-37 беттерінде: “Қасына  көп қаңғыбастарды жинап 
алып,  кез-келген адамды тонап,  сол маңайдағы  елдің  үрейін 
ұшырып жүрген қарақшы Назар Сыздық сұлтанның “беріл” деген 
талабына: “Мен де ешкімнен кем емеспін, өзіме  өзім патшамын. 
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Ешкімге бағынбаймын да, алған мал-мүліктерімді қайтармаймын 
да. “Сыздық  сұлтан  қолынан келсе менің тас қамалымды басыма  
құлатсын” деген жауап қайтарды. Мұндай жауап алғаннан кейін 
Сыздық сұлтан тауға – Назарға қарсы аттанды. Қамал Нұрек деген 
таудың биік шыңында еді. Екі жағынан баратын  жарқабақтағы  
жолмен екі атты  кісі қатар жүре алмайды. Қамал тым мықты  екен.  
Сыздық сұлтан әскерін таудың етегінде қалдырып, олардың ішінен 
сегіз  жүз ең  жаужүрек жігіттерді таңдап алып,  төрт жүзден екіге  
бөліп,  бір тобын  өзі басқарды,  екіншісіне  арғын Жәуке  батырды  
бастық етіп  қойды...” деп жазыпты. 

Бұл Жәукенің өз заманындағы  екінің бірі айбарлы да, абыройлы 
батыр болғанын танытумен қатар, Тобықты  азаматтарының  
азаттық жолындағы  Кенесары қозғалысының  бел ортасында  
болғанын айғақтай  түсері  анық. 

Ел ортасында  аңызға айналған әруақты  батыр Жәуке жөнінде  
әңгіме көп. Батырдың  аталас  ұрпағы, Әнуар  Қожахметұлы  
Мамашәріптегінің “Аталар салған  даңғыл жол” атты еңбегінде  
қариялардан қалған  ауызша  шежірешілер  мен Төлеген ақсақалдың 
айтқан  әңгімелерінде  Жәуке батыр жөнінде  бірсыпыра деректер 
топтастырылған. 

Ол кезде тобықтылар Сарыарқада көшіп-қонып жүреді. Өтетілеу 
мен Жәуке ауыздағы  сөз бермегені, аяқтыға  жол бермеген көсем, 
мың қолға жалғыз шабатын қас батырлар  болыпты. Сол заманда  
қалмақты  Тайшық  деген хан  билепті. Ол ханның 5 мың  әскері  
бар екен. Әр заманда  біржарым мың,  екі  мың, үш мың, төрт-бес 
мың адам жіберіп қазақтарды шаптырып тұрады екен. Өтетілеу,  
Жәуке  және  арғыннан Таймас деген батырлары, Кіші  жүздегі  он 
екі  ата  Байұлының Мышық Батырымен бірігіп  тайшықтың қара  
талқандай  қаптаған  қалың  қолына  қарсы  шығады.  Екі жақтан  
да әскер  көп жиналған  екен. Таңертеңнен  басталған  ұрыс ертеңгі  
бесінге  дейін  созылыпты. Екі жақ  жеңісе алмай,  қайтадан бетпе-
бет келіп, қайтадан ұрыс салады. Сол кезде  қазақтың  қалың тобын 
жарып бір батыр айқайлап шығыпты: 

– Уа, жекпе-жек! Жекпе-жек!
Бұл – Жәуке батыр екен. Қарсы  жақтағы  қалмақтардан  Тайшық  
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батырдың  өзі  шығыпты. Сөйтіп, ұрыс басталады. Сол  жекпе-
жекте  Жәуке  бабамыз  қалмақтың  Тайшық  ханын  найзалап  
өлтірген  екен  дейді. 

***

Жәуке батыр  өзінің қайтпас  қайсарлығымен,  көзсіз 
батырлығымен,  ержүректілігімен және биік  адамгершілігімен 
қазақ арасында  ғана емес,  өзбек, тәжіктерге  де сыйлы болған 
адам екен. Өзбек, тәжіктердің кереметтей құрметіне бөленуіне  
мынадай  бір жәйт  себеп болады. 

Бірде Жәуке батыр ағасы Өтетілеу екеуі Бұхараға базаршылап 
барады. Барса, Бұхараның әмірі  қаланың қақ ортасындағы  кең 
алаңда 1000 адамды  көзінен  тізіп қойып,  дарға асқалы жатыр 
екен. Түйелі  керуенін  шұбатып Жәуке  де келе береді.  Сол 
кезде  ортадағы  тақтың үстінде  отырған әмірдің құлағына  уәзірі  
бірдеңе  деп  сыбырлапты. “Қазақ Джаука баһадур рафтан” депті. 
Бұл–”қазақ” Жәуке  батыр келеді” дегені екен.  Әмір орнынан 
тұрып,  түйелі  керуеннің  алдынан шығып,  Жәукемен қол алысып,  
амандық-саулық сұрасады. Екеуі бірін-бірі сырттай біледі екен. 
Бұхара  әмірінің әскерлері  жұртты  қынадай қырып келе жатқанда 
Жәукенің ауылын айналып өтетінін жұрт біледі екен. Амандасып 
болған соң  Жәуке айтыпты: 

– Иә, әміршім, мына  тұрған 100 адам кімдер?
– Бұлар – қылмыскерлер. Жасаған қылмыстарының  ауырлығы 

сонша,  бұларға  тек дарға  асу  жазасы  лайық, – депті  әмірші. 
– Жоқ, сен бұларды босат, – депті сонда Жәуке. 
– Неге? Олар сенің  жақын-жұртың, не  жекжат туысың ба? 
– Жоқ, ешкімім де емес. Өздерін де, ата-тектерін де білмеймін. 

Бірақ,  бұлардың  әрқайсысының  үйінде ата-анасы,  қатын-баласы, 
туыс-тумасы бар. Солар екі  көзі төрт  болып күтіп  отыр.  Дүниеде 
100 адамды  өлтіруді билігі  бар екінің бірі істейді,  ер екеніңді  
білейін, 100 адамды  қуанта  аласың  ба? – депті Жәуке. 

Әмірші  адал  да ақпейіл  дана батырдың уәжді  сөзіне  тоқтапты. 
Тоқтайын  деп  тоқтады ма, әлде ел іргесі  тыныш  болуын  ойлады 
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ма,  жоқ болмаса  көшерін жел,  қонарын сай білетін  көшпелі  
қазақпен соғысып абырой  таппасын сезді ме – оны бір Алланың  
өзі  біледі,  әйтеуір  сол жолы  100 адамды  дарға асамын деген 
райынан қайтыпты. Содан  бастап Бұхара, Самарқан, Нұрата, 
Жызақ маңындағы  өзбек,  тәжіктер Жәуке  батыр десе аяғынан  
тік тұратын  болыпты. “Жақсыдан шарапат” деген осы да. 

***

Бірде базар аралап жүрген Жәуке араша  шулаған саудагерлердің  
бір қазақтың  жалғыз  атын  тартып алғанын көріп: 

– Саудагер  байбатша,  қазақтың атын  өзіне  қайтар, – дейді. 
– Сен кімсің? Жан керек  болса,  көзіме  көрінбей  жоғал! – дейді 

саудагер  өрекпіп. 
– Жарайды,  байбатша, сен мені  танымайды  екенсің,  мен 

де  сенімен  танысуға  құштар емеспін,  бірақ мына  кісіні  нақақ  
күйдірмей  атын  қайтар. 

Сол уақытта  саудагер  Жәукені  сөгіп жібереді. Жәуке  қолына  
бүктеп  ұстаған  тобылғы  сап  қамшымен  қақ маңдайдан  бір тартып,  
оны  шалқасынан  түсіреді. Саудагерлер  тұс-тұстан  шағаладай  
шулап батырға жабыла кетеді.  Жәуке  сол жерде  бүкіл  базардың  
саудагерлерін бықпырт  тигендей етіп  бас-көзге қарамай сабапты. 
Қамшы  байқаусыз тиіп  кеткендердің  ішінде  Бұхара  бегінің  өзі 
де  болса керек. Сонда саудагерлердің  біреуі айтты  дейді: 

– Атаңа нәлет, қазақтың  қамшысының  өзі  осындай, сонда  
мұның  найзасы  қандай болады? 

“Жәукеннің қамшысының  өзі бір нарлық” деген әңгіме  содан  
қалған екен. 

***

Жәуке  батыр  таңды таңға  ұрып,  түнді түнге  ұрып  жалғыз 
жүре береді екен. Бірде ат құлағы  көрінбейтін тас  қараңғы  түнде  
Бөрітескен,  Бөтиден төмен жалғызаяқ қасқа  жолмен жортып келе 
жатса,  қарсы  алдынан жалаңаш бейнесіндегі  “албасты” шыға  
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келіпті  де, атының шаужайынан ұстап  тартпа  бас салыпты. Жәуке 
алыса  кетеді. Жолдың шаңын  шығарып,  бұта-бұтаны  тегістеп 
әрі-бері  алысқан соң  Жәуке албастыны  алып ұрып,  кеудесіне  
мініп алыпты. Сөйтсе,  албасты  Әбдірахман деген ұры екен. 
Түн жамылып бір ауылдың малын айдап келе  жатқанда  ізінен 
қуғыншылар жетіп,  өзін таяққа  жығып,  ат-көлігін, киім-кешегін 
тартып алып,  енеден туғандай жалаңаш күйінде  жолға тастап 
кеткен көрінеді.  Айдалада жатып-жатып есін жиған соң жалғыз 
келе  жатқан салт аттыны  оңай олжа  көріп,  жасаған  қарекеті  
екен бұл. 

– Жәуке батыр,  шыныңды айтшы, сол  жолы  қорықтың ба? – 
деп  сұрайды екен кейін  құрдастары. 

– Қорыққаным  жоқ, бірақ антұрғыннан сәл үріккенім  рас,  – 
депті  сонда Жәуке. 

Әңгіменің  тоқетері  – бара  жатқанның  балтасын, келе  
жатқанның  кетпенін  алып қалып,  бүкіл Қызылқұмды  аяғынан  
тік  тұрғызған  сол Әбдірахман  ұры  осы  оқиғадан  соң ұрлықты  
мүлдем қойыпты,  адамдық  жолға  түсіпті. 

***

Бір күні  Сырдың  төменгі  сағасынан  атын  ақ тер,  көк тер  
қылып жеткен  жаушы  жігіттің  айтуы  бойынша  бірнеше  жылдан 
бері  елді  шауып,  айдап алып жүрген Қоқанбай,  Дәндібай бастаған  
қарақшылар әдеттегідей еркек  кіндігі  жұма  намазға  кеткенде  
ауылға  ат қойып  басып кіреді. Келе сала  іргеде  жатқан жылқыны  
дүркіретіп қуып бел асып  жоғалады. Сәлден соң  Қоқанбай  мен  
Дәндібай  қайта келеді. Аттарынан секіріп  түсіп ортада  тұрған  
отауға енеді.  Отау толы  жиһаз екен. Оң  жақта  бесік тербетіп 
екіқабат  әйел отырады. 

– Бәйбіше,  кәне, анау қалы  кілемді  бері  әкел, – дейді 
қарақшылар. 

– Батыр, малды  алдың,  енді  жөніңе кет. Бұл – ұзатқалы отырған  
қыздың  жасауы, – дейді  әйел. 

– Мен екі сөйлемеймін. Кілемді  әкел! – дейді Қоқанбай. 
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Әйел бермейді. Қоқанбай мен Дәндібай  ауыр кілемді  екі 
жағынан  көтеріп  үйден алып  шығып бара  жатқанда  екіқабат  
әйел  орнынан  тұрып кілемге жармасады. Сол кезде  қаны  қарайған  
қарақшының  бірі  қолындағы  қанжарымен әйелдің  ішін жарып  
тастайды да, кілемді  көтеріп  түк  болмағандай  үйден шығып  
жүре береді. 

Мұны  хабаршыдан  естіген Жәуке батыр  белдеуде  тұрған 
атына  қарғып  мініп  шаба  жөнелгенде,  соңынан сенімді  5 жігіт  
еріпті. Орта  жолға  келгенде  жаушы  жігіт: 

– Батыр - еке, бес жігіт алып келесіз, аз  емес пе? – дейді. 
– Олар нешеу? – деп сұрайды Жәуке. 
– Ойбай, жүз қаралы бар! 
– Жүз жігітке  бес жігіт, өзіммен алтау. Көп те емес, аз да емес, 

– депті  Жәуке. 
Қоңыраттың аулының  шетіне  іліксе,  Қоқанбай  мен Дәндібай 

тағы да келіп шауып  жатыр екен. Содан ет пісірім  уақыт  бұрын 
ғана  Қоқанбай малды  айдап  кеткен екен де,  Дәндібай  алты 
сарбазымен  ауылда  қалып,  тойлап жатыр екен. Жәуке батыр келе 
салып,  ес жиғызбай жетеуін  байлап-матап  тастайды. Ауыл-үйдің  
қатын-қалаш,  бала-шағасы жеті қарақшыны жер-жебір, жекен-
суына жеткізе  жездей қақтап сабайды. Жәуке батыр Қоқанбайдың 
соңынан іле қуған екен, жердің  жықпыл-жықпыл, сай-жырасын 
жақсы білетін  әккі неме ізім-қайым ұстатпай кетеді. 

– Ал, қоңырат ағайын, құныкерің қолында. Не істесең де 
ықтиярың, - дейді Жәуке Дәндібай тобын нұсқап. 

Сонда көпті көрген бір қария былай депті деген сөз бар:
– Жәукежан, құныкерім қолымда. Бұл үшін әуелі көкте құдайға, 

сосын  жерде саған мың да бір рахмет. Бірақ, бұл Дәндібай қарақшы  
қасына ерген қасқырларымен  мұнда қалса, ашу-кекке булыққан 
ел сұраусыз жазым етіп жүрер. “Судың да сұрау бар” демекші, 
бұлардың елі бар шығар, елінің ақсақалдары бар шығар - ел-жұрт 
болып  бір  байламға келгенше, осыларды  сен  өзіңмен бірге  алып 
кет. 

Жәуке “бұл да ақыл шығар” деп жеті қарақшыны  түйелі балаға  
жетектетіп Бөрітескен, Бөтиге тартады. Жеті тұтқынды үш ай 
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бағыпты - соңынан іздеуші келмепті. Төрт  ай өтеді - сұраушы 
табылмайды. Әсте, бұлардың қанып езерлігінен зәрезәп болған 
туған-туыстары  “шіріген жұмыртқа”  санап  есінен  шығарса 
керек. Арада  алты ай өткенде Жәукенің әйелі ұл туады. Жәуке 
атан сойып,  ұлан-асыр той  жасайды.  Сол жаңа туған  жас  
нәресте  тумай жатып  қан көрсе,  өсе келе қанішер  болар деп  әлгі  
тұтқындарды  босаттырып жіберген екен Жәуке бабамыз. Босатып  
тұрып  Дәндібайға  айтыпты: 

– Әй, Дәндібай,  мойныңда  екі адамның  қаны бар. Бұл – мен  
білетін  айыбың  ғана. Екіқабат  әйел  және  іштегі  нәресте – екі 
адам емей немене? Ал, мен  білмейтін айыбың қаншама,  оны әуелі  
құдай  біледі,  сосын  өзіңнің  ұят-иманың біледі. Мен сені  жас 
тілек,  жаңа  өскіннің  құрметі  үшін деп  еліңе  қайтарып  отырмын. 
Енді  қайтып  Қызылдың  құмына  аяқ баспауға  серт бересің бе? 

– Серт, береміз, батыр-еке, – деп  шу ете  қалады  
жанындағылар. 

Дәндібай  сазарып үндемепті. Тек  сазарған  күйі  басын изепті. 
Содан арада  талай жыл  өткен соң Дәндібай ескі  кекті  қайта  

қозғап Қызылқұм  болысының  еліне  қайта  шабады. Әшейінде  
құрулы  жебе,  құрсаулы  мылтықтан  мысықтабандап білдірмей 
өтетін әккі, отқа  салса  жанбайтын, суға салса  батпайтын  қу,  
зәлім  қарақшы  ауыл шетіне  кіріп,  жылқыға  енді  тиісе  бергенде   
қаңғып  келген  жалғыз  оққа  жем болып  атынан аунап  түсіпті. 
Дәндібайдың  құлағанын көріп атынан секіріп  түсіп,  жанына  
келген  Қоқанбайға: 

– Маған  қарамай кете  беріңдер. Менің  саудам бітті. Баяғыда 
Жәуке  батыр “сөзіңді бер, серт ет” деп тесілгенде тіс  жармай-
ақ тұрып едім,  көзіне  көзім  түсіп кеткенде  қалай  бас изеп 
қалғанымды  білмеймін.  Соның  сұғы өтті. Әруақ  ұрды мені, – деп  
үзіліп  жүре береді. 

– Ойбай, бауырым! – деп  Қоқанбай  дауыс  салып  жылай  
бастаған кезде  екінші  бір қаңғып келген оқ мұның  да  қақ  
маңдайына  қадалып,  үнін  мәңгіге  өшіріпті. 

Сол Жәукеден  Әлімқұл туады. Әлімқұлдан Райымбек  би 
туады. Райымбек  бидің  қызы  Балғын апамыздан туған – Абылай  
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Әлімбетов. Абылай кешегі 1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысына  
қатысып,  Совет  Одағының  Батыры  атағын алды. Қазір аулымызда  
Абылайдың атында көше  және мектеп бар. “Нағашыға тартса – 
жиен әулие,  қайын атасына  тартса – күйеу  әулие”  деп  бұрынғылар 
нені  біліп  айтты  екен? 

... Жәуке  батыр туралы  ел арасында  әңгіме  өте көп. Оның  
бәрін  жинақтар  болсақ,  батырдың  мақтаншақ, жаңғой,  аусар 
емес,  кішіпейілді, мейірімділігін, тек  қол  бастап  қамал бұзып 
жауды  алған алып  күш иесі  емес,  ғибратты  сөз айта  алатын  
шешендігін, сайып келгенде  тектілігін  танытады. 

Тобықты Шыңғыстау  шежіресі, 2004. -216-219-б.

Бұхарбай Дауылбайұлы (т.ө.ж.б.)

Құмдағы  төсекте  басы, төскейде  малы  қосылған  Арғын,  
Тобықты, Қоңырат, Найман, Қаңлы, Жалайыр, Алшын балалары  
аузынан тастамайтын  шешен  Бұхарбай  18 жасында  би болған 
екен. Ағасы  Жәуке батыр  сияқты  халық қамын  жеп  өткен  би 
жөнінде  ел  арасында: 

“23 жыл билік  құрған Бұхар ағам, 
Сөздері – алмас  қылыш мұқалмаған...” деген  өлең бар. Ол кісі  

Қызылдың  құмын  жайлаған  үш жүздің  бәріне  қадірлі  болған  
адам екен. 

Бұхарбайдың әкесі  Дауылбай  би төсек тартып жатқанда  елдің 
игі  жақсылары келіп көңілін сұрап отырып: 

– Уа, Дауке, Кержорға ат жүрістен  қалды. Кер би  кеңестен 
қалды  деген осы  ма?” деп сауал  қойыпты. 

– Кер жорға  ат  жүрістен  қалса – тулақ емес,  ізінен ерген құнаны  
бар. Кер би кеңестен  қалса,  шұнақ емес, ізінен ерген ұланы бар, – 
деп жауап беріпті Дауылбай  би. 

– Құнаным деп кімге  ен тағып  отырсың? Ұланым деп  кімге  ат  
қойып  отырсың? - деп  сұрапты елдің  игі жақсылары. 

– Бұхарбай  бар емес пе? – депті  сонда Дауылбай. 
Келген  наймандар  ас-суын ішіп болған соң,  енді  бидің  мұрагері 
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Бұхарбайды ортаға алыпты. Сол кезде  Бұхарбай  18 жаста екен. 
– Бұхарбайжан, әкең Дауылбай  бұдан  былайғы  жерде  билікті  

саған  қалдырып отыр екен. Құтты  болсын. Әкең сияқты сен де  
елдің қамын  жеген ер  болады  деп сенеміз. Сонымен бірге  бір 
сауал  қойсам, көргеніңді  айтып жауап  бересің бе,  әлде естігеніңді  
айтып  жауап бересің бе? –  деп сұрапты. 

– Көргенімді  айтсам – басым  жас,  ол асығыстық болар, 
естігенімді  айтсам – құлақ жау деген, ол балалық  болар. Мен  
жауап  берсем  түйгенімді  айтып  жауап  беремін, – депті  Бұхарбай  
сонда. 

Мынандай  жауапқа  жиналған  дүйім  ел  қатты  риза  болған 
екен.  Қонақтар  аттанып  бара  жатқанда, бір ақсақал Бұхарбайға  
бұрылып  былай  депті: 

– Бұхарбайжан, сенен  бір нәрсе  сұрайын  деп едім. 
– Сұраңыз, ақсақал, – дейді Бұхарбай ізет  көрсетіп. 
– Сұрасам, сен маған  мынаны  айтшы. Билік  деген не  нәрсе,  

ол көлге  қона ма,  шөлге  қона ма? 
Сонда  Бұхарбай  ойланып барып  былай деп  жауап беріпті: 
– Аға, билік  деген  құс емес қонатұғын. Билік деген – ана  

мейірімі, ата  дәстүрімен  бойға  даритын сүт. Ұстай  алсаң – құт,  
ұстай алмасаң – жұт. 

19 жасар  баланың  мынадай  сөзіне  риза  болған  ақсақал  
үзеңгіге аяғын салып  тұрып  тағы  былай депті: 

– Бұхарбайжан, сөзіңе ризамын, сонымен билік кімге  дариды, 
көлге ме, әлде шөлге ме? – деп  әуелгі  сұрағын  қайта  қойыпты. 

– А, а. Билік көлге  қонбайды, себебі  көп  тартылады. 
Шөлге де  қонбайды, себебі  шөлге  ештеңе  өспейді. 
Билік, мен  білсем, кеңге  қонады, – депті. 
Қазақ атаңның  “Кең  болсаң кем  болмайсың” деген мақалы  

тегін айтылмаған болды  ғой. Сол айтқандай, Бұхарбай би – 
кеңпейіл  кісі екен. Алаштың  азаматын сен  тобықты,  сен қоңырат,  
сен найман, сен  қаңлысың,  сен Кіші  жүзсің  деп  алаламай, тура,  
әділ болған  деседі. 

... Бұхарбай  екі  иығына  екі кісі  мінгендей  ірі адам  болған 
деседі. Бірақ,  бұл кісі  батырлықтан  гөрі  билікке  жақын жүріпті,  
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шешендігімен  көзге  түсіпті. Ол мұсылманша да сауатты  болған. 
Бірде  Бұхараның  медресесінде  оқып  жатқан  қазақ  балаларының  
жағдайын  біліп, хабар аламын  деп барса,  дамулла-мұғалім 
шәкірттерден сынақ алып  жатыр екен. Бұхарбай би  дамулламен  
амандасып,  шетке  отыра кетеді. Шәкірттер  бірінен соң  бірі  
мұғалімнің алдына келіп жауап  беріп жатады. Сынақтың  аты 
“сұрақ-жауап” түрінде  екен. Дамулла  сауал қояды,  шәкірт  жауап  
береді. Кезек  тымақ киген қазақ  баласына келеді. 

– Дінің кім? – дейді  ұстаз. 
– Дінім – ислам, – дейді  шәкірт. 
– Қай кезден бері  мұсылмансың? 
– Атам  Әлімсақтан бері! 
– Оған менің  күмәнім  бар. 
– Сіздің  күмәніңіз болса, менің  куәм бар. 
Куәм, Ля илахи илла илла. 
– Мұхаммед расул алла! 
– Пірің  кім? Кімнің  үмбетісің? 
Мұхаммедтің үмбетімін. 
– Кімнің  досысың? 
– Шариялардың  досымын. 
– Нұр-Мұхаммед бар. 
Белінде  не бар? 
– Қамару  Мұхаммед бар. 
– Тілінде  не  бар? 
Шәкірт  бұл жерде  “тілімде  Кәлимат-шаһарет бар” деп жауап  

беруі керек екен. Мұғалімнің  айбыны  басты ма, әлде сасып 
қалдыма,  бала сәл  тосылып барып “тілімде Кәлимат-шаһарет 
бар” деудің  орнына  “ділімде - кәлима бар” деп қалыпты. Ал,  
дұрысында  “ділімде  иман-ынсап бар” деуі  керек екен. 

Бұхарбай  биді  осындай  бір тұста  тұқыртып  алғысы  келген  
дамулла  дүрсе  қоя береді. 

– Әй, дін дарымаған  кәпір  қазақ,  мәжуси қазақ,  мұсылманның  
тілінде – кәлима  болады,  ділінде  иман болады. Сен не  шатып  
тұрсың? 

Шәкірт бала  үндемейді. Жағалай  отырған  медресе  шәкірттері  
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дамуллаға  жағынғысы  келіп мешітті  басына  көтеріп  күле  
жөнеледі. Арқаланып  алған  дамулла  одан  сайын  өрши  түседі. 

– Әй, кәпір қазақ! “Сен  ораза-намаз тоқтықта” деп уағыздайтын 
көрінесің. Ораза-намаз исламның  бес шартына  кіретін  міндет. 
Сен соны  мансұқ еткің келеді. Сенің  орның – медресе емес,  қу 
медине сахара. Оның  үстіне  биыл  аулыңнан  кешігіп келіп, ораза 
да тұтпадың. Мұның  нағыз  күпірлік...

– Дат,  тақсыр, – депті  сонда Бұхарбай  дамуллаға. 
– Ә, Бұхарбай-ака, келіп  қалған екенсіз ғой,  – деп  өтірік  күле 

бастаған  дамулланың  алдына  келіп,  би аға  былай деген  екен: 
– Тақсыр, бала  қателескен  жоқ,  дұрыс  айтты. Ділінде,  

жүрегінде кәлима болса, оның  несі  айып? Адам – ділімен  адам. 
Тілде буын  жоқ. Былай  салсаң  да кетеді, былай салсаң да  жүреді. 
Тілді  тежеп  ұстамаған адам – ислам  жұртынан емес. Бала  айтты: 
“ділімде кәлима  бар” деді. Ондай  баланың атасына  рахмет. Біз 
–  сахараның  елі  нені  сүйсек те ділімізбен  сүйеміз, тілімізбен  
айтамыз. Ал сіз  бүкіл бір жұртты  исламнан  шығарып  тастауға  
қарекет  қылдыңыз. Бұл – шайтан лағынатының әрекеті. Райыңнан 
қайт, молдеке! 

Екіншіден, қазақ “ораза-намаз-тоқтықта” десе,  оның  несі  
айып? Пайғамбарымыз  Мұхаммед–Мұстафа саллаһу Әсалаиһи 
уәләләмнің қасиетті  хадис-шарифінің бірінде  айтқан сөзі бар: 
“Дәрет  қысып  тұрғанда,  һәм қарын  аш кезінде, ауру кезде 
оқыған намаз, тұтқан  оразаның сауабы болмайды”.  Қазақ атам  
жоғарыдағыдай  мақалды  айтса, сауапсыз істен қашқаны  ғой. 
Сауапсыз  істен тек қана  құдай жолына  дін-жүрегімен берілген  
пәк  мүсілім,  шын момын  ғана  қашады. Ал сіз  қазаққа ғана  тіл 
тигізіп қоймай,  исламның шартына, “Құран-Кәрімнен” кейінгі  
екінші  мінбе  болып  есептелетін “Хадис шарифке” күмән 
келтірдіңіз.  Хадисте  тағы  да мынадай  руханият  бар: “Кімде-
кім менің хадистерімді  бос әңгіме  емес пе  деп күдіктенсе, оның  
өзі  өтірікшіден де  өткен өтірікші”. Мұны айтқан – біздің қазақ, 
сіздің сарт емес, пайғамбарыңыз Мұхаммедтің өзі. Сонда, құрметті  
тақсыр, сіздің кім болғаныңыз, біздің кім болғанымыз? Тақсыр, 
күнәңізді мойындап Алла  тағалаға иман келтіріңіз, адал халықты 
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аздырмаңыз. 
Кең мешітті күмбірлете  сөйлеген Бұхарбай  бидің дауысына  

шәкірттер сүттей  ұйыпты. Дамулла  орнынан  тұрып, Бұхарбайды  
құшақтап,  кешірім  сұрапты. Содан медреседе  оқитын  қазақ 
шәкірттерін кемсіту, мазақтау  тыйылған екен деседі. 

Бұхарбай  бұдан кейінгі  жерде Бұхараға  келетін болса,  дін 
ислам өкілдерінің құрметті  қонағы  болады  екен. Қазақты “көшіп-
қонып жүрген, дінге  қыры  жоқ, бес уақыт намаздың өзін көңілі  
түссе оқиды, көңілі  түспесе  оқымайды”, – деп кекететіндер аузына  
ие болып, артық сөз,  былапыт әңгіме  айтпайтын болыпты. 

Бұхарбай  би дінді  қатты  ұстаған адам. Ол өзі қайтыс  болғанда  
40 адам  қатар отырып құранын шығарған екен. Жаназасын Оспан  
қажы  деген кісі  оқыпты. Баласы  Мамашәріпке “сен мектеп ұста, 
бала  оқыт” деп өсиет  қалдырыпты. 

– Бұхарбай  би, қазаққа  қоятын  екі  кінәм бар. Соған сіз  жауап 
бере  аласыз ба? – деп сұрапты  бір молда  биден. 

– Алла тағала аузымызға  сөз салса жауап беріп көрелік, – дейді 
Бұхарбай би. 

– Бірінші кінәңіз – бүкіл мұсылман халқы ман еткен (ман ету – 
тыйым салу, шетке шығару  деген сөз) жылқының етін жейсіздер. 
Жылқы – жұп тұяқты мал. Есек те  жұп тұяқты  мал. Мұны  қалай  
түсінуге  болады? 

– Сауалыңызға жауап берейін, – депті Бұхарбай би. Біз арам, 
мәкрук  жәндіктер деп мына  жануарларды  айтамыз: шошқа,  
жылан, ала  қарға,  шымшық торғай,  тышқан, ит, кезқұйрық, құрт-
құмырсқа,  бақа-шаян. 

Бұл туралы кезінде  Бұхарада  өткен  ғұлама ғалым,  ислам дінінің  
пәкизат перзенті Имам Бұхари айтқан екен.  Шамаңыз келсе, “бұл 
тізімге жылқыны неге қоспадың?” деп сол әулиеден сұраңыз. 
Әулиенің сөзінің  растығына  күмәніңіз болса  оны айтыңыз? 

Соны естігенде  дүмше молда: 
– Құдай сақтасын, би, күпір болар жайым жоқ, – деп тайқып  

шыға келіпті. 
– Жоқ, сіз сөзді  аяғына  дейін тыңдаңыз, – деп Бұхарбай би 

әңгімесін әрі қарай  жалғастырады, – жылқының еті де адал,  сүті 
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де адал, һәм шипа. Шипа  болатыны – көкірек  ауруына  шалдыққан 
талай адам  құмға  келіп қымыз ішіп жазылған.  Адамды өлімнен 
құтқару,  дертіне  шипа  болу – сауап. Сауап іс  жасаған  нәрсені  
құрметтемек  ләзім.  Ал, енді  екінші  сауалыңызды  қоя беріңіз. 

– Жоқ, ойбай, сауалым  жоқ, – деп  ат-тонын ала қашыпты дүмше 
молда. 

Бұхарбай  би  дүмше  молданың  екінші  сауалының  не екенін 
алдын ала  біліп отырған  екен. Ол – қазақтың әйелдері  неге  паранжы  
жамылмайды, бөтен әйелдің бетін көрген еркектің  қолтығына 
шайтан малғұн су бүркеді,  некесі  бұзылады, нәпсі қозады, соның 
үшін мұсылман әйелдері  бетін жауып жүруі керек  деген әңгіменің 
төңірегі екен. Алдын-ала білгені, біздің құмның тобықтылары 
Бұхараға базарлап барғанда  өздерімен бірге алдыңғы түйеге 
әжені, оның жанына  қыз-келіншектерді  қосып, сән-салтанатпен 
әзіл-күлкі, ән-күймен дуылдатып барады екен. Аттың құлағында  
ойнап,  еркін өскен ерке қазақтарды көргенде бұхаралықтар таң 
қалады. Ал, күндіз-түні қара паранжының астында жүретін қыз-
келіншектері қазақ қыздарына  қызыға  қарайды. 

Кейде  Бұхарбай  биден  ауылдастары: 
– Би, паранжы жамылу – мұсылман әйелдеріне  тән әдет. Дүмше  

молда осы  сауалды қойғанда не айтар  едіңіз? – деп сұрайды 
екен. 

– Құдай аузымызға салғанын  айтар едік қой, – деп Бұхарбай  би 
күледі екен. 

– Сонда  не  уәж айтасыз, би? 
– Алланың әмірімен жаралған еркек-әйелдердің бәріне бірдей 

ортақ нәрселер бар. Олар – күн,  ай, нұр, самал, жер. Сондықтан,  
оларды ашық жүзбен көруге әйелдердің де хақы бар. Бұл – бір 
болады. Паранжы кимегеннің бәрі имансыз деу – күпірлік. Күнә 
жасаймыз десе әйел халқы  паранжы жамылып  жүріп-ақ көп 
шаруаны тындырып қояды. Ашықтық – адамдықтың белгісі. 

– Апыр-ай, Бұреке, сіз  ажал  аузында  тұрған адамды да  ақтап  
алатын шығарсыз, – деп риза  болып,  таң-тамаша  қалады екен 
ауылдастары. 

Атасы  Жәуке  батыр  қазақтың жоғын Ақтанау аттың  белінде, 
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алдаспан  қылыш  күшімен, ақ найзаның  ұшымен  жоқтаса,  
Бұхарбай  да  көсемдігімен, шешендігімен, тапқырлығымен, ақыл-
парасат, білімділігімен жоқтай  біліпті. 

 Әнуар Қожақметұлы 
Тобықты Шыңғыстау  шежіресі, 2004. -220-222-б.

Қараменде Шақаұлы

Қазақтың XVIII ғасырдағы атақты биі, Баба атанған аруақты,  
тарихи тұлға Қараменде бабаның туған,  қайтыс болған жылдары  
жөнінде  нақты жазба дерек жоқ. 1960 жылы “Қаракең айырығы” 
деп аталатын жердегі  Қаракең  зиратына  қойылған  ескерткіште: 
“Тобықты Қалдау,  Шақаұлы Қарменде би 1720-1810” деп 
жазылған. 

Ескерткішті қойғызған Әлімхан Мақтанов  бұл деректі  кезінде  
Смахан  Бөкейхановтың  жазған хатынан алған екен. Ал 1992 
жылы Бабаның  басына  орнатылған кесенедегі көктасқа да,  2001 
жылы “Қазақстан” баспасынан  шыққан Нысанбек  Төреқұлов  
құрастырған “Даланың  дара  ділмарлары” атты  жинақта  да  
“Қараменде  Шақаұлы  шамамен  1707-1797 жылдары” өмір 
кешкені  жазылмаған. 

Қараменде  Шақаұлы  жас кезінен-ақ  билікке  араласып,  шешен 
сөз,  тапқыр  шешімімен көптің көзіне  іліккен. Қарамендеге  Әнет  
бабаның  да  ықыласы  ерте  түсіпті. Одан зор дәме етіп: 

– Үй баласы ма  деуші едім, ел баласы боларсың. Халқының 
таңы бол, маңдайдағы бағы бол! – деп мейірлене  бата  берген 
ғұлама  атасының өсиет-өнегесі мен ұлағат-тәлімін бой тұмардай 
сақтап, келе-келе  өзі де  “Баба”  атаныпты. 

Қарамендіні  бала  күнінде  көрген  тарихта  аты  белгілі  Айтқожа  
сыншы: 

“Жастық жорға  жан қоймас,  шешендік мұнан  құтылмас, 
шеберлік  мұнан  артылмас, басы алтын, кеудесі күміс, бөксесі  
мырыш екен. Әттеген-ай, арты  нашар  болмаса” – депті. 

Қараменде  жас кезінде  Абылай  хан  билерінің  отын  жағып, 
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шайын  қайнатып  беріп  жүреді екен. 
Бір күні  Абылай  ханның  жеті  биі  бас  қосып,  жас әйел  мен  

жігіттің  арасындағы  дауды  қарауға  отырады. Билер  жігіт пен  
келіншекті  жазаға  бұйырады. Осы  жазаны тыңдап,  шай әзірлеп  
жүрген. Қараменде  оған  риза  болмайды да: 

– Маған  бір ауыз  сөз айтуға  бола  ма  екен? – депті. Сонда  бір 
би тұрып: 

– Саған сөздің  керегі не? Алдыңдағы шайды  жөндеп  қайнат! 
– дейді. 

Екінші би: 
– Сөйлесін. “Асыл – тастан, ақыл - жастан” деген. Тыңдап 

көрейік, – дейді. 
Сонда Қараменде бала: 
– Ел ұрыссыз болмайды, тау бүркітсіз  болмайды. Көл үйрексіз  

болмайды, көт ойнассыз болмайды.  Қылышты  қынабында  
көрмесе,  бәрі бекер. Екі жасты  өлімге қиып, күнәкәр болар 
жайым жоқ.  Мені тыңдасаңыздар,  бұл екеуінде  кінә жоқ, азаттық 
беріңдер! – деп  кесім айтыпты. 

Билер Қараменде баланың  бұл сөзін  мақұлдап, жігіт пен 
келіншекті  жазадан  құтқарыпты. 

Осыдан былай  Қараменде  белгілі билер  санатына  қосылып, 
талай  кесімді, шешімді  билікті  басынан  өткеріпті. 

(“Даланың дара ділмалары” Нысанбек Төреқұл. “Қазақстан” 
2001 ж. 209-бет). 

Бір жолы  қолға түскен Абылайдан Қалдан өзі жауап  алады. Ол 
“Менің баламды өлтірген сен бе?” –  деп  сұрағанда Абылай: 

– “Сенің балаңды мен өлтіргем  жоқ, менің халқым өлтірді, 
менің  қолым қалың  халқымның  дегенін  ғана  орындайды”,–деп  
жауап  қайтарады. 

Осы  жолда  Абылайды  құтқарып  әкелуге  қазақтың  атақты  
батырлары  мен көрнекті  билерінен  құралған елшілер  тобы  
жіберіледі. Абай  өмірін  зерттеуші  көрнекті  ғалым Әбіш 
Жиреншиннің 1961 жылғы Абай  шығармаларының  толық  
жинағының  түсініктемесінде  олардың  құрамын  берген. Олар: 
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Төле би,  Қараменде  би,  Келген би, Қаракерей  Қабанбай батыр, 
Қанжығалы Бөгенбай батыр  және Шақшақұлы  Жәнібек  батыр 
“Бірің - балға, бірің - төс, бірің айтта,  бірің шеш” – деп  жүрген  
қазақтың  бетке  ұстар  игі  жақсылары  еді. 

Абылайдың  қалай  босатылғаны  жөнінде  әртүрлі  әңгіме  бар. 
Бұл жерде  Ә.Мақажанов  ақсақал  айтқан  мына  жайды  да  

келтіре кетуді  жөн көрдік. 
Билер шешендік сөздермен көп сайысқа  түсіп,  шегінуге  жер 

қалдырмай  көп бұлтаққа салғаннан кейін, Қалмақ ханы  шарт 
қояды. “Хандарыңды  көптің  ішінен танып аласыңдар. Ол үшін топ 
алдынан  үш рет өткіземіз,  танып ала алмасаңыздар, менде мәңгі 
құлдықта  қалады”. Келіспеске  амал жоқ. Қалмақтар  Абылайдың  
түріне  ұқсас  бойы, дене бітімі бірдей  жүз жігітті  іріктеп алып, 
қалмақ жауынгерлерінің киімдерін  киіндіреді. Кешкі  ала көлеңке 
уақытта  жүз  адамды сапқа  тұрғызып,  белгілі ара  қашықтықта 
қазақ  елшілерінің алдынан өткізеді. Екі рет  өткізгенде топшылаған 
адамдары Абылай  болмай шығады. Үшінші  рет кезек  келгенде  
Қараменде  би: 

Хан,  қарашы, біз тұғыр
Хан тұғырыңа мінбес пе? – деп дауыс көтере  айтып,  

аяқ-қолымен  төрт тағандап отыра  қалады. 
Сол кезде  Абылай саптан тез атып шығып, Қаракеңнің арқасына  

мініп алады. Осындай  тапқырлықпен  Абылайды  алып  шығады. 
Тарихи  шежіреге  жақсы  қанық,  атақты  ақын,  жерлесіміз 

– Нарманбет Орманбетұлының мынау  өлеңі  Қаракеңнің Абылай  
заманында  қандай  ролі мен  беделі  болғанын растай түседі. 

Әнет бабам басы боп, 
Қапталдасып  Қаркем. 
Қанжығалап айқасып, 
Үлгі шашып “Үш жүзге”
Құлағың сал бұл сөзге...
Ханға басшы Қарекем.
Дінге басшы Құнекем, 
(Құнанбайды айтып отыр)
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Жеті  Момын тегім бар, 
Бізден артық кім екен? 
Қазақтың Әнет бабасы, 
Қараменде  бабамыз
“Үш жүзге” өрнек  үлгі айтқан...
Осындай  артық  хатымды
Ойлап тұрсам өзіме, 
Айтпағаным мін  екен! – деп 1906 жылдың өзінде  

масаттана жазған  еді. 
Бір ғасырға жуық  өмір сүріп халқына қыруар  еңбек  еткен 

Қараменде  бабамыз Дадан Тобықты  жұртын өздерінің арманы 
болған екінші дария Балқаш өлкесіне, Тоқырауын бойына әкеліп 
қоныстандырған,  артына  қалдырған даналық үлгісі, асыл сөзі көп 
кемеңгер. 

Бірде, Жантай  есімді  байда  жалшылықта  жүрген  Ыбырай 
деген  адам ақысын даулап, баймен сөзге  келіседі. Ұрыс-керістің 
соңы төбелеске  айналып,  ашу  буған  Ыбырай Жантайдың  екі 
күрек тісін қағып алсын. 

Асқынған дауды  шешу үшін  Қазбек  бастатқан  бес-алты би 
жиналады. Екі даугерді жауаптастырғанда:

Жүріп едім Жантайға, 
Алты айыма бір тайға. 
Жалалы  болдым  екі күрек тісіне, 
Не шара бар,  құдіреттің, салған ісіне. 
Атығайда Асан би,
Қанжығалы Қабан би. 
Тобықтыдан Қара би. 
Қаз дауысты Қазбек. 
Жиылдың  өңшең асыл тек, 
Бірің балға,  бірің төс, 
Құдайыңды ойлап кес! – деп тақпақтай жөнеледі 

Ыбырай. 
– Ердің азу тісіне, әйелдің  күрек тісіне күнболсын дейді 

Қараменде бірден кесіп-пішіп. 
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– Ауыздың төріндегі көрінбейтін азу тісті жоқтағанша, орны 
кетік боп қалған күрек тіске  неге  құн  белгілемейміз? - дейді 
Жантайға бүйрегі бұрған бір би. 

– Еркектің азу тісі түссе,  қайраты кемиді...
Әйелдің  күрек тісі түссе көркі кемиді - дейді Қараменде 

тереңнен  толғай түсіп. Аузында  мұрты бар  еркек  емес пе,  көркі 
бұзылмайды. Азу тісі бүтін, қайратынан залал келген жоқ. Жантай, 
Ыбырайдың еңбегін  төлеп,  тайын берсін.  Бас жарылса бөрік 
ішінде,  қол сынса жеңішінде, Жантайдың күрек тісінің шығыны 
Ыбырайдың ақысын  дер кезінде  бермегеніне орай - дейді. 

Қараменденің қара қылды қақ жарған бұл әділ  билігіне  дүйім 
ел дән риза  болған екен. 

Тобықтының басы еді, Қараменде,
Сирек туар осындай, дара пенде.
Асыл сөзден тең буған, мың тоғанақ,
Орта жүздің құты еді, Қаракөмбе, - деп әйтеке Жидебай 

шешеннен де жоғары баға алған. Осы Жидебайдың “қанша жетім 
бар” деген сауалына  Қаракең:

Елі көшсе бел жетім, 
Үйрек, қаз кетсе көл жетім.
Ері жоқ ел-жетім,
Жоқтаусыз кетсе қыз жетім. 
Жасы жеткен  қарт жетім, 
Парықсыз болса сөз жетім, - деп жауап беріпті. 

Жидебай әбден қартайған кезінде Қарамендеге  жұмбақтап  
сәлем сауал жолдайды, онысы: “Мұсылман жаудың қолында 
қалдым,  бес атаның малын қараймын деп әуре  болдым. Алпыс 
бір ат айғырын мініп кетсе  үйірін  бермейді. Жетпіс  торғай  
шырылдайды, еш нәрсеге  әлі  келмейді. Сексен балапан  ұя басып  
жатқанын  жақсы көреді.  Тоқсан  жұмыртқа қай күні  жарылары  
белгісіз. Бес мұқтаждың, төртеуінде  үміт бар, біреуінде  үміт жоқ, 
осыларды  қайтеміз?”. 

– Мұсылман жаудың қолында қалса,  бәйбішесі өліп  бала мен 
келіннің  қолына  қарап  қалғаны,  бес атаның  малын  қарап,  әуреге  
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түскені  бес  саусағымен  қойған  затын  таба алмай, екі  көзден 
айырылып, зағип болғаны. Алпыс бір ат  айғырын мініп кетсе  
үйірін  бермейтіні  алпыс ердің  дұрыс жасы. Туған-туыс, қатын-
балаға  қадыры бар. Жетпіс  торғай  шырылдайды,  еш нәрсеге  
әлі келмейді  дегені  жетпістегі  шалдың  шырылдаған  торғайдың  
дауысындай халқына  қасиеті  болмайды екен. Сексен балапан ұя 
басып жатқанын  жақсы  көреді десе, сексендегі  шал мал-жанын, 
ораза-намаздан төсекті  жақсы  көреді. Тоқсан  жұмыртқа  қай күні  
жарылары  белгісіз  дегені  тоқсандағы  шалдың  қай күні  өлері  
белгісіз деген. 

Бес мұқтаждың  төртеуінде  үміт бар, біреуінде  үміт жоқ  дегені 
мыналар: 

Жас өсемін  деп  үміткер, жарлы  байимын деп үміткер, ауру  
жанынан  үміткер, жалғыз көп боламын  деп үміткер. Үмітсіз – 
кәрілік  қана. Бақ келмейді, бас  бітпейді. Жидебайға  сәлем де, 
мұсылман  жаудың  қолында  қалса бір елі  аузына  төрт елі  қақпақ  
қойсын,  бес атаның  малын қарап әуре болмай жанына  жан қалта, 
төсіне  төс  қалта  тіктіріп алсын. Шақшасы  мен шақпағын содан 
табар,  алпыс ердің жасы  оны тәңірім  батырдың ақ жолына  нәсіп 
етіпті, қатары  кетіп  жетімдікті  көп көрген екен. 

Жетпіс, сексен, тоқсан дас, 
Талай  ерді  тосқан жас. 
Қашпасын да саспасын, 
Қасқайып көрсін қайран бас –деп сәлем  жолдаған 

екен. 
Бірде  баласы  Келте: – әке жақсылық неден,  жаманшылық 

неден? Сәлем кімге лайық?  Қаққан қазықтың топырағы  қайда  
кетеді? – деп сұраса, Қаракең; 

– Жақсылық ұжымы – бір ағайында,  жамандық  ұжымы  жоқ 
ағайында, Алыстан  алты жасар бала келсе,  алпыстағы  қария  
сәлем береді. Бар отырып  бермесе  қаққан  қазықтың  топырағы  үй 
иесінің  көзіне  құйылады. Қонақ пен  үй иесі  риза  болса,  ғазілдің  
көзіне  құйылады – деп  жауап берген екен. 

Ел аузында  Қараменде  би айтыпты дейтін  нақыл сөз, өсиет  
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көп: 
Көсеуі  ұзын болса, қол  күймейді, ағайын  көп болса  жан 

тимейді”. “Малың кетсе де,  береке-бірлігің кетпесін, бәрі  айналып, 
қайтып келеді”. 

– Шаруалы боламын десең,  ерте тұр да  малыңды бақ. 
Батыр боламын  десең,  жарақтанып  жауға  шап. 
Жақсы  боламын  десең,  әділ  бол да  халыққа  жақ. 
Иманды боламын десең, Алланың  мойныңа  салған  бес парызын  

тап. 
Жаман боламын десең  ерте тұр да,  жаман туысыңмен жанжалдас 

та жат. 
– Ер есігі  – тоң  темір,  ерітетін  ер керек. 
– Томырық  кісі арқан  бойы жерге  бармай оңбайды. 
– Қыран айналар қырымға, ит айналар жырымға. 
– Парақорлар  қызығар  бір қалаштық  тиынға. 
– Темір  балқыр  көмірден, 
Иман табар көңілден. 
Дүние сүйек – біз бір ит, 
Таусамын деп кемірген. 
– Мір айырады теңгеден, қайын еркелеп  ас ішпес, қабағын 

түйген жеңгеден. Үміт  кетті бір Алла болмаса  өзгеден. Дүниенің  
ақырында  еркелейтін  қайын,  еркелік  көтеретін  жеңге  болмайды-
ау – депті  жарықтық. 

Көнекөз, құйма құлақ қарттардың айтуынша,  әуелде  
Шыңғыстан Жиделібайсынға бет түзеген бидің ауылы  Абыралы   
мен Қарқаралының  арасындағы  Қоңыр  Құлжа  деген жерді  
қыстапты. Бұл ара  бертінге  дейін  Қараменде қыстағы  деп  аталған. 
Келер жылы  көктемде Қарашор,  Майқы, Танас руларының  жерін 
басып,  Тоқырауын өзеніне ат басын тірейді. Сол жерді  ата  қоныс 
етіп  Дадан Тобықты  ұрпағы  өсіп-өнуде. 

Бірақ Қараменде Шыңғыстағы  елмен байланысын  үзбеген. 
Кеңгірбай  тұтқынға түскенде  оны босатып алу  үшін  мал жиып,  
баласы  Келтені  жібереді. Еңлік пен Кебек  оқиғасына байланысты 
Шыңғысқа келіп, екі асықты  аман  алып қалу,  ел мен елді  бітістіру, 
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ымыра-ынтымаққа келтіру  үшін  жан салады. 
Атақты  Айтқожа сыншы айтыпты деген көрегендіктен  өзге 

кейінде  Жидебай  да: 
“Көп жасаған қария, 
Ақылы – теңіз дария. 
Көкірегінде көзі бар, 
Көпке өнеге сөзі бар. 

Сөзі  соқпақ, өзі нар” – деп қарамендеге  жоғары баға  берген 
екен. Қарамендеге  топырақ өзінің  туып-өскен атамекеніндей 
болған Тоқырауын бойынан бұйырыпты. 1992 жылы  өзі өлсе де 
сөзі  өлмеген аруақты  бабасына  Тоқырауын  мен Шыңғыстаудағы  
ұрпақтары  бірігіп ас берді. Ас Ақтас  пен Тоқырауын  өзендерінің  
қиылысар тұсындағы  кең  өлкеде  өтті. Бұл  араны  халық “қаракең 
айырығы” деп  атайды. Айналасы  тоғай,  жасыл  шөпті осы  бір 
әдемі  өлкенің  күнбатыс жағындағы  жатаған  төбеге  бидің  сүйегі  
жерленген. Бабаның  басына  орнатылған  мәрмәр таста: “Заман  
жаңғырып, жақсылар рухы мәңгі ұйқыдан оянып, өмірімізге тәлім 
болған, санамызды  өрбітіп, сабырымызды тағатсыздандырған 
дәуірге де,  ұлы Қараменде  бабамыздың аруағына  да  бас иеміз. 
Абай еліндегі  ұрпақтарынан” деген жазу бар. 

Дадан Тобықтының Шыңғыстаудан Тоқырауын, – Балқаш 
бойына  көшуінің негізгі себебі  екі дариядан (Ертіс - Балқаштан) 
су ішіп,  Шыңғысты  еркін  еншілеу  арманы  болған Тобықтыға  
орыстардың  отарлау  саясатының  ырық  бермесін  Қаракеңнің  
ерте сезгенінен болса керек. 

Ел басшысы  Кеңгірбай Қаракеңнің  Аты  жақсы  дариядан  
өтіп,  Жиделібайсын жеріне  барайық  деген  ақылын  алмаған 
соң Тобықты  жерінің  орыстардан шалғайлау шеті  осы Балқаш,  
Тоқырауын бойына  елін  әкеліп  қоныстандырғанын Нарманбет 
ақын  әкесі  Орманбетті  жоқтауында: 

“Қарекем айтқан халқына, 
Ықтимал деп Арқаны 
Орыс келіп алуға”

Сонан соң көштік Шыңғыстан
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Жиделі  байсын баруға. 
Құбылаға бас тарттық
Ағайынға көп айттық. 
Кісі  қайда  нануға. 
Қалың елден өте алмай, 
Жаугершілік жете алмай, 
Себеп болды  даданның
Мұнда тұрып, қалуға. 
Аз ауыл  мұнда жүрсек те
Жеті момын – бір ауыл
Қажет қылып  қамдаңыз
Сөз орнына салауға – дейді. 

Ел басшылары бас қосқан бір жиында  Қарекең: 
– Біздің қазақ халқы – сахаралық халық. Үнемі  еркін көшіп, ен 

жайлап жүреді. Жазда  жайлаудан,  қыста  қыстаудан  таршылық 
көрмейді. Алтайдан Еділге, Алатаудан Ібір-Сібір жеріне  дейінгі  
өлкені  мекендеп келеміз. Ел болған  соң тентектік әр жерде  
кездеседі. Барымталасқан жақтан  қарымта  қайтару  кезінде  адам 
шығыны  болмай  тұрмайды. Сондай-ақ  қыздың  қалың малы  
да әр  жерде  әр түрлі бағаланады. Мұны  жесір  дауын шешуге  
қатынасқан өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан жалпы жұртқа 
ортақ жаңа меже  шығарып, соны басшылыққа  алуымыз керек. 
Кесік  түрінің  малдай  өндірілгені дауласушы  екі жаққа да  тиімді 
– деп өз тұжырымын ортаға салыпты. 

1. Ердің құны - 100 жылқы. 
2. Қыздың ең жоғары жасауы қалың малы - 47 қара. 
3. Орта  жасаулы қалың малы - 25 қара. 
4. Ең төмендегісі - 10 қара болса. 
Жақсы  аттың құны  - бес бесті. 
Атан түйенің  құны - 12 тоқты. 
Тоқсиыр - тоғыз тоқты,  құнажын сиыр - 5 тоқты, құнан өгіз - 

4 тоқты, саулық тоқты  лаққа есеп. Тоқты-тоқты, лақ-лақ күйінде 
қалсын. Алты сеңсең – бір лақпен тең  болсын дейді де,  осы меже, 
мөлшердің мәнін талдап түсіндіріпті. 
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Қаракең  айтқан бұл тұжырым  билер  кеңесінде  мақұлданып 
“Жеті жарғыға” еніп,  бүкіл қазақ даласына тарапты. 

Аманкелді  Нөкербайұлы
Тобықты Шыңғыстау шежіресі, 2004. -395-400-б.
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ағыс қалқаман 73
ағыш 11
адай 106
айдабол 182, 183, 188, 201, 206, 207, 
227, 312, 323
айдарке 12, 358
айнакөз 56
айт 204
айтқожа 101, 102, 215
айтуған 312
ақбура 114, 117, 157, 199, 200, 201, 202, 
206, 222
ақкиік 22, 355
аққозы 195
аққошқар 199, 206

ақназар 358
ақсақ 314, 358
ақсопы 46, 48, 50, 55, 56
ақтайлақбай  136
ақтелеш 358
ақұрпек  102
ақша 256, 263- 265, 281, 290, 302, 303
ақымбет 358
ақытай 235
алакөз 209
алатау 85
алдияр 312
алсай 113, 117
алтай 10-12, 25, 26, 30, 43, 63, 66, 72, 
75, 88-90, 107-109, 113, 114, 121, 125, 
127, 146-148, 151, 163, 163, 170, 171, 
174-177, 199, 287, 354
алтынторы 224-226
алшын 257, 266
алысай 108, 114
амалдық 96, 98
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аманғат 66, 72, 73
аманқұл 157
анай 219, 220, 226
андағұл 79
арғын 5-14, 15-23, 25, 26, 35, 36, 37, 40, 
42-44, 52, 54, 56, 99,102, 103, 114, 125, 
146, 148, 177, 179, 205, 218, 229, 230, 
243, 248, 250, 252, 257-259, 274, 317, 
319, 326, 346, 348, 350, 354, 355
арықсопы 56
арыстан 30, 147, 211
асабай 316
асан 342, 358
аталық 106, 113
атқы 355
атығай 11, 12, 21, 22, 43, 44-48, 50, 54, 
55, 56, 69, 176, 351, 355, 356
ашамайлы керей 605, 606

Ә

әбдіқали 163
әбіл 184
әжіке 90, 97, 98
әжім 157
әйтес 54
әйтіке 256
әлике 109
әлке 121, 124, 125, 127
әлмәмбет 166, 167
әлтеке 307
әлібек 90
әлім 258, 259
әлімбет 90, 97, 98, 209, 219, 220
әмен 163

Б

баба 22, 355
бабасан 22, 355
баби 154
бағай 99
бағыс 12,  22, 355
базар 94, 114

базаркелді 79
байбөрі 265, 284, 285, 288, 289, 290
байбура 159
байғара 154, 358
байдалы 109, 121, 127, 128, 130, 131, 
138, 154
байкүшік 189
баймағамбет 109
байташы 46
байтемеш 80
байтемір 204
байтөбет 162
байтілес 103
байшора 27, 358
бақай 355, 358
бақыр 288
балабақсы 246
балапан 302, 303
балта 271, 300
балтағара 154
барақ 154, 357
барғана  102, 103
баубек 94
баян 114, 117, 219
бәйімбет 22, 54, 162, 196, 268, 272, 292, 
302, 304
бәсентиін 10, 11, 21, 22, 39, 47, 48, 50, 
56, 57, 355, 358
бегендік 12, 13, 21, 22, 44, 45, 48, 50, 
54-57, 61, 62, 63, 177, 229, 230, 237, 
241, 243, 255, 256, 324
бегім 222, 357
бекбас 316
бекмұхамбет 94
бектас 163
бектауыл 266
бектеміс 292
бекімбет 358
бердеу 125
бесім 30, 99, 102
бисоры 130
бозым 356, 357
боқай 184, 342
болат 27, 125, 254
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болатқожа 50, 250, 256, 318
бопы 79
бораншы 302, 303
бортан 148
боршы 4, 9, 13, 61-63, 67, 70, 75, 82, 
85
ботағара 154
ботақан 154
ботбай-шымыр 34
бошан 251, 256, 264-268, 302, 303, 313
бошқандай 357
бөгілі 300, 301
бөктібай 131
бөрші 11, 63, 66, 72, 77, 84, 85, 175, 
355
бөрі 128, 129
бөтей 256
бурабай 147, 148
бұланбай 332

Г

гаогюй 346, 358

Д

дадан 358
дәуетай 189
дәулет 244
дәулетек 357, 358
дәуіт 202, 351
доғалақ 79
дортауыл 12
дулат 23
дүйсе 118
дүйсен 113
дүйсенбай 238

Е

елболды 357
елгелді  103
елшібек 266, 289
еңке 121

ермен 202
ерназар 103
есболай 130
есембет 216
есен 66, 72, 73, 200
есенаман 101, 102
есенбай 102, 216
есенқарт 63, 66, 73
есенқұл 209
есенқұл 238
есен-таңрық 22, 355
ескін 106
есназар 358
ессей 302, 356
есіргеп 74, 357

Ж

жабық 334, 335
жайлыбас 96
жақай 148
жақас 147
жақсыбек 289
жақсылық 209
жақып 98
жалайыр 358
жалманбет 344
жалықбас 249, 250, 260, 321, 328, 337, 
343
жанай 54
жанайдар 215, 321
жанарыс 40
жанболды 179, 182,3 18
жангелді 80
жандыр 90
жанқозы 195, 205, 287
жанмырза 100
жанту 265-268
жанықұл 158
жаныс 34, 289
жаңаберді 357
жапар 356
жар 300
жармағамбет 163
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жартым 12
жарылғап 302, 303
жауар 355
жаубасар 74, 75
жауғаш 22, 173, 215
жауқашты 358
жаулы 102
жәдігер 214, 215, 217
жәйік 215
жебеші 325
жетес 293
жетібай 199, 200
жетіру 357
жиенәлі 231
жиеншора 358
жоғары-шекті 21
жоламан 85
жолболды 179, 182, 207
жолымбет 226, 357
жұртшы 192
жүгіней 287
жүзей 358
жылгелді 240

И

иманқұл 202
итемген 113
итқара 90

К

келден 343
кенже 81, 199, 271, 272
кенжебай 231, 233
кенжеғара 109
кенжесағын 272
керей 11, 23, 36, 250
керейтбай 204
керней 268, 297, 299, 302, 303
көбек 103, 238
көзей 30, 98, 107
көкен 199
көксал 12

көкшал 11
көкше 357
көшей 358
көшек 92, 272
көшім 265
күзей 90
күлік 190, 191, 202, 205, 222
күшік 272, 300, 358

Қ

қадыр 355
қазақ 302, 317, 357
қазымбет 79
қайдауыл 209
қайып 117
қақсал 43, 177, 179, 243, 246, 248
қалқаман 11, 66, 69, 72-75, 175, 312
қалмақ 117, 146, 296, 302, 309, 310
қалыбек 155, 288
қамбар 21, 48, 54, 80, 249, 251, 253, 
256, 258, 259, 262, 263, 313, 318, 326, 
328, 330, 332, 337, 356
қанай 12, 288
қангелді 81, 103
қанжығалы 10-12, 21, 22, 25, 47, 48, 50, 
54-57, 177, 204, 351, 353, 355
қаңлы 347
қарабатыр 270, 271
қарабәйтен 162
қарабұжыр 81
қаражан 204
қаракесек 10-12, 21, 22, 25, 43, 44, 48, 
55, 56, 57, 61, 63, 177, 182, 248-252, 
254, 257-264, 290, 302, 303, 306, 317-
319, 325-328, 330, 337, 338, 345, 353
қарақожа 101
қарақозған 237
қарақозы 195, 196
қарақұс 117
қарақыпшақ 37
қараман 12, 46
қарамылтық 12
қарасопы 48, 50, 55, 56



400

қарауыл 10, 12, 21, 22, 43, 47, 48, 50, 
54, 55, 57,177,  351, 355
қараш 300
қараша 90, 106, 156
қарашор 256
қаржас 12, 179-181, 217, 219, 225, 226, 
287
қармыс 103, 192, 356
қарпық 12, 43, 63, 66, 69, 72, 73,75,  88-
90, 109, 175, 177, 354
қарсын 268
қарт 66, 72, 73
қарымбай 74
қасқа 81, 204, 240
қатке 214
қиялбай 204
қожагелді 197, 240
қожамберді 235
қожамжар 271
қожаназар 114, 117, 309
қожас 316
қозған 12, 98, 177, 230, 243
қойғара 102
қойлы 22, 355
қоңырат 10, 36
қосан 216
қоскелді 357
қостай  118
қотан 40
қошетер 197
қуандық 13, 21,22, 30, 44, 45, 48, 50, 
54, 61-63, 72, 73, 84, 88, 89, 98, 66, 77, 
107, 146, 162, 176, 241, 245,300, 319, 
324, 353, 354
құдабай 162
құдайберді 22, 288, 355
құдайқұл 131
құлансу 22, 355
құлбаба 100
құлбас 316
құлболды 179, 188, 190, 199, 200, 202, 
204, 205
құлғара 148
құлеке 219

құлжабай 103
құлтума 125
құлық 312, 357
құлымбет 99, 105
құрманәлі 231, 232
құрманқожа 355
құрмантай 210
құсшы 146
құттый 121
құттық 81, 330
қыдыр 299
қылытшар 357
қыпшақ 11, 35-37, 250
қырғыз 357
қырықмылтық 46, 358
қыстау 81

Л

лабашы 357

М

майқозы 195
майқы 105, 251, 256, 263, 264, 296, 297, 
306, 307, 312
майлы 102, 357
майлыбалта 22
майлытон 188, 201, 204, 205, 207
малай 214-216, 324
малыбай 81
мамадайыр 30, 143, 146, 147
мамай 265
манат 265, 303-306
машай 265, 270, 290, 296, 302, 303, 
305
мәжік 179, 182, 213, 215, 217
мәжім 157
мәмбет 90, 106, 107, 168, 169, 321, 322, 
333
мәтен 113
мәуке 209
мейрам 13, 21, 30, 40, 48, 49, 54, 55, 62, 
63, 147, 148, 177, 218, 229, 230, 241, 
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248, 251, 253, 255, 314, 315, 321, 328, 
329, 338
мейрамсопы 73
мойын 109,  163, 162, 165, 169-171
момын 12, 13, 21, 45, 46, 47, 48-51, 54, 
55, 355
моңғол 347
мөнтік 355
мөңке 148
мұғал 146
мұрат 121, 125, 165, 168, 169, 228
мұсабай 288
мырзамбет 167
мырзатай 288

Н

назар 130
намазқұл 113
наурыз 192, 205
нәдір 245, 248
нәдірсопы 50, 56
нәзікбай 238
нияз 148, 357
нұрбай 114, 117, 200
нұрғара 154
найман 11, 23, 36, 250

О

ойым 219, 357
олжабай 324
олжақұл 270
оразалы 102
оразқұл 113
орманшы 207, 209, 222
орыс 74, 79

Ө

өзбек 349
өзден 114
өмір 63, 66, 69, 77
өмірқұл 133

өтеғұл 79
өтек 209
өтембет 266
өтеміс 74, 125
өтеп 219
өтепберді 192
өтеулі 266
өткірсопы 50, 51

Р

рай 343
райымқұл 289
рақпанғұл 152, 155
рыспетек-дадан 357

С

сабаншы 147, 148
сағыр 287
сайдалы 109, 121, 127, 138, 147
самай 102
саман 266
самрат 106, 272
самұрат 99
саңай 163
сапақ 204
сапты 357
сарбас 115
сармантай 153
сарша 92, 162, 163
сары 196, 216, 244, 316, 324, 355
сарыбатыр 94
сарыжетім 10-12, 30, 43, 44, 48, 55, 56, 
353, 358
сарық 231, 235
сарықожа 100
сарықозған 237, 238
сарысопы 48, 50, 55
сарытұрсын 184
сасым 80
сатылған 219
сатыпалды  101, 103
саяқ 281
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сәти 118
сейіт 162
сексен 193
сойылғас 80
суғыншы 205-207, 227
сүгірәлі 235
сүйін 97, 98
сүйінәлі 115
сүйіндік 12, 13, 21, 22, 44, 48, 54, 55, 
56, 61, 176-179,  200, 204, 205-207, 213, 
218, 226, 227, 241, 243, 256, 300, 319, 
324, 341, 353, 354
сыйқым 34, 81
сырым 358

Т

табын 23
тағай 268, 292, 293
тағышы 46
таз 265, 268, 271, 281, 284
тайкелтір 197
тайлақ 288
таймас 101
тақат 125
талас 156
танас 256, 262, 264, 270, 306, 313
таңатар 74
тарақты 11, 22, 23, 30, 31, 44, 50, 51, 
54, 57, 177, 182, 251, 353, 358, 359
тармақ 74
тастемір 293
тәбет 266
тәнбісопы 55, 56
тәңірберді 231
тебіш 43
тегін 146-148
текебай 238
телеңгіт 358
телі 209, 220, 226
темеш 12, 63, 66, 69, 72, 77, 80, 84, 175, 
177
темір 63, 66, 69, 77
тербіс 11

тобықты 10, 21, 22, 43, 47, 48, 50, 54-
57, 69, 287, 353, 355, 357, 358
тоғанас 325
тоғызбай 80
тоғым 356
тойғара  102
тоқа 30
тоқай 80, 81
тоқал арғын 21, 22, 33, 44, 48
тоқбура 162
тоқтас 80, 235, 237
тоқтауыл 266, 321 
тоқшора 227, 228
томан 358
торғай 474
төбет 80, 81, 292
төлек 46
төлеңгіт 144
төмен-шекті 21
төртуыл 10, 11, 177, 179, 191, 219, 230
тулек 351
тұлға  300
тұлпар 188, 201, 202, 222
тұрнияз 300, 301
түйте 256, 263, 264, 300, 306, 312
түнқатар 99, 100, 315
түрік 346, 352, 357
тымырсық 256
тышқанқара 210
тілек 102, 209
тілеке 115
тілеп 115
тілеу 185, 199, 219, 220, 357
тілмәмбет 266
тінәлі 90, 97, 98, 107

У

уақ 23, 36, 37, 250

Ұ

ұйғыр 347
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Ү
үйсін 27, 359
үкібай 264
үкібас 168, 169
үмбет 321, 322
үсейін 90
үсенбай 80
үшата 114

Ш

шабақ 357
шабар 115
шағыр 55
шағырбай 74
шақа 115, 117
шақшақ 10, 12, 22, 30, 43, 44, 48, 50, 
51, 55, 56, 57, 358
шаншар 115, 265, 287
шәуке 199
шегем 245
шегендік 12, 13, 21, 22, 44, 48, 50, 54-
57, 61-63, 229, 243, 253, 255, 256, 319, 

353, 354
шегір 201,202,  204
шекті 51, 319
шермен 51
шобай 192
шоманақ 182, 205, 206
шошақ 102
шөкей 103
шөптеміс 182-187
шұбыртпалы 21, 22, 48, 50, 51, 54, 250, 
253, 256, 258, 259, 260, 317-325, 328, 
351
шұңғыл 70
шымболат 358

Ы

ырыс 238

І

ізбасар 117

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ТОпОНИМИКАЛЫҚ АТАУЛАР 
КӨРСЕТКІШІ

А

Абыралы б. 343
Ақбеттау болысы 186, 187, 188
Ақкелін б. 222, 225
Ақмола 14, 49, 63, 75, 89, 97, 101, 102, 
267, 318, 348, 351, 352, 357
Ақмола б. 81, 97
Ақмола у. 15, 63, 73-75, 80, 81, 89, 97, 
101- 103, 106, 149, 154, 162, 164, 168, 
173, 178, 216, 318, 327, 353 
Ақсу б. 193, 226
Ақтау б. 149
Ақтөбе 49
Ақшатау 30
Алтын Орда 5, 36-38, 348, 349 

Арғанаты тау 215
Арқа 337
Атакөз б. 210
Атақозы б.208, 209, 211,235
Атбасар б. 14, 235, 238, 246, 353
Атбасар у. 74, 121, 123, 128, 237, 238, 
246, 266, 267
Аят 10

Ә

Әулиеата 353

Б

Балқаш 291, 328
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Батыс Қазақстан 347
Баянауыл 10, 178, 188, 205, 222, 351, 
353
Бетбақдала 291
Бөрші б. 343, 345
Бұхар 148

Д

Далба б. 197, 237
Дегелең бол. 186
Дешті Қыпшақ 5, 35, 348, 349

Е

Ереймен 10, 353
Ертіс 10, 250, 328 
Есіл10, 74, 75, 106, 245, 250, 353

Ж

Жетісу 253, 347, 349
Жыланды б. 102

З

Зайсан у. 353

К

Кавказ 347
Көкше 10
Көкшетау 14, 49, 353

Қ

Қазақстан 30, 170, 171, 347
Қарағанды обл. 30, 102, 348
Қарағаш б. 103, 104
Қарамолда бол. 189, 199, 201, 231, 235, 
238, 239
Қарахан 347
Қарқара 334, 353
Қарқаралы 14, 61, 146, 183-185, 263, 

317, 328, 338, 343, 351
Қорғалжын ауд. 129
Қостанай 49, 348, 353
Қу бол. 30, 279
Қызыл 10
Қызылкөл 74, 75
Қызылтау б. 202, 266, 267, 292
Қытай 347

М

Маңғыстау 170
Моғолстан 348
Мойынты өз. 328
Мөкше 10
Мыржық 30, 271

Н

Нұра - Шерубай б. 102, 162, 165, 173
Нұра бол. 80, 81, 84, 102, 164, 216
Нілді б. 101, 102

О

Обаған 10
Омбы 14, 353
Оңтүстік Қазақстан обл. 147, 170
Орал 352
Ортау болысы 154
Орынбор 8, 11, 12, 18
Отырар 347

Ө

Өзбекстан 170
Өзгент 347

п

Павлодар 14, 16, 49, 181, 186, 187, 188, 
197, 201, 202, 208-211, 222, 225, 227, 
228, 246
Перовск у. 353
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Петропавл 14, 353

Р

Ресей 6, 8, 11, 170, 263, 317, 351, 352

С

Санкт-Петербург 11, 12, 15
Сарыарқа 179, 215
Сарысу 328, 350, 353
Семей 14, 61, 146, 186, 343, 352, 353
Созақ ауд.147
Спасск б. 154, 155, 167, 169
Сығанақ 347
Сыдария 253, 349
Сыр 215, 347
Сібір 353

Т

Тарбағатай 353
Ташкент 11, 148, 149, 277, 286

Темірші б. 334
Теңіз бол. 75, 123, 130, 136
Тереңкөл бол.239
Терісаққан бол. 74, 266
Тобыл 10, 250
Тоғызақ  148
Торғай 10, 253, 352, 353
Түрікменстан 170

Ұ

Ұлқаяқ 10
Ұлытау 10, 215, 350

Ш

Шет ауд. 30
Шу 353
Шұбар бол. 146
Шығыс Қазақстан 40, 348
Шымкент 353
Шыңғыс бол. 353
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