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БIРЖАННЫҢ БЕЛГIСIЗ ҒҰМЫРЫ 

 

БIРЖАН САЛДЫҢ АТА ҚОНЫСЫ 

 

Есiмi алты алашқа жайылған, ҥш жҥз тӛбесiне 

кӛтерген сал-сазгер, әншi ақын Бiржан сал 

Тҧрлыбайҧлы (1825-1897) туралы айтылып та 

жазылып жҥрсе де әлi де ӛмiрдеректерiнiң 

зерттелмей, ашылмай жатқан қыры мен сыры 

кездеседi. Әсiресе, оның қай жылы туғаны, ата 

мекенi, шығармашылығы туралы жансақ айтылып 

жҥргенi де аз емес. Бҧның бәрi әуелде жазылып 

қалған ӛмiрбаянының жоқтығынан және тҥбегейлi 

емес, ҥстiрт зерттеуден болып отыр. 

Бiржан салдың ХҤIII ғасырға дейiнгi арғы 

аталарының (Нҧралы, Нҧрымбет керейлердiң) 

қонысы қазiргi Қорған қаласының батыс 

жағындағы ормандар мен кӛлдер екен. Бҧл жер 

Қостанай және Қызылжар ӛңiрiндегi керейлердiң 

тҥп атасы ХҤI ғасырда ӛмiр сҥрген Бағлан бидiң 

қонысы болған жер. Осы маңдағы қазiргi 

Звериноголовск қаласы “Бағлан” ауылы деп 

аталған. 

1745 жылдары Бертiс (Бiржан салдың атасы) 

және Қҧрман (Марал ишанның атасы) бастаған 

Нҧралы және Нҧрымбет керейлер Аманқарағай 

орманының Кҥнгей жақ жартысы мен сол маңдағы 

Қайранкӛл (Әулиекӛл), Қандыкӛл, Сулыкӛлдердiң 
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жағасындағы ормандары қоныс қылады. 1790 

жылы Аманқарағай орманы ӛңiрiнде жаңбыр 

жаумай қҧрғақшылық болып жҧт болады, орман 

ӛрттенедi. Нҧралы, Нҧрымбет аталары малдарын 

қыстататын жер iздейдi. Осы кезде қазiргi Жаңажол 

ауылына қарасты Елтiнжал, Бҥркеутал жерiнде 

мекендейтiн Кӛшебе-Керейдiң Тоқтаболат 

балалары: Әлiбек, Елтiн, Ӛтеп, Тӛлеп, Қарамең, 

Қожабай, Кiшкентайлар Тобыл ӛзенi бойынан 

алған шҧрайлы жерге кӛшедi. Бҧл уақытта Бертiс 

пен Қҧрман қайтыс болып, екеуi де Аманқарағай 

жерiне жерленедi. Нҧралы мен Нҧрымбеттiң 

басшылары болып қалған Қожағҧл мен Қҧрман сол 

кездегi Қызылжар уалаятының басшысын 

Тоқтаболат балалары жерiн уақытша пайдалануға 

сҧрап алады, кейiн сол жерге бiразы ие болып 

қалады. 

Туған жерлерiне Тоқтаболат ҧрпақтары Тобыл 

бойынан, әсiресе, Елтiн, Қарамең, Қожабай 

мырзалардың ҧлдары, немере-шӛберелерi мҥлде 

оралмайды. Тоқтаболаттың басқа ҧлдарының 

балалары да жҧтқа ҧшырап, кедейленiп қалады. 

Иесiз қалған қоныстарды Нҧралылар иемделiп 

алыпты. Нҧрымбеттер жҧттан айығып қомданып 

алған соң, қайтадан Аманқарағайға кӛшiп кетедi. 

Азшылығы Нҧралыларымен бiрге қала бередi. 

Кейiн бҧл жерде қалған Нҧрымбеттiктер 

“Нҧрымбет” атты қоныс салады. Бҧл қоныс 1930 

жылдары “Нҧрымбет” колхозын қҧрайды. Кейiн 
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бҧл ауыл “Ақбалық” колхозының, одан кейiн 

“Озерный” совхозының қҧрамында болып, 1960 

жылдардың соңында ауыл жабылып, тҧрғындары 

кӛршi ауылдарға кӛшiп кетедi. Қазiр де бiраз 

отбасылары Троебратное, Пресноредуть 

селоларында тҧрып жатыр. 

Сол кезден бастап, Тоқтаболат бҥркеуi деген 

орманды Қожағҧл (Бiржан салдың атасы) 

иемденген екен, содан ол қыстау Қожағҧл бҥркеуi 

деп аталыпты. Қашанда жер-су аттары тарихи 

шындықтың бҧлжытпайтын дерегi болып қалады. 

Тоқтаболат балаларының атындағы жер-сулар, атап 

айтқанда: Ӛтеп (ҥлкен Ӛтеп, кiшi Ӛтеп), Қожабай 

кӛлдерi, Қарамен қыстауы, Елтiн жалы орманы 

Жаңажол ауылы тӛңiрегiнде әлi бар, бәрi де тарихи 

атауымен аталады. 

Ғабит Мҥсiрепов “Ҧлпан” романында “Елтiн 

жалды”Кҥрлеуiт деген шағын рудың Елтiн атты 

кiсiнiң есiмiмен аталған деп жазса, одан бҧрын бҧл 

жерге Елтiн Тоқтаболатҧлының ие болғаны Кӛшебе 

шежiресiнде жазылған. Шындық тарих қойнауында 

қалып келедi. 

Тоқтаболаттың Ӛтеп, Әлiбек, Кiшкентай, 

Маржа деген ҧлдарының ҧрпақтары Жамбыл 

ауданындағы Айымжан ауылында, Преснов 

қалашығында, Қызылжар, Астана қалаларында 

тҧрып жатыр. 

Жоғарыда аталған жерге Кӛшебе керейлерден 

кейiн Нҧралы, Нҧрымбет керейлердiң ие болғанына 
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да жер-су аттары куәлiк ете алады. 1970 жылдарға 

дейiн Жаңажол қардонының “Есеней кардоны” деп 

аталып келгенiн жақсы бiлемiз. Осы арада бiрнеше 

тарихи уақиғалардың орны болған бҥркеу тарихы 

туралы айта кетейiк. 

Есеней Естемесҧлының заманында 1826 

жылдан бастап Қожағҧл қоныс аударған соң, 

Қожағҧл бҥркеуi “Есеней кардоны” деп аталады. 

1919 жылғы облыс картасында осылай жазылған. 

Ел iшiнде мынадай аңыз сақталған. Есеней қайтыс 

болғаннан кейiн Ҧлпан шаруа басқарып тҧрғанда 

жылқышылардың бiреуi кардон iшiнен қҧрық кесiп 

алыпты. Мҧны естiген Ҧлпан жылқышыға дҥре 

соққызған екен. Бҧл аңыз болса да, ол кезде 

табиғатты қорғауға қаншалықты кӛңiл бӛлгенiн 

байқауға болады. Бҧл Қорық жерiнiң басқа жерден 

ерекшелiгi жер қыртысы қҧмдасын, кӛп жерiне 

табиғи қарағай ӛскен. Жердiң осы қасиетiн 

ескерген Солтҥстiк Қазақстан орман шаруашылығы 

1960 жылдары осы алқаға тағы қосымша қарағай 

отырғызды. 

1961 жылы облыстың атқару комитетi осы 

жерде Жаңажол қорығын жасау туралы шешiм 

шығарды. Қорықтың табиғаты ӛте әсем, неше тҥрлi 

табиғи гҥлдер, шӛптер ӛседi. Жерлес жазушы 

Ғабит Мҥсiреповтың елге келгенде дем алатын 

орны, “Қыз қарағайы” да осы қорықта. 
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НҦРАЛЫ КЕРЕЙ ЕЛIНIҢ ҚОНЫС АУДАРУЫ 

 

ХIХ ғасырдың басында Орта жҥзде хандық 

жойылып, округтерге бӛлшектенген елдiң береке-

бiрлiгi кетiп, Ресей елiне кiрiптар болғанын 

тарихтан жақсы бiлемiз. Қазақ ата-қонысынан 

айырылып, оның ҥстiне мӛлшерден тыс алым-

салық салынуы, ислам дiнiне қысымшылық 

жасалуы хылықтың отаршылдарға қарсы 

наразылығын кҥшейттi. Осындай кезеңде керейдiң 

Нҧрымбет атасынан тарайтын Марал ишан 

Қҧрманҧлы Ресей патшасының отаршылдығына 

қарсы елдi ғазауат кҥресiне кӛтердi. Марал ишан 

қозғалысы ғазауатық дiни соғыс болғанымен, шын 

мәнiнде шынайы ҧлт-азаттық қозғалыс едi. 

Қазақстанның солтҥстiк ӛңiрлерiн, Батыс Сiбiрдi 

мекендейтiн мҧсылмандарды қамтыған бҧл соғыс 

бiраз жылдарға созылады. Ақыры, кӛтерiлiстi 

аяусыз жаныштап басқан жазалаушы жасақтар 

Марал ишанға аталас ауылдарды да шауып, кҥн 

кӛрсетпейдi. Әсiресе, Пресногорьков, Преснов 

бекiнiстерiнiң жандармдары екi бекiнiстiң 

ортасындағы Нҧрымбет, Нҧралы аталарының 

ауылдарын талаумен болады. Нҧрымбет атасы 

бҧрынғы қонысы Аманқарағай жерiне, Нҧралының 

Бертiс әулетi Кӛкшетау жерiне ауа кӛшуге мәжбҥр 

болады. 
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Нҧралы атасы ҧрпақтарының «Қожағҧл 

бҥркеуi» жерiн тастап кетуiнiң екiншi себебi де бар. 

Бҥркеу жерiнiң әсем табиғатына қызыққан орыс 

отаршылдары бҧл араға қала тҧрғызып, 

Пресногорьков және Преснов бекiнiстерi арасында 

тағы бiр бекiнiс салуды ойлайды. Жергiлiктi халық 

нҧралыларды алдай, кӛшебе аталары жерлерiне 

(Майбалық, Кенже ауылдары жерлерiне) ерiксiз 

кӛшiредi. Малының кӛптiгiнен («Мың жарым жылқы бiткен 

Қожағҧлға» – Бiржан мен Сара айтысынан. С.Ж.) кең жайылым 

iздеген Бертiс әулетi Кӛкшетау жерiне қоныс 

аударады. Бертiс әулетiнiң Кӛкшетау жерiн 

таңдауының тағы бiр себебi болған екен. Кӛкшетау 

аймағын мекендейтiн Ақсары керейде Жӛкей 

есiмдi атақты адамы болыпты. Ол әрi би, әрi бай 

кiсi екен. Айыбы перзентсiз екен. Жӛкей қайтыс 

болады да, Ақсары керейлер Жӛкейдiң орнына әдiл 

би болатын кiсi iздейдi. Олар Қожағҧлды Жӛкейдiң 

орнына лайық деп есептейдi. Ақсарыладың 

қалауымен Қожағҧл қажы бастаған Бертiс әулетi 

кӛшiп барып, Жӛкей бҧлағының жағасына 

қоныстаныпты. Жӛкей бҧлағы сол кезден бастап, 

Қожағҧл бҧлағы деп аталады. Сонымен қатар, 

Жӛкей кӛлi де кейiн Қожағҧл кӛлi деп аталып, 

оның дӛңесiн Бертiс әулетi мекендептi. 

Бiржан сал ӛмiрдеректерiнiң бҧрмалауына 

шежiреде аттас адамдардың болуы да әсер еткен. 

Мысалы, сол дәуiрде Ашамайлы керейде ҥш Бертiс 

ӛмiр сҥрген, ҥшеуi де атақты адамдар болған. 
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Олардың бiрiншiсi – Кӛшебе руының Таузар 

атасынан шыққан Бертiс Қабиҧлы (Қожаберген 

жырау, Сегiз серiлермен аталас). Ҧрпақтары 

Солтҥстiк Қазақстан облысының Жамбыл 

ауданындағы Петровка (Баян) ауылында, 

Петропавл (Қызылжар), Астана, Ресей елiнiң 

Қорған, Тҥмен, Омбы шаһарларында тҧрып жатыр. 

Ол әрi би, әрi бай, әрi батыр, ел басшысы болған. 

Оның немересi Тiленшi де би болып, Керейдiң бес 

дiңгегiнiң бiрi атанған. Жамбыл ауданына қарасты 

Петровка (Баян) селосының батыс жақ бетiнiң 3-4 

шықырым жерiнде Бертiс қорымы (зираты) бар. 

Ҧрпақтары қайтыс болған адамдарын осы уақытқа 

дейiн осы қорымға жерлейдi. 

Екiншi Бертiс – Бiржан салдың бабасы Бертiс 

Кенжеҧлы. Бҧл Бертiс Аманқарағай жерiнде 

Қайранкӛл, кейiн Әулиекӛл деп аталған кӛлдiң 

жанындағы қорымда Марал ишанның әкесi 

Қҧрманмен бiрге жерленген. 

Ҥшiншi Бертiс – Ақсары керейдiң Тоқымбет 

атасынан шыққан атақты би, әрi батыр, ел 

басқарған адам болған. Бҧл Бертiстiң де қонысы 

Кӛкшетау облысының Еңбекшiлдер ауданының 

жерiнде болған бейiтi де сол жерде. 

Кейбiр лауазымды зерттеушiлер екiншi 

Бертiстi ҥшiншi Бертiспен шатастырып Бiржан сал 

ӛмiрдеректерiн тарихқа жанаспайтын деректермен 

бҧрмалады. (Iлия Жақанов. «Аспандағы аққуға әнiн қосқан». 

«Жҧлдыз». 1982 ж. № 4). 
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ҚОЖАҒҦЛ БҤРКЕУI ЖЕРIНЕ КЕРЕЙДIҢ 

СЫЙБАН АТАСЫ ҦРПАҚТАРЫНЫҢ 

ҚОНЫСТАНУЫ 

 

Қожағҧл бҥркеуiнен нҧралықтарды қуған орыс 

отаршылдары бҧл қонысқа 1826 жылдың 

кӛктемiнен бастап қҧрылыс жҧмысын бастайды. 

Қҧрылысқа капитан Пресновский әулетiнен 

шыққан Федор деген есаул басшылық еткен екен. 

Алғашқы салынған штабының кеңсе ҥйiн тойлап 

жатқанда белгiсiз бiреулер штаб ҥйiне қатты 

шабуыл жасап, кеңсеге және қару-жарық 

қоймасына от бередi. Жеңiл жараланған Федор бiр 

солдатты ертiп қашып шығады. Ал, қалған 

солдаттарды, прапорщиктi, қазақ-татар 

жауынгерлерi қырып тастайды. Бҧны басқарып 

жҥрген Балта керейден шыққан Сейтахмет деген 

қашқын батыр екен. Сейтахмет басқарған бҧл 

ғазауатшылдарға жасырын тапсырма берген Есеней 

Естемесҧлы болыпты. Сол кезде каторгадан қашқан 

бiр топ цыган жiгiттерi ҧрлық жасап, Қожағҧл 

бҥркеуi iшiн паналап жҥрген екен. Есенейдiң 

Ерғожа, Сауыт есiмдi мҥршидтерi бастаған 

мҥридтерi әлгi цыгандарды тҧтқындап, «штаб 

ҥйлерiн ӛртеген осылар екен» - деп, куәгерлерiн 

ертiп, Преснов бекiнiсiнiң комендантына 

қашқындарды табыс етедi. Бҧл Есенейдiң айласы 

болатын. 
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Бҧдан кейiнгi салынған ҥйлердi де салынып 

болып, қоныс тойын тойланар тойланбас кезде 

қазақтар жасырын келiп кҥйдiрiп жiберiп отырған. 

Бҧны iстеп отырған қазақтар екiнiн бiлген губерния 

басшылары бҧл араға бекiнiс салуды мҥлде 

доғарады. Қазақтардың бҧл араға бекiнiс 

салғызбайтынына кӛздерi әбден жетедi. Сӛйтiп, 

Нҧралы атасынан тартып алынған жерге штаб та 

салынбай бос қалады. 

Осы уақытта Есеней бастаған Керейдiң 

Сыйбан атасы қазiргi Қызылжар ауданы Бескӛл 

жерiнде болатын. Батыс Сiбiр губерния басшылары 

Бескӛл жерiн босату ҥшiн Сыйбан атасы әулетiн 

Нҧралылардан босап қалған Қожағҧл бҥркеуi 

жерiне ерiксiз кӛшiредi. Есеней бастаған сыйбан 

елiнiң Бескӛлден кӛшкенiне оның атынан ағайыны 

Шоң Дәулетҧлы зергердiң ата қоныспен қоштасып 

шығарған мына ӛлең шумақтары дәлел бола алады: 

Есеней тоқтамайды ҥдере кӛшiп, 

Жәнiбек сӛз сӛйлейдi желдей есiп. 

Бескӛл мен Қызылжарым, қош-есен бол 

Жерiм ең кiрiм жуған, кiндiк кесiп. 
 

Туған жер кейiн қалдың, уа, дариға-ай! 

Мҧндай жер ендi бiзге табыларма-ай! 

Егiн сап бала-шаға асыраған. 

Бескӛл мен қош-есен бол, Қызылжар-ай! 

Бҧл ӛлең жолдарынан Есеней аулының ерiксiз 

кӛшкенiн анық байқауға болады. Қазiргi 

«Элитный» зираты деп аталған зират ол кезде 
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«Керей зираты» деп аталып, ХҤI ғасырдан 

басталған кӛне зират екен. Есенейдiң әкесi Естемес 

және одан арғы Қызылжар тӛңiрегiндегi Керей 

елiнiң атақты адамдары жерленген зират болған. 

Осындай ата қоныстан айрылу сыйбан елiне де 

оңайға тҥспегенi жоғарыдағы ӛлең шумақтарынан 

кӛрiнiп тҧр. 

Жаңа қоныс Есенейге қҧтты бола қоймапты. 

Кӛшiп барған жылы тоғыз жасар Аманжол, жетi 

жасар Аманқҧл деген ҧлдары шешектен ауырып, 

бiр кҥнде қайтыс болыпты. Жоғарыдағы айтылған 

тарихи уақиғалардың ӛмiршеңдiгiн Сегiз Серiнiң 

«Ер Есеней» тарихи дастанының мына шумақтары 

айғақ бола алады. 

Жақпады Есенейге «Бҥркеу» мекен 

Бiр кезде Қожағҧлдың қыстауы екен. 

Кӛшiрiп Нҧралыны ерiксiзден 

Сол жерге штаб тҥспек болған екен. 
 

Астыртын мҧсылмандар әрекет қып, 

Бҥркеуде штаб ҥйiн салдыртпаған. 

Ӛрт салып, солдаттарын тҥгел қырып, 

Ҧлықтың ойлағанын болдыртпаған. 

 

Бҧл жерге бос қоныс деп қонсадағы 

Бҥркеуде Есенейге апат келген. 

Аманжол, Аманқҧлдай екi ҧлы 

Бiр кҥнде шешек шығып қабат ӛлген. 
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БIРЖАННЫҢ АТА-ТЕГI, БIРЖАН ҚАЙ ЖЫЛЫ, 

ҚАЙ ЖЕРДЕ ТУҒАН 

 

Атасын ауыстырған зерттеушiлер  Бiржан 

салдың қай жылы, қай жерде туғанын да қата 

жазып жҥр. Қазақстан энциклопедиясында былай 

жазылған: «Бiржан Қожағҧлҧлы (1834-1897) қазiргi 

Кӛкшетау облысы Еңбекшiлдер ауданына қарасты 

«Қожағҧл қҧдығы» деген жерде, шаруа семьясында 

туған. Ҥлкен атасы Қожағҧл, әкесi Тҧрлыбай да 

ауқатты болмаған». 

Қолымыздағы деректерге сҥйенсек және ең 

бастысы Бiржанның ӛз ӛлеңдерiне табан тiресек – 

ол 1825 жылы наурыз айында «Қожағҧл бҥркеуi» 

делiнетiн қалың орманды мекендеген Бертiс 

ауылындағы зергер Тҧрлыбай Қожағҧлының 

отбасында туған. Бiздiң ӛңiрде Бiржан салдың 

ӛмiрдеректерiн iндете зерттеген осы зерттеу 

еңбегiмiздiң авторларының бiрi – Қаратай Биғожин 

мен кӛп жылдар бойы «Солтҥстiк Қазақстан» газетi 

редакциясында қызмет атқарған Сәркен Барқытов. 

Бҧл екi азамат та «Айымжан» ауылының тумалары, 

ауыз әдебиетiн зерттеушi, ӛлкетанушылар. Екеуi де 

Бiржан салдың тiкелей ҧрпақтарымен кездесiп, 

ауызба-ауыз сӛйлескен адамдар. Бiз Бiржан сал 

туралы бiраз деректердi осы кiсiлерден алдық. 

«1953-1957 жылдары Айымжан аулында Бiржан 

салдың Темiртас атты баласынан туған 

Мҧқаметқали тҧрды. Мҧқаметқали жамағайын 
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апайымыз Кҥлзейнепке ҥйленiп келген екен. Екеуi 

де ауылда еңбек еттi. Мҧқаметқали – тракторшы, 

Кҥлзейнеп – сауыншы бопты. Кҥлзейнептiң бiрiншi 

кҥйеуi Мӛржан Шопашҧлынан (қайтыс болған) 

қалған Асқар, Бақыт деген екi ҧлы, 

Мҧқаметқалидан туған шиеттей ҥш-тӛрт баласы 

бар, бiреудiң жапырайған ескi шым ҥйiнде тҧрып 

жатты. Мҧқаметқали тҧйықтау, атасына тартып 

ӛнер қумағанмен, қоңыр дауысымен аздап ән 

айтатын, ал Кҥлзейнеп апайымыз болса нағыз әншi 

едi, әңгiме, шежiре айта бiлетiн» – деп жазды 

Сәркен Барқытов. («Бiржан сал қай жерде туған?» «Солтҥстiк 

Қазақстан» газетi. 5.05.1996ж.). 
Темiртас Бiржанҧлының Жамал атты қызы 

(Мҧқаметқалидың қарындасы) да ӛмiрiнiң соңына 

дейiн Жамбыл ауданының Рождественка 

(Майбасар) селосында тҧрды. Бiржан салдың туған 

жылы, туған жерi туралы жоғарыдағы деректердi 

кезiнде ӛз ҧрпақтарының аузынан жазылынып 

алынған болатын. Және де Бiржан салдың ӛзiн 

кӛрген адамдардан естiгенiн, ҧрпақтарын кӛрген 

адамдармен кездесiп сӛйлескенiмiздi айта кетуiмiз 

керек. Мҧқаметқали Темiртасҧлына қарағанда 

оның әйелi Кҥлзейнеп, қарындасы Жамал сӛзшең, 

шежiрешi адамдар болды. Бiз Бiржан сал 

ӛмiрдеректерiне байланысты кӛп жәйiттi осы 

кiсiлерден алдық. 

Аңдап қараған адамға қай жылы, қай жерде 

туғанын салдың ӛзi де жазып кеткен. Ақылимаға 

арнап шығарған «Қызыл нар» атты әнiнде: 
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Туған жер – қарағайлы орман «Бҥркеу» 

Бетiме осы бiр iс болды-ау шiркеу, - деп 

жазды. Ӛлеңнiң бiрiншi жолында туған жерiн 

айтса, екiншi жолы тағы бiр тарихи уақиғаны 

меңзеп отыр. Ол оқиға – Преснов бекiнiсiнiң 

жандармдары бҥркеу жерiнде салына бастаған 

ҥйлердi кҥйдiрiп жiберген Қожағҧл балалары деп, 

олар бҥркеу жерiнен қуылған ӛшiн алып отыр деп 

соңдарына тҥсудi қоймаған болатын. Бiржан 

салдың Темiртас атты баласын қамауға да алған 

болатын. Қожағҧл әулетiнiң Бҥркеу жерiнен 1826 

жылы қоныс аударғанына да тарих куә. Олай болса, 

Бiржан салдың Кӛкшетау жерiне кӛшер жылы бiр 

жаста екенi дау туғызбауы керек. 

«Керей елiне сәлем» дейтiн ӛлеңiнде: 

Ҧстазым Сегiз серi, Нияз серi 

Солардан ҥлгi алған мен Бiржан серi. 

Жетпiс ҥш мҥшелiме толғанымда 

Дҥние терiс айналып кеттi керi, - дедi. 

Бiржанның 1897 жылы қайтыс болғанына 

ешқандай дау жоқ. Бҧл ӛлеңiнде де 1825 жылы 

тудым деп тҧр. 

Бiздiңше зерттеушiлер (Ахмет Жҧбанов, Iлия 

Жақанов) ақын Сара Тастанбекқызының ӛмiр-

деректерiне бейiмдеп 1834 жылы, кейбiреулер 1831 

жылы туған деп жазып жҥр. 

Туған жылына Сара ақынмен айтысындағы 

мына ӛлең шумағы дерек кӛзi орнына алынып жҥр: 

 



 17 

Қыз сӛзi батқан сайын жаным кiрер 

Қарамай, қатты сӛйле, ӛлгенiме. 

Адымым кҥнi бҥгiн қалыбымда 

Екi жыл отыз беске келгенiме. 

Айтыс болған 1871 жылдан 37 жасы (35+2) 

шегерiлiп энциклопедияда 1834 жылы туған деп 

жазылып жҥр. Бҧл айтыс кӛп нҧсқалы, (әрi 

Тәңiрбергенов. Жҥсiп қожа Шайхисиямов 

нҧсқалары). Бiр жарым ғасырға жуық арада талай 

тестологиялық ӛзгерiске тҥстi «Екi жыл отыз беске 

келгенiме» емес, алғашқысы «Екi жыл қырық беске 

келгенiме» деп жазылуы да мҥмкiн ғой. Бҧлай 

болуына екiншi дәлел 37 жасында «Адымым кҥнi 

бҥгiн қалыбымда», деп айтуы мҥмкiн емес. Сал-

серiлер елу-алпыс жасында да жастық шақтың 

қалыбын сақтаған. 

1999 жылы шыққан Қазақстан Ҧлттық 

энциклопедиясында «Бiржан сал» тақырыбында 

(493 бет) «Бiржан Қожағҧлҧлы (1834, Ақмола 

облысы Еңбекшiлдер ауданы – 1897, сонда) - әншi, 

композитор, ақын» деп, бҧрын жазылып жҥргендi 

қайтадан жазыпты. 

Бiр қуаныштысы Республикамыздың атақты 

ғалымдары, кӛрнектi тарихшылары Мырзатай 

Жолдасбекҧлы, Қойшығара Салғараҧлы, Ақселесу 

Сейдiмбекҧлдарының редакцияларымен «Елтҧтқа» 

атты Ел тарихының әйгiлi тҧлғаларының 

ӛмiрдеректерi жазылған кiтап шықты. (Оқу қҧралы. 
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Астана. 2001 жыл. 358 бет. 1000 дана). Осы кiтаптың 214 

бетiнде Бiржан сал туралы былай деп жазылған: 

«Қожағҧлҧлы Бiржан (1825-1897) – қазақ 

халқының әйгiлi әншi-композиторы, ақын. Туған 

жерi Солтҥстiк Қазақстан облысының Жамбыл 

ауданына қарасты Жаңажол ауылы. Топырақ 

бҧйырған жерi Ақмола облысының Еңбекшiлдер 

ауданына қарасты «Қожағҧл бҥркеуi» деген жер. 

Шыққан тегi – Орта жҥз Ақсары Керей, оның 

iшiнде Нҧралы. Ҥлкен әкесi Қожағҧл Бертiсҧлы 

Ресей отаршылдарының қысымын кӛрiп, 1826 

жылы Кӛкшетау, Ақмола ӛңiрiне қарай қоныс 

ауыстыруға мәжбҧр болды». 

Бiржан салдың ӛмiрдеректерi туралы атақты 

ғалымдарымыз осылай деп жазса да Бiржан сал 

туралы хабарларда туған жерi, туған жылы жайлы 

басқаша жазылып жҥргенi ӛкiнiштi. 

 

БIРЖАННЫҢ БЕЛГIСIЗ ҒҦМЫРЫ 

 

Беттерi қайтқан патша әкімдері Бҥркеуде 

қайтадан штаб ҥйлерін салмаған. Енді Преснов 

капитан, прапорщик Ефремов бастаған 

зеңбіректерін сҥйреткен екіншi бір жазалау отряды 

сол 1826 – ит жылы қыркҥйек айының басында 

Кӛшебе керейдiң Бәйбіше баласы руының Таузар 

атасынан шыққан Бес қасқа атанған Жанкісі жырау 

Кӛшеқҧлының (1734-1817 ж.ж.), Салғара (1758-

1859 ж.ж.), Зiлғара, Шопан, Орхан, Бҧрхан есімді 



 19 

бес ҧлының қоныстарына кӛз тігіп, оларға қазiргi 

Преснов селосы маңынан кӛшу туралы бҧйрық 

береді. Балалары тҧрмай, жастай қайтыс бола 

берген бес батыр шалдың ауылында ер азамат аз 

болыпты. Қару ҧстар азаматтары жоқ болса да, 

ӛздері жас шақтарында найзагер, қылышкер, 

қамшыгер, сойылгер батыр, жауырындары жерге 

тимеген балуан, қҧралайды кӛзге атқан мерген 

болған ағайынды бес қария қолма-қол ҧрысқа бел 

байлайды. Кӛшкілері келмегендіктерін аңғарған 

Преснов капитан зеңбіректен оқ атуға бҧйырады. 

Ауылға таяу жерде зеңбірек добы тҥсіп жарылған 

соң, Жанкiсі ауылы Ащылы-Тҧщылы кӛлдерін, 

Тҧзды кӛлді, Жанкісінiң Ҧзынқызылы деген 

орманды және басқа қоныстарын тастап, ӛздерінің 

қоныстарының шетіне қарай, солтҥстік 

батысындағы Кҥлеке, Марқаш сорларының (тҧзды 

кӛлдерінiң) маңындағы ормандарға кӛшiп барып, 

соны қыстау етеді. 

Преснов капитан мен Ефремов прапорщик 

екеуі бастаған жазалаушы жасақ Жанкісінің 

Ащылы кӛлі мен Тҧщылы кӛлінің аралығындағы 

қыстаудың ағаштарын кесіп, қҧрылысқа 

пайдаланып, штаб ҥйлерін салады, кейін ол казак-

орыс станицасына айналып, оған Қызылжардағы 

пристав Боярский атаман болып сайланады. Сол 

казак-орыс станицасын орыстар Пресновка деп, 

қазақтар Кіпитан деп атаған. Сӛйтіп, Жанкісі ақын 

балаларының қоныстарының басым кӛпшілігін 
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әскер кҥшiмен қазақ-орыс байлары тартып алып, 

ӛздерінің-меншікті жерлеріне айналдырыпты. 

Салғара Жанкісiҧлы батыр болумен қатар, 

әнші-ақын, кҥйші композитор болған. «Қайғырып 

тҧр, жерлерiм!» деген кҥйді, «Жиырма бес» әнiн 

шығарған аса дарынды адам. Ол Сегіз сері, Нияз 

Сері, Сейтжан сал, Қҧшан сері, Дайрабай кҥйші, 

Шәрке сал, Бiржан салдарға ҧстаз болған кісі. 

Содан кейін сегіз жыл уақыт арада ӛткен соң 

халық қарғысына ҧшыраған Преснов капитан мен 

Ефремов прапорщик екеуі жиырма солдат ертіп 

қазақ ауылдарына қарасты Шоңайдың Тҧщы 

кӛлінің жағасына барып, бiрнеше кҥрке жасап, қҧс 

атпақ болады. Олар бес қайықпен кӛлде серуендесе 

керек. Сол кезде белгісіз біреулер оларды садақпен 

атып, бірде біреуін қҧтқармай атып ӛлтіреді. Оққа 

ҧшқан жиырма екі жендет суға кҧлайды. Ҥш 

кҥннен кейін оларды толқын айдап, кӛлдің 

жағасына шығарып тастайды. Олардың ӛліктерін 

қазақ-орыстар тауып алып жерлейді. Қазақ 

ауылдары тҥгел жайлауда отырған кезі екен. Сол 

кезде патша ӛкіметіне қызмет етуден бас тартқан 

бала жігіт Кӛшебе керей Сегіз серінің қашып 

жҥрген және ӛзін ҧстамақ болып Омбыдан келген 

жҥз шамалы солдатты кӛлденең Есіл бойында, Есiл 

ӛзенінің Солтҥстiк Қазақстан облысы мен Тҥмен 

облысының шектесетін жерінен ӛтетін тҧсында 

соғысып, қырғынға ҧшыратып, даңқы шығып 

тҧрған шағы екен. Сондықтан ешбір айғағы 
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болмаса да, “қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе 

де қан”, - дегендей, белгісіз біреулердің қолынан 

қаза тапқан Преснов капитан мен Ефремов 

прапорщиктің және оларға ерген жиырма 

жендеттің жаласы Сегіз серіге жабылады. Олар 

оққа ҧшпай тҧрып Сегіз сері Ашылы кӛл мен 

Тҧщылы кӛлдің аралығында патша ӛкіметінің 

жазалау отрядының қоршауын бҧзып ӛтті ме, әлде 

жендеттер ӛлген соң, қоршауды бҧзып ӛтті ме, ол 

жері ешкімге белгісіз. Әйтеуiр, Сегіз серінің жау 

қоршауын Ашылы кӛл мен Тҧщылы кӛл арасында 

екiншi рет бҧзып ӛтуi шындық. Оны Сегiз серi 

Баһрамҧлы әншi-ақынның, «Қашқын келбеті» деген 

тарихи дастанының ішіндегі мына шумақтан-ақ 

аңғаруға болады: 

Қызылжар мен Бағыланның арасында, 

Ащылы-Тҧщылының жағасында. 

Қоршауын патша әскері бҧзып ӛттік, 

Бӛгелмей кіші бесін шамасында. 

Шоңайдың Тҧщы кӛлі Ащылы-Тҧщылы 

кӛлдерден он ҥш шақырым қашықтағы кӛл, 

Ефремов прапорщик суына қҧлап ӛлгендіктен 

Шоңайдың Тҧщы кӛлін орыстар Ефремов кӛлі десе, 

қазақтар Жәпірiм кӛлi деп атап кеткен. 

Кӛшебе керей Жанікiсі жырау Сегіз серінің 

атасы (ҧлы әкесі) Шақшақ бидің туған ағасы 

болғандықтан Жанкiсі ауылының қоныстарын 

тартып алғаны ҥшін Сегіз сері Преснов капитан 

мен Ефремов прапорщикті, оларға ерген жиырма 
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солдатты ӛлтіріп, кек алған деп ҧлықтар ӛздерінше 

долбарлаған кӛрінеді. 

 

*   *    * 

Қожағҧл би сол 1826 – ит жылының қыркҥйек 

айынан бастап, Кӛкшетау ӛлкесіндегi Бурабай 

тӛңірегінде мекендеп қала береді. Оның ӛз басы 

арабша сауатты, әділ би, тосын сӛйлейтін шешен, 

әнші, домбырашы, балуан, саятшы, жібек мінезді, 

ағайын арасында да, ел iшінде де сыйлы, жҧғымды, 

ӛзіне-ӛзі берік, аса сабырлы, ешкімге зияны жоқ, 

жомарттығымен, адалдығымен кӛпке белгілі 

болған беделді, қолы ашық мырза атанған әрi 

жылқылы, әрі тҥйелі дәулет иесі болыпты. 

Қожағҧлдың ҥлкен ҧлы Тҧрлығҧл да, ӛзімен бірге 

туған інісі Қожамқҧл да Меккеге барып, хажы 

атағын алған кісілер екен. 

Біржан сал – Қожағҥлдың Тҧрлыбай есімді 

екінші баласынан туған тӛртінші немересі. 

Тҧрлығҧл қажы, Тҧрлыбай зергер (1798-1848 ж.ж.) 

Қожағҧл ҧлдары да, олардың ағасы Қожамқҧл 

қажы Бертiсҧлы да аңшылықпен, қолӛнерiмен, 

саятшылықпен, егіншілікпен және мал 

шаруашылығымен айналысқан момын да адал 

еңбек адамдары болыпты. 

Ендi Біржан салдың ата тегiн тарата кетейiк. 

Орта жҥз Ашамайлы керей Бағылан биден – 3 бала: 

Архат, Фархад, Сармҧрат. Фархад батырдан – 3 

бала: Танаш би, Аббас, Манас; Танаш биден – 16 
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бала: Балға, Балта, Едiге, Емен, Есен, Аман, Ақпан, 

Алпан, Орақ, Орман, Қырым, Мамыр, Қантар, 

Кӛшебе, Орал (Айша бәйбішеден), Тарышы 

(Сәлиман шешеден). Ал, Тарышыдан – 1 бала: 

Мойын; Мойыннан – 3 бала: Естияр, Есжияр, 

Достияр. Достиярдан – 3 бала: Ысмайыл, Ысмағҧл, 

Ысқақ; Ысмағҧлдан – 2 бала: Жалбыр, Жалпақ. 

Жалбырдан – 6 бала: Еменәлі, Иманәлі, Бегалы, 

Ералы, Сералы, Шералы; Иманәліден – 3 бала: 

Нҧралы, Нҧрымбет, Нҧрлыбай. Нҧралы мен 

Нҧрымбет ру атына ие болған. Нҧралыдан – 3 бала: 

Батыр, Бабыр, Бадыр; Батырдан – 2 бала: Ережеп, 

Кенже; Кенжеден – 3 бала: Кӛшек, Кӛбек, Кӛбдік; 

Кӛбектен – 3 бала: Жанболат, Ертіс, Бертіс; Бертiс 

биден – 7 бала: Қараменде, Қарамен, Тәсібек, 

Қожабек, Қожабай, Қожағҧл, Қожамқҧл; Тәсібек 

мергеннен – 3 бала: Ақшуақ, Байшуақ, Жаншуақ 

туады. Қожағҧл биден – 2 бала: Тҧрлығҧл, 

Тҧрлыбай туады, Тҧрлыбайдан – 5 бала: Ержан 

қажы, Нҧржан қажы, Біржан сал, Ақтамбай, 

Ханафия; Біржан салдан – 11 бала: Ақыл мырза 

(1843-1889ж.ж.), Алтынбек, Әдiлбек, Мақҧлбек 

(бірінші әйелі – Балқаштан), Ахметжан, Ахметбек 

(екінші әйелі Ләйладан). Ахметқали, Айтжан, 

Айтмҧхаммед (ҥшінші әйелі – Айтбайдан), 

Теміртас (1887-1940 ж.ж.), Қалкен (1896-1936 

ж.ж.), Темiртастан – 4 бала: Шаймерден, Шәрiп, 

Мҧхаммедқали, Сарбас; Мҧхаммедқалиден – 4 

бала: – Шәріп, Серiк, Орал, Марал. 
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Біржан салдың Темiртастан басқа ҧлынан 

ҧрпақ жоқ. Серінiң Ақыл, Алтынбек, Мақҧлбек, 

Ахметхан, Ахметбек, Ахметқали, Айтжан, 

Айтмҧхаммед есімді тоғыз баласы да ӛзінен бҧрын 

қайтыс болыпты. 

Ержан хажыдан – 1 бала: Мҧхаммеджан, 

Нҧржан хажыдан – 1 бала: Ахметжан. 

Бҧл деректер Сегіз Сері ақын жинап 

қҧрастырған қазақ халқының жылнама-шежіресінiң 

Керей бӛлімінен алынды. Сегіз сері шежіресін 1854 

жылдан бері қарайғы ҧрпақтарды жазып, әрі қарай 

жалғастырған оның ҥлкен баласы Мҧстафа батыр 

екен. Одан кейiн жалғастырған Қаратай Биғожин. 

Бiржан сал ҧлы әкесі Қожағҧл қазының 

тәрбиесінде болған. Қожағҧл балуан ӛз тҧсында 

ӛнер иелері адамдарды ӛте жоғары бағалаған 

білімдi кісілердің бірі болыпты. Сондықтан да 

жомарттықпен есiмі кӛпке әйгілi болған Қожағҧл 

шешенге ақын-жыраулар, әншілер, кҥйшілер, 

әңгімеші-ертегішілер, аңшылар, қҧсбегі-

саятшылар, кӛп ҥйір болған екен. Сол ӛнер иелері 

Бертiсҧлы бидің ауылында апталап жатады екен. 

Сол дарын иелерінің бала Біржанға да әсерi мол 

болыпты. Ӛйткені, талапкер жас бала Біржан 

аталмыш абзал жандарға қатты еліктейді. 

Біржан жас бала кезінде ауыл молдасы 

Жақыптан оқып, хадимше (ескі араб әрпінде) хат 

танып сауатын ашады. Әрі қарайғы уақытта 

Қожағҧл би жетi жасар немересi Бiржанды арнайы 
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тҥрде апарып, ӛзiнiң бҧрынғы қонысы Бҥркеу 

жақтағы Болатынай (қазіргі Солтҥстiк Қазақстан 

облысының Преснов ауданындағы Ново-Рыбинка 

солосының орнындағы қазақ, татар, орыс 

халықтарының ӛкілдерi аралас тҧрған қалашық. 

Оның маңында ҥлкен жәрменке болған) 

медресесіне оқуға береді. Біржан сал онда 

медресені ашқан иесі, әрі сол медреседе дәріс 

беретiн ҧстаз Кӛшебе керей Имамғабит 

Ырғызбекҧлының ҥйінде 1831-1835 жылдары 

тҧрып оқып, оны тамам етеді. Имамғабит жас жігіт 

шағында Орта жҥз Керей елінің атақты 

домбырашылары мен әншілерінің,сыбызғышылары 

мен кҥйшілерінің, серілері мен балуандарының бірі 

болып, жҧрт аузына ілінген ӛнерлі адам екен.  

Болатнайда бiраз уақыт Сегiз серiнiң ағасы 

Кӛрпеш тәрбиесiнде болады. Баһрамҧлы Кӛрпеш 

балуан тек ақын-жырау, имам ғана емес, әйгілі 

ҧста-зергер, ҥздік балташы, атақты кҥйші, әрі ән 

орындаушы, мерген, белгiлі атбегi, қҧсбегi-

саясатшы, аңшы адам болыпты. Баһрамҧлы молда 

да Имамғабит сері сияқты Қожағҧл бимен сыйлас 

бекзада екен. Кӛрпеш зергер Біржанды қолӛнеріне 

де, мергендікке де, тазы ит баптауға да баулыған 

екен. Кӛрпеш имам Бiржанның ӛте зеректігін, аса 

қабілеттілігін, сӛз тапқырлығын, ірі әншілігін, 

суырып салма ақындығын дҧрыс бағалай бiлген 

екен. Сондай-ақ, ол Біржанның бойындағы басқа да 

асыл қасиеттерді қатты ҧнатыпты. 
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Біржан Қызылжар медресесін де ӛте жақсы 

тәмамдап шығады. Ол Болатынай, Қызылжар 

медреселерінде оқып жҥргенде, араб, парсы, кӛне 

тҥрік тілдерін жап-жақсы ҥйренген екен. Себебі, 

Біржанға сол екі медреседе дәріс берген, оны 

жақсы тәрбиелеген ҧстаздар: имам Кӛрпеш 

Баһрамҧлы да, Имамғабит сері Ырғызбекҧлы да 

Бҧхара шаһарындағы жоғары дәрежелі білім 

беретін медреседе ҥздік оқып бiтiрген. Бiржан 

салдың сҥйікті ҧстаздары болған Имамғабит сері 

мен Кӛрпеш ақынның басқа қожа, молда, имам, 

софылардан ерекшеліктері ӛте кӛп болыпты. Олар 

ӛздері ӛнер адамдары болғандықтан, ӛз 

шәкірттеріне тек діни оқу оқытып қана қоймай, бір 

мезгіл есепшот қағуды, дойбы, тоғыз қҧмалақ 

ойнауды; домбыра, сыбызғы, қобыз тартуды, 

жетігенде ойнауды ҥйретіп, ән салғызып, термелер 

айтқызып, кҥйлер тартқызып, ӛлең-жырлар 

жаттатқызып, жаңылтпаштар мен жҧмбақтар 

айтқызып отырған екен. Сол іс-әрекеттері ҥшін ол 

екі ғҥламаны қазақ пен татардың кейбір 

шонжарлары, қожа, молда, ишандар жақсы 

кӛрмепті. 

1841-1842 жылдың қысында белгілі әнші-

ақын, атақты батыр Сегіз сері Баһрамҧлы ӛз тобын 

бастап барып Омбыда iс соғумен, яғни қолӛнермен 

шҧғылдануымен ӛткізеді. Қожағҧл қазы сҥйікті 

немересі Біржанға ӛзі рҧқсат етіп, атбегілік пен 
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қҧсбегіліктi және басқа да ӛнер тҥрлерін ҥйрену 

ҥшін оны Сегіз сері тобына қосады. 

Мҧсылманша және орысша екі жыл оқып, 

сауатын ашып, орыс тілін ҥйреніп шыққан бала 

жігіт Бiржан молда да, тілмаш та болмайды. 

Керісінше, ол ӛнер жолына тҥседі. Ӛйткенi, бала 

Біржан ӛлеңді он жасынан бастап шығара бастаған. 

Оның 1841 жылы шығарған ӛлеңдеріне тоқталар 

болсақ, соның бірінде былай дейді: 
 

Ішінде Әптиектің раббил фалақ, 

Ӛлеңге он жасымнан еттiм талап. 

Орынсыз еш пендені кемітпеймін, 

Болсам да ӛзім балуан, саңлақ. 

 

Бай болып, базарларда қылман сауда, 

Басымды сала алмаймын шатақ дауға. 

Қайғыдан Қаптауындай қҧтылармын, 

Қор болман ешқашан да дҧшпан-жауға. 

 

Бәйге алар ҥмітім бар ӛлең-жырдан, 

Баласы Қожағҧлдың атым Бiржан. 

Қызылжар базарында әнімді естiп, 

Татардың сҧлулары елтіп тҧрған. 

Біржан сері бҧл ӛлеңді жас кезінде Хҧрия 

Садыққызына (татар қызы) ғашық болғанда 

шығарыпты. 

Бiржан медреселерде және екі кластық орыс 

мектебінде оқып жҥргенде, ӛлеңді ауызша 

шығарумен де, жазып шығарумен де машықтанады. 
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Сондықтан да ол салдық-серілік қҧруды ерте 

армандаған екен. 

1842 жылы жазда Біржан ақын атасы Қожағҧл 

биден ӛнер жолына біржолата тҥсу ҥшiн рҧқсат 

сҧрап, батасын алады. Сонан кейін ол ауылынан 

аттанып, ӛз ҧстаздары: Имамғабит сері мен Имам 

Кӛрпеш жыраудан бата алып, орта жҥз Ашамайлы 

керейдiң Сегiз сері Баһрамҧлы, Нияз сері 

Бердәулетҧлы, Сазанбай кҥйші Маманайҧлы, 

Сыйбанбай кҥйші Ӛтемісҧлы, Сейiтжан сал, Қҧшан 

сері Кӛрпеш ҧлдары, Қазихан кҥйші Нәупілҧлы 

сияқты ӛнерпаздарына еріп, оларды ӛзіне ҧстаз 

тҧтады. 

Біржан одан әрі тәлім-тәрбие алу ҥшін 

Ашамайлы керейдің бҥкіл ҥш жҥзге есімдері әйгiлі 

болған қарт ақын-жыраулары,аса ірі қобызшылары: 

Салғара Жанкiсіҧлының (1758-1859ж.ж.), Жанақ 

Қамбарҧлының (1760-1857ж.ж.). Айтыс 

Әзбергенҧлының, белгілі әншілер: Зілғара, Шопан, 

Орхан, Бҧрхан, Жанкісі ҧлдарының ордаларында 

жиі болып, олардың алдын кӛріп, сол ӛнер иелерін 

ӛзіне ҧстаз санайды. 

Сондай-ақ, Біржан сал орта жҥз Кӛшебе керей 

Қозыбай әнші Нәупілҧлымен (1832-1915ж.ж.), 

Жетімек әнші Дауылҧлымен (1826-1904ж.ж.), әнші-

балуан Аңдамас Есболҧлымен (1827-1913ж.ж.), 

әнші-балуан Доби Еленҧлымен (1829-1906ж.ж.), 

Бекқҧлы әнші Қҧдасҧлымен, Алдай керей Арықбай 

шешен Ӛркенҧлымен (1822-1904ж.ж.), әнші-балуан 
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Дәулетбаймен, Сибан керей әнші-балуан 

Қисықпен, Бике керей Шәрке сал Қорабайҧлымен 

(1824-1907ж.ж.), Жангӛз балуанмен, Қапсыт керей 

әнші-балуан Жҧдырықпен, Қантай керей Баубек 

әншімен, Матақай керей Кӛрпе ақын 

Ҥркінбайҧлымен (1824-1908ж.ж.), Қҧрай уақ 

Дайрабай кҥйші Нҧрғожаҧлымен (1823-1893ж.ж.), 

Мҧрат уақ Қалқа Ҧйқасҧлы әншімен, Бәйімбет 

Атығай Тоғыжан Ендiбайҧлы әнші-ақынмен (1825-

1909ж.ж.), Кӛшебе керей Қожаберген ауылында 

Сегіз сері тобында кездесіп танысып, олармен тӛс 

қағысқан дос болады. 

Ол он сегіз жасында шешен, жез таңдай ақын, 

кҥміс кӛмей әнші, он саусағынан бал тамған 

домбырашы, жетігенші, сыбызғышы, қобызшы, 

сырнайшы, жауырыны жерге тимеген балуан, 

қҧралайды кӛзге атқан мерген, қҧсбегі-саятшы, 

атбегі-шабандоз атанады. 

Біржан он жеті жасында Кӛкшетау дуанының 

сол кездегi аға сҧлтаны Атығайдың Қҧдайберді 

руының Андағҧл әулетінен шыққан Зілғара 

Байтоқаҧлы мырзаның ортаншы қызы Балқаш 

сҧлуды алады, оған арнап «Ғашығым», «Балқаш» 

атты әндер шығарады. 

Біржанның атасы Қожағҧл Атығай Тоқтамыс 

бимен де, оның жездесі Қҧдайбердi Атығай 

Байтоқа мырза Жолдыбайҧлымен де, оның 

ағайыны Қҧрымсы бимен де жас жігіт кезінен 

бастап жақсы таныс, достық қарым-қатынаста 
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болған екен. Сондықтан да ел ішінде зор беделге ие 

болған Қожағҧл мырзаны Байтоқаның Зілғара, 

Шопан есімді екі ҧлы да, інісі Қаратоқа мен оның 

ҧлдары Иса, Зікірия, Жақия да ерекше қҧрметтеп 

сыйлаған. 

Балқаш сҧлуды Қожағҧл қазы ӛз немересі 

Бiржанға бесікте жатқан кезінде атастырып қойса 

керек. Біржан мен Балқаш екеуі де 1825 жылы 

туған. Балқаш арудан Ақыл (1843-1889ж.ж.) туған. 

Ол ӛсе келе бабасы Қожағҧл биге тартқан қолы 

ашық, жомарт болады да, содан елге «Ақыл мырза» 

деген атпен танылады. Ақыл мырза Кӛшебе керей 

Мҧсайын Сегіз сері ҧлымен (1843-1920 ж.ж.), 

Ыбырайым қҧсбегі Алдайҧлымен (1843-1915ж.ж.), 

Әлти қажы Кӛкенҧлымен (1843-1921ж.ж.), Бике 

керей Әлпейiс Шәркесалҧлымен (1843-1891ж.ж.), 

Ақкиік Атығай Ораз балуан Қҧрманбайҧлымен 

қҧрдас, әрі дос екен. Әншілік, ақындық қабілет 

Ақыл мырзаның бойында да бар болған. Алайда, 

Біржан салдың Ержан қажы, Нҧржан қажы деген 

дәулет иелері болған ағалары: «Жарайды, 

ортамыздан біреуді ақын деп шығардық қой, сол да 

жетер, әкең желікті деп сен де желіктің бе? Жә, 

желіккенді тоқтат, шырақ, шешендікті орнына 

жҧмса, ел адамы болуға тырыс. Әкең екеуің бірдей 

ақындықпен кеткенде, ҥйдегі малыңа кім қарайды? 

Соны ойласаңшы, інілеріңді, балаларыңды кім 

асырайды? Бабаң Қожағҧл бидің дәулетіне 

Мҧхамеджан, Ахметжан сен ҥшеуің ие болуға 
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мiндеттiсiңдер. Балалардың ҥлкені де сенсің. Бертiс 

бидің қара шаңырағы сенде қалды, соны сыйла, 

Аллаға, аруаққа сыйынып, ата жолын берік ҧстап 

қолыңдағы қартайған бабаңды кҥт, ренжітпе, ақ 

батасын ал!» - деп бҧйыра сӛйлеп, Ақыл мырзаның 

әнші, кҥйші, ақын-жырау, сал-сері болуына қарсы 

болған. 

Ержан, Нҧржан мырзалардың алғашқы 

балалары тҧрмай қайтыс бола берсе керек. Сол 

себептен Қожағҧл қазы әулетінде кейінгі 

жастардың ҥлкені Ақыл мырза болыпты. 

Ақыл мырзаның ақындық дарындылығы 

болғанын ол қайтыс болғанда, оған арнап, 1889 

жылы кҥзде әкесі Біржан салдың шығарған 

жоқтауының iшінде келетін мына тӛмендегі 

шумақтан-ақ аңғаруға болады: 

Тҧла бойы тҧңғышым Ақыл еді, 

Ақынның әулетімде ақыры еді. 

Даулы істе билік айтқан қҧлыншағым, 

Қоштасып тіршілікпен жатыр енді. 

Ақындық, әншілік, шешендік дарын тек 

Біржан сал мен оның баласы Ақыл мырзада болып 

қоймай, Қожағҧлҧлының апайы Кӛкей қызда да, 

ағалары Ержан, Нҧржан қажыларда да болған. 

Бірақ олар ӛнер қумаған, тек дәулет иелері ғана 

атанды. Ҥйелмелі-сҥйелмелі, қатар ӛскен ағайынды 

ол екеуі жас шамасы аса бергенде, Меккеге барып 

келіп, “қажы” атағын алған екен. Ержан қажы аса 

дiншiл, біртоға, турашыл адам болуымен бiрге, 
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қолы ашық, жомарт, кедей-кӛпшікке, жетім-

жесірге, ғаріп-қасерге кӛп рахымы тҥскен, қол 

қайырын жасап, кӛмек кӛрсеткен ӛте қайырымды 

кісі болыпты. Оған, керісінше,оның ӛзiнен екi жас 

кiшi iнiсi Нҧржан қажы ӛте дiншiл болса да, 

қатыгездеу болған екен. 

Біржан салдың алғашқы зайыбы – Балқаш сҧлу 

Зілғара қызынан Ақыл, Алтынбек, Мақҧлбек есімді 

ҥш ҧл туған. Балқаш ауырып, 1851 жылы қайтыс 

болған соң, оның жылын ӛткiзгенше, ақын алысқа 

ҧзап шыға қоймайды. Балқаштың жылын берген 

Біржан сал 1852 жылдың жазының басында 

Сарыарқаның Солтҥстік шығысында Қараой 

аймағында (қазіргі Кӛкшетау облысының Омбы 

облысымен шектесетін жері) Ашамайлы керейдiң 

Кҥрсары руының ауылдарымен кӛршілес отырған 

Жауар Қарауыл елінің ауылдарына жора-

жолдастарымен келіп, мейман болып, ән салып, 

сауық-сайран қҧрады. Ол сол жылы Жауар 

Қарауыл елiндегі Кӛлбай, Жанбай, Бейбiт ҧлдары 

деген мырзалардың қарындасы Ләйла сҧлумен 

танысады. Ләйла Біржанға ағаларынан рҧқсат алып 

барып кҥйеуге шықпақшы болады. Біржан сал 

Ләйланың ағаларын ықтырып алу ҥшiн «Шідерім», 

«Кӛлбай – Жанбай» атты әндер шығарады. Сӛйтіп, 

Кӛлбай, Жанбай мырзаларды ӛз ырқына кӛндіріп 

алған Біржан сал сапардан ӛз ауылына келген соң, 

ол мырзаларға арнаулы адамдар жіберіп, Ләйланы 

ӛзіне атастырады. Артынша, кӛп кешiкпей Бiржан 
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Ләйлаға ҥйленеді. Қожағҧлҧлы ақын Ләйлаға 

арнап: «Ләйләм шырақ», «Ләйлім» әндерін 

шығарған. Бірақ, амал нешік? Сол Біржан сал 

шығарған «Ләйлім шырақ» әнінің ӛлеңін кейбір ән 

зерттеушілер, жинақ қҧрастырушылар Ақан серіге 

теліп, Ақан шығармалары жинағына орынсыз 

енгізіп жіберген. 

Бiржан Ләйламен (1834-1857ж.ж.) кӛп жыл 

отаспаған. Ләйладан Ахметжан, Ахметбек есімді 

екі ҧл дҥниеге келдi. Біржан салмен қосылған соң, 

бес жылдан кейін Ләйла сырқаттан қайтыс болады. 

Ләйланың жылын бергеннен кейін ол Атығай 

елінің Ақкиік атасынан шыққан Салпық деген 

кісінің жалғыз қызы Айтбай сҧлуға ҥйленеді. 

Біржан салдың «Айтбай», «Екі жирен» («Екі 

жирен» әнінің екінші варианты. Жалпы «Екі жирен 

– ҥш нҧсқалы ән. Бірінші нҧсқасы – Нияз серінікі, 

екінші нҧсқасы – Бiржан салдікі, ҥшінші нҧсқасы – 

Ахмет Байтҧрсынҧлынікі) деген әндері сол Айтбай 

есімді зайыбына арналып шығарылған екен. 

Біржанның ҥшінші әйелi Айтбай сҧлуды 

(1838-1866 ж.ж.) алар кезде, қыздың әкесi Салпық 

Қарабҧлақ (Ақмола облысына қарасты Степногорск 

қаласы орналасқан жердің бҧрынғы атауы) деген 

жерді мекендеп отырған жездесі, Кҥрсары керей 

Шайдолла қарияның ауылына жаңадан ғана кӛшіп 

келген екен. Біржан салға тҧрмысқа шыққан соң, 

екi жылдан кейін тҧңғыш ҧлы Ахметқали бір 

жастан жаңа ғана асқан кезде Айтбай қатты 
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науқастанып, (1860-1861 жылдардағы жҧт кезінде) 

тӛсек тартып жатып қалды. Сол жҧт жайлаған 

тҧста Бiржан серінің кемеліне келіп, жігіт ағасы 

болған шағы екен. Қазақ халқына кез болған ауыр 

екі бірдей қыстағы жҧтты кӛппен бірге ӛз басынан 

кешіреді. Мiнерге жарарлық аттары 

болмағандықтан, Бiржан сал ӛзі бастаған сал-

серілер тобын уақытша таратып, ауылынан шыға 

алмай, ауру әйелі Айтбайдың қасында ҥйде отырып 

қалады. Осы қиын жағдайға байланысты қатты 

налыған, алай-тҥлей запыранды кҥй кешкен ҧлы 

әнші-ақын ӛзінің «Мешін-тауық» деген әнмен 

айтылатын атақты ӛлеңін шығарды: 

Сыйлаушы еді шаһарларда тҧрған жатақ, 

Шонжарлар беруші еді қысырақ матап. 

«Сал Бiржан бір жорғаны таппады», - деген 

Байланды соңғы екі қыс жаман атақ. 

Аруларға кетуші еді кӛңілім ауып, 

Ойнаушы ем сҧлулармен ебін тауып. 

Бәйге ат мініп жҥретін Біржан едім, 

Жаяу ақын етті ғой мешін-тауық. 

Ӛлеңге кӛңілім соққан ауық-ауық, 

Отыз жеті жастамын, жылым-тауық. 

Сҥйген жар Айтбай сҧлу науқас болып, 

Кез болды-ау, сал Біржанға қатер-қауіп. 

Халқымды жҧтатты ғой мешін-тауық, 

Мырзалар жарамады қысыр сауып. 

Он мыңдай жылқы айдаған белді қазақ, 

Отардан міне алмады мықты ат тауып: 
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Арқа ел соңғы екі қыс оңалмады, 

Жомарт қол бҧрынғыдай бола алмады, 

Қожағҧл би баласы Біржан серің, 

Ҥйінен қадам басып шыға алмады. 

Ӛлеңді шығарушы ем буын-буын, 

Шырқай салсам тігуші ем әннің туын. 

Сиыр етін жемейтiн Бiржан салға, 

Ішкізді мешін-тауық жасық суын, 

Қазаққа қос қыс болып қанды қармақ, 

Кӛп малды мешін-тауық кетті жалмап. 

Қожағҧл би баласы Біржан салға, 

Бермеді ешкім бәйге ат әдейі арнап. 

Жақпай қалса істері қолайсыз боп, 

Тастаушы ем болыстарды бірден сынап. 

Ас пен той, сияз болған уақыттарда, 

Сӛйлеуші ем шонжарларға сӛзді бҧлдап, 

Мырзаларда жарамды ат қалмады, 

Кҥйлi деген жылқыны жҧт жалмады. 

Мінетін жӛндi ат таппай Бiржан серiң, 

Ҧзақ жолға аттанып бара алмады. 

Ҥш жҥзге мешін-тауық жайсыз болды, 

Таппады қҧтылатын жҧттан жолды. 

Сақтауға малын ел-жҧрт жанталасты, 

Қусырып отырған жоқ екі қолды. 

Кездесуші еді Бiржанға талай сҧлу, 

Арудың оңай еді-ау, сырын білу. 

Мешін-тауық қысында атсыз қалып, 

Қиын соқты-ау, салдарға ойнап-кҥлу. 

Ҥш жҥзге әйгілі ақын едім бҧлбҧл, 
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Ес кетірді тап биыл жҧты қҧрғыр, 

Халқыма Алла, аруақ қуат беріп, 

Жайлы болса жарар еді алдағы жыл! 

Тӛндіріп елге қатер мешін-тауық, 

Кез болды жҧртымызға ҥлкен қауіп. 

Топырышты мiнбейтiн Бiржан едiм, 

Міне алмадым жҥрдектеу егiз тауып. 

Бай болған әулет едік қыдыр дарып, 

Кӛліксіз боп қалған пенде болар ғарып. 

Қос жҥйрік босағама менің біткен, 

Бәйге кҥрен, сҧр бедеу тҧр ғой арып. 

Болушы еді барған жерім менің базар, 

Жырымды жҧрт тыңдаған салып назар. 

Мешін-тауық жылында қҧты қашты, 

Болса да Біржан салда ерекше ажар. 

Әрі бай, әрі қажы екі ағам, 

Ержан, Нҧржан дейтҧғын қос бағылан. 

Солардың жылқысынан ат табылмай, 

Інісі ҥйде отырды ақын Біржан. 

Нағашым Қараӛткелдік Алтай – Қарпық, 

Болса да салтанаты жҧрттан артық. 

Қол ҧшын жиеніне бермек тҥгіл, 

Зардабын ауыр жҧттың отыр тартып. 

Ілесіп Самат дейтін бай-кӛпеске, 

Мен келдім туған ӛңір Қызылжарға. 

Шыққандай кӛтеріліп зор белеске, 

Мейман болдым старшын Қожамжарға. 

Біржанды жҧт зар қылды қҧнан-тайға, 

Кӛп керей ҧшырамапты бҧл жағдайға. 
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Таузарда Қожамжардан бесті ат мiнiп, 

Мен келдім атақты би Тәнібайға. 

Тәнекем Маманайдай ердің ҧлы, 

Оны да кӛп толғантқан елдің мҧңы. 

Ӛте бай болмаса да қолы ашық, 

Ӛзіне жеткілікті мал мен пҧлы. 

Жылқысы тоғыз жҥзден асқан емес, 

Тҥйесі жеті жҥзден астам емес. 

Тәнекем мол дәулетті болмаса да, 

Аяққа сӛзін ешкім басқан емес. 

Қарсы алды Тәнібай шешен жылы ҧшырап. 

Ағылттым ӛлеңімді, әнді шырқап. 

Иығыма ақ тҥйе жҥн шекпен жауып. 

Мінгізді бәйге кӛк ат маған сыйлап. 

Мен келдім туған елім керейіме. 

Қазақтың жомарт халқы мерейіне. 

Ӛзімді еркелеткен жақсылар деп, 

Аттандым Тәбей менен Есенейге. 

Ҧқсаған тҥр-сымбаты кҥн мен айға, 

Ылғи бірдей қарайтын кедей-байға. 

«Он мыңдап жылқы айдаған інілер», - деп, 

Бармақпын Шабақ пенен Кҥзембайға. 

 

Айтбай сҧлуды Біржан сал ҥш қҧла жорға ат 

жегілген кҥймеге отырғызып ап, Қызылжар 

аймағын мекендейтiн Орта жҥз Кӛшебе керейдің 

Бәйбіше баласы руының Жоламан атасынан 

шыққан атақты қазы, әрi мырза Итемiр Байсал 

балуан Қарсақбайҧлының (1826-1919ж.ж.) 
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келiншегi Сарықыз балгерге қаратады. Сарықыз 

емшi Айтбай аруды екi жарым ай емдеп, 

сырқатынан жазады. Сӛйтiп, сауығып шықса да, 

Айтбай сҧлу одан соң бес жыл ғана ӛмір сҥреді. 

 

*   *   * 

Біржан сал Айтбай сҧлудың жылын ӛткізсе де, 

бірден ӛзіне лайықты жар іздей қоймайды, сҥр 

бойдақ боп жҥреді. Ол кез Қожағҧлҧлы ақынның 

аға жырау атанып жҥрген шағы екен. 1868 жылы 

кӛктемде қар кете салысымен-ақ Біржан сал ӛз 

шәкірттерін жылдағы әдеті бойынша ӛз ауылына 

жинап ап, мәжіліс қҧрады да, алыс сапарға шығуға 

зор дайындық жасайды. Жолға жақсы әзірленген 

Қожағҧлҧлы ақын ӛзіне ерген сал-серілер тобын 

бастап, Кіші жҥз елдерін араламақ ниетінде ҧзақ 

сапарға шығады. Ол жора-жолдастарын, 

шәкірттерін қасына ертіп, арада бірнеше кҥн жол 

жҥріп, Кіші жҥз – Алшын ішінде Он екі ата 

Байҧлыға жататын Алтын, Жаппас және сол Кіші 

жҥз Алшынның Жетіруына жататын Жағалбайлы 

елдерінің жеріне жетіп, ауыл-ауылды аралап, ән 

салып, ӛлең айтып, кҥй тартып, барған жҧртын 

разы етеді. 

Біржан сал бастаған ӛнерпаздар тобы бір кҥні 

Кіші жҥздегі Ахмет Жәнтӛреҧлы сҧлтанның 

ауылына келіп, қҧрметті мейман болып, сонда 

сауық-сайран қҧрады. Ол уақытта Ахмет тӛренің 

дҥниеден ӛткен кезі екен. Бiржан сал ӛз тобымен 
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қонақ болып жатқан шақта Ахмет сҧлтанның 

ауылында келін тҥсіріліп, той болады. Тойда 

алтыбақан ҧйымдастырылады. Алтыбақандағы 

әткеншекте тербелуге Ахмет тӛренің ағасы 

Арыстан Жантӛреҧлының әрі ерке, әрі бойжеткен 

сҧлу қызы Ақылима Біржан серіні қалайды. 

Тарихтан оқырман қауымға Арыстан, Ахмет 

Жантӛре ҧлдары сҧлтандардың отаршыл патша 

ӛкіметіне қолшоқпар болып қызмет еткендері де 

мәлім және Арыстан сҧлтанның Есет Кӛтібарҧлы 

сардар мен оның немере інісі Бекет Серкебайҧлы 

батыр (1822-1857ж.ж.) бастаған кӛтерілісшілердің 

қолынан 1855 жылы – қоян жылы 8 шілде кҥні 

Суық су деген жерде қаза тапқаны да белгілі. Әкесі 

Арыстан тӛреден бес-алты жасында жетім қалған 

Ақылима ӛз атасы Жантӛре ханды кӛрмесе де, ӛзін-

ӛзі Жантӛренің қызымын дейді екен. Себебі, ол 

Жантӛре сҧлтанның кіші бәйбішесі – Анабикенiң 

бауырында ӛскен. Ол кезде Жантӛреге қарасты 

ауылдардың басты адамдары Махмет, Мҧқан 

Жантӛре ҧлдары да ағасы Арыстанның қызы 

Ақылиманы еркелетіп ӛсіріпті. Міне, енді сол ерке 

қыз Ақылима сҧлу алтыбақандағы әткеншекте 

бірге тербеліп ӛлең айтуға Біржан салды қайта-

қайта шақырады. Алайда, Қожағҧлҧлы әуелі ӛзінен 

жасы едәуір кіші қызбен алтыбақанда тербелуді 

ӛзіне лайықсыз кӛріп, бҧл ҧсынысты 

қабылдамайды. Ақыры, кӛпшілік Ақылиманың 

тілегін қостап, еркіне қоймаған соң, Қожағҥлҧлы 
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ақын амалсыздан келіседі. Ақылима Біржан сынды 

балуан ақынға ғашық болады, ол ӛз ойын серіге 

ашық айтқан соң, Қожағҧлҧлы жырау мен Ақылима 

сол тҥнде болашақта қосылу туралы уәде 

байласады. Біржан сері еліне қайтар кезде алып 

қашып кетпек болып, Ақылимаға келісім береді. 

Ахмет тӛренің ауылындағы келін тҥсірілген 

тойға арнап, алты қанат, сегіз қанат ҥйлер тіккен 

екен. Сол сегіз қанат ақ ҥйлердің бірінде отырып, 

қыз-бозбалалар «Хан жақсы» ойынын ойнаған 

шақта да Ақылима Біржан салмен кӛрші болып, 

қосылып ән шырқайды. 

Атақты сал Ақылимаға арнап, ӛзінің әйгілі 

әндерінің бірі «Ақылимаш» әнін шығарады: 

Ақылимаш кӛңіл ашар шай секілді, 

Арда емген жылқы ішінде тай секілді. 

Кӛзіме кӛрінесің, тӛре қызы, 

Аспанда жарқыраған ай секілді. 

Аузыңда отыз тісің тізіліп тҧр, 

Аш белің қҧмырсқадай ҥзіліп тҧр. 

«Қолыма қашан менің тҥседі», - деп, 

Сал Біржан сізді кӛріп қызығып тҧр. 

Біржан ақын шығарған ән – «Ақылимаш» сол 

кҥннің ертеңінде-ақ ел ішінде ауыздан-ауызға 

таралып кетеді. Бҧл ән тӛре ауылдарының 

адамдарына тҥрлі ой салады. 

Қожағҧлҧлы сері сол 1868 жылдың жаз 

айларын ӛз тобымен кіші жҥз елдерін аралап, 

сауық-сайранмен ӛткізіп, кiші жҥздің шеткі елі – 
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Адай жҧртынан оралып, ел жайлаудан кҥздікке 

кӛшер кезде ат басын ӛз еліне қарай бҧрады. Жол-

жӛнекей Алтын, Жаппас, Ақкете, Жағалбайлы 

елдерінің кӛштеріне Адай сапарынан келе жатып 

жолыққан Біржан ондағы адамдармен сәлемдесіп, 

амандық-саулық сҧрасып тҧрып, олардан Ақылима 

сҧлу Арыстан тӛре қызының мерзімінен бҧрын 

асығыс тҥрде атастырылған жеріне ҧзатылып 

жіберілгенін естиді де қатты кҥйзеліске душар 

болады. Қайғырып қапаланған сал, сол Ақкете 

елінің кӛшіндегі ыстықтан әрі ҧзақ жҥрістен 

(жолдан) екі бҥйірін соғып шаршап тҧрған қызыл 

нарға қарап тҧрып, Ақылимаға арнап, табан 

аузында ӛзінің тамаша әндерінің бірі – «Қызыл 

нар» әнін шығарады. 

Қызыл нар жҥк кӛтермес бел кеткен соң, 

Кең жайлау қҧлазиды ел кеткен соң. 

Танысып сыр шертіскен Ақылимаш-ау! 

Кҥлермін кіммен ойнап сіз кеткен соң. 

Шалшық су қҧдық болмас қазбаған соң, 

Мияда ат шаба алмас саздаған соң. 

Жете алмай мҧратыма шерлі болдым, 

Әзәлда хақ тағала жазбаған соң. 

Туған жер – қарағайлы орман Бҥркеу, 

Бетіме осы бір іс болды-ау шіркеу. 

Қосыла алмай қызға Біржан қалғаннан соң, 

Кӛбейер ӛсек-аяң, қосақ-тіркеу. 

Атақты ақын кеудесін кҥңіренткен оқиға 

былай болған еді: Біржан сал ӛз тобын бастап ілгері 
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қарай аттанып кеткен соң, кӛп ҧзамай артынша 

жайлауға шыққан Махмет, Мҧхан Жантӛре ҧлдары 

сҧлтандар Қожағҧлҧлы сері мен Ақылиманың бірге 

алтыбақанда әткеншек тебулерінен әнші-ақын 

Біржанның «Ақылимаш» атты ән шығаруынан 

кҥдіктеніп, оған ҥрке қарайды да, 

«қарындасымызды Біржан сері қалың мал 

берместен алып қашып кетіп жҥрер» деп секем 

алып, қҧдасына бірден хабар салып, одан алатын 

қалың малын тҥгел санап алып, жайлауда отырған 

шақта Ақылиманы еріксіз тҥрде атастырылған 

жеріне дереу ҧзатып жібереді. 

Дегенмен, не жағдай болғанда да, Біржан 

салдың «Қызыл нар» әні де ел ішіне тез тарап 

кетіпті. Бірақ, бір ӛкініштісі, соңғы жылдары 

«Қызыл нар» әні ӛлеңінің (тексінің) алғашқы 

шумағын «Бекзатым» деген белгісіз біреудің әнінің 

ӛлеңін қҧрауға пайдаланған. Жалпы, «Бекзатым» 

деген әннің тексін әртҥрлі әндердің ӛлең 

шумақтарын бӛлшектеп алу әрқылы жасаған. 

Алайда, сол 1868 жылы Кіші жҥз сапарынан 

қҧр қайтудың есебін таба алмаған Біржан сал 

«Қызыл нар» әнін шығарып, оны елге таратып қана 

қоймай, сол сапардан ӛз жҧртына ораларда, жол-

жӛнекей Жаппас еліндегі ауылдарға тоқтайды. Сол 

ауылдардағы келін тҥсіру, қыз ҧзатылу, шілделік 

тойларына қатысады. Сол тойларда Қожағҧлҧлы 

әнші-ақын Әпіш Медеубайқызымен танысып, 

онымен уәде байласып, ақыры сол қызды алып 
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қашады. Әпіш бір сыдырғы кӛркі бар, 

адамгершілігі зор, сол жылы жасы он тоғызға 

келген қыз екен. Әпіштің әкесі Медеубай Кіші жҥз 

– Алшын ішінде Он екі ата Байҧлыға жататын 

Жаппас руының Ҥңгіт атасынан шыққан ауқатты 

шаруалардың бірі болған. 

Біржан салдың Әпіштен туған алғашқы 

балалары жастай ауырып қайтыс бола берген. 

Әпіштен Асыл (1883 ж.), Ақық (1885 ж.), Мәра 

(1896 ж.) деген ҥш қыз, 1887 жылы туған Теміртас, 

1896 жылы туған Қалкен деген еқі ҧл болған. 

Теміртас (1887-1941 ж.ж.) жауырыны жерге 

тимеген балуан, айтқанынан қайтпайтын табанды, 

ӛжет кісі болыпты, бірақ Теміртас ән салмаған. Ал, 

Қалкен (1896-1936 ж.ж.) әкесі Бiржан салдай асқан 

әнші болмаса да, жап-жақсы ән шырқайтын, тәп-

тәуір домбыра тартатын болған. Қалкеннің кескіні 

әкесi Біржан салға тартыпты. Теміртас та әкесі 

Қожағҧлҧлы сері сияқты иығы елден асып тҧратын 

биік бойлы кісi болыпты. 

Жалпы алғанда, Біржан серiнiң тӛрт әйелінен 

он бір ҧл баласы болған екен, олар Ақыл мырза, 

Алтынбек, Әділбек, Мақҧлбек (бірінші әйелi 

Балхаштан), Ахметжан, Ахметбек (екінші әйелі 

Ләйладан), Ахметқали, Айтжан, Айтмҧхаммед 

(ҥшінші әйелi Айтбайдан), Теміртас, Қалкен 

(тӛртінші әйелі Әпіштен). 

БIРЖАННЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
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Біржан салдың жҥз алпыстан астам ән, 

жиырмадан артық кҥй, отыз шақты ірі хисса-

дастан, тағы да кӛп ӛлеңдер шығарғандығы ел 

аузында айтылып жҥрдi. Біржан сері шығарған 

«Батыр – Зуһра» (қазақ еліндегі ҥшінші нҧсқасы), 

«Иранғайып» (тӛртінші нҧсқасы), «Мақпал – Сегіз» 

(бесінші нҧсқасы), «Ер Сәтбек» (бірінші нҧсқасы), 

«Дәулен Ордабасы» (бесінші нҧсқасы), «Қағира – 

Таймыс» (екінші нҧсқасы), «Арнауыт хан», «Керей 

Сырымбет батыр», «Жанайдар батыр», «Арқалық 

батыр», «Мҧңсыз хан», «Жақсыбай мен Зылиха», 

«Жаяу Мҧса – Майнҧр», «Асқан сардар», «Балта 

керей Тҧрсынбай ордабасы», «Керей Марқаш 

батыр», «Кӛшебе Кӛшек баһадҧр», «Балта Ер 

Жанатай», «Керей Ҥмбетей сардар» (бесінші 

нҧсқалары), «Дәстем сал қолбасы» (ҥшінші 

нҧсқасы), «Ер Кендебай», «Толағай батыр» атты 

және басқа хисса-дастандарының кейбіреулерін 

толық, кейбіреулерінің ҥзіндісін айтатын жыршы 

қариялар болыпты. Мысалы, «Шапырашты 

Наурызбай батыр» дастанының Сегіз сері 

шығарған нҧсқасын да, Біржан сал шығарған 

нҧсқасын да жатқа білетін әнші қариялар тіпті кӛп 

болыпты. 

Алайда, ӛз кезінде ел ішіне кӛп тараған 

жоғарыда аттары аталған кӛп дастандары біздің 

дәуірімізге келіп жетпеді. Оған Біржан салдың 

ӛмірі мен қоғамдық қызметінің, шығармаларының 

дер кезінде зерттелмеуі, ҧқыпты тҥрде жиналмауы 
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себепкер болған едi. Тек қана Біржан серінің «Ер 

Сәтбек», «Абылай хан» атты хиссаларын 1916 

жылы жазда әйгілі әнші-ақын, композитор Әсет 

Найманбайҧлы (1867-1923ж.ж.)Шығыс Тҥркістанға 

ӛткенде, сол жақтағы қазақ ауылдарына Сегіз сері 

жырларымен қоса кең тҥрде насихаттап таратыпты. 

Біржан сал – айтысқа әр елдің атынан кӛп 

тҥскен ірі ақын, ол кӛптеген ақын-жыраумен 

айтысыпты. Солардың ішiнде Асанқожамен, Несіп 

қызбен, Әзілкешпен, Сара қызбен, Сҧртаймен, 

Арсалаңмен, Тезеақбаймен, Сарбасбаймен, Сералы 

қожамен, Мәделі қожамен, Таразы келіншекпен, 

Ниязбекпен, Майлы қожамен, Садуақас қожамен, 

Башқҧрт Отарбай молда Ғаббасҧлымен, қазақтанып 

кеткен татар ақыны Нҧрым Масығҧтҧлымен (1848-

1917ж.ж.), қарақалпақ Жҧмамҧрат жырау 

Жабалҧлымен (1846-1890ж.ж.), Сәлімжуар 

Ғалиақбарҧлымен және басқа да ақын-

жыраулармен айтысады. Қазақ ауыз әдебиетіндегі 

айтыс жанрына қосылған зор ҥлес болып табылады. 

Бірақ, сол кӛп айтыстан біздің дәуірімізге келіп 

жеткен “Біржан – Сара” айтысы ғана. Оның ӛзінде 

кейбіреулер Біржан мен Сараға бҧйыртпау ҥшін әлі 

кҥнге дейін арпалысып жҥр. 

Жалпы айтыста Біржан сал әрдайым жеңіске 

ие болып отырған. 

Бiржан сал шығармашылығы дер кезiнде 

дҧрыстап зерттелмегендiктен, оның кӛптеген 

ӛлеңдерi, жҧмбақтары, дастандары тҥгелдей, толып 
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жатқан ән ӛлеңдерi (текстерi), жаңылтпаштары, 

ғақлия сӛздерi, шешендiк сӛздерi қағаз бетiне 

тҥсiрiлмеген, баспа бетiн кӛрмеген. Сӛйтiп, ел 

есiнен ҧмыт болған. Осы кезде Бiржан серiнi 

кӛрген, оның ӛлең-жырларын жатқа бiлетiн 

адамдар қалған жоқ. 

Бiзге “Бiржан – Сара” айтысының ХIХ 

ғасырдың аяғында жазықсыз жала жабылып, патша 

ӛкiметi әкiмдерiнiң қудалауынан қашып, Семей 

губерниясына қарасты Зайсан уезiнiң жерiне ӛтiп, 

сол жақтағы қазақ ауылдрына барып паналап 

жҥрген (Петропавловскiлiк) орта жҥз Ашамайлы 

Керейдiң Кӛшебе елiнiң Бәйбiше баласы руынан 

шыққан ақиық Әмiрхан ақын Сҥйiнҧлының (1836-

1901ж.ж.) Зайсан шаһарынан Қазан баспасына 

жiберiп, 1898 жылы жарық кӛрген нҧсқасы мен 

ауыз әдебиетi ҥлгiлерiн жинаушы Жҥсiпбекқожа 

Шайхысламҧлы (1861-1941ж.) жiберiп, Қазандағы 

баспадан жарық кӛргiзген нҧсқасы, Бiржан серiнiң 

мысал айтыстары: “Бабай мен қасқыр”, “Қасқыр 

мен қой” ӛзiмiздiң туған халқымызға және 

кӛршiлес әрi туысқан Қарақалпақ, Башқҧрт, 

Қырғыз, Татар жҧрттарына кезiнде кең тҥрде 

тараған “Ақылимаш”, “Қызыл нар”, “Елге сәлем”, 

“Адасқақ”, “Екi жирен” (екiншi тҥрi), “Буырылтай” 

(I, II, III, IҤ тҥрлерi), “Жалғыз арша”, Ақ тентек”, 

“Ләйлiм”, Ләйлiм шырақ”, “Айтбай”, “Жайма 

шуақ”, “Қалқам шырақ”, “Топай кӛк”, “Телқоңыр”, 

“Жанбота”, “Соқпа-ай, соқпа”, “Бiрлән”, “Он екi 
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взвод”, “Он саусақ”, “Айбозым”, “Жонып алды”, 

“Жанбас сипар”, “Әпiшке”, “Дҥние-ай”, 

“Темiртасқа”, “Кӛкшетау”, “Сырғақты” әндерi, 

“Мешiн-тауық”, “Балғожаға”, “Қҧлен-Маймаққа”, 

“Мәтi-Дәулен”, ӛлеңдерi, Шӛжемен, Орынбаймен, 

Тезекбаймен әзiл қағыстары ғана келiп жеттi. 

Біржан сал қасына отыз шақты ӛнерпаз жігіт 

ертіп, шатырларын, азық-тҥлігiн, басы артық 

киімдерін кейде нарларға теңдеп, кейде арбаға 

тиеп, ӛздерімен бірге ала жҥрген, сойыстық 

малдарын да тастамай ала барған. Ол 1842-1893 

жылдар аралығында ҥздіксіз салдық-серілік қҧрып, 

ӛмірінің кӛбін сауық-сайранмен ӛткізіп, ҥй 

шаруашылығымен, сауда-саттықпен айналыспаған 

екен. Сондықтан да ағаларындай ауқатты емес, 

орта шаруа болыпты. Қожағҧлҧлы бастаған 

ӛнерпаздар тобы табыссыз да болмаған. Ала 

жаздай ел аралап, салдық-серілік қҧрып, тҥрлі ӛнер 

кӛрсетіп, жҧрттан алған ақшалай, киімдей, матадай, 

малдай сыйлықтарын Біржан сал сол ӛз тобын 

қҧрайтын серілерге тең бӛліп беретiн болған. Ӛз 

ҥйіне деп қыстық соғым алады екен де, артылып 

қалған мал, дҥние болса, жол-жӛнекей кездескен 

жетім-жесірлерге, ғарып-қасерлерге ҥлестіріп 

жіберетін болған. 

Біржан сал ӛзінің атақты ҧстазы Сегіз сері 

ӛнерпазға арнап қырық бес жоқтау шығарған 

қырық бес шәкірт ақынның бірі. Ол ӛзінің ардақты 
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да қадірлі ҧстазы Сегіз серіге арнап шығарған 

жоқтауының бірінде былай дейді: 

Сегіздей асыл адам жаралмайды, 

Халқына болып ӛткен тым жағдайлы. 

Керейден жҥз мың әйел ҧл тапса да, 

Ешбірі Сегіз сері бола алмайды. 

Біржан салға ҧстаз боп ҥлгі-ӛнеге кӛрсеткен 

Сегіз сері кемеңгердің қандай адам екендігін 

жоғарыда келтірілген Біржан салдың бір шумақ 

ӛлеңінен-ақ аңғаруға болады. 

Бiржан сал Сегіз сері тобында 1855 жылдың – 

қоян жылының жазына дейін болады да, Сегіз 

серінің асын ӛткізуге белсене араласады. Ас ӛткен 

соң, Сегіз сері ҧйымдастырған сал-серілердің ҥлкен 

тобы ҥшке бӛлінеді. Бірінші тобын Мадияр керей 

Нияз сері Бекдәулетҧлы (1818-1893ж.ж.), екінші 

тобын Бике керей Шәрке сал Қорабайҧлы (1824-

1907ж.ж,), ҥшінші топты Біржан сал Қожағҧлҧлы 

(1825-1897ж.ж.) басқарады. 

Біржан сал ҧлы кҥйшілер Тәттімбет 

Қазанғапҧлымен (1817-1862ж.ж.), Қҧрманғазы 

Сағырбайҧлымен, Дәулеткерей Шығайҧлымен, 

Дайрабай Нҧрғожаҧлымен (1823-1893ж.ж.) және 

саңлақ ақындар: Орынбай Кертағыҧлымен (1819-

1906ж.ж.), Арыстанбай Тобылбайҧлымен (1811-

1880ж.ж.), Шӛже Қаржаубайҧлымен (1808-1895ж.), 

Сҥйінбай Аронҧлымен, Шынияз Жҧбатҧлымен 

(1815-1889 ж.ж.), Ақтангелді Жҧмықҧлымен (1814-

1891ж.ж.), Нҧрым Жаршығаҧлымен жақсы достық 
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қарым-қатынаста болған. Осы есімдері аталған 

ӛнер иелерінің ішінде Орта жҥз Қурай Уақ 

Дайрабай Нҧрғожа баласымен он ҥш жыл бойы 

Сегіз сері тобында Біржан сал бірге болыпты, ал ол 

қалған ӛнерпаздармен астарда, салдық-серілік 

қҧрып ел аралап жҥргенде олармен жиi кездесіп, 

солардың ауылдарында мейман да болыпты. 

Әйтпесе, аталмыш дарын иелері мен Біржан 

салдын қоныстарының арасы ӛте шалғай екендігі 

кімге де болса мәлім ғой. 

Біржан сал ӛз тҧсында би-болыстарды, 

шонжарларды, ҧлықтарды ретсіз істер жасаса, 

қолма-қол ӛлеңмен сынап тастайтын болған. 

Мысалы, оның Қҧлен-Маймаққа, Балғожаға 

деген ӛлеңдері соның айғағы болып табылады. 

Жасында жарлы болып, жетiм болып, ауру-

сырқаулы болған Қҧлендi ел “Қҧлен-Маймақ” деп 

атаған екен. Ол жалғыз атын арбаға жегiп, Есiлдiң 

тоғайынан Қызылжарға отын апарып, сол 

Қызылжардағы орыс байларына сатып, олардан 

алған ақшасына арақ-шарап, сыра сатып алып iшедi 

екен. Бiрақ, одан пайда жоқ екендiгiн тҥсiнген жас 

жiгiт Қҧлен керуенге қызметшi болып орналасып, 

саудамен айналасып, содан шаруасын тҥзеп алады. 

Ақыры Маймақ байыған соң, ӛркеуделiкке 

салынып, елдi менсiнбеудi шығарады. Бiрде Қҧлен-

Маймақ сауда жасауға Омбы базарына барады. Сол 

базарға Бурабайдан жолаушылап Бiржан сал да 
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келсе керек. Базарда Қҧленнiң мiнезi ҧнамаған соң, 

Бiржан сал оны ӛлеңмен сыңға алып, былай дейдi: 

Сен ӛзiң туғаныңнан маймақ едiң, 

Есiл бойын кӛк шолақпен жайлап едiң. 

Қаңғырып Қызылжардың кӛшесiнде, 

Қылжаңдап арақ iшкен парнақ едiң. 

Атандың дәулет бiтiп Қҧлен-Маймақ, 

Жiгiт болар, мiнекей осындай-ақ. 

Жiгiтке бақыт қонса гҥлденедi, 

Кешегi қалыбыңа тартпа, бiрақ. 

Бҧл ӛлеңдi естiген Қҧлен қателiгiн мойындап, 

Бiржан сал мен сол жерде тҧрған адамдардан 

кешiрiм сҧрайды да, Бiржан серiнiң иығына шапан 

жабады. 

Жоғарыдағы ӛлең “Маймаққа” деген атпен 

елге тараған. 

 

*   *   * 

Балғожа деген жетiм бала болса керек. 

Тiлмаштар дайындайтын оқу орнын бiтiрген 

Балғожа Қарқаралы уезiнiң бастығына тiлмаш 

болады. Бiржан сал 1880 жылы кҥзде ӛз тобын 

бастап Қоянды жәрменкесiне барып, онда да ән 

салып, кҥй тартып, ӛлеңдер шығарып айтып, думан 

қҧрып, кӛпшiлiктi ӛзiне бҧрып әкетедi. Уездiң 

бҧйрығы бойынша Балғожа жәрмеңкедегi елдi 

шақырып алып, жиналыс ӛткiзбекшi болады. 

Халыққа осы жайды хабарлап, елдi жинап 

қҧрылтай ӛткiзбекке кiрiседi. Елдi жинап келудi 
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Қаракесек Арғыннан шыққан беделдi би 

Баймҧрынға жҥктейдi. Бiржан сал мен оның 

шәкiрттерiнiң ӛнерлерiн кӛрiп тамашалаған 

халықты жиналысқа ертiп апару Баймҧрын биге 

қиын болады. Бiржан салды Баймҧрын ӛзi де қатты 

сыйлайды екен, ол Балғожаға қайтадан келiп, 

кӛпшiлiктi жинап әкелу қиын екендiгiн, онда 

Бiржан салдың ӛлең айтып отырғанын тамашалап 

жатқанын айтады. Сонда Балғожа тiлмаш: “Тәйiрi, 

Бiржан әншi де емес, ақын да емес, бiр есер емес 

пе, оған қарамай, елдi жинап келiңдер, бiрнеше 

жандармандар жiберемiн, Бiржан ертегiсiн 

тоқтатсын”, - деп, бҥйрық берiп, Баймҧрын бидiң 

қасына бiрнеше урядник, стражник, полицейлердi 

қосып бiрге Бiржан салға жiбередi. Баймҧрын би 

Бiржанға барып сәлем берiп, жағдайды тҥсiндiрiп 

айтады. Балғожаның сӛзiн жеткiзедi. Бiржан серi 

кӛпшiлiкке жиналысқа бару керектiгiн айтады. 

Бiржан қолындағы домбырасын тартып шет жақта 

отырады. Балғожа: “Әлгi Бiржан қайда?” – деп 

Баймҧрыннан сҧрайды. Баймҧрын би оған: “Бiржан 

сал шеткi жақтағы қолында домбырасы бар биiк 

бойлы кiсi”, - дейдi. Сонда Балғожа: “Бiржан деген 

ӛлеңшi сен бе? Сенi бiреу әншi десе, екiншi бiреу 

әншi емес, кҥйшi дейдi, ҥшiншi бiреу ақын дейдi. 

Тӛртiншi бiреу ақын да емес, әншi де емес, кҥйшi 

де емес, шешен де емес, жай ертегiшi деп айтады. 

Ал, ақын болсаң, лебiзiңдi естиiк, бiр-екi ауыз 

бiрдеңе деп жiберiңiз”, - дептi тӛменгi жақта 
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отырған зор денелi Бiржан салға. Балғожаның 

мазақ қып сӛйлегенiне бiрден шамдана қоймаса да, 

домбырасын қағып-қағып жiберiп, әнмен былайша 

оған жауап берiптi: 
 

Балғожа, сенiң әкең Қҧдайберген, 

Әрқашан жаман болмас жақсыға ерген. 

Кешегi жаңа мизам шыққан кезде, 

Оязнай ел қыдырып бала терген. 

 

Бит-қоңың iрiп-шiрiп жҥрген кезде, 

Қҧсбек тӛре қолыңнан ҧстап берген. 

Шыққан тегiң қожа ма, тӛлеңгiт пе, 

Әйтеуiр әкең келген Ӛскеменнен. 

 

Кӛтерем аусыл болған бҧзаулардай, 

Жаңа шығып келесiң биiк ӛрден. 

Кӛн қураса қалыбына барады деген. 

Ҥрiмшiде атаң сенiң аштан ӛлген. 

 

Сарт-сауаннан жаралған перi неме, 

Неге маған соқтықтың келген жерден? 

Жарым естiлiгiң тҥрiңнен байқалып тҧр, 

Кiсi емессiң туғаннан ҥлгi кӛрген. 

Бҧл ӛлең “Балғожаға” деген атпен кӛпке мәлiм 

болған. 

Ел алдында масқара болған Балғожа тiлмаш: 

“Нағыз ақын екенсiң, кӛлденең елдiң сӛзiне ерем 

деп қателестiм. Қҧдай менi қара бастырды, кешiрiм 

ӛтiнем”, - деп, Бiржаннан кешiрiм сҧрап, ӛз 
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қателiгiн мойындап, қолма-қол ат-шапан айып 

тӛлептi. 

 

*   *   * 

Керейдiң Ақсары дейтiн руында Жҥсiп және 

Бажақ есiмдi екi шебер болыпты. Жҥсiп – балташы, 

Бажақ – ҥйшi, тапқыр кiсi екен. Ӛнерпаз Жҥсiп 

бiрде Жабағы аулындағы Бейсеннiң Алтын дейтiн 

қызына еменнен ойып жасап, тҥрлi-тҥстi бояумен 

нақыштап, ӛте әдемi ҧзын мойын, бҧрышты 

домбыра iстеп бередi. 

Бейсендiкiне кӛп нӛгерiмен Бiржан кiрiп келсе, 

ҥйде кексе әйелдер мен Алтын ғана бар екен. 

Амандасып, жӛн бiлiскесiн қыз бiр аяқ 

ашытқан кӛже әкеп ҧстатқанда, серi ернiнiң ҥшiн 

тигiзiп қана қайтарады. Осы арада Алтын 

домбырасын желпiне тартып: 

 

Байлардың жейтiн асы жая мен жал, 

Шығады нақ кедейден осындай сал. 

Қыс қатайып, шаруа кҥйзеу болды, 

Кӛжеге кекiреймей ернiңдi мал! – дейдi. 

 

Сонда Бiржан домбыраны iле қолға алып: 

 

Атандым ақындықпен Бiржан серi, 

Серiнiң кҥнде думан жҥрген жерi. 

Қарындас сӛз сҥйектен ӛтiп кеттi, 
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Кӛжеңдi басып-басып әпкел берi, - деп әлгi 

шара аяқтағы кӛженi бiрақ тӛңкередi. 

Қонақ шығуға айналғанда Бейсен кеп: - Серi, 

соя қояр бозқасқамыз болмағанмен, қою кҥрең 

шайымыз, қозы қарын майымыз бар. Дәм татыңыз! 

– деп тҥстiкке бӛгейдi. Тҥстенiп отырып Бiржан, 

қыздың ҥкiлi домбырысының шешендiгiне қайран 

қалып: 
 

Алтын-жан сен де керей мен де керей, 

Ән салсам бҥлкiлдейдi айыр кӛмей. 

Алтын-жан домбыраңды маған бершi, 

Тағы iстеп берер саған арық керей. 

 

Алтын-жан домбыраңды сҧрағаным, 

Домбыраң маған тiптi ҧнағанын. 

Қҧбылтып неше тҥрлi әнге қоссам, 

Қояр едi сәби бала жылағанын. 

 

Алтын-жан домбыраңды берсең маған, 

Риза боп жҥрер едiм мен де саған. 

Дәм жазып бiр жат елге бара қалсаң, 

Еске алып, барып жҥрер, саған ағаң – деп ән 

шырқайды. 

Қыз әкесi «Балам, ағаң қиылып, ӛтiндi ғой, 

домбыраңның қҧны жеттi, бер», - деп бергiзiптi. 

 

*   *   * 

1893 жылы қазан айының ортасында Біржан 

сал ӛз тобымен Кіші жҥз сапарынан ауылына 
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келеді. Ӛзі де шәкірттері де демалады. Аттарын, 

нарларын тынықтырады. Қожағҧлҧлы сері 

ӛздерінің елден тарту-таралғы, сыйлық ретінде 

алған ақшаны, малдарды, киімдерді, маталарды 

жылдағы әдеті бойынша ӛзіне ерген сал-серілерге 

тең бӛліп береді де, ӛз орнына оң батасын беріп, 

ӛзінің шәкірттерінің бірі – сол кезде жігіт ағасы 

болып қалған, әбден кемеліне келген әнші-ақын 

Ҥкілі Ыбырай Сандыбайҧлы (1858-1930 ж.ж.) жас 

әнші-ақынды сал-серілерге басшы етіп, ӛз 

ауыландағы мәжілісте сайлайды. Ҥкілі Ыбырайдың 

«Шалқыма» деген әні ӛз ҧстазы Біржан салға осы 

кезде арналып шығарылған екен. 

1893 жылдың қараша айынан бастап 

Қожағҧлҧлы бiрыңғай қолӛнерімен айналысатын 

болып, әншілікті, кҥйшілікті, ақын-жыраулықты, 

балуандықты, салдық-серілік қҧруды мҥлдем 

тоқтатады. 1894 жылдың кӛктемінің аяғында ел 

жайлауға шығар алдында Троицкі шаһарына 

барып, сондағы мешіттің мҥфтиі – Зейнолла 

ишанға сәлем беріп, ӛзінің ӛлеңді қойып, сал-

серілікті тоқтатып,тәубаға келгенін мәлімдейді. 

Сӛйтіп, пірге қол тапсырған Қожағҧлҧлы ӛнерпаз 

Зейнолла ишанның қадірлі мейманы болып, 

ауылына кӛңілді оралады. 1895 жылы тамыз 

айында Біржан сал Тҥркістан шаһарындағы Қожа 

Ахмет Иассауи кесенесіне барып, пірге қол 

тапсырып қайтады. 
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*   *    * 

Бiржан сал тарайтын Нҧралы атасының ең 

кӛрнектi адамының бiрi Бертiс екiнiн шежiреден 

бiлемiз. Бертiстен: Қараменде, Қараман, Қажабай, 

Қожағҧл, Тәсiбек, Қожамқҧл атты алты бала туады. 

Тәсiбектен ҥш бала: Ақшуақ, Байшуақ, Жаншуақ 

туады. Бiржан салдың аталарының бiрi осы Ақшуақ 

та ӛз заманында әрi ақын, әрi әншi, домбырашы, 

серi болған жан екен. 

Ақшуақтың жер ортасына келгенде әйелi 

қайтыс болады. Осы кезде тӛменгi Бақабас 

Қарауыл iшнде кӛп жiгiт кӛз сҥзсе де кӛнбей, ӛзiне 

лайық жар таңдап отырған Ақтамақ атты ақылды 

да кӛркем жас жесiрге сӛз салып, қҧда тҥсуге 

жiбередi. Бiрақ келiншектiң ағайын-туыстары 

Ақшуақты ҧнатпайды. Туыстары қалайда оған жас 

сҧлуды бермеудiң амалын, айла-әрекетiн 

ойластырады. 

Атақты бай Ақшуақтың жылқысының қҧты, 

сҧлу мҥсiндi, ерекше, ҧры-қары мен ит-қҧсқа 

ҥйiрiнен бiр тай-тҧяқ алдырмайтын «Мәржанжал» 

деген сәйгҥлiгi бар екен. Ақтамақтың туыстары 

Ақшуақтан қҧтылу ҥшiн қалыңмал ҥшiн осы 

жылқыны қалайық, бiз бiлетiн Ақшуақ болса бҧған 

келiсе қоймас, бҧдан бiр қҧтылсақ, осылай 

қҧтылармыз деп ойлап: 

«Ақтамақтың қалыңмалына Мәржанжалдың 

ҥйiрiн берсiн де, қалыңдығын алып жҥре берсiн», - 

деген сәлем айтады. Бiрақ қалың сҧраған жақ 
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қателеседi. Жас сҧлудың даңқына қҧштар Ақшуақ 

сәлем әкелген адамдарына: 

«Жылқы iшiнде Мәржанжал мәржан болар, 

Хас сҧлудың қасында арзан болар. 

Ақтамақтай арудан ада болсам, 

Ӛле-ӛлгенше iшiмде арман болар», - дейдi де 

Мәржанжалды ҥйiрiмен қосып қалыңдық жағынна 

айдатып апарып салады. Мҧны кӛрiп қулықтары 

iске аспаған жақ қамалып тығырыққа тiреледi. Не 

iстеу керек? Басқа амалы қалмаған туыстары 

Ақтамақтың ӛзiн шақырып алып, Ақшуаққа 

барасың ба? – деп сҧрайды. 

Әншiлiгiн, ақындығын жақсы бiлетiн және 

жомарттығына риза болған Ақтамақ бiрден 

келiсiмiн бередi. 

Осыдан кейiн қҧда тҥсiрiлiп, қҧйрық-бауыр 

желiнедi. 

Ақтамақты әкетуге ӛзi теңдес 4-5 адам ертiп 

Ақшуақ келедi. Он екi қанат ақ ҥйге тҥсiп, тӛрiнде 

домбыра шертiп отырса, есiктен бiр топ қыз-

келiншек кiредi. Оның бiрi: «Жездемiз қайсы болды 

екен? – деп сҧраса, ҥйдегiлер домбыра тартып 

отырған адамды нҧсқайды. 

Сонда әлгi келiншек: 

-Жездемiз салдау екен, 

Салдау болса да шалдау екен, - деп қалады. 

Бҧл сӛздi естiп қалған Ақшуақ домбырасын 

қағып-қағып жiберiп: 

«Жездең салдау болса да, жездең шалдау, 
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Қыз сҥюi – жҥректе, еңбек малда-ау! 

Жiгiт таңдап тимеген Ақтамақты 

Жездең шалдау болса да, алып қалды-ау! – 

деп, әндетiп қоя бередi. 

Сал Ақшуақ пен Ақтамақ қосылғаннан кейiн 

кӛп жыл бiрге ӛмiр сҥредi. Ақшуақ асқан әншi, 

суырып салма ақын болған екен. Бiрақ ол туралы 

деректер, ӛлеңдерi сақталмаған. Ел аузындағы 

әңгiмелерге қарағанда оның сал-серiлiк ӛнерi 

Бiржанға дарыған. Бҥгiндерi жҧртшылыққа кең 

тараған халық әнi «Ақтамақты» («Сенен сҧлу 

Ақтамақ жан ӛтпейдi» - деп басталатын әндi) 

шығарған осы Ақшуақ ақын екен дейдi аңыз. 

 

*   *    * 

2004 жылы Ақмола облысының «Арқа 

ажары» газетiнде Бiржан сал өмiрiнiң соңғы 

кезеңi туралы «Дерек» айдарымен 

«Бұрмаланған ақиқат – қиянат» атты мақала 

басылды. Мақаланың авторы өлкетанушы, 

Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагерi Жамаш 

Жұма-Әли Нұралыұлы. Мақаланың Бiржан сал 

өмiрiнiң ақиқаттық мәнiн ескерiп, үзiндiсiн 

жаздық. 

«Мен Бiржанды кӛрген адамды кӛзiм кӛрген 

адаммын. Еңбекшiлдер ауданының орталығы 

Степняк қаласында ӛмiр сҥрген, кейiн Ҧлы Отан 

соғысы тҧсында Даниловка қалашығында ӛмiрi 

ӛткен Қисықтың Сарысы деген адаммен жас 
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кезiмде жиi кездестiм. Ол кiсi әкемнiң туған iнiсi 

Бекахметтiң қайын атасы, бiзге қҧда. Бiздiң ҥйге 

соғыстан бҧрын да, кейiн де келiп, кетiп жҥретiн. 

Менiң атам – Тiржанмен әңгiмелесiп отырғанда 

Сары ақсақал кӛбiне Бiржан жайлы айтатын. Ал, 

мен сол кiсiлердiң әңгiмесiн қызыға тыңдаушы 

едiм. 

Сол әңгiмелердiң бiрi – Бiржан сал ӛмiрiнiң 

соңғы жылында «жынданып» ӛлдi деген қаралы, 

жаңсақ сӛз туралы болмақ. Атам 1943 жылы 86 

жасында ауырып қайтты (Тiржан). Ол кiсi қайтар 

алдында халiн бiлуге келген Сары қҧдамыздың 

Бiржан жайлы айтқаны әлi есiмде. Мен ол кезде 14 

жасар едiм. Кейiн 1952 жылы тағы да тыңдағаным 

шындық. 

Ел атағандай Қисықтың Сарысы 1870 жылы 

туып, 1958 жылы дҥниеден ӛттi. Ӛмiрiнiң кӛпшiлiгi 

Степняк қаласында, Бiржан сал ауылымен 

жапсарлас «Бiржан бҧлағы» деген тҧста ӛмiр 

сҥрген. Соңғы жылдарда Бiржан салмен ерiп 

жҥретiн әншi, ӛнерлi, сал жiгiттердiң бiрi болған 

екен. Ӛзi жiңiшке дауысымен Бiржан сал әндерiн 

орындап отырушы едi. 

Әңгiменiң негiзiне оралсақ, 1896 жылдың 

жазында Бiржан сал Кӛкшенiң Айыртау жағын бiр 

жетiдей аралап, ӛзi жалғыз бiр себеппен жолдағы 

«Қотыркӛл» жерiнде қалады. Қасындағы екi-ҥш 

жiгiт-нӛкерлерiн елге жҥре беруге ҧлықсат етедi. 
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Жолай тҥс ауа Жӛкей кӛлiне ат басын тiреп, 

кӛлге шомылуға ниет жасап, бiраз дем алмаққа 

бӛгелген. Дәл осы тҧста аспаннан дауылды қара 

бҧлт нӛсерлi жауынын тӛгiп берсiн. Қатты 

жаңбырда қалған жеңiл киiмдi әншi елiне қарай 

аттанып кетедi. Кҥнәсiз сал Бiржан ӛзiн суық 

қармап қалғанын сезбеген де едi. Және салдықтың 

соңғы сапары екенiн де бiлмедi-ау. 

Бҧл кезде ауылдың азулы адамдары Бiржан 

жайлы тҥрлi ӛсектермен «ол Пайғамбар жасына 

келгенде тағы да алыс жолға қаңғырмақшы, 

бетiмiзге таңба салып, далада қалмақшы» деген 

сӛздердi гҥлетiп жҥр едi. «Елiктiң қасынуына, 

мергеннiң басуы дәл келдi» дегендей, Бiржан елге 

келгеннiң ертеңiне қатты ауруға шалдығып, аяғы 

сҥзек ауруына жалғасты. Сҥзектен сандырақтап 

сӛйлеп жатқан ел еркесi жӛнiнде «Бiржан 

жынданып кетiптi» деген қаралы әңгiме-ӛсектi 

жаңдайшаптар тез-ақ таратып та ҥлгердi. Ендi 

Бiржанды елден шығармаймыз, оны қамап ҧстау 

керек деп жҧдырығын тҥйiп жҥрген туыстары 

бiржолата оған қарсы iске кiрiсiп кеттi. Ҥйiне екi 

ҧлы мен екi қызы, бәйбiшесi Әпiш бесеуiнен басқа 

жан жолатпай қойды. 

Ӛзiмен салтанат қҧрып ерiп жҥрген ӛнерлi 

жiгiттер де салменен жолығысудан қалды. 

Солардың бiрi жиырма бестер шамасындағы бiз 

сӛзге қосып отырған Сары едi. 
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Ауру меңдеген сайын меңдей бердi. Оған 

басты себеп, ҥйiнде қамауда, бақылауда 

отырғандығы. Жалғыз сырласары да, мҧңдасары да 

тӛрдегi қос домбырасы мен Әпiшi. Балалары болса 

әлi жас. Ендi оны жалғыздық қҧсалық ауруға 

жалғастырады. Осындай азапты жағдайда қыс та 

ӛтiп, кӛктем де жеттi. Жаз шыға Әпiштiң 

ҧлықсатымен тӛрдегi бiрi бҥктемелi, бiрi жай 

домбыраның бiрiн қолына алып, ептеп ән де айтып 

отыратын. Бiрақ қҧсалықпен меңдеген ауру iштi 

жегiдей жеп әр кҥн сайын әлсiздiк бойын билей 

бердi. Туыстардан еш қайырым жоқ. Тҥнделетiп 

кей-кейде бiрлi-жарым жiгiттердiң келгенi болмаса, 

ӛмiр тiршiлiгiнен қол ҥзгендей едi. 

Осы тҧста ызаға булыққан ақын соңғы әнi 

«Темiртасты» домбыраға салды. 

Осы сияқты дерек тҧрғанда Бiржанды 

«жынданған» деп қаралап, шындыққа балта шабу 

Алла алдында кҥнә емес пе! Жынды адам сӛзi 

мҧңға толы, әнi зарға толы трагедиялы ән шығара 

ала ма? Ол соңғы әнi едi ғой, ол ӛзi сҥйер халқына 

мҧңы, арызы едi ғой. Менiң айтарым – жынданып 

ӛлдi деген сӛздi тарихтан алып тастау керек қой, 

ағайын. Осы жылы (1897ж. Кҥзiне қарай), шӛп 

буыны қата Бiржан да ӛмiрiмен қоштасты. Жерлеу 

кезiнде топырақ салғандардың бiрi – осы Қисықтың 

Сарысы жаңағы айтқан шындықтардың куәсi де 

осы абзал ақсақал ғой. Ол кiсiнiң айтуынша, оның 

ауруы iшкi ас қорытудың азапты ауруына дейiн 
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жеткен. Ӛйткенi, соңғы кездерi балаларымен де 

бiруақ әңгiмеге келiп жатқан кӛрiнедi. Осы бiр 

шындықтың кӛзiн қазiр ашып алмасақ, ендi он 

жылдан кейiн, әй, қайдам!» 

 

*    *    * 

Бiржан сал 1897 жылы жазда ҥш ай бойы 

ауырып, 25 тамызда (ескiше 12 тамызда) қайтыс 

болады. Ел-жҧрты Бiржан серiнiң сҥйегiн атасы 

Қожағҧл бидiң бейiтiнiң қасына жерлеген. Атақты 

салдың ӛсiп-ӛнген ортасы – Ақсары Керейдiң iшi, 

ӛмiрiн ӛткiзген жерi – Кӛкшетау ӛлкесiндегi 

Бурабай тӛңiрегi. Ал, оның елi – Нҧралы Керей 

Қызылжар аймағында тҧрады. Бiржан салдың 

бейiтi Қожағҧл бҧлағының жағасында (Степняк 

қалашығындағы Лемов шахтасының сыртында). 

Бiржан салдың басына белгi етiп Кӛшебе Керейдiң 

Таузар руынан шыққан атақты Сегiз серi 

композитордың ҥлкен баласы Мҧстафа батыр 

(1840-1899 ж.ж.) қашап ойып, арабша жазу жазып, 

қҧлпытас орнатқан екен. Ол қҧлпытас осы кҥнге 

дейiн бар, тек ҧзақ жыл тҧрғандықтан, кейiн аздап 

мҥжiле бастаған. 

Бiржан сал шығарған әндердiң тарихын 

зерттеумен соңғы жылдары композитор Iлия 

Жақанов айналысып жҥргенмен, оның зерттеу 

жҧмысында едәуiр қателiктер бар. 

Мысалы, 1982 жылғы “Жҧлдыз” журналының 

4-санында (162-171б.б.) жарық кӛрген ӛзiнiң 
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“Аспандағы аққуға ҥнiн қосқан”деген мақаласында 

Iлия Жақанов “…Сал-серiлiк дәстҥр Бiржан салдан 

басталады” деген қате пiкiр айтады. Сондай-ақ ән 

тарихының зерттеушiсi Iлия Жақанов аталмыш 

мақаласында Бiржан салдың ӛз шешесiнiң де, ҧлы 

шешесiнiң де (әкесiнiң шешесi, яғни әжесi), 

апасының да есiмдерiн, Бiржан серiнiң Әпiшке 

дейiнгi әйелдерiн де, Әпiштiң тӛркiн жҧртын да, 

ҧлы композитордың ҧстаздарын да, шәкiрттерiн де 

атамаған. Бiржан салдың ата-тегiн де (шежiресiн 

де) дҧрыс таратпаған. Қожағҧлдың кӛшiп келiп 

қоныс алған жерiндегi негiзгi тҧрғын елдi де дҧрыс 

жазбаған. 

“Ӛзiмен бiрге туған тӛрт туысы Бертiстi кӛп 

қажытқан. Бiрi дәукес, пәлеқор, содыр, бiрi қияңқы, 

қисық… Тағы бiреуi ҧры, кәззiп, тӛртiншiсi елдiң 

тыныштығын алған азулы болыс… Осы 

туыстарына шыдай алмай, қағынған туыстарынан 

безе қашып, Кӛкшетау жерiне ойысқан”, - деп 

жазған Iлия Жақанов жоғарыда аталған 

мақаласында. Автордың айтып отырғаны 

Бiржанның бабасы Бертiс емес, жоғарыда 

жазғанымыздай Ақсары Керейге жататын 

Тоқымбет атасынан тарайтын Бертiс. Бҧл Бертiс те 

Кӛкшетаудың Еңбекшiлдер ауданында ӛмiр 

кешкен, бейiтi де сол жерде. Бiржанның бабасы 

Бертiс Кӛкшетау жерiн былай қойғанда, Қызылжар 

ӛлкесiне келмей тҧрғанда Аманқарағай жерiнде 

1790 жылдары қайтыс болған, оған Марал 
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ишанның әкесi Қҧрманмен қатар қойылған бейiтi 

де куә бола алады. 

“Бiлмеген у iшедi” – дегендей автор Бертiс 

Кенжеҧлы аруағына қиянат жасады. Шежiреде 

жазылғандай Кенжеден Ертiс, Бертiс, Жанболат 

атты ҥш бала туған. Ертiсi ерте жастай қайтқан. 

Жанболат пен Бертiс Нҧралы атаның ең кӛрнектi 

атақты адамдары болған. 

 

ТЕМIРТАС БIРЖАНҦЛЫ 

 

Бiржан салдың Әпiш атты әйелiнен Асыл 

(1883ж.), Ақық (1885ж.), Жамал (1898ж.) есiмдi ҥш 

қыз, Мҧхамедқали (1887ж.), Қалкен (1896ж.) деген 

екi ҧл болған. Бiржанның тӛрт әйелiнен барлығы 11 

ҧл болған, соның осы Темiртас атты баласынан 

ғана ҧрпақ бар. Темiртас ӛмiрiнiң кӛпшiлiгi 

Солтҥстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданы 

жерiндегi Нҧралы – керейлердiң ортасында ӛткен. 

Кӛп уақыт Жамбыл ауданында ҧстаз, 

«Солтҥстiк Қазақстан» газетiнiң меншiктi тiлшiсi 

болып iстеген жорналшы, әншi, ақын, шежiрешi 

Сәркен Барқытов Темiртас ӛмiрдеректерiн зерттеп, 

«Солтҥстiк Қазақстан» газетiне зерттеу 

мақалаларын бастырған болатын. Темiртас туралы 

кейбiр деректердi осы кiсiнiң жазғандарынан алсақ, 

негiзгi деректердi Темiртастың Мҧқаметқали атты 

баласынан, Жамал атты қызынан және қазiр 

Петропавл қаласында тҧратын Темiртасты кӛзi 
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кӛрген жасы тоқсанға тақап қалған Зағыпар 

Байқуанышевтан (Петропавл қаласы, Сәбит 

Мҧқанов кӛшесi, 21 ҥй, тел. 46-71-46) және Тҧрғын 

Әшiрбековтен (Петропавл қаласы, Исмаилова 8) 

алдық. 

Жоғарыда айтқанымыздай Тастемiр 

Бiржанҧлы әулетi кӛбiне бiздiң ӛңiрде ӛмiр сҥрген. 

Нҧралының Кенже атасынан Кӛшек, Кӛбек, 

Кӛбдiк туса, Кӛбектен Жанболат, Бертiс, Ертiс 

туады. Бертiс Бiржанның ҧлы атасы. Темiртас 

Бертiстiң ағасы Жанболат ҧрпақтарымен оның 

iшiнде Байқуаныш Тӛрежанҧлы балалары: Қази, 

Нҧрқан, Оразбай, Баязит, Ақмер, Зағыпар, 

Нҧрмҧқандармен бiрге болады. Қазiр осы 

азаматтардың кӛзi тiрiсi Зағыпар Байқуанышевтың 

және Мҧқаметқалидың, Жамал ананың естелiктерi 

бойынша Темiртас ӛмiрдеректерiн анықтадық. 

1929 жылы колхоздастыру кезiнде Нҧралы 

Кенженiң Кӛшек, Кӛбек, Кӛбдiк ҧрпақтары бiр 

ҧжымшар (колхоз) қҧрып, ҧжымшар атын 

аталарының атымен «Кенже» деп қояды. 

Бҧл уақытта Степняктың алтын присталында 

iстеп жҥрген Темiртасқа жала жабылып, iстi болған 

соң, елдегi Нҧралылар арасына кӛшiп келген 

болатын. Оқығаны да бар, ӛмiрден кӛргенi де кӛп, 

орысша тiлге де жетiк Темiртас осы ҧжымшарды 

ҧйымдастыруға белсендiлiк танытады. Бiрақ, ӛзi 

ҧжымшардың тӛрағасы (колхоз басқармасы) 

болмай, аталас ағайыны Байқуаныш Тӛрежанҧлын 
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сайлатады. Ҧжымшар алғашқы уақыттан бастап 

Тӛңкерiс ауданындағы ҥлгiлi шаруашылықтың 

бiрiне айналады. Шаруашылықтың алға басқанын 

кӛре алмаған бiреулер Темiртасты қашқын деп, 

Байқуанышты балаларымен бiрге ҧжымшар мҥлкiн 

жеп қойды деп жоғарғы жаққа арыз жазғызып 

кӛрсетiп жiбередi. Темiртасты және Байқуаныш 

балаларын қазiргi Темирязев ауданына қарасты 

Жарқын ауылының жанында болған «Бай қаласы» 

деп аталған жерге қамауға алады. Iшiнде қазiргi 

Зағыпар ақсақал да бар. 

«Бiздi Бай қаласына қамауға алғанда әкемiз 

(Байқуаныш) тӛсек  тартып жатқан ауру болатын. 

Сондықтан жҥруге жарамағандықтан оны елде 

қалдырды,бiрақ кӛп ҧзамай қайтыс болды. Бай 

қаласынан алдымен Темiртас бастаған ҥлкен 

ағаларым Қази, Нҧрқан, Оразбай, Баязиттер қашып, 

Омбы облысының Назыбай ауданы жерiне 

орналасады. Артынан бiр тҥнде Ақмер ағам мен 

Нҧрмҧқан iнiмдi және менi қамаудан алып шықты. 

Ҥкiметтiң қуғынына ҧшыраған бiздiң әулет бiр 

жерге ҧзақ тҧрақтамай ҥнемi қоныс аударып 

отыруға мәжбҥр болды. Тҥмен облысының Ялутор, 

Заводуковск райондарында қашып жҥрдiк. Бiз 

қайда барсақ та Темiртас бiрге болды. Ресей елiнде 

қашып, кҥнкӛрiс iздеп жҥрген қазақтар Ресейдiң 

Қазан ауданында Ильинканың маңынан «Бiрлiк» 

деген колхоз ҧйымдастырдық. Елсаудың 

(Ельцовканың) маңында «Қызыл ту» деген колхоз 
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қҧрылды. Осы ауылдарда жҥрген Темiртас 1938 

жылы Кӛкшетау жағында қалған тӛрт баласын 

(жоғарыда аталған) «Бiрлiкке» кӛшiрiп әкелдi. Сол 

кезде бiздiң колхоз ҥкiметке беретiн астығын 

Қызылжар элеваторына ӛткiзетiн едi. Осынау астық 

керуенiмен Қызылжарға келген Темiртасты 1941 

жылдың 18 февралiнде кӛкшетаулық бiр 

милиционер танып қалып ҧстайды. Оған Кӛкшетау 

облыстық соты сыртынан қылмыстық iс қозғап, он 

жылға соттаған екен. Сол ҧсталып кеткеннен 

кейiнгi Темiртас ӛмiрiн бiлмеймiн», - дедi Зағыпар 

ақсақал Темiртас туралы. 

Тҥрмеде Темiртаспен отырып, 1945 жылы 

жазасын ӛтеп елген оралған Мәден Хамзин деген 

кiсiнiң айтуы бойынша ол сол лагерьде қайтыс 

болған. (Мәден балалары қазiр Петропавл 

қаласында тҧрады). 

Сәркен Барқытов «Солтҥстiк Қазақстан» 

газетiнiң 22.01.1997 жылы кҥнгi нӛмiрiнде 

басылған «Темiртас, Асыл, Ақық – қарақтарым» 

атты мақаласында Темiртас ӛмiрiнiң соңғы кезеңi 

туралы тағы бiр деректi жазады. 

Тҥмен облысының Казанка (аудан орталығы) 

селосында тҧратын кӛптi кӛрген кӛнекӛздiң бiрi, 

шежiрешi, ӛзi осы ауданда кӛп жыл бойы басшы 

ҧйымдарда қызмет атқарған Ахмедия Қабиденов 

Темiртасты кӛзi кӛрген адам екен. Ахмедия 

ақсақалдың Темiртас туралы айтқаны мынадай: 
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«Бiржан салдың баласы Темiртасты кӛзiм 

кӛрдi. Ол айтылып та жазылып та жҥргендегiдей 

1942 жылы ӛлген жоқ. Дәл сол жылы кӛргенде ол 

бойы еңгезердей, кең жауырынды, кӛзi ӛткiр, қара 

торы кiсi болатын. Жас кезiмiз ғой, оның барлық 

тҥр-тҥсi, қадiр-қасиетi жадамда қалмапты. Жҧрт 

Кӛкшетау жағынан келдi деп жҥретiн. Есiмде 

қалғаны жақсы киiнген, ҥстiнде драп пальтосы, су 

жаңа жақсы костюм-шалбары, қолында былғары 

перчаткасы бар едi. 1938-1939 жылдары Темiртас 

қарындастары Асыл, Ақықтың  бiрiнен туған жиенi 

Молдахмет деген кiсiнi қасына ертiп жҥрген». 

Ахмедия Қабиденовтың Темiртас туралы 

айтқан бҧдан басқа тағы қызық дерегi сол, ол 

(Темiртас) 1946 жылы да – тiрi, Ресейдiң Қазан 

ауданына қарасты Ельцовка (Елсау), Красноярка, 

Бiрлiк деген ауыл-селоларында тҧрған. Сол жылы 

ол тҥрмеден келгенде бiр шалдың ноғай әйелi 

Ғалияны алып қашып, ҥш ай отасқаннан кейiн 

шалдың ӛзiне апарып тастаған. Содан 

(Темiртастан) бiр бала туып қалған. Оны да кӛзiм 

кӛрдi, бойы еңгезердей, жауырынды, Темiртастан 

аумайтын едi, - дейдi Ахмедия ақсақал. 

«Ахмедия ақсақалды мен жақсы бiлемiн, бҧл 

кiсi менiң әкем Темiртасты басқа бiреумен 

шатастырып отыруы мҥмкiн. Әкемiздi 1941 жылы 

Петропавл қаласында ҧстап тҥрмеге жапқан. Содан 

оралмады», - дейдi Мҧхамедқали Темiртасҧлы. 
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Қазiр Петропавл қаласынан 30 шақырымдай 

жерде Рассвет селосында тҧратын Сермағамбет 

Барлыбаев ақсақал да Темiртасты кӛзiмен кӛрген 

кӛне кӛздiң бiрi. 

-1940 жылдың жазында Барлыбаевтар әулетi 

Тҥмен облысы Қазан ауданының «Бiрлiк» деген 

колхозына кӛшiп келдiк. Колхоз мҥшелерi тегiс 

қазақ екен, негiзiнен Керей руының Нҧралы, 

Алдай-Қантай, Таз аталарының адамдары екен. 

Қазiр Петропавл қаласында тҧратын Зағыпар 

Байқуанышевтар да осы колхозда тҧрады екен. Осы 

Байқуаныштар әулетiмен бiрге Бiржан салдың 

Темiртас деген баласы тҧрды. Ол туралы менiң 

есiмде қалғаны: бойы екi метрдей, сол ауылдағы 

бойы ең биiк адам болатын. Тҥсi суық, кӛзге 

ерекше кӛрiнетiн. Байқуанышевтардың жақын 

ағайыны деп еститiнбiз. 

Бiз кӛшiп келген жылы бҧл колхоздың 

берекесi кете бастады. Колхоз мемлекетке 

тапсырылатын астықты Қызылжардың астық 

қабылдау орнына ӛткiзедi екен. Колхоз басшылары 

ма, әлде астық тасушылар ма, әйтеуiр, астық 

қабылдау орнымен келiсiп, бидай орнына ақша 

берiп, бидай тапсырды деген анықтама қағаз алып 

отырған. Ол астықты қымбат бағамен басқа жерге 

сатқан кӛрiнедi. Осы қылмысты iстер бiз келген 

жылдары ашылып қалып, 29 адамды тҥрмеге 

қамайды. Алты адамға ату жазасы кесiледi. Оның 

iшiнде колхоз басқармасы, есепшiсi, қойма 
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меңгерушiсi және тағы басқалары болған. Сол 

кезде бiздiң естуiмiзше Темiртас Кӛкшетау 

жағында iстi болып, сырттай он жылға сотталып, 

осы колхоздағы туыстарын (Байқуанышевтарды) 

паналап, жасырынып жҥр екен. Жоғарыдағы 

қылмысты тексеру кезiнде ол да ҧсталынып қалған. 

Темiртасты бiлмеймiн, оның әйелi Кҥлжәмиланың 

Бiрлiк зиратына жерленгенiн естiгенiм бар, - дейдi 

Сермағамбет ақсақал. 

Сонымен ӛлкетанушы, жорналшы Сәркен 

Барқытов Темiртас Бiржанҧлының қай жылы, қай 

жерде қайтыс болғаны туралы екi деректi ҧсынды. 

Бiрi – 1946 жылы ауру болғандықтан тҥрмеден 

шығып Бiрлiк зиратына жерлендi. Екiншi дерек – 

1941 жылы тҥрмеге қамалғаннан оралған жоқ, 

тҥрмеде қайтыс болды. Екiншi деректiң 

дҧрыстығын жоғарыда жазғанымыздай баласы 

Мҧхаметқали да растайды. 

Бiр айта кетейiк дегенiмiз, Жамбыл ауданының 

Айымжан ауылына кӛшiп келген Темiртасҧлы 

Мҧхаметқали мен қызы Жамал қазiргi Ресейдiң 

Қорған облысы Мәкӛшiн ауданына қарасты 

Куринное селосынан кӛшiп келген. Куринное 

селосы Жамбыл ауданының Казанка селосымен 

шектелетiн кӛне селолардың бiрi. Темiртас 

ҧрпақтарының бҧл селоны қоныс етуiнiң мынадай 

себептерi бар. Бҧның шет жағасын Сәркен 

Барқытов та жазған болатын. 
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Жоғарыда жазғанымыздай ХIХ ғасырдың 

бiрiншi жартысында Ресей отаршылдары Нҧралы – 

Нҧрымбет аталарын ата қоныстарынан ығыстырып 

қуғанда Нҧралының Бабыр атты баласының 

ҧрпақтары кӛршi Ресей жерiне кӛшедi. Бiразы 

«Ҥлкен Куринное», «Кiшi Куринное» селоларында 

тҧрып қалады. (Осы уақытқа дейiн тҧрып 

жатқандар бар. С.Жҧмабаев). 

Бабырдан Мҧса, Мҧсаның тӛрт баласы: Шеген, 

Ахмади, Мҧхамади, Жәнiбек осы Куринное селосы 

маңын қоныс еткен. Бҧлардың iшiнде Шеген ел 

адамы болған. Шегеннен екi бала: Қайса, Мәсәлiм. 

Қайсадан ҥш бала: Мырзағали, Асылқан, Сапар. 

Соғыс жылдарында Қайсаның Мырзағали атты 

баласы Тҥмен облысына қарасты «Бiрлiк» 

колхозында отырған Жамал Темiртас қызын жастай 

алады. Бҧл уақытта Темiртас сотталып, оның 

балалары Шәрiп, Мҧқаметқали, Мҧхамеджан 

(Сабыр), Жамал атты балалары панасыз қалған 

болатын. Бiр жағынан аталас Мырзағали Темiртас 

балаларын ӛз қамқорына алады. Мҧқамедқали 

ҥйленгенше осы Мырзағалидың ҥйiнде, Мҧса 

балаларының ортасында Айымжанға кӛшiп 

келгенше «Куринное» селосында болған. Жамал 

анадан Табылды Мырзағалиҧлы туады. 

Табылдыдан Болат, Дулат, Сәуле атты балалар 

ӛмiрге келедi. Табылды балаларымен бiрге қазiр 

Преснов селосында тҧрады. 
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«Бiржанның анда-санда Куринное маңындағы 

туыстарына келiп, сауық-сайран қҧрып кететiн 

оқиғасын Жамбыл ауданындағы Ҥлгi ауылының 

тҧрғыны, Алдай-Қасаболатқа жататын Нҧрғожа 

Омарҧлы қарттың ӛз аузынан есiткен 

болатынмын», - деп жазды Сәркен Барқытов. 

Шегеннiң Ғайсасы айтып отырады екен. 

Бiржанның даусы кҥштi болған екен. Бiрде 

Куринноеге келгенде, ағайындары, сондағы 

қазақтар жиналып, оған ән айтқызады. Балшық ҥй 

болса керек. Кешкi уақыт, майшам жағылған. 

Бiржан домбырасын алып, айғайға басып 

жiбергенде, шҧбал пештiң ҥстiнде кӛзiн жҧмып, 

мҥлгiп отырған мысық «баж» етiп, шошып, 

отырған кiсiлердiң ҥстiне қарғып, топ ете тҥседi. 

Майшам жалп етiп сӛнiп қалады. Жҧрт қыран-

топан кҥлiсiп қалады. Мысық сол шошынумен 

атып ҧрып барады да есiктi тырмалайды. Бҧл ел 

аузындағы әңгiме емес, осы жиында ӛзi болған 

Шегеннiң Ғайсасының аузынан естiлген әңгiме. 

Бiр айта кетейiк дегенiмiз, Темiртас Бiржанҧлы 

Петропавл тҥрмесiне қандай қылмысы ҥшiн 

қамалды, бҧл кӛп жыл бойы белгiсiз болып келдi. 

Ӛйткенi, сот iстерiнiң қҧжаттары жасырын 

сақталған болатын. 

Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы 

қҧқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жӛнiндегi кӛмитетiнiң Солтҥстiк Қазақстан облысы 

бойынша басқармасының 10.12.2007 жылғы қор 
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№2 «Коллекция уголовных дел внесудебных 

органов» атты қҧжаттың қҧпиялығын сақтамау 

туралы шешiмi шыққаннан кейiн Темiртас 

Бiржанҧлының сот iсiмен танысудың мҥмкiндiгi 

туды. 

Тӛменде Темiртасқа байланысты сот iсiнiң 

мазмҧнын қысқартып бердiк. Бiр iс бойынша 

Темiртаспен бiрге 29 адам қылмысқа тартылған. 

Бҧл адамдарға қылмысты деген iстерiне қоса 

Қазақстан жерiнен қашқан байлар, байлардың 

ҧрпақтары деген айып тағылған. Бҧл 29 адамның 

23-i Солтҥстiк Қазақстан облысынан екенi 

ескерiлiп, бәрiнiң аты-жӛнiн жаздық. Ӛйткенi 

жазықсыз жазаланып, сол дәуiрдiң қҧрбаны болған 

азаматтардың есiмi ҧмытылмау керек. 

Солтҥстiк Қазақстан облысы бойынша 

Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы 

қҧқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жӛнiндегi басқармасының мҧрағат қоры №2 

(«Соттан тыс орындардың қылмысты iстер 

жинағы». «Коллекция уголовных дел внесудебных 

органов») мҧрағат № 155, қылмысты iс 7047. 

Iстiң басталуы – 24.02.1941, аяқталуы – 

26.05.1941. Iс кӛлемi – 5 том; 1-том – 298 бет, 2-том 

– 600 бет, 3-том – 554 бет, 4-том – 132 бет, 5-том – 

64 бет. 

Бҧл iс бойынша қылмысқа 29 адам тартылған: 

Рахметов Iдiрiс 1899 жылы туған, Нҧғыманов 

Сыздық 1904ж., Қасымов Айтжан 1913ж., 
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Скоренко Яков Маркелович 1902ж., Воронов Иван 

Петрович, Овсянников Федот Иванович 1902ж., 

Савран Роман Владимирович 1900ж., Синников 

Филип Иванович 1905ж., Материнский Григорий 

Максимович 1901ж., Кабдусов Жукуш 1916ж., 

Рахметов Тырнак 1903ж., Жузенов Ташибай 

1905ж., Кавдусов Ескандер 1905ж., Ахметов Бекен 

1906ж., Рамазанов Кабен 1903ж., Камзинов Мадян 

1909ж., Садыков Габбас 1906ж., Касенов Уразалы 

1895ж., Касенов Темергали 1911ж., Зукенов Cабит 

1914ж., Жампеисов Амиргали 1907ж., Усенов Саду 

1887ж., Байкуанышов Уразбай 1902ж., Рахметов 

Илнак 1914ж., Кусаинов Камза 1878ж., Манупов 

Михаил Дмитриевич 1910ж., Уртемишев Мукатай 

1909ж., Сыздыков Камали 1901ж., Бержанов 

Тимиртас 1887жылы туған. 

 

Айыптау қорытындысы. 26.05.1941г. 

(Обвинительное заключение) 

 

1941 жылы НКВДның Солтҥстiк Қазақстан 

облыстық басқармасы Омбы облысы, Қазан ауданы 

жерiнде мемлекет бидайын ҧрлаған қарақшы топты 

ҧстады. 

Тексерiс қорытындысы бойынша, 1939 жылы 

Қазақстан жерiнен тҥрмеден, жер аударылудан, 

қашқан байлардың қалдықтары, балалары Омбы 

облысы Қазан ауданы жерiнде «Бiрлiк» атты 

жалған колхоз (лже-колхоз) ашқан. Колхоз уставын 
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пайдаланған зиянкестер (колхозшылар) қоғамға 

пайдалы iспен айналыспай, Совет ҥкiметiнiң 

экономикалық қуатын тӛмендету бағытында 

жҧмыс iстеген. Ҥкiметке емес, ӛздерiне ғана жҧмыс 

iстеген. Колхозды Солтҥстiк Қазақстан облысы 

Преснов ауданы Айымжан селолық Кеңесiне 

қарасты жерде бай ретiнде тәркiленiп, бҧл жаққа 

соттан қашып келген Рахметов Тырнақ басқарған. 

Колхоз мҥшелерiнiң барлығы да Қазақстаннан 

қылмыстық iстерi ҥшiн қашып келген қазақтар. 

Колхоз мҥшелерi алыпсатар iсiмен айналысқан. 

«Бiрлiк» колхозының маңындағы орыс селосы 

тҧрғындарынан еттi арзан бағаға сатып алып, 

Петропавлге әкелiп екi-ҥш есе қымбат бағаға 

сатқан. (Бҧл iс ол кезде қылмысты iске жатқызылған. С.Ж.). 

Тексерiс қорытындысы бойынша, жоғарыда 

аталған топ 1940 жылдың қыркҥйегiнен бастап 

1941 жылдың наурыз айына дейiн колхоздың 1030 

центнер 16кг бидайын ҧрлаған. Ол былай болған: 

«Бiрлiк» колхозы  ӛздерiнде қойма болмағандықтан 

астықтарын кӛршi Ильинка колхозының 

қоймасында сақтаған. Кҥзгi жиын-терiн бiткесiн 

Ильинкадағы астықты ҥкiметке Петропавл 

қаласының элеваторына ӛткiзедi. Осы ӛткiзу 

кезiнде Петропавл элеваторы басшыларымен 

келiсiп бидайды жартылай ғана ӛткiзiп, жоспар 

бойынша толық тапсырды деген жалған қҧжат 

алады. Сӛйтiп жоғарыда аталған 29 адам жауапқа 

тартылған. 11 адам – ату жазасына, 10 адам – 15 
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жылға, 3 адам – алты жылға сотталады. Бiржанов 

Темiртасқа да алдымен ату жазасы берiледi. Кейiн 

қарсы жазған арызы бойынша басқа шешiм 

қабылданады. Басқа адамдар кӛмектескен болу 

керек, кейiн соттың ату жазасы шешiмi бҧзылып, 

алты жылға бас еркiнен айыру туралы шешiмi 

шығады. Анықтамасы тӛмендегiдей. 

 

Определение № Д-2033/35/. 

 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда Союза ССР рассмотрела в 

заседании 11 октября 1941 года протест 

Председателя Верховного Суда СССР на приговор 

Северо-Казахстанского областного Суда от 26-

28.06.1941г. Переквалицировать преступление 

Бержанова Темиртас с Закона 7.08.1932 года и ст. 

58-14 УК (расстрел) на ст. 82 ч.1, 58-12 и 17-162 п. 

«Д» УК РСФСР определив ему наказание по этим 

статьям шесть лет лишения свободы. 

Айыптау қорытындысында (обвинительное 

заключение) Бiржанов Темiртастың ӛмiрдеректерi 

жайында былай жазылған. 

Бiржанов Темiртас 1887 жылы Ақмола 

облысы, Еңбекшiлдер ауданына қарасты бҧрынғы 

Қожағҧл, қазiргi Шоқы ауылында кедей шаруаның 

отбасында туған. Ҥйленген, қазақ, партияда жоқ, аз 

сауатты, сотталған. Қамауға алынғанға дейiн Омбы 

облысы, Қазан ауданы «Бiрлiк» колхозында тҧрған. 
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Отбасы қҧрамы: 

1. Әйелi – Кҥлжамила      1887ж. 

2. Баласы – Шаймерден   1904ж. 

3. ---//---- – Шәрiп             1924ж. 

4. ---//---- – Мҧхамедқали 1925ж. 

5. Қызы – Жамал               1926ж. 

6. Баласы – Мҧхамеджан  1927ж. 

(Осы балаларының iшiнде Мҧхамедқали қазiр 

бар. Ақмола облысы, Зерендi ауданы «Қазақстан» 

ауылында тҧрады). 

 

Бiржанов Темiртас еңбек жолын Степняк 

шахтасында бастаған. Шахтада бригадир болып 

iстеп жҥргенде мойнына 14126 тенге 63 тиын ақша 

мiнiп, Макинка аудандық соты 1936 жылдың 

қаңтарында алты жылға соттайды. Осы жылы 

Қарағанды тҥрмесiнде отырған жерiнен қашып 

шығып, Омбы облысының Назыбай, Қазан 

аудандарында жасырын жҥредi. 1939 жылы 

жаңадан қҧрылған қазақтардың «Бiрлiк» атты 

колхозына мҥше болып кiредi. Осы жылы Ақмола 

облысы, Еңбекшiлдер ауданындағы ӛзiнiң туған 

ауылы – Қожағҧл аулында отырған отбасысын 

кӛшiрiп әкелдi. 

Сот iсiндегi қҧжатта ӛз қолымен жазған 

ӛмiрбаянында осылай жазған. 
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Темiртастың сотталғаннан кейiнгi ӛмiрбаяны 

қай тҥрмеге қамалды, қай жылы қайтыс болды, бҧл 

жағы әзiрге белгiсiз. 

Мҧхамедқали Ақмола облысының Зерендi 

ауданы, «Қазақстан» ауылында Марал атты 

баласының қолында тҧрып жатыр. Бiзге 

Мҧхамедқалимен кездесудiң сәтi Жамбыл 

ауданының орталығы Преснов селосында тҥстi. 

Жамал атты қарындасынан туған Табылды 

Мырзағалиҧлының ҥйiне қонаққа келiп жатыр екен. 

«Сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейдi» 

дегендей денелi келген, кезiнде келбеттi адам 

болғаны байқалса да сексеннiң сеңгiрiне шыққан 

жасы мен заманы салған ауыртпашылығы шӛгерiп 

тастағаны кӛрiнiп тҧр. Мҧқаң ақсақалдың ашық 

мiнездiлiгi арамыздағы әңгiме кӛрiгiн бiрден 

қыздырып әкетуге мҥмкiндiк туғызды. 

-Мен Бiржан салдың Темiртас атты баласының 

отбасында 1927 жылы, Степняк қаласында 

туыппын. Бастауыш мектептi осы қалада бiтiрдiм. 

Шешемiздiң аты Кҥлжамила. Анамыздың Сағат, 

Сағит атты iнiлерi болды. Осы екi нағашы 

ағаларымыз әке-шешеден жастай жетiм қалған 

бiздерге қиын уақытта пана болды. 

Бiр әке, бiр шешеден бес бала тудық: 

Шаймерден, Шәрiп, Мҧхамедқали (мен), 

Мҧхамеджан (Сарбас), Жамал. 1938 жылы бiздiң 

отбасымыз Тҥмен облысы, Қазан ауданы, «Қызыл 

ту» колхозына кӛшiп келдiк. Бәрiмiз колхозда 
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жҧмыс iстеп кҥнiмiздi кӛрдiк. 1942 жылы екi 

ағамыз Шәймерден мен Шәрiп Ҧлы Отан соғысына 

шақырылды, екеуi де соғыстан оралмады. 

Мен 1942 жылы Ильинка деген селода 

тракторшы мамандығын алып, 1946 жылға дейiн 

«Бiрлiк», «Лебедов», «Ҥлкен Дубинин», «Кiшi 

дубинин» селоларында тракторшы болып iстедiм. 

Бiржан сал атамыздың домбыра тарту ӛнерi 

Мҧхамеджан iнiмiзге дарыған едi. Мҧхамеджан (Ел 

iшiнде Сарбас деп аталып кеткен) домбыра 

тартумен бiрге қолдан домбыра жасайтын. Ол 

жасаған домбыра шешен болатын, кӛп адамдар 

алыстан келiп қалап алатын едi. Сол домбыраның 

бiрi бiздiң ҥйде кейiнгi уақытқа дейiн сақталды. 

1941-1942 жылдар бiздiң отбасымыз ҥшiн 

ауыр жылдар болды. Әкемiз Темiртас сотталды, екi 

ағамыз Шәймерден мен Шәрiп бiрiнен соң бiрi 

соғысқа алынды, бҧрыннан аурушаң Кҥлжамила 

анамыз қайтыс болды. Елсау зиратына жерлендi. 

1946 жылы мен әскер қатарына шақырылып, 

ҥш жыл қызмет еттiм. Осы арада бiр айта кететiн 

дегенiм, мен жасым бойынша 1945 жылы соғысқа 

алынуым керек болатын. Қазiр Петропавл 

қаласында тҧратын Зағыпар Байқуанышев селолық 

Кеңесте жасымда бiр жылға шегертiп, соғыстан 

алып қалды. 

Ҥш жыл әскерде болып елге оралсам, Сарбас 

iнiме жала жабылып, Тҥменнiң тҥрмесiне 

қамалыпты, сол тҥрмеде қайтыс болды. Жастай 
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жетiм қалған Жамал қарындасым кӛрнектi азамат 

Ғайсаның Мырзағали деген баласына ҧзатылып, 

Ресей мемлекетiнiң Мәкӛшiн ауданына қарасты 

Куриное селосына кӛшiп кетiптi. Мен де ел маңына 

оралып, аудан орталығы Пресновта, Преснов 

совхозында, Айымжан ауылында тракторшы, 

машина жҥргiзушi болып iстедiм. 

1952 жылы Кҥлзейнеп Нҧрахмет қызына 

ҥйлендiм. Отбасымызда 4 бала: Шәрiп, Орал, 

Серiк, Марал атты балалар ӛмiрге келдi. 

1965 жылдары Айымжан аулынан Кӛкшетау 

жерiне қоныс аудардық, - дедi ӛмiрдеректерi жайлы 

Бiржан сал немересi Мҧхамедқали ақсақал. 

-Әкеңiз Темiртас, iнiсi Қалкен туралы не 

айтар едiңiз. 
-Екеуi де әкелерiндей болмағанмен домбыраға 

қосып ән айтып отыратын. Екеуi де денелi елден 

ерекше болатын. Қалкен кәмелеттiк жасқа 

толғаннан бастап, ӛмiрiнiң соңына дейiн 

Степняктың шахтасында жҧмыс iстеген. Атақты 

шахташы болып «Ленин орденiмен» 

марапатталған. 1932 жылы қайтыс болып «Майке» 

дейтiн жерге жерлендi. Қалкен әкемiздiң жолдасы 

Рақия анамыз ҧзақ жасады, қайтқалы 5-6 жыл ғана 

болды. Шежiрешi адам едi, Бiржан атамыз жайлы 

кӛп бiлетiн, кезiнде жазып ала алмадық. 

Әкемiз Темiртас батыр тҧлғалы, ӛжет, қайсар 

мiнездi, балуан адам болған екен. Бурабайда су 

диiрменi болыпты. Бидайды, ҧнды бiраз жерге 
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дейiн арқалап тасиды екен. Басқа адамдар бiр қап 

бидайды бiрнеше рет дем алып әзер жеткiзсе, 

әкемiз екi қап бидайды екi қолтығына қыстырып, 

дем алмай жеткiзген. 1941 жылдары жалған жала 

жабылып, Петропавл қаласында тҥрмеге қамалды. 

Сол тҥрмеден елге оралмай қайтыс болды. 

Тҥрмеден 1945 жылы шығып, елге қайтыс болды 

деген әңгiмелердiң бәрi бекер. 

Ӛмiрден ӛтер алдында халық жазушысы Сәкен 

Жҥнiсовпен жолығып: 

-Сәкен iнiм, Ақан серi туралы жазғаныңа да 

бiраз жыл болды, бiздiң атамыз осы уақытқа дейiн 

зерттелмей келедi, ертеде Ақан серiден кейiн қолға 

алармын дегенiң бар едi ғой, - дегенiмде марқҧм: 

-Айтқан сӛз әлi орнында, ӛмiрдеректерiн 

жинастырып жҥрмiн, - деп едi. Сол жолы маған: 

«Әкең Темiртас 1941 жылы Петропавл қаласында 

сотталып, сол жерде атылды» - дегенi бар едi. 

-Ал, Мұқа, өзiңiзде атадан қалған өнер 

қаншалықты? – дегенiмiзде, кӛп ойланбай: 

-Осындай сҧрақтың болатынын бiлiп мына бiр 

домбыраны бабына келтiрген болып отыр едiм, - 

деп домбыраны қолға алды. 

Бiржан салдың соңғы ӛлеңi «Темiртас, Асыл, 

Ақық - қарақтарым» деп айтылатын ӛлеңiнен 

бастап, «Бiржан сал», «Айтбай», «Жанбота» 

әндерiн нақышына келтiре орындады. 

Жасы сексеннен ассада әлi де жарықшақ 

тҥспеген даусынан тектi әншiлiгi байқалады. 
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Шамалауымызша Бiржан салдың бiраз ӛлеңдерiн 

орындайды екен. Мҧхамедқали ақсақал ӛзi ғана 

емес, әншiлiгiнiң де алтынның сынығы екенiн 

байқатып тҧрғандай. 

 

НҦРЖАН МЕН АЙЫМЖАН СҦЛУ 

 

ХҤIII ғасырдың басында Едiл қалмақтарымен 

қоса тҥрiкпендер де қазақ жерiне, әсiресе, Кiшi 

жҥзге шабуыл жасап, елдi тонап, малдарын айдап 

әкетiп отырғанын тарихтан бiлемiз. Осы жауларға 

тойтарыс беру ҥшiн бiздiң терiстiк ӛңiрден Керей-

Уақ қалың қол ҧйымдастырады. Керейдiң Еменәлi 

атасы қолын Жабай батыр, Кӛшебенiң Таузар 

атасы қолын Жанкiсi Кӛшекҧлы, Жоламан атасы 

қолын Баянбай Ақшаҧлы, Самай – Қапсыт қолын 

Айтбай батыр басқарады. Керей-Уақтың жалпы 

қолына Балта Керейдiң қарт батыры Бақсары батыр 

Райжанҧлы бас қолбасшы болады. 

Едiл-Жайық бойынан қалмақтарды қуып, 

тҥрiкпендерден шауып алған малдарын қайтарып, 

кегiн алған Керей-Уақ бiр жолы елге ҥлкен 

олжамен оралады, қҧлдыққа кӛптеген 

тҥрiкпендердi әкеледi. Ол кездегi ҥлкен олжа – қҧл 

әкелу. Ӛйткенi байларға мыңдаған малдарын 

бағатын малшылар керек болған. Бiздiң ӛңiрде 

тҥбiн тҥрiкпенмiн дейтiн адамдар осы уақытта 

келгенге ҧқсайды. 
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Баянбай Ақшаҧлы батыр осы жолы олжалаған 

тҥрiкпен қҧлдарына қазiргi Айымжан кӛлiнiң 

оңтҥстiк-батыс жағынан қоныс берiп, малдарын 

баққызады. Әуелде бес-алты ҥйлi ғана тҥрiкпен 

ауылы жергiлiктi қазақтармен араласып, ҥлкен 

ауылға айналады. Жергiлiктi қазақтармен қыз 

алысып-берiсiп қандары араласып кетсе де ауыл 

баяғы «Қҧл ауылы» деген аттан қҧтыла алмайды. 

Осы ауылда Мамыт атты асқан әншi, домбырашы, 

ӛнер адамы болады. Қожаберген жыраудың «Елiм-

ай», Жанкiсi жыраудың «Бақсары батыр» 

дастандарын, тағы басқа қазақ қиссаларын шебер 

орындайды екен. Ел iшiндегi беделi сондай, бҧл 

ауылды осы кiсiнiң есiмiн «Мамыт ауылы» деп те 

атаған. 

Мамыттың ӛнерпаздығы ӛзiне тартқан 

Айымжан атты жалғыз қызы болады. Жасынан 

зерек Айымжан ауыл молдасынан ескiше хат 

танып, одан кейiн Болатнай медресесiнде Сегiз 

серiнiң ағасы имам Кӛрпеш Баһрамҧлының 

алдынан оқиды. Әншiлiк ӛнерде әкесiмен жиi 

араласып жҥретiн ӛнер адамдары Салғара 

Жанкiсiҧлы, Жанақ Қамбарҧлы, Сегiз серi, 

Шағырай сал (Кӛшебе Шағырай), Жанат серi 

сияқты ақын, әншiлерден ҥлгi алады. Сегiз серiнiң 

әндерiн орындап, елге таратушылардың бiрi осы 

Айымжан сҧлу болған екен. Айымжанды әкесi мен 

туыстары еркелетiп «Әйкен» деп атағандықтан ел 

iшiнде осы атпен аталып кетедi. Айымжанның 
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әншiлiгiне Сегiз серi де сҥйсiнген. Ел iшiнде халық 

әнi деп аталып кеткен «Әйкен-ай» әнiн Сегiз серi 

осы Айымжан сҧлуға арнап шығарған. 

«Әйкен-ай!» әнiнiң екi тҥрi бар. Соның бiр 

тҥрi былай айтылады: 
 

Қҧрамды ердi кӛрiп, атқа салдым, 

«Әйкенжан» деп атыңды хатқа салдым. 

Аулыңа әдейлеп келген шақта 

Қалайша берi жҥрмей, тҧрып қалдың? 

 

Қайырмасы: 

Әйкен-ай! 

Кел, ойнайық, кел, кел-ай! 

 

Есiме тҥскенiнде шаш ӛргенiң 

Алыста кӛңiлiмдi сан бӛлгенiм. 

Кӛп айдың кӛрмегелi жҥзi болды 

Жҥрмiсiң, аман-есен кӛз кӛргенiм? 

 

Қайырмасы: 
 

Домбыраңды, Әйкен қыз, қолыңа алшы, 

Бiз келгенде сызылтып әнге салшы 

«Сал-серiлер келдi!» – деп шат кӛңiлмен 

Қалқатай, аттан бiздi тҥсiрiп алшы. 

 

Қайырмасы: 

 

Қолаң шашың жiбектей тарағанда 
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Ой тҥсiрдiң жiгiтке қарағанда. 

Жерден алтын тапқандай қуанамын 

Әйткеншекте тербелiп ойнағанда. 

 

Қайырмасы: 

 

Ақылы мен ӛнерiне кӛркi сай Айымжан сҧлуға 

кӛз салушы жiгiттер аз болмайды. Бала жiгiт 

Бiржан да алғашқыда Нҧржан мен Айымжан 

кездескенге дейiн кӛңiлi кетедi. 

Жоғарыда жазылғандай Бертiстен алты бала: 

Қараменде, Қараман, Қажабай, Қожағҧл, Тәсiбек, 

Қожамқҧл туған. Осы алты баланың Тәсiбек атты 

баласы басқа туыстары Кӛкшетау жерiне қоныс 

аударғанда елде қалады. Тәсiбектен Ақшуақ, 

Байшуақ, Жаншуақ атты балалары болған. (Осы ҥш 

баладан тараған ҧрпақтар қазiр де Жамбыл ауданы 

жерiнде тҧрып жатыр) Тәсiбек балаларының 

қонысы Мамыт ауылымен iргелсе болған. Бiржан 

салдың ағасы Нҧржан қажы осы туыстарына келiп 

жҥргенде Айымжан сҧлуға кӛзi тҥсiп ғашық болып 

қалады. Нҧржанның алғашқы әйелi бiр жыл 

отасқаннан кейiн қайтыс болып, әйелсiз жҥрген 

кезi екен. Ел аузындағы әңгiмелерге қарағанда 

Нҧржанның да ақындығы мен әншiлiгi Бiржаннан 

кем болмаған. Ӛзiнен екi жас ҥлкен ағасы 

Нҧржанның Айымжан сҧлуға ғашық болып 

қалғанын бiлген Бiржан ағасына жол бередi. 

Нҧржан мен Айымжан қосылуға сӛз байласады. 
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Бiрақ, дiндi және қазақ салт-дәстҥрiн берiк 

ҧстайтын әкесi Тҧрлыбай ҧлықсат бермей: «Қора 

кҥзететiн қҧлағы кесiк қҧл мен табаны тесiк кҥңнен 

тараған ҥйдiң тӛрiнде қҧда болып отыра алмаймын, 

қҧда болған жерiм бар, бата бҧзбаймын», - деп 

кӛнбейдi. Дiн жолына берiк, әке сӛзiн тыңдап ӛскен 

Нҧржан қатты қиналады. Әкелерiнiң айтқан сӛзiнен 

қайтпайтынын бiлетiн Нҧржан мен Бiржан не 

iстерiн бiлмей Тәсiбек және оның балаларымен 

ақылдасады. 

Ақылдаса келе Нҧржанның әкесi Тҧрлыбай 

орнына Тәсiбек Айымжанға қҧда тҥседi, той кҥнiн 

белгiлейдi. Тойға екi-ҥш кҥн қалғанда белгiсiз 

бiреулер Мамыттың ҥйде жоғын пайдаланып, тҥнде 

Айымжанды алып қашады. Ақылды қыз айласын 

тауып Есболдың шайтомарының тҧсында 

зорлықшылардан сытылып шығып, томардың iшiне 

кiрiп кетедi. Ортасында суы бар, жағалай шiлiк 

ӛскен томар iшiнде тiрiдей қолға тҥспеуге бел 

байлаған қыз қашып жҥрiп суы терең соқыр 

қҧдыққа тҥсiп кетедi. Бҧны бiлмеген зорлықшылар 

қызды таба алмаған соң, елiне қайтады. Бҧл 

оқиғадан хабарсыз ел ертеңiне iздеу салады. 

Бiреулердiң зорлап алып қашқанын сезгенмен, кiм 

екенiн бiлмейдi. Қҧлақ жетер жерге хабар салады, 

ешкiм бiлмейдi. Бҧл оқиғадан кейiн арада бiр жҧма 

ӛткенде Киiкбай шоғында отырған Балта Керей 

Жақып ағаш ҥй салу ҥшiн Есболдың шайтомарына 

мҥк жинауға барады. Мҥк жинап жҥрiп соқыр 
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қҧдық iшiнде ӛлiп жатқан Айымжанның денесiн 

кӛрiп, елге хабар бередi. 

Суға қалай кеткенiнен хабары жоқ ел аза 

тҧтып, Таузар Қапан дӛңiндегi Қапан зиратына 

қояды. Сӛйтiп, екi ғашық – Нҧржан мен Айымжан 

сҧлу қосыла алмай, арманда кетедi. 

Болашақ жеңгесiнiң қайғылы қазасын аза 

тҧтқан Бiржан «Айымжан сҧлу» атты жоқтау ӛлең 

шығарған екен, сал ӛлеңнiң ел аузында бiр шумағы 

ғана сақталып қалған: 

 

Сҧмдардың қҧрығынан қҧтылам деп, 

Сҧлу қыз Айымжандай суға кеткен. 

Нҧржандай ағамызға қосыла алмай, 

Қиылып қыршынынан ажал жеткен. 

 

Бҧл оқиға 1842 жылдың кҥзiнде болады. 

Есболдың шайтомары осы оқиғаға орай «Айымжан 

томары» деп аталып кетедi. 1897 жылы Айымжан 

томарына су тҥсiп, осы жылдан бастап томар кӛлге 

айналады. 1929 жылы Айымжан кӛлiнiң жанында 

ҧйымдасқан ауыл «Айымжан ауылы» деп атанған. 

 

 

 

 

*   *    * 

Бертiс әулетi шежiресiнде таратылғандай 

Қожағҧлдың Тҧрлыбай атты баласынан Ержан, 
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Нҧржан, Бiржан, Ақтанбай, Қанапия атты бес бала 

туған. Осылардың iшiнде Ержан мен Нҧржан дiн 

жолын берiк ҧстап, Меккеге бiрнеше рет барып 

келген. Ержан қажыдан Мҧхамеджан есiмдi бiр ер 

бала қалған, одан арғы ҧрпағы бiзге белгiсiз. 

Нҧржан қажыдан бiр бала болып, сал-серiлер 

қатарында болды деген деректер бар. Ахметжаннан 

Сары және Сыздық атты бала қалған, бҧлардың 

ҧрпағы да белгiсiз. Сәбит Мҧқанов естелiктерiнде 

Ахметжанмен кездесiп, сӛйлескенi туралы жазған 

болатын. 

Тҧрлыбайдың Ақтанбай, Қанапия атты 

балаларынан тараған ҧрпақтар бар екенi туралы 

деректер жоқ. Ержан қажының Мҧқамеджан атты 

баласының есiмi ел арасында кеңiнен тараған 

кӛрнектi адам болған. 

1870 жылдары Ержан мен Нҧржан Меккеге 

қажылық парызын ӛтеуге барған. Сол сапарда 

Меккеде қырғыздың ең бай атақты манабы 

Шәбденмен бiрге болып, екеуi айрылмастай дос 

болуға ант берiледi. Шәбдан манап жалғыз қызы 

Гҥлинҧрды Ержанның баласы Мҧқамеджанға 

беруге уәдесiн берiп, Мекке жерiнде қҧдаласу 

рәсiмiн жасайды. Қҧдалық рәсiмiне сол кезде 

Меккеге бiрге барған Атығай – Жылғараның 

Әлiбегi (1824-1909), Бесей қажы, Уақ – Қҧлкештiң 

Мҧқаны (1841-1915), Нҧралы – Шәукер 

Әжiмбетҧлы (1849-1926), Балта Керей – Байеке 

Бабасҧлы (1834-1917) тағы басқалар болады. 
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Ержанның қҧдасы Шәбдан Манап беделiнiң 

қандай болғанына жазушы Тӛлен Қаупынбайҧлы 

«Қазақ әдебиетi» газетiнiң 28.04.2006 санында 

басылған «Бiржан сал Қарқараға қашан келдi?» 

мақаласында орыс зерттеушiсi С.Е.Дмитриевтiң 

жазбасынан алған мынадай дерек келтiредi: 

«Бiшкек уезiнде ӛткiзiлген Шәден Жантаевтың 

асына 40 мың кiсi шақырылып, аумағы 30 шаршы 

шақырым жазыққа 2 мың ақ ҥй тiгiлдi. Судың екi 

жағалауымен Шоң Кепесiнге шаңдатып, ӛрлеп келе 

жатқан аттылардың есебi жоқ едi. Аста ат жарысы, 

кҥрес, сайыс ойындары болды. Бәйгеге 172 ат 

қосылып, 30 атқа бәйге тiгiлдi.  Верный уезiндегi 

Қастек болысынан келген балуан Мақсҧтбай 

Жәкебаев белдескеннiң бәрiнiң жамбасын жерге 

тигiзiп, 30 сом, 4 жылқы алды. Асқа небiр ақындар 

келдi, домбыраға, қобызға, қияққа, сырнайға 

сҥйелмелдеп айтады. Солардың iшiндегi 

атақтылары Жамбыл, Қалмырза, Тоқтағҧл, 

Ӛмiрзақ, Кенжеқожа едi». (Известия императорского 

русского географического общества». т.ю. 1912, стр.6). 

1871 жылдың жазында Бiржан сал Шәбден 

Манап қҧдасына (ағасы Ержанның қҧдасы) 

қҧдалыққа барған екен. Осы сапарында Қырғыз 

елiн еркiн аралаған. Ыстықкӛл, Қарқара жайлауы 

қатты қызықтырды. Жетiсу жерiн де еркiн 

аралайды. 

Мен ӛзiм Жетiсуға барып қайттым, 

Манабын жақсылардың кӛрiп қайттым. 

Қыздары Жетiсудың сҧлу екен 
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Жиғаным-тергенiмдi берiп қайттым – деген 

ӛлең шумақтары осы сапарында туған. 

Сӛз жоқ, осы зерттеу еңбегiмiздi оқып шыққан 

оқырман тарапынан жоғарыда жазылған деректер 

қайдан алынды екен деген заңды сҧрақ туады. 

Бiржан салды бала кездерiнде, жас ӛспiрiм, 

бала жiгiт шақтарында кӛрген, қолынан ет асаған 

кейбiр қарияларды кӛрiп қалғанымыз бар. 

Бҧлардың ең жасы кiшiлерi 1970 жылдарға дейiн 

ӛмiр сҥрдi. Жоғарыда айтылғандарды сол 

қарттардың ӛз аузынан естiсек, бiраз деректердi 

осы қарттардан естiгендерiнен алдық. 

Бiржан сал жайындағы деректердi бҧрынғы 

Преснов ауданы Ҧзынкӛл ауылының тҧрғындары 

Қҧсайын Ӛтегенҧлынан, Есмағанбет 

Бағаналыҧлынан; Айымжан ауылының қарт 

тҧрғындары Нҧрмҧхамед Мҧсайынҧлынан (Сегiз 

серiнiң немересi), Мҧқан Естемесҧлынан, Жҥнiс 

Исаҧлынан, Мақай Дҥйсенбайҧлынан; Ортақшыл 

ауылы тҧрғындары: Қожақмет Жолкеҧлынан, 

Сыйбала, Шәйпi есiмдi қарттардан; Баян ауылының 

тҧрғындары Темiрбай, Ғалы қарттардан; Қызылой 

ауылының тҧрғыны Кҥдербек Ысмайылҧлы, 

Дҥйсен Нҧрпейiсҧлы; Ресейге қарасты Қорған 

селосының тҧрғыны Мырзатай Тҧяқҧлы 

ақсақалдардан жазып алынды. 

Қазiр Бiржан салдың Темiртас атты баласын 

кӛрген Зағыпар Байқуанышев, Тҧрғын Әшiрбеков 

Петропавл қаласында, Сермағамбет Барлыбаев 
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Қызылжар ауданының Рассвет селосында тҧрып 

жатыр. Айымжан ауылында тҧрған Мҧқамедқали 

Темiртасҧлы мен Рождественка ауылында тҧрған 

Жамал Темiртасқызын осы ауылдардың қарт 

тҧрғындары тегiс бiледi. Темiртастың 

Мҧхамедқали, Мҧхамеджан (Сарбас) атты 

балалары туралы қазiр Петропавл қаласында тҧрып 

жатқан Әбiл Жақаҧлы мен Серiкбай Қалиҧлы 

қарттар бiлiп кӛргендерiн жиi айтып отырады. 

Бiржан сал туралы кейбiр деректер 

Республикамызғы танымал ауыз әдебиетiн 

зерттеушi Қаратай Биғожиннiң, Қазақстан 

жорналшылар одағының мҥшесi Қайролла 

Мҧқановтың жеке архивтерiнен алынып жазылды. 
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БIРЖАН САЛ ШЕЖIРЕСI 

 

 
Керей Ашамайлы Жанай Бағлан Би 

Фархад Батыр Танаш Би Балға 
 

Балта 
 

Кӛшебе 
 

Тарышы Шимойын 

Естияр 
 

Достияр 
 

Есжияр 

Ысмайыл 
 

Есмағҧл 
 

Ысқақ 

Жалбыр 
 

Жалпақ 

Аққозы Еменәлi 
 

Иманәлi 

Нҧралы 
 

Нҧрлыбай 
 

Нҧрымбай 

Батыр 
 

Бабыр 
 

Бауыр 

Сағым 

Ӛтеке 

Ережеп 
 

Кенже 

Кӛшек 

Кӛбек 

Кӛбдiк 
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Жанболат Кенже 

Қараменде 

 

Қараман 

 

Қажабай 

 

Қожағҧл 
 

Тәсiбек 
 

Қожамқҧл 

Кӛбек Бертiс   Ертiс 

Ақшуақ 

Байшуақ 

Жаншуақ 

Тҧрлыбай 

 

Тҧрлығҧл 

Ержан 

 

Нҧржан 

 

Бiржан сал 

 

Ақтанбай 

 

Қанафия 

М
ҧ
х

ам
ед

ж
ан

 

Ахметжан Сары 

Сыздық 
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Бiржан сал 

Бiрiншi әйелi            Екiншi әйелi     Ҥшiншi әйелi                   Тӛртiншi әйелi 

Балқаштан:                Ләйләдан:        Айтбайдан:                       Әпiштен: 

Ақыл, Алтынбек,     Ахметхан,         Ахметқали, Айтжан,       Темiртас 

Әдiлбек, Мақҧлбек  Ахметбек          Айтмҧхамед                     Қалкен 

 

 

 

 
 

Қалкен Хамит,Ахмет 

Қожамқҧл Жақия Мақаш Ақан 

Ақшуақ 

Рақымжан 

Италмас, Әлжан Әлжан Әйiп, Шарафи 

Әйiп Сҧлтан Байшуақ Жақан Салық 
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Шаймерден 

 

Шәрiп 

 

Мҧхаметқали 

 

Мҧхамеджан 

 

Жамал 

Темiртас 

Шәрiп 

Серiк 

Орал 

Марал 

Табылды  
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БIРЖАН САЛДЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ 

 

БIРЖАН САЛ 
 

Баласы Қожағҧлдың Бiржан салмын 

Адамға зияным жоқ жҥрген жанмын. 

Адамға анау-мынау бас имеймiн, 

Ӛзiм сал, ӛзiм сылқым кiмге зармын! 
 

Жасым бар жиырмада, жасырмаймын, 

Басымнан дҧшпан сӛзiн асырмаймын. 

Елiмнiң еркелеткен серiсiмiн, 

Сен тҥгiл патшаға да бас ҧрмаймын. 

 

ЖАМБАС СИПАР. 
 

Ҧшына орамалдың тҥйдiм сусар 

Кӛп жылқы кӛкалалы кӛлде жусар. 

Кешегi ел қыдырған есер шақта, 

Ән едi Бiржан салған “Жанбас сипар”. 
 

Деген соң бiз қартайдық, бiз қартайдық, 

Белгiсi қартайғанның серттен тайдық. 

Қанекей, соныменен шыққан мҥйiз, 

Қасына сҧлулардың кӛп жантайдық. 
 

Берген соң тәңiрiм әмiр, ақ бас болдық, 

Бала мен ағайынға жақпас болдық. 

Кӛрген соң кӛзi қҧрғыр шыдай алмай, 

Ойланып адам ебiн таппас болдық. 
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АЙТБАЙ 
 

Атымның қақ тҧрады сауырына, 

Қос тепкi салып келем бауырына. 

Қолынан шай қҧйдырып iшейiк деп, 

Келемiз Айтбай сҧлу ауылына. 
 

Мамекең, Айтбай десем, кҥлiмдейдi, 

Сҧр жорға астындағы сҥрiнбейдi. 

Аққудай аспандағы жҥз қҧбылтып, 

Сал Бiржан ән салуға мҥдiрмейдi. 

 

ЛӘЙЛIМ ШЫРАҚ. 
 

Ләйлiм шырақ дегенде, Ләйлiм шырақ, 

Таудан аққан қҧм қайрақ сен бiр бҧлақ. 

Қайыс болсын, жiп болсын, неге керек, 

Шiдерiмнiң бағасы қырық қысырақ. 
 

Ӛзiме бер, шiдерiмдi тауып алсаң, 

Елу теңге берер ем, сҥйiншi алсаң, 

Жерде шiрiп қалса да ӛзiме бер, 

Шыбын жаным қиналсын, бiтiм алсам. 

 

КӚЛБАЙ – ЖАНБАЙ. 
 

Аржақта отыратын Кӛлбай – Жанбай, 

Шiдерiмдi кiм алды, Ләйлiм алмай? 

Балағы шiдерiмнiң алтын едi, 

Асығыстан барамын сҧрай алмай. 
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Кӛлбай-Жанбай, тыңдашы, асыл тасым – 

Бiте қайнап, бiрге ӛскен замандасым! 

Кӛктен жел, жерден шайтан әкеткен жоқ, 

Ҧрлап алған ӛзiңнiң қарындасың. 
 

Сегiз би сиезiне бердiм жӛнге, 

Шiдерiмдi таң қалар кӛрген пенде. 

Шiдерiмнiң бағасын сҧрасаңыз, 

Бағасы болады оның жҥз мың теңге. 
 

Кӛлбай-Жанбай, дегенге, асыл сҥйек, 

Бiр тәңiрден мен жҥрмiн тiлек тiлеп, 

Форымын шiдерiмнiң сҧрасаңыз, 

Саф кҥмiстен балағы, алтын тиек. 
 

ШIДЕР. 
 

Кӛлбай, Жанбай дегенге Кӛлбай, Жанбай, 

Шiдерiмдi кiм алды қыздар алмай. 

Шiдерiмнiң бағасы алтынмен тең, 

Ақырында қоймаймын сенен алмай. 

А-ха-ей, шiркiн-ай сенен алмай. 
 

Шiдерiме сен, Кӛлбай, қылма зорлық, 

Шiдерсiз ат тҧрмайды, о да қорлық. 

Ат-кӛлiксiз қалам ба, шiдерiм жоқ, 

Шiдер ҥшiн сендермен араз болдық. 
 

Ӛзi жалғыз, ӛзi асау кҥрең тӛбел, 

Жексем арба, мiнсем - қҧс, жҥрер жедел. 

Сатпаймын да бермеймiн еш адамға, 

Қолқа қылсаң басқаны ал, шiдердi бер! 
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ЖАНБОТА 
 

Жанбота, осы ма едi ӛлген жерiм, 

Кӛкшетау боқтығына кӛмген жерiң? 

Кiсiсiн бiр болыстың бiреу сабап, 

Бар ма едi статьяда кӛрген жерiң? 
 

Жанбота, ӛзiң – болыс, әкең – Қарпық, 

Iшiнде сегiз болыс шенiң артық. 

Ӛзiңдей Азнабайдың поштабайы 

Қолымнан домбырамды алды тартып. 
 

Тартса да, домбырамды бергенiм жоқ, 

Есердi поштабайдай кӛргенiм жоқ. 

Қамшымен топ iшiнде ҧрып едi, 

Намыстан, уа, дариға, ӛлгенiм жоқ… 

 

АДАСҚАҚ 

 

Созады Бiржан даусын қоңыр қаздай, 

Басқаға бiр ӛзiңнен жҥрмiн жазбай. 

Бас қосқан мәжiлiсiмiз болады деп, 

Жанбота, мазамды алдың ала жаздай. 
 

Бiржанды ӛзiң қойдың еркелетiп, 

Салады Бiржан әндi ентелетiп. 

Есерге поштабайдай кӛз алдыңда, 

Бiржанды қойғаның ба желкелетiп? 
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БIРЖАН САЛ АҚЫН 
 

Жiгiтке кедейшiлiк ол – сергелдең, 

Жоқ болса жалғыз атың, ӛлгенмен тең. 

Ҥйiңе қҧрбың келiп, қҧр аттанса, 

Не керек дҥниеден ҥмiттенген. 
 

Шешеннiң сӛз шығады таңдайынан, 

Жҧмақтың бiзге мекен қандайынан? 

Бар болып, байлар кiмдi асырайды, 

Әркiмнiң жазған алла маңдайынан. 

 

ОРЫНБОР 
 

Жiгiтке жарамайды ызақорлық, 

Дауысқа келмесе де, еттiм зорлық. 

Бозбала, баса бiлсең, осы әнге бас, 

Аңызым жаңа шыққан орынборлық. 

 

Қолыма алып бердiң қу қарағай, 

Не болды даусым саған сырғанамай. 

Кҥлмеймiн, ойнамаймын десем-дағы, 

Барады ӛтiп дәурен бiр қарамай. 
 

Домбыра алдым қолға сегiз перне, 

Қызығы бҧл шiркiннiң тартқан жерде. 

Қолға алып әрлi-берлi тартқанымда, 

Жаны жоқ кеудесiнде адам дерге. 
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МӘТI-ДӘУЛЕН 
 

Ар жақта керей, уақ, Мәтi-Дәулен, 

Сайланған жiгiттiкке бҧл бiр дәурен. 

Iшiнде осыншаның формың артық, 

Жаратқан қҧдай артық, жалғыз сәулем. 

 

АЛТЫН БАЛДАҚ 
 

Қолыма асынғаным алтын балдақ, 

Мен келдiм Әсемкердi суға жалдап. 

Қҧйрығын екi-екiден талдап ӛрiп, 

Қылмитып мiнiп шықтым қалқаға арнап. 
 

Болғанда кешке жақын апақ-сапақ, 

Алдымнан шықты сәулем бейне шапақ. 

Кигенi қара қамшат оқалаған, 

Басында бiр шоқ ҥкi бҧлғалақтап. 

Атымның шаужайынан ҧстай алды, 

Мен кеттiм со қалқаны сӛзбен алдап. 

 

ТЕЛҚОҢЫР 

(III тҥрi) 

 

Телқоңыр қайтып кеттi елге таман 

Ит-қҧстан барар ма екен есен-аман? 

Ит-қҧстан барған болса есен-аман, 

Дау-жанжал, бҥлiншiлiк елiм жаман. 
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Жiбердiм Телқоңырды елге бар деп, 

Жҥруге бҧл маңайға жолың тар деп. 

Жаныма бағалаған жануарым, 

Шығардым осы әнiмдi саған арнап. 

 

КӚКЕК 

 

Аты жоқ қҧс болады кӛкек деген, 

Алдында терезенiң секектеген. 

Ойымда ҥш ҧйықтасам, бар ма менiң 

Айрылып сенi, сәулем, кетед деген. 

 

Кiм сҥймес шешек атқан кӛкек айын, 

Бейне жаз, менiң сҥйген сәулетайым. 

Ақ қалқам отыр ма екен, жатыр ма екен, 

Ей, кӛкек, ҧшып барып бiлшi жайын! 

 

Шекеңе селдiретiп айдар тағып, 

«Кӛкек» деп бос жҥргенше секең қағып, 

Қосайын ӛле-ӛлгенше мен әнiме, 

Қалқадан хабар әкел, ҧшып барып. 

 

АҚСЕРКЕШ 

 

Бiр атты сатып мiндiм елу беске, 

Болмайды, шапсаң дағы қара кешке. 

Бозбала, бекер сал боп неге керек, 

Салып қал, шын сал болсаң «Ақсеркешке». 
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Бәйгiден озып келген атты алайын, 

Ер жiгiт сынамай ма бақ-талайын? 

Жиылып ҥлкен-кiшi отырғанда, 

Толқытып «Ақсеркешке» мен салайын. 

 

Жем жейдi қара арғымақ тҥрт дегенде, 

Аяғын жекей басар қық дегенде. 

Жерлерге ҥш айшылық болады азық, 

Аузынан жан қалқаның ҥп дегенде. 

 

СОҚПА-АЙ – СОҚ 

 

Мiнезi жҥйрiк аттың, соқпа-ай – соқпа, 

Айтамын мен ӛлеңдi осына-ай топқа. 

Сӛйлеп қал, қызыл тiлiм, ӛлмей тҧрып, 

Ӛмiрiң бiразырақ бар ма-ай, жоқ па? 

 

Ал десе, еркiн жҥйрiк ағындаған, 

Ақылға кейбiр надан бағынбаған. 

Жiгiттiк – бойға таққан бiр гауһар тас, 

Қартайсаң, қайта айналып табылмаған. 

 

АҚТЕНТЕК 

 

Қызы едiң Ақтентектiң шҧға, мақпал, 

Әржерде сабырлы ердi тәңiрiм сақтар. 

Кӛңiлiң бiр-бiрiңнен болса асыл, 

Ауылын сҧлу қыздың жiгiт жақтар. 
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Қызы едiң Ақтентектiң Ажар атың, 

Ешкiмнен кейiн емес салтанатың. 

Алыстан ат терлетiп келiп едiм, 

Жҥрмiсiң аман-есен, перизатым. 

 

ТАЛАЙ ЗАМАН 

 

Мен Бiржан болғалы талай заман, 

Пар келмеген еш әншi тiптi маған. 

Бiр сҧлу қыз найманда бар дегенмен, 

Бек мҧқтаж бiр кӛруге болдым соған. 

 

Мен Бiржан болғалы биыл емес, 

Ӛлең шiркiн, бiздерге қиын емес. 

Алты қырдың астынан ән шырқасам, 

Дауысым отарбадан кейiн емес. 

 

«Кiдiк-айға» кiм басар, мен тҧрғанда, 

Аузымда тәңiрiм берген жел тҧрғанда. 

Қырғын кӛктiң баласы ойдық желке, 

Қҧйысқаны сарт етер ҧмтылғанда. 

 

Қарайып қара кӛлде қамыс қалды, 

Ауылы ғашық жардың алыс қалды. 

Ауылы ғашық жардың алыс қалып, 

Сағынғаннан қараумен кӛзiм талды. 
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*   *    * 

Ер жiгiт дҥниенi кӛргенi артық, 

Дҥниеде не бар-жоғын сезгенi артық. 

Тҥскендей аспан жерге iс болса да, 

Бел байлап, тәуекел деп тӛзгенi артық. 

 

Қол берген қиын жерде жолдас артық, 

Бас тартқан жолдасынан оңбасы артық. 

Ӛзiңмен бiрдей жанып, бiрдей кҥйген, 

Досыңнан – қатын-балаң болмас артық. 

 

Жiгiтке сайран етiп жҥрген артық, 

Жiгiттiк бiр кеткен соң, келмес қайтып. 

Дҥниеде ҥйде жатып босқа ӛлгенше, 

Жан-тәнiң бiрдей жанып кҥйген артық. 

 

Осылай бозбалаға салдым нҧсқа, 

Ӛмiрiң зайғы болар бекер босқа. 

Кӛргенiң бiр кҥнгiдей болмас сiрә, 

Мiне, ажал келдi нәубат деген тҧста. 

 

ТЕМIРТАС, АСЫЛ, АҚЫҚ – ҚАРАҚТАРЫМ 
 

Ал, дҥние, ӛтерiңдi бiлiп едiм, 

Бiлдiрмей серiлiкпен жҥрiп едiм. 

Бҧл кҥнде арық қойдан бағам кейiн, 

Ҥш жҥздi сайран қылған Бiржан едiм. 
 

Қарасу есiк алды лайланды, 

Бай қылмақ, кедей қылмақ қҧдайдан-ды. 
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Қамзолдай қысқа пiшкен дӛңгеленiп, 

Дҥние ӛтерiнде шыр айналды. 
 

Ағаш ҥй от жаққаным қобылап пеш, 

Қҧдай-ау, ғапу етiп кҥнәмдi кеш! 

Темiртас, Асыл, Ақық – қарақтарым, 

Байлаулы арқандағы қолымды шеш. 
 

Темiртас, Асыл, Ақық қалдың зарлап, 

Ежелден мирас екен зарлап қалмақ. 

Кӛз кӛрген қҧрбыларға сәлем деңдер, 

Дҧғасын оқи берсiн әдейi арнап. 
 

Ел кездiм кертӛбелмен арықтатып, 

Жақсыға сӛз сӛйледiм анықтатып. 

Ҥш жҥздiң ортасында Бiржан едiм, 

Бҥл кҥнде қойды қҧдай шалықтатып. 
 

Темiртас, Асыл, Ақық балдан тәттi, 

Кем қылмай ӛсiрiп ем салтанатты. 

Әкең ем аяйтҧғын жаның ашып, 

Шешсеңшi, бiлегiме арқан батты! 

 

АТЫҒАЙДЫҢ ЕЛIНIҢ АДАМДАРЫНА 

АЙТҚАНЫ 

 

Атығай, қайран елiм, қоныстасым, 

Бар едi қҧрбы-қҧрдас, шын мҧндасым, 

Қҧданың қҧдiретiмен уақыт жеттi, 

Барады алыс жолға ғарiп басым. 
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Сәлем айт Атығайдың баласына-ай, 

Жасы кiшi, жасы ҥлкен ағасын-ай. 

Ортаңда тҥрлендiрiп ән салғанда, 

Бiржанға қалушы едi таласып-ай. 

 

Сәлем айт қҧрбы-қҧрдас замандасқа, 

Кӛп едi мҧңдастарым ауылдаста. 

Саулықта ойнап-кҥлiп жҥретҧғын 

Мҧңшылдық тҥсiп тҧр ғой ғарiп басқа. 

 

Қазғанмен су шықпайды қыр басынан, 

Бiр iлiксе сӛз қалмайды сау басыңнан. 

Ер жiгiт бiр қисайса оңалмайды, 

Басында жаңылған соң тәубесiнен. 

 

АЙБОЗЫМ 

 

Айбозым, айхай, бозым-ай, даңғыл бозым, 

Ел шалғай жете алмадым жалғыз ӛзiм. 

Сҥйiктi сҥйiскенде сағынғаннан, 

Талады қарай-қарай екi кӛзiм. 

Ӛзiңмен теңдес қҧрбың болмаған соң, 

Ӛтедi-ау ендi кiмге айтқан сӛзiң. 
 

АЛҚАРАКӚК 
 

Ал Ертiс тасығанда кемерленген, 

Ер жiгiт бейнет тартса не кӛрмеген. 

Ақ қҧйрық фамильный шай секiлденген, 

Кӛзiңнен айналайын бедерленген. 
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Қайырмасы: 

 

Алқаракӛк, 

Шықсын сәулем, 

Нҧр жайнап, 

Шәйi орамал бiр байлап. 

Санаменен сарғайып, 

Сағындым, сәулем, сенi ойлап. 

 

Шалқып бас аяғыңды қҧла жекей, 

Айрылма домбырадан тiл кӛмекей. 

Сайраған орта жҥзде мен бiр бҧлбҧл, 

Ән салған, кҥйiн тартқан кескен кӛкей. 

 

Қайырмасы. 

 

ӘПIШКЕ 

 

Жайлауы елiмiздiң – мидай дала, 

Тҥрiндей масатының кҥрең ала. 

Ел кезiп, ӛз ҥйiме оралғанда, 

Мҧңдасып, кӛңiл ашар Әпiш қана!.. 
 

Жылама ендi, анасы, сен де бекер, 

Бiржанға уақыт жеттi алыс кетер. 

Артымда жастай қалған қҧлындарым, 

Тiрлiкте әлi-ақ бiр кҥн, ӛсiп кетер… 
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БУРЫЛТАЙ 
 

Таңбасы жоқ, енi жоқ бурылтайдың, 

Сағасы ӛткел бермейдi терең сайдың. 

Қҧба жонға шоқытып шыға келсем, 

Жҧрты жатыр, ӛзi жоқ, қалқатайдың. 
 

Қайырмасы: 
 

Ахау, айдай, 

Жариям, айдай. 

Достың кӛңiлiн қалдырма, 

Қыз қалқатай. 
 

Қамшы бастым, асыға бурылтайға, 

Ӛткел бермей тоқтадым терең сайға. 

Жҧрт жаңғыртып, орнынан бiр кҥн тҥнде 

Қалқатайдың ауылы кеттi қайда? 

 

ҒАШЫҒЫМ 
 

Дариға дҥниеге неге келдiм-ай, 

Келдiм де, бiр жаманның соңына ердiм, 

Сене алмай, сендiм дерге дос таба алмай, 

Екенiн ӛмiр фәни ендi бiлдiм. 
 

Қайырмасы: 
 

Ғашығым, асылым, 

Қайғыңменен-ай жасыдым. 
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Ғашығым, тағат-сабыр ете алмаған, 

Мҧратқа кӛп iзденiп жете алмаған. 

Қайырса кӛк қаршыға қаз алмайды, 

Жiбектi жҥн қылады тҥте алмаған. 
 

Қайырмасы. 

 

ЖАЛҒЫЗ АРША 
 

Қарқаралы басында жалғыз арша, 

Жатқа жҥйрiк сол қалқа мҧсылманша. 

Кiшкентайдан бiрге ӛскен сәулем едiң, 

Ғҧмырың аз ба, кӛп пе, әлде қанша? 
 

Ӛттiң жалған, 

Кештiм, сайран. 

Уа, шiркiн бозбала. 

Жастықтың әсерiмен, 

Салдым сайран. 
 

Кӛл жағалай бiтедi кӛкше қҧрақ, 

Ән салмағың қайда едi Ләйлiм шырақ. 

Қозыбайдың ҥйiнде мәжiлiс боп, 

Әнi екен Бiржан салған жайма-шуақ. 

 

ЖОНЫП АЛДЫ 
 

Аты едi бҧл әнiмнiң «Жонып алды», 

Алғандай сҧлу жонып ӛрiм талды. 

Жасымнан сҥйiп айтқан ән болған соң, 

Жаңылмай әлi кҥнге есте қалды. 
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Жан едiм әсем әндi сҥйiп айтқан, 

Жағымды кӛпке бiрдей жҧрт ҧнатқан. 

Келетiн нақышына жҥз қҧбылтып, 

Кейде ӛрлеп, кейде шалқып, баяулатқан. 
 

Кiм сҥймес, кӛкке ӛрлеген әсем әндi, 

Кӛңiлдiң кҥйiн шерткен кӛркем, сәндi. 

Болғандай бойға қуат, ойға азық, 

Балқытып ерiткендей тербеп жанды. 

 

КЕРКЕКIЛ 
 

Астымда Керкекiлiм бҧлаңдайды, 

Сҧлу қыз кербезденiп сылаңдайды. 

Ауылын сҥйген жардың iздеп бармай, 

Кӛңiлiм еш уақытта тына алмайды. 

 

Жадағай-жайсыз жерде жҥре алмаймын, 

Жадырап сенсiз жерде кҥле алмаймын. 

Жасымнан ғашық болып, сҥйген сәулем, 

Басқаны бiр ӛзiңнен бiле алмаймын. 

 

ҚАЛАМҚАС 
 

Мен жаздым сәлемдеме Қаламқасқа, 

Сҥйгенiм болмаған соң сенен басқа. 

Бiр жауап қҧрбысына қайтарар деп, 

Жалынып мҧңымды айттым сҧлу шашқа. 
 

Қайырмасы: 
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Қаламқас, қалдың кейiн, мен не дейiн, 

Барармыз дәм бҧйырса, кешке дейiн. 

 

ОН ЕКI ЗВОД. 
 

Шалшық су қҧдық болмас қазбаған соң, 

Сауырдан ат ӛте алмас саздаған соң. 

Жете алмай мҧратыма болдым ғарiп, 

Әуелде тағдыр ӛзi жазбаған соң. 
 

Қайырмасы: 

Беу, ӛттiң дәурен, 

Еттiм сайран, 

Жiгiттiк дағуасына қалдым қайран. 
 

Қазғанмен су шықпайды тау басынан, 

Бiр iлiксе сӛз кетпейдi сау басыңнан. 

Ер жiгiт бiр қисайса тҥзелмейдi, 

Әуелде жаңылған соң тәубесiнен. 
 

Қайырмасы: 
 

ОН САУСАҚ 
 

Домбыра кҥйi келер бҧрауменен, 

Келмейдi сӛз жҥйесiн қҧрауменен. 

Гҥлденген бәйшешектей шiркiн жастық, 

Келмейдi қайта айналып сҧрауменен. 
 

Ай! Он саусағым бiр баспай, 

Жҥрмiн қалай жер баспай. 
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Жиын тойдың iшiнде, 

Ән салушы ем осылай. 
 

Мiнеки келiп қалдық талай жасқа, 

Ағарып нышан кiрдi сақал шашқа. 

Отыз бен қырық бестiң арасында, 

Отырдың, сӛзiң ортақ кәрi, жасқа. 
 

Келгенде сӛз жҥйесi iркiлмеймiн, 

Жорғадай жолға тҥскен бҥлкiлдеймiн. 

Келгенде осынау жасқа кәрiлiк жеңiп, 

Секiлдi ақбас бура кҥркiлдеймiн. 
 

Сҧрасаң тӛрт момынның жҥйрiгiмiн, 

Ҥш жҥздiң алға ҧстаған тҧйғынымын. 

Баста емес, аяқта емес осы кҥнi, 

Ноқтаның жуан сағақ тҧғырымын. 

 

СЫРҒАҚТЫ 
 

Ақ тҧйғын қҧс қолымда сырғақты ма, 

Басып-басып алайын ырғақтыма. 

Бозбала, саған айтар ӛсиетiм, 

Жақын жҥр әлпештеген ардақтыға. 
 

Жанып тҧрған жас ӛмiр, ал қызыл гҥл, 

Сипаттауға қызығын жетпейдi тiл. 

Жауқазын – желбiрген жастық шағым, 

Ӛмiрдiң мағынасына тҥсiне бiл! 
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АХАУ, АРИ-АЙДАЙ 

 

Ахауға мен салайын ари-айдай 

Артымда қҧрбыларға сӛзiм қалды-ай. 

Ҥш жҥздiң баласына еркеледiм, 

Әншiлiк бҧдан артық болсын қандай?! 

 

Ахауға мен салайын он екi алуан 

Сӛзiмде менiң айтқан жоқ қой жалған. 

Арасын Орта жҥздiң аралап ем 

Ӛтерсiң бiзден – дағы, дҥние жалған. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НҰРАЛЫ ШЕЖIРЕСI 
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КЕРЕЙ ШЕЖIРЕСI ТУРАЛЫ 

 

Керей шежіресін алғаш ҧрпаққа мҧра етіп 

қалдырған Ашамайлы Керейдің Кӛшебе руынан 

шыққан атақты Толыбай сыншының әкесі Дәулен 

Таузарҧлы болған. Бҧл шежіре содан қолдан – 

қолға ӛтіп жҥріп ақыры Дәулен батырдың жетінші 

ҧрпағы Сегіз сері Баһрамҧлына жеткен. Сегіз сері 

оны одан әрі дамытқан. Сегізден кейін бҧл 

шежірені жинап жалғастырған Тәшмҧхамед 

(Тәштит) Тәбейҧлы Барлыбаев болған. 

Керей руының ата қонысы жайлы Қожаберген 

жырау Толыбай сыншы ҧлы ӛзінің «Ата тек» деген 

дастанында былай дейді: 

 

«Атанған бабам Ғали – Ашамайлы», 

Ӛсірген мыңдап тайлақ, қҧлын – тайды. 

Сібірге ҧрпақтары қоныстанып, 

Ел болып ерте кезден қанат жайды. 

 

Шалқар кӛл, ну орманды Сібір жері, 

Сібірді мекен еткен Керей елі. 

Егін сап, кҥн кӛрудің қамын ойлап, 

Бас қосып кеңес қҧрған би мен бегі». 

 

Ғали (Ашамайлы) шежіре бойынша ІХ ғасырда 

ӛмір сҥрген адам. Керей руының мекендеген жері 

жайлы Қожаберген жырау «Елім – ай!» атты 

дастанында да: 
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Мекендеп Тобыл, Ертіс екі арасын, 

Қазақтың кҥйге бӛлеп ен даласын. 

Сауықшыл Ота жҥздің Керейі едік 

Ҥш жҥздің жат кӛрмеген еш баласын, - деген. 

Қазақ шежіресінде Керей руы былай 

таратылады: 

Керей – Ошыбай   ....   Керейден бір бала – 

Мәңліқаған. Одан екі бала – Арыстанбек, 

Асланбек. Арыстанбектен бір бала – Наурызхан. 

Одан екі бала – Ғали (Ашамайлы), Меркіт. Ғалидан 

– Бағдат батыр. Одан екі бала – Тӛбей, Кӛбей. 

Тӛбей биден екі бала – Бабай, Әзизбек. Әзизбектен 

бір бала – Тҧрсынхан сардар. Одан ҥш бала – 

Жарғақ, Балдақ, Қоянбай. Жарғақтан – екі бала – 

Қажыхан, Қазихан. Қажыханнан бір бала - 

Әлмҧхамед. Одан ҥш бала – Уызбек, Уызхан, 

Уызбай. Уызбектен – екі бала – Қанай, Жанай 

батырлар. Жанайдан бір бала – Бағлан би. Бағлан 

би осы кҥнгі Солтҥстік ӛңірдегі кӛп Керейлердің 

тҥп атасы болып есептеледі. Бағлан бидің бейіті 

Ресейдің Қорған облысының Половинка (Ақсиыр) 

ауданына қарасты Звериноголовка (Бағлан) 

қалашығының тҥбінде, Тобыл ӛзенінің 

жағасындағы Керей тоғайында жатыр. 1928 жылға 

дейін ол жерде атақты Бағлан жәрмеңкесі болғаны 

тарихтан мәлім. Бағлан би ӛз заманында қазақ 

халқының айтулы кӛсемдерінің бірі болған. 

Бағлан бидің Бопай есімді әйелінен Архад, 

Фархад, Сарымҧрат туады. Фархад батырдың 
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Гҥләндам есімді әйелінен ҥш бала – Танаш, Аббас, 

Манас туады.  

Танаш би Фархадҧлы ӛзінен жасы кіші Ӛзбек 

ханға ақылшы болыпты. Сӛйтіп, ол ӛз заманында 

Алтын Орда хандығының кӛрнекті адамы - 

әділқазы би атаныпты. Танаш бидің балалары: 

Балға, Балта, Едіге батырлар әр кезеңде Мамай, 

Тоқтамыс хандардың әскер басы қолбасшысы 

болған. Кейін олар Ақсақтемірдің әскерін 

басқарыпты. Едіге батыр Әмір – Темір әскерінің 

тобын бастап жаумен соғысып жҥргенде ауыр 

жараланады. Ол сарбаздарына ӛзін Ҧлытаудың ең 

биік шыңына жерлеңдер деп ӛсиет етеді. Ақыры 

солай жерленеді. 

Танаш бидің Манас есімді інісі майданда қаза 

болады да оның келіншегі Сәлиман жесір қалады. 

Ақылды бәйбіше Айша ҧрпақ кӛбейту мақсатымен 

қайнысының әйелі Сәлиманды ӛз ақсақалы Танаш 

биге қосады. 

Танаш биден 16 бала туады, оның он бесі – 

Балға, Балта, Едіге, Емен, Есен, Аман, Аспан, 

Ақпан, Сапу, Қаңтар, Орал, Одақ, Орман, Кӛшебе, 

Мамыр – Айша бәйбішеден, біреуі – Тарышы 

Сәлиманнан туады. 

Танаш би ӛзінің ҥлкен баласы Балғаға Сібір 

татарының бегі Ағайынбектің қарындасы Ғалия 

сҧлуды әпереді. Одан Әзім есімді жалғыз ҧл туады. 

Әзім туғаннан кейін кӛп ҧзамай Танаш бидің әйелі 

Айша ел жайлауға кӛшкенде кӛш ҥстінде босанып 
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ҧл туады. Баланың атын кӛшіп келе жатқанда туды 

деп Кӛшебе қояды. Ел жайлауға кӛшіп барғанда 

Танаштың інісі Аббас батырдың әйелі Бәтиха да 

босанып ҧл табады. Оның атын жайлауда туды деп 

Жайлаубек қояды. Әзім туғаннан кейін екі шешесі 

де ҧл тапты, арты қҧтты болды деп жеңгелері 

Әзімді «сыйлы» бала деп, содан Әзім «Сыйбала» 

атанып, келе – келе «Сыйбан» атанып кеткен. 

Керейдің Сыйбан руы осыдан тараған. 

Танаш бидің ортаншы баласы Балта батыр 

әртҥрлі мҧсылман халқынан 11 сҧлу қызды 

атастырып алған екен. Солардан ол 47 ҧл кӛріпті. 

Осылардан тараған ел Балта Керей атанған. 

Керей елінің қара шаңырағы Танаш бидің 

бәйбішесі Айшадан туған кейінгі ҧлдарының бірі – 

Кӛшебе батырда қалған екен. Кӛшебенің 11 – ші 

ҧрпағы Қожаберген жырау ер Кӛшебе туралы 

былай дейді: 

Арғы атам ту ҧстаған ер Кӛшебе, 

Қай батыр тең келіпті Кӛшебеге. 

Қазақтың кейінгі жас батырлары 

Жҧрт ҧстап, Кӛшебедей меңгере ме ? 

Шежіреге, тарихи деректерге, Қожаберген 

жыраудың «Ата тек», «Баба тіл», «Елім – ай!» 

дастандарына сҥйенсек, Кӛшебе атасынан тараған 

жҧрттың ата мекені Омбы, Ертіс ӛзендерінің 

бойында болған. Шежіре бойынша Кӛшебе батыр 

бір соғыста ауыр жараланып, оны ауылға ҥлкен 

баласы Жауынгер мен сарбаздары найзаға салып 
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алып келеді. Қазіргі Омбы қаласы орналасқан 

жерге жерленген. 

Қожаберген жырау «Елім – ай!» дастанында 

Оқ атып дамыл бермей қалмақ елге, 

Сын болды қол бастаған біздей ерге. 

Шегіне ҧрыс салып ақырында, 

Тірелдік Танаш кӛл мен Аббас кӛлге. 

 

Бекініп екі кӛлдің арасына  

Шатырды тігіп судың жағасына. 

Отырдық Кӛшебе орман қойнауында 

Жауынгер дәрі жағып жарасына. 

 

Болса да ерлігімен кӛпке мерей, 

Мылтықсыз әлсіреді біздің Керей. 

Тоқтаттық Есілкӛлде қалың жауды, 

Ҥздіксіз шабуылдап есе бермей, – деген. 

Осы ӛлең жолдарында аталған жер – сулар, 

орман – бәрі Омбы қаласының маңында. 

Кӛшебеден 15 бала – Жауынгер, Жәдігер, 

Жанқорыс, Жазы, Жомарт, Жарқынбек, Жанат, 

Жауғашты, Жалайыр, Жандарбек, Жантелі, Жҧмат, 

Жаған, Жанәбіл, Жанкелді туады. 

Жауынгерден тараған ел Ҥлкен Кӛшебе, немесе 

Жауынгер Кӛшебе деп аталады. Себебі, Жауынгер 

Кӛшебе батырдың бәйбішесі Балумаржаннан туған 

тҧнғышы екен. Ол туралы Қожаберген жырау 

«Баба тіл» атты тарихи дастанында: 
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Кӛшебенің тҧңғышы 

Жауынгер баба ер болған. 

Темірдің қолын басқарып, 

Мҧсылманға бел болған. 

Жауынгерден ӛрбіген 

Ҥлкен Кӛшебе Керейде, - деп жазған. 

 

Балта мен Балға (Сибан) балаларынан қорлық 

кӛріп жапа шеккен Жауынгер Кӛшебеҧлы ӛзінің 

Жарқын, Жәдігер, Жанкӛрпе, Жазы есімді тӛрт 

інісін және Тарышыны ертіп, бабасы Бағлан бидің 

зираты (қазіргі Қорған облысындағы 

Звериноголовка селосы, яғни бҧрынғы Бағлан 

жәрмеңкесі орналасқан жер) маңына барып 

қоныстанады. 

Тоқсан биден қалған осы аңыз - әңгіме ақиқаттан 

алыс та емес. Жоғарыда аталаған адамдардың 

кейбіреулердің ҧрпағы осы уақытқа дейін сол 

аталған жерде тҧрады. 

Бізге жеткен тағы бір аңыз – Танаштың келіндей 

алған әйелі Сәлиман жас босанып, ҧл бала туғанда,  

Айша Бәйбіше оған Тарышы деп ат қойып: «Бҧл 

баланың ҧрпағы тарыдай кӛп болып, ӛсіп - ӛне 

берсін!» - деп ақ батасын беріпті. Айша бәйбішенің 

аузы уәлі болса керек, сол кісінің батасы да, тілегі 

де қабыл болып, Танаш бидің артында тӛрт ҧлының 

ішінде Тарышыдан кӛп елдер тараған. Солардың 

бірі Ақсары керейден тараған Қантай атасының 

ҧрпағы. 
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Таратып айтсақ, Тарышыдан бір бала – 

Шимойын, Шимойыннан 3 бала: Естияр, Достияр, 

Есжияр. Достиярдан 3 бала: Ысмайыл, Есмағҧл; 

Ысқақ. Ысмайылдан 5 бала: Ақсары, Жамансары, 

Кҥрсары, Матақай, Тезағай. 

Қазіргі Солтҥстік Қазақстан облысындағы 

Керейлердің кӛпшілігі (Самай, Балта, Кӛшебе 

керейлерден басқалары) Тарышының Ақсары 

атасынан тарайды, Кҥрсарыдан тарайтын ҧрпақтар 

Омбы, Ақмола облыстарында қоныстанған. 

Матақай, Есенбақты, Нҧрымбет, Кӛшебенің 

Әлменбет аталары негізінен Қостанай облысында 

тҧрады. 

Тезағайдан тарайтын ҧрпақтар: Самай, 

Қапсыт, Шағалақтар, Еменәлі керейлермен, Сибан, 

Балта, Кӛшебелермен бірге Солтҥстік Қазақстан 

облысында тҧрып жатыр. 
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НҰРАЛЫ ШЕЖIРЕСI 

 

Қҧрметтi оқырман! Қолдарыңызға тиiп 

отырған Нҧралы шежiресiн қҧрастыруға 

бастамашылық жасап, баспа шығынына демеушiлiк 

жасаған Ресейдiң Тҥмен қаласында тҧратын, 

Нҧралының Кӛшек атасынан тараған Кәрiм қажы 

Жалмҧханҧлы. 

Қазақ дәстҥрi бойынша жетi атасын бiлмеу 

ҥлкен ҧят iс, кемшiлiк болып табылған. Бҧрындары 

қазақ елiнде ауыл-селолар, қалалар жоқ кезiнде 

рулық әдiрiс ҥшiн де қажет болып, қоғамдық 

қызмет атқарған. 

Әр адам ӛзiнiң қайдан шыққан тегiн бiлгiсi 

келетiнi-табиғи қҧбылыс. Бҧрындары бҧл iс басқа 

халықтармен салыстырғанда қазақ халқында 

тереңiрек орын алған. Қазақтың әрбiр азаматы 

ӛзiнiң азаматтық борышының бiр ретiнде баласына 

жетi атасын бiлдiрудi мiндеттi деп санаған. Бҧл 

дәстҥр Кеңес ҥкiметi саясатында ҧлтшылдық деп 

танылып, жоғалып кетуге жақындады. 

Жетi атасын бiлу дәстҥрi бiр жағынан ӛзiнiң 

ата-бабасын, яғни ӛз тарихын бiлу рӛлiн атқарып, 

екiншi жағынан отбасын қҧрудағы аралық 

норманы, яғни туыс жағынан алғанда қайсы буынға 

дейiн қыз алысып, қыз берiспеудiң нормасын, 

меже-мӛшерiн анықтайтын шеңбер де болған. 

Туған елiнiң, жерiнiң тарихын бiлу, ата-

бабаларының дәстҥрлi ӛнегесiн ҥйрену, одан 
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ғибрат алу адамды кӛркейтетiн қасиеттер екенi 

белгiлi. Осы кiтаптың жазылуы осындай iзгi 

ниеттен туындап отыр. 

Қолымыздағы деректер бойынша Керей 

руының Нҧралы атасы шежiресi былай таратылады. 

Танаш бидiң Тарышы атты баласынан 

Шимойын туады. Шимойыннан – 3 бала: Естияр, 

Есжияр, Достияр. Достиярдан – Ысмайыл, 

Ысмағҧл, Ысқақ. Ысмағҧлдан – Жалбыр, Жалпақ. 

Жалбырдан – Еменәлi, Иманәлi, Бегалы, Ералы, 

Сералы, Шералы туады. Иманәлiден – Нҧралы, 

Нҧрымбет, Нҧрлыбай. Нҧралыдан – Батыр, Бабыр, 

Бадыр. Батырдан – Ережеп, Кенже. Кенжеден – 

Кӛшек, Кӛбек, Кӛбдiк. Кӛшектен – Жапақ, Жанғҧл, 

Думан, Жәкен, Рысқҧл. Кӛбектен – Жанболат, 

Ертiс, Бертiс туады. 

Қазiр осы жоғарыда аталған аталардың 

ҧрпақтары Нҧралы руын қҧрайды. 

Иманәлiнiң Нҧралы мен Нҧрымбет атты 

балаларының ҧрпақтары ру болып жiктелулерiне 

дейiн, яғни ХҤIII ғасырдың аяғына дейiн 

қоныстары бiрге болған. Қоныстары бҧрынғы 

«Бағылан», қазiргi Звериноголовск қаласының 

маңы болған екен. 

1745 жылдары орыс отаршылдары бҧл 

жерлерiн тартып алғасын Жанғҧлы (Кәрiм 

Жалмақанҧлының атасы), Бертiс (Бiржан салдың 

атасы) бастаған Нҧралы және Қҧрман (Марал 

ишанның әкесi) бастаған Нҧрымбет атасының 
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ҧрпақтары Қостанай облысына қарасты 

Аманқарағай орманының Кҥнгей жақ жартысы мен 

сол маңдағы Қайранкӛл (Әулиекӛл), Қандыкӛл, 

Сулыкӛлдердiң жағасындағы ормандарды қоныс 

қылады. 

1790 жылдары Аманқарағай орманы ӛңiрiнде 

жаңбыр жаумай қҧрғақшылық болады, орман 

ӛрттенiп, кӛлдер суалып қалады. Нҧралы, 

Нҧрымбет ауылдары малдарын қыстататын жер 

iздеп, қазiргi Жаңажол ауылына қарасты Елтiнжал, 

Бҥркеутал жерлерiне қоныс аударады. 

Нҧрымбеттер жҧттан айығып қомданып алғасын, 

қайтадан Аманқарағай жерiне кӛшiп кетiп, 

азшылығы Нҧралылармен бiрге қала бередi. Бҧлар 

1930 жылдары колхоздастыру кезiнде қазiргi 

Ақбалық ауылының терiстiгiнде «Нҧрымбет» атты 

колхоз ҧйымдастырды. Бҧл ауыл 1960 жылдардың 

соңына дейiн болған. 

Нҧралылықтар қоныстанған «Бҥркеу» жерiнiң 

әсем табиғатына қызыққан орыс отаршылдары бҧл 

араға қала тҧрғызып, Пресногорьков және Преснов 

бекiнiстерi арасында тағы бiр бекiнiс салуды ойлап, 

Нҧралыларды бҧл жерден қуа бастайды. 

Нҧралылардың бiраз аталары Кӛшебе жерiне 

(Майбалық, Кенже ауылдары жерлерiне), Бертiс 

ҧрпақтары Кӛкшетау жерiне, Бабыр ҧрпақтары 

Қорған облысының Макушина ауданы жерiне 

кӛшуге мәжбҥр болады. (Бҧл жӛнiнде «Бiржан 
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салдың белгiсiз ғҧмыры» тарауында кеңiрек 

жазылған. С.Ж.). 

Омбы архивiнiң «По устройству 

Аманкарагайского округа» Қор 3, тiзiм – 12, iс – 

17681 қҧжат бойынша Аманқарағай кейiн 

Қҧсмҧрын аталған округiне бес болыс болған. 

Олар: Матақай – Самай Керей болысы, Сибан 

Керей болысы, Еменалы Керей болысы, Баржақсы 

– Жансары Уақ болысы, Қанжығалы болысы. 

Нҧралы руы Еменалы Керей болысына қараған. 

Еменалы болысына қараған рулардың ҥй саны 1839 

жылы тӛмендегiдей болған. Алдай – 215, Қантай – 

190, Таз – 57, Дәулетiмбет – 87, Бике – 178, Нҧралы 

– 176, Нҧрымбет – 85, Ескене-Қасаболат – 35, 

Мадияр – 41. 

Бҧл болыстың жайлауы: Нарӛлген, Сарой, 

Алыпқаш, Талдыкӛл, Аббасшiлiк, Ҥшкӛл, Меңдеке 

бейiтi, Ақсуат, Қақ, Қоралы, Шҥрегей, Қҧмдыкӛл, 

Жарнайық, Байқотан. 

Қыстауы: Жылқыалған, Жабайқыстау, 

Сыздыағаш, Найзакӛл, Бҧланбай, Айдарағаш, 

Қоржынкӛл, Тҧйғынқашқан, Ҧзынқызыл, Масалы, 

Қатақтыағаш, Қҧрман, Жабы, Тайлақағаш, 

Сарымсақ қыстаған. Шертай қыстау, Айырлыкӛл, 

Жанай, Қарабиағаш, Сулыкӛл, Майлыағаш, 

Бекетай қыстау, Тоқтағаш, Қосмола, Қоскӛл, Қатен, 

Шарбақты, Қоржынкӛл, Қҧттыбай қыстаған, 

Қараӛткел, Қҧдықағаш, Ҧялысор, Сарыоба, 

Қорғантерек, Байағаш, Ащысор, Босықағаш. 
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Нҧралылар Кеңес ҥкiметi кезiнде Солтҥстiк 

Қазақстан облысы Жамбыл ауданының Кенже, 

Майбалық және кейiн Благовещенка, Ольговка 

селоларына шоғырлана қоныстанды. Одан кейiн 

қоғамда болып жатқан ӛзгерiстерге байланысты, 

және халықтың ауылдан қалаға қоныс аудару 

ҥрдiстерiне орай әр жерге шашырай қоныстанды. 

Кӛптеген нҧралылық отбасылар Преснов 

селосында, Петропавл қаласында, Ресей 

мемлекетiнiң Қорған, Тҥмен, Омбы облыстары 

жерiнде тҧрып жатыр. 

Бiз бҧл кiтабымызда барлық нҧралылықтардың 

шежiресiн жаздық дей алмаймыз. Бҧл мҥмкiн де 

емес. Руын «нҧралы» дейтiн кӛпшiлiк жастар, 

жастар ғана емес ата сақалдары аузына бiткен егде 

адамдардың ӛздерi 3-4 атасынан әрi бiлмейдi. Бҧл 

атадан шыққан шежiрешi қарттар жоқтың қасы. Ең 

жаман жерi кӛпшiлiгi аталарын бiлуге 

ҧмтылмайды, ата тегiн танып бiлуге қызықпайды. 

Дӛрекiлеу айтсақ, мәңгҥрт болудың алдында ғана 

тҧрғандарымыз бар екен. «Шежiре жазудың қажетi 

қанша» дегендер де болды. Сондықтан кӛптеген 

аталардың шежiресi жазылмай қалды. 

Шежiренiң жазбаша емес, ауызша 

жеткендiгiнен қателiктер де болуы мҥмкiн. 

Авторлар жиналған шежiренi салыстырып, 

саралауда кӛп қиындықтарға кездестi. Қазақ 

салтында бiр адамның тӛл қҧжатында бiр есiмi, 

халық аузында аталып кеткен екiншi есiмi 



 128 

болатыны бар. Сондықтан бiр адам екi кiсi болып 

жазылып кетедi. Бҧл жағы да қиындық туғызды. 

Нҧралы руынан есiмдерi елге танымал атақты 

адамдар шықты. Атап айтар болсақ есiмi алты 

алашқа жайылған, бҥкiл бiр ҧлттың мақтанышы, 

ҥш жҥз тӛбесiне кӛтерген сал-сазгер, әншi Бiржан 

сал мен филология ғылымының докторы, 

Қазақстан халық жазушысы Темiрғали Нҧртазин, 

Социалистiк еңбек Тӛлебай Мҧстафиндер Нҧралы 

руының Кенже атасының ҧрпақтары. 

Меке Мәдинаға бес рет сапар шеккен, 

ӛңiрiмiздiң атақты дiн таратушы мешiт-медрессе 

салдырған шәукер қажы Әжiмбетҧлы Нҧралының 

Кӛшек атасынан тарайды. Қазақстан Ҧлттық 

Қауыпсiздiк комитетiнiң генералы, туған ауылы – 

Майбалық ауылында мешiт-медрессе салғызған 

Ерлiк Серiкбайҧлы Тайжанов Нҧралының Бабыр 

атасының ҧрпағы. 

Майбалық ауылында кӛп жылдар бойы мектеп 

директоры болған, оқу-ағарту iсiнiң ҥздiгi 

Тауқҧдiретов Әлғали Нҧралының Бабыр атасының 

ҧрпағы. Қызылжар қаласындағы «Латэм Север» 

қҧрылыс ЖШС-ның президентi, облысымыздың 

кӛрнектi азаматтарының бiрi Нҧртаев Болат 

Бекенҧлы Нҧралының Сарт атасының ҧрпағы. 

Осы кiтапқа енген Нҧралы руының шежiресiн 

жинауға кӛмектескен Майбалық ауылының 

тҧрғыны Сҧлтанов Романға, Қайыр және Болат 

Нҧртаевтарға, Қызылжар қаласының тҧрғындары 
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Қасенова Қауана Таймасқызына, Майсатаев 

Серiкбайға, Буксиков Амангелдiге, Ғалеев 

Әлiбекке авторлар атынан рахметiмiздi айтамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШӘУКЕР ҚАЖЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ҦРПАҚТАРЫ 
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Нҧралы руының шежiресi бойынша Кенжеден 

Кӛшек, Кӛшектен – Жапақ, Жанғҧл, Думан, Жәкен, 

Рысқҧл бес бала туады. Жанғҧлдан Әжiмбет 

жалғыз туады. Әжiмбеттен Сағындық, Шәукер, 

Байбатыр, Таласпай, Уақбай. Қазiргi Әжiмбеттiң 

ҧрпақтары осы бес баладан тараған. Осылардың 

iшiнде Жаңғҧл кезiнде Нҧралы руының кӛрнектi 

адамдарының бiрi болып ел басқарған екен. Патша 

ҥкiметiнiң жандарымдары Нҧралыларды Бҥркеу 

жерiне (қазiргi Жаңажол ауылы жерi) қуғанда 

Кӛшек атасының ҧрпақтарын Кӛшебе жерiне 

(қазiргi Майбалық ауылы, бҧрынғы Кенже ауылы 

жерi) қоныс аударуға басшылық жасаған 

адамдардың бiрi – осы Жанғҧл болыпты. 

Кӛшектiң жоғарыда аталған бес баласының 

ҧрпақтары қазiргi Майбалық ауылының оңтҥстiк-

батыс жағында Жоламан Кӛшебенiң Кҥйке 

атасының ҧрпақтарымен қатар қоныстанды. 

Қашанда жер-су аттары тарихқа куә, тарихи 

уақиғаларға дерек болып қалады. Қазiр осы 

арадағы «Ақсары керей», «Таймас қыстауы» деп 

аталған жерлер сол уақыттан берi атын сақтап 

келедi. Кӛшебе керейдiң жерiне iргелесе 

қоныстанған нҧралылықтар ӛздерiн бӛлiп «Ақсары 

керей» елi деген. «Таймас қыстауы» деген атауға 

тоқталсақ, Таймас Молдағалиҧлының ҧрпақтары 

қазiргi Майбалық ауылында тҧрған, Нҧралы 

руының Бабыр атасынан тарайды. 
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Әжiмбеттен жалғыз туған Шәукер (1849-1926) 

ӛте зирек болып туыпты. Алдымен ауыл 

молдасынан оқыған 12 жасар Шәукердi сол кездегi 

маңайдағы ҥлкен дiни оқу орны Уфаның 

медрессесiне оқуға бередi. Бҧл оқу орнын ҥздiк 

бiтiрген жас Шәукер Троицк қаласындағы атақты 

Зейнолла қазiреттiң, Марал Ишанның баласы 

Қалкен қазiреттiң мҥридi болып, тәрбиесiнде 

болыпты. 

Шәукердiң әкесi Әжiмбет те Жоламан Кӛшебе 

Кӛшербайдың Аңдамасынан (1824-1903) кейiнгi 

осы ӛңiрдiң атақты байы екен. Жылқысының саны 

он мыңнан асқан, «Iрбiт шапқан» саудагер 

болыпты. Осыншама байлық жинаған Әжiмбет 

жоғарыда аталған бес баласын шақырып алып: 

«Балаларым, жасым болса келiп қалды, денсаулық 

та жоқ. Осы уақытқа дейiн дҥниенiң қызығын да 

бiр кiсiдей кӛрдiм. Iшiмде бiр арманым кетiп 

барады. Ислам дiнiнiң бес парызының бiрi-

қажылық парызымды ӛтей алмадым. Ӛздерiң 

бiлесiңдер, малымның жетпегендiгiнен емес, 

Меккеге бару ҥшiн ҧлықсат қағаз, тӛлқҧжат алу 

қиын болды. Омбы, Тҥмен, Қызылжар қалаларына 

ҧлықсат қағаз ҥшiн талай бардым, сәтi тҥспедi. 

Және де бҧған дейiн қазақ, қырғыз халықтары 

Меккедегi мҧсылмандар тiзiмiне жазылмай қалған 

кӛрiнедi. Сондықтан қазақ пен қырғыздың 

ӛкiлдерiн қасиеттi орынға қҧлшылық етуге 

жiбермеген. Барғандар ҧлттарын жасырып 
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бҧқаралық, ташкенттiк сартпыз деп куәлiк алып 

барған. Ендi ҧлықсат етiлiптi. Орта жҥзге 45 орын 

берiлiптi. Дәулетi кӛтеретiндерге Қызылжар 

оязынан хабар келген кӛрiнедi, тiзiм iшiнде мен де 

бар екенмiн. Менiң жағдайымды кӛрiп отырсыздар, 

менiң орныма уәкiл қажылыққа бiреуiң баруың 

керек, - деп балаларына қарайды. Балаларының 

ҥлкенi Сағындыққа қарап: - Сен не айтасың? – 

дейдi. 

-Iшiмiздегi оқығаны да, тоқығаны да кӛп 

Шәукер ғой, бҧл қажылық сапарға Шәукердiң 

барғаны жӛн деп ойлаймын, әке, - дейдi Сағындық. 

Басқа балалары да Шәукердiң баруын мақҧл 

кӛредi. 

-«Кеңесiп пiшкен тон келте болмас» деген ғой, 

ӛзiм де бҧл сапарға Шәукержанның барғанын 

ҧнатып отырмын. Оның ҥстiне осы маңайдың 

адамдарын бастап апаратын Кӛшербайдың 

Аңдамасы ағаларың маған келiп: «ӛзiңiздiң бҧл 

сапарға бара алмайтаныңызды кӛрiп отырмын, 

ӛзiңiздiң орныңызға Шәукердi жiберсеңiз қайтедi. 

Шәукердiң оқығаны кӛп, араб, орыс тiлдерiн бiледi, 

бiзге жолбасшы да болар едi – деп едi», - дейдi 

Әжiмбет балаларына. 

Шәукер Әжiмбетҧлы осылайша Аңдамаспен 

бiрге Абайдың әкесi Қҧнанбаймен сапарлас болып, 

орта жҥз қазақтарымен Меккеге барады. 

Ендi – осы Шәукер қажы қатысқан орта жҥз 

қазақтарының қасиеттi жерге қалай жетiп, қалай 
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қонақ ҥй салғызғаны туралы әңгiмелейiк. Орта жҥз 

қазақтары жолда ат тҧяғын кҥйдiрген шӛлден, қҧс 

қанатын талдырған таудан, тҥпсiз терең сулардан 

ӛтiп, азып-тозып Меккеге жетедi. Меккеде ӛзге 

елден келген мҧсылмандардың жататын қонақ ҥйi 

болады екен. Ҥйсiз-кҥйсiз босып жҥрген тек қана 

қазақтар мен қырғыздар. Кейде арабтардың ҥйiн 

уақытша жалдап тҧрады, кейде кӛше бойына қонып 

қалады, кӛргендерi азап болады. Осыны байқаған 

Кӛшебе Керей Аңдамас мырза Кӛшербайҧлы бiр 

тайлақ пен дӛненшығар жылқы сатып алып, сойып, 

бiр ҥйге қазақ қажыларын қонақ етедi. 

«Жалғанда қорлық қазақтың жататын ҥйiнiң 

жоқтығы екен. Дҥние, малды несiне жинап жҥрмiз? 

Ӛлсек, ертең бәрi қалады. Реттi жерiнде кәдеге 

жаратқанға не жетсiн. Мҧны айтып отырғаным, 

осында келген қазақ қажылары шiлдiң қиындай 

пышырап, әркiмнiң ҥйiне қонып жҥрмiз. Бҧл ат 

арытып, тон тоздырып келгенде атымызға 

лайықсыз iс. Бiздiң соңымыздан талай жҧрт 

қажылыққа келер. Олар бiздiң кебiмiздi кимесiн. 

Сондықтан қазақтарға арнап ҥй салдырайық. Мен 

асында қалып, iс қылуға бекiнiп отырмын», - дейдi 

(Рахымжан Отарбаев «Меккедегi тӛрт ҥй» 

«Парасат» 1992 жыл, № 1). Бҧл әңгiменi жазушы 

Отарбаев он екi ата байҧлының Жаппас руынан 

шыққан қажы Мiнайдар Жарасбайҧлының 

архивiнен жазып алыпты. Осынау Аңдамас 

мырзаның сӛзiне Қҧнанбай, Жансары уақ Тҥйте 
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Нҧрекеҧлы, атығай Қосшығҧл Шопанҧлы, 

Мiнайдар Жарасбайҧлы, Шәукер қажылар бой 

кӛрсетiп, мақҧл кӛредi. Дҧрыс сӛзге бас изейдi. 

Басқа қажылар: «Ақшамыз сарқылды, елге аман-

есен жетсек болды», - деседi. «Содан бес қажы 

Меккенiң әкiмiне жолығып, бес ҥйдiң орнын, 

қҧрылыс материалдарын сҧрайды. Алғашқы екi 

ҥйдiң орнын жасымыз ҥлкен деп Қҧнанбай мен 

Тҥйте иеленедi. Ҥшiншi ҥйдiң орнын қара 

шаңырақтың иесiмiн деп Мiнайдар иемденедi. 

Аңдамас, Қосшығҧл, Нҧржан Тҧрлыбайҧлдарына 

(Бiржан салдың ағасы), Шәукерлерге бiр ҥйдiң 

орны қаланың шетiнен тиедi. Қҧрылысқа қажеттi 

заттар да осы ретпен бӛлiнедi. Ҥйдiң iргетасын 

салғанда Тҥйте қажы ауырып, қайтыс болады. Ӛлер 

алдында ол кiсi бар қаражатын Аңдамасқа 

тастайды. Тҥйтенiң басына Аңдамас кҥмбез 

соқтырып: - «Тҥйте Нҧрекеҧлына кҥмбез 

соқтырушы керей Аңдамас» деп жазылған тас 

қойғызады. Бҧлардың iшiнде қалталысы да 

Аңдамастың ӛзi екен. Сонымен қазақ қажыларына 

арналған бiр мәрмәр, ҥш кiрпiштен салынған тӛрт 

ҥй бiтедi. Әркiм ӛздерi салдырған ҥйдiң 

маңдайшасына аты-жӛндерiн жаздырады. 

Меккедегi шаруа реттелген соң Аңдамас 

жанындағыларға Мәдинеден салдырайық деген. 

Бiрақ Қҧнанбай, Мiнайдар, Қосшығҧлдардың 

қаржылары азайған екен, шамалары кӛтермейдi. 

Сосын Аңдамас жанындағы 45 нӛкерiн ертiп 
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барып, Мәдинеден 75 адам еркiн сиятын ҥй сатып 

алып, оның да маңдайшасына ӛз атын жазып 

қалдырыпты». («Меккедегi тӛрт ҥй»). 

Мекке мен Мәдинада салынған қонақ ҥйлердiң 

негiзгi шығынын кӛтерген Аңдамас болғанмен 

қҧрылыс жҧмысын басқарған Шәукер қажы екен. 

Ӛйткенi, осы сапарда қажылыққа барғандардың 

iшiнде Шәукер қажы ғана араб тiлiн бiлiптi. 

Республикамызға танымал жазушы Дҥкенбай 

Досжан «Абайдың рухы» атты ғҧмырнамалық ой-

толғау еңбегiнде («Жҧлдыз» жорналы. № 11. 2008 

жыл. 12 бет) Аңдамас туралы былай деп жазады. 

«Сонда араб шӛлiнiң тӛсiнен қазақтардың қамын 

жеп ҥй салғызып жҥрген Аңдамас кiм? Руы керей, 

1824 жылы туған. Қазiргi Солтҥстiк Қазақстан 

облысының Жамбыл ауданына қарасты 

«Кҥйгенқыстау» деген жерде дҥниеге келiптi. 

Мҧсылманша хат таныған. Орысша жазып, сӛйлей 

бiлген. Қалада сауда дҥкенiн ҧстаған, келелi тҥйесi, 

он мың жылқысы болыпты. Ауылында мешiт, 

медресе салғызған, зергер етiкшi ҧстаған. Жәнипа 

есiмдi қызын тiгiншiлiк, ҧлын қолӛнер кәсiбiне 

баулиды. «Алда-жалда дәулет қайтса, ҧлым да, 

қызым да бейнет кӛрмей, ӛз беттерiмен кҥнелтсiн 

деп қолӛнер ҥйреттiм. Қҧдай осы кҥндi кӛпсiнбесе, 

онда екеуi де ӛздерiне қызмет еткен адамдардың 

қадiрiн бiлетiн болады», - деп уәде айтады екен. 

Елiн жарыққа сҥйреп кӛп жақсылық жасайды, 

қарiп-қасiрге мал бӛлiп бередi. 1903 жылы 79 



 136 

жасында қайтыс болады. Бейiтi қазiргi Солтҥстiк 

облысы Тимирязев ауданындағы Алыпқаш деген 

кӛлдiң жағасында, Сарыоба деген жерде кӛрiнедi». 

Аңдамас пен Қҧнанбайлардың Меккеде қонақ 

ҥй салуының тарихи шындық екенiн анықтай тҥсу 

ҥшiн Дҥкенбай Досжанның жоғарыда аталған 

еңбегiнен одан әрi ҥзiндi келтiрейiк. «Бiрiншi 

естелiктi айтқан кiсi «Әкемнiң аузынан естiдiм» 

деп шежiрелеген Мҧқатайҧлы Рахметолла. Бҧл 

әңгiмеде қазақ қажылары ҥшiн арқа етi арша, 

борбай етi борша болып, меспен су тасып жҥрiп 

жер сҧрап алған тама руынан шыққан Нҧрпейiс 

хазiрет. Екiншi естелiк архив шаңының арасынан 

алынды, оны жарыққа шығарған жазушы 

Рахымжан Отарбаев, барша әңгiме сол деректен 

тарқатылып жазылғаны мәлiм. Мҧнда Меккедегi 

қонақ ҥйiне арналған жердi алуға және ҥй салуға 

кҥш салған Аңдамас Кӛшербайҧлы болып 

суреттеледi. Екi әңгiменiң де тоғысар тҧсы – уақыт 

кезеңi, тәкия жайдың (қонақ ҥйдiң) 1870 

жылдардың басында салынуы, осынау қажылар 

тҥсетiн ғимарат ҥйдiң бiрiне Қҧнанбайдың иелiк 

етуi едi. Қалай айтсақ та, Қҧнанбай заманынан 

иығы оза туған, қолы ашық, елi ҥшiн қам жиген 

қарымды,қажырлы кiсi. Аңдамас Кӛшербайҧлымен 

жат жерде мҧңдас, сырлас, қанаттас болғаны тағы 

мәлiм. 

…Сӛз ретiнде айта кетелiк, 1992 жылы 8 

желтоқсанда Қазақстан Республикасының 
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Президентi Нҧрсҧлтан Әбiшҧлы Назарбаев араб 

елдерiн аралап қайтқан сапары бойынша 

республика теледидарынан сҧхбат ӛткiздi. Сонда 

бiр кӛрермен «Меккедегi Қҧнанбай ҥйiн кӛрдiңiз 

бе?» – деп сауал қойған едi. Сонда Президент: 

«Кӛрдiм, сол тарихи тәкия жайды жӛндеп қалпына 

келтiрудi ойластырған жӛн» – деп, iзгiлiктi ойды 

сабақтап ӛттi. Елбасының бҧл елкеурiнiне тыңдап 

отырған халықтың баршасы риза болды». 

(«Жҧлдыз». № 11. 2008 жыл. 13 бет). 

Ел аузындағы әңгiмелерге қарағанда Мекке 

мен Мәдинаға Аңдамастар тобы салғызған қонақ 

ҥйлер, әрине, бiр сапарда бiтпеген, тастан қашап 

салған ҥйлердiң қҧрылысы бiр жылда бiтуi де 

мҥмкiн емес. Сондықтан Шәукер қажы әкеден 

балаға жеткен әңгiмелерге қарағанда, Мекке мен 

Мәдинаға бес рет сапар шегiп, қонақ ҥй қҧрылысын 

тәмамдатқызған екен. Ӛкiнiшке орай, 2002 жылы 

шыққан «Қазақстан қажылары» кiтабында бҧрынғы 

және 1904 жылдан 1914 жылға дейiнгi бiздiң 

облыстан қажылыққа барған адамдардың тiзiмi 

республикалық архивте болмағандықтан толық 

жазылмай қалған. 

1913 жылы Петропавл уезiнен Меккеге 

қажылыққа барғандардың толық емес тiзiмi: 

Қарабек Қожакелдин, Алтын Кӛкенов, Абылай 

Рамазанов, Жамал Жылқыбаев, Қожала Ниязов, 

Оспан Дандыбаев, Әбен Шоқаев, Баймағанбет 

Тҥгелбаев, Хасен Берденов, Мҧстафа Иманқҧлов, 
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Сыздық Жарқынбаев, Ыбырай Байтiлеуов, Бектас 

Шоқпытов, Оспан Асанов, Аңдамас Айдосов, 

Шәукер Әжiмбетов, Тӛрежан Жҥзенов, Исабай 

Қосшыбаев (Ҥлгi ауылы), Мҧстафа Тобықов, 

Әлжан Айсарин, Қонақ Қанов, Жанболат Кҥдеров, 

Ыбырай Нҧржанов, Сыздық Қажынғалинов, Ташит 

Мҥбiрепов, Ержан Қҧдабаев, Дәулет Темiрбеков, 

Рамазан Шертiкбаев, Мҧхамет Байтекеев, 

Мырзахмет Қожахметов, Бексҧлтан Шошақов, 

Бабасан Тәшiмов, Адабай Баянбаев, Жҧманбай 

Жанаев. 

Жоғарыда жазғанымыздай қазақ халқының 

атақты адамдарының бiрi, ҧлы Абайдың әкесi 

Қҧнанбай қажымен пiкiрлес болған Аңдамас 

Кӛшербайҧлы туралы деректерiмiз жеткенше 

тереңiрек айтар болсақ, Аңдамас 1824 жылы туып, 

1903 жылы қайтыс болған. Қазiргi Солтҥстiк 

Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Майбалық 

ауылына қарасты «Кҥйген қыстау» қонысында ӛмiр 

кешкен. 

Руы – Керей, Керей iшiнде Жоламан Кӛшебесi 

Айдабол атасынан тарайды. Айдаболдың ҥш 

әйелiнен жетi бала: Кҥйкей, Айдос, Байдос, 

Жанқосқа, Мәлдiрке, Маймақ, Бибора туады. 

Айдостан Кӛшербай, Кӛшербайдан Аңдамас туады. 

Қазiр осы адамдардан тараған ҧрпақтар Майбалық, 

Благовещенка, Сәбит ауылдарында, Қызылжар 

қаласында тҧрып жатыр. 
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Жоғарыда айтылған Айдабол атасынан тараған 

ҧрпақтардың ауылы кейiн «Кҥйкей» ауылы деп 

аталып кеткен. Кҥйкей ауылы мен Нҧралылардың 

Ақсары Керей деп аталған ауылы кӛршi 

орналасқан. Колхоздастыру кезiнде нҧралылықтар 

«Кенже», Кҥйкей ауылы (кӛшебелер) «Майбалық» 

колхозына бiрiккен, колхоздастандырудан 

қашқандары Ресей жерiне қоныс аударды. 

Жоғарыда «Жҧлдыз» жорналында 

жазылғандай Аңдамастың зираты Тимирязев 

ауданындағы Алыпқаш деген кӛлдiң жағасында 

емес, Жамбыл ауданындағы «Қайранкӛл» атты 

кӛлдiң жағасында Сарыоба зиратына жерленген. 

2007 жылы осы зиратқа ҧрпақтары Аңдамас 

Кӛшербайҧлына және тағы басқа атақты 

адамдардың есiмi жазылған ескерткiш тас орнатты. 

Дiни мереке кҥндерi ҧрпақтары осы қорымға келiп 

мiнажат етiп отырады. 

Жазушы Рахымжан Отарбаевтың деректерi 

бойынша Аңдамас мҧсылманша хат таныған, 

орысша да сауатты болған деседi. Омбы, Тҥмен, 

Қорған, Челябi, Екатеринбург, Тобыл, Iргiт, Бағлан 

(Звериноголовка), Сулымҧрт (Мокроусов) секiлдi 

14 қалада сауда дҥкенiн ҧстаған. Келелi тҥйесi, 10 

мың жылқысы бар, ақшалы бай болған. Ауылында 

медiресе, мешiт салдырған. Ӛте қайырымды адам 

болыпты. 

Аңдамас Кӛшербайҧлы ҧрпақтарының бiрi, 

Солтҥстiк Қазақстан облысы мҧрағаттар комитетi 
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тӛрағасының орынбасары Ахметжан Кәрiмҧлының 

шежiресi бойынша Аңдамастан Жәнипа атты қыз, 

Тҧртай (Тҧрмағанбет), Тайым атты ер балалар 

қалған. Қазiр осы балалардан қалған ҧрпақтар бар. 

Шәукер қажының Мекке мен Мәдинаға сапар 

шеккенде бiрге болған сыйлас, пiкiрлес адамы 

Аңдамас туралы ел iшiнде жатталып қалған кӛп 

әңгiмелер бар. 

 

*   *   * 

Қазiргi Майбалық ауылының оңтҥстiк-батыс 

бетiндегi нҧралылардың Ақсары керей, Таймас 

қыстауы, бҧрынғы Кенже ауылының жерi 

халықтың дәулетiнiң артуына, ҥй санының 

кӛбейуiне байланысты тарлық ете бастайды. 

Әсiресе, жылқының саны 7-8 мыңға жеткен iрi 

саудагер бай Әжiмбетке жердiң тарлығы тiптi 

сезiледi. Батыс Сiбiр Шегара комиссиясына арыз 

жазып, қазiргi Украинск селосының оңтҥстiк 

жағында он шақырымдай жерде «Телпек» атты 

жердi сҧрап алады. Бҧл жерге Шәукер қажы 

ҧрпақтарымен бiрге жақын ағайындары Кендiрбай 

қажы, Қапсытбай, Мҧса молла шаңырақтары бiрге 

кӛшедi. «Телпек» атты жердi алу туралы мына бiр 

әңгiме сақталыпты. 

Жер бӛлуге келген чиновниктердiң бiреуi 

әйелiмен келген екен. Мҧса молла ӛте айлакер адам 

болса керек, чиновник әйелiн оңашалап, алтын 
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бiлезiк, алтын сақиналарды қолына қыстыра қояды. 

Сӛйтiп бӛлiнген жердi екi есе кӛбейтiп алыпты. 

Мекке – Мәдинаға бес мәртебе сапар шеккен 

Шәукер қажы осы «Телпек» атты қоныста және 

қазiргi Украинск селосының орнында уақ-шоға 

қоныстанған «Молалы» ауылында мешiт-медiресе 

ашып дiн уағаздаумен айналысады. Сол ӛңiрдегi 

«Аққусақ» болысының бас имамы болған. 

Маңайына Жҧбанышов Омар, Майлыбаев Қҧлбай, 

Саматаев Абайдолла, Тiлепалдинов Мҧхамедияр 

сияқты ауыл молдаларын топтастырып осы 

болысқа қарасты ауылдарда дiн оқуын 

ҧйымдастырды. Кейiн молдаларды қудалау кезiнде 

1937 жылы жоғарыда аталған молдалардың бәрiн 

қамауға алды. 

«Телпек» атты қоныста Шәукер қажы 

ҧрпақтары 1928-1929 жылдардағы колхоздастыру 

кезеңiне дейiн болды. Ауылдың бiразы жаңадан 

қҧрылған Майбалық және Кенже колхоздарына 

кiрсе, бiразы Ресей жерiне қоныс аударды. Телпек 

қонысында осы әулеттердiң зираттары бар. Осы 

зиратта Әжiмбет Жанғҧлыҧлы бәйбiшесiмен, 

Шәукер қажы Әжiмбетҧлы жерленген. Бейiттерi 

басына ескерткiш тас орнатылған. Ҧрпақтары 

сонау Тҥмен қаласынан жыл сайын келiп, мiнажат 

етiп отырады. 

Қоғамда болып жатқан тҥрлi ӛзгерiстерге 

байланысты қазiр Әжiмбет Жанғҧлыҧлының тӛрт 

баласынан тараған ҧрпақтар әр жерде тҧрып жатыр. 
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Сағындықтан тараған ҧрпақтары Қостанай 

қаласында, Шәукер қажының ҧрпақтары Ресей 

мемлекетiнiң Тҥмен қаласында және Алматы, 

Астана, Петропавл қалаларында тҧрып жатыр. 

Байбатыр ҧрпақтары Жамбыл ауданының 

Майбалық ауылында, Таласпай ҧрпақтары Ресейдiң 

Қазан ауданы және Петропавл қаласында тҧрып 

жатыр. 

 

*    *    * 

Шәукер қажының кейiнгi ҧрпақтарының ӛмiрi 

жайлы қазiр Тҥмен қаласында тҧратын Шәукер 

қажының Жалмақан есiмдi баласының баласы 

Кәрiм қажы былай дейдi. 

Кеңес ҥкiметiнiң 1928-1929 жылдары ерiксiз 

коллективтiру iсiн бастағанын тарихтан жақсы 

бiлемiз. Бай дегендердiң малдарын тәркiлеп, 

ӛздерiн жер аударды. 1928 жылы алдымен iрi 

байларды, одан кейiн орташа бай дегендердi 

тәркiледi. 

Бiздiң Тӛңкерiс ауданы бойынша iрi бай 

ретiнде тәркiленген екiншi ауылдан Әлтиев 

Садуақас, ҥшiншi ауылдан Арбабаев Әбдiр, 

тӛртiншi ауылдан Рамазановтар отбасы болды. 

Байларды жер аударса, кедей дегендердi ерiксiз 

колхоздарға бiрiктiрдi. Нҧралы атасының 

ҧрпақтары бӛлек «Кенже» колхозын 

ҧйымдастырған болатын. Телпек ауылының бiраз 

адамдары осы Кенже колхозына, бiразы сол кездегi 
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Тӛңкерiс ауданының орталығы Майбалық ауылына, 

азғана тобы қазiргi Украинск селосының орнында 

болған Молалы, кейiн «Ленин жолы» колхозы 

атанған колхозға бiрiктi. Бiздiң Телпек ауылы 

осылайша тарай бастаған уақытта әкем 

Жалмақанды iрi байдың, Меккеге 5 рет барып 

келген дiни адамның баласы деп сенiмсiздiк 

бiлдiрiп, қуғындай бастайды. Сол уақытта Тӛңкерiс 

ауданының бiр мекемесiнде басшы қызмет iстейтiн 

жанашыр бiр адам әкемiздi орташа байлардың 

қатарына қосып, жер аудармақ болып жатқаны 

туралы хабар жеткiзедi. Әкемiз бiр тҥнде ауылдан 

қашып кетуге мәжбҥр болады. Ауылдан кеткенде 

менiң бiр жастан ғана асқан кезiм екен. Шешем 

марқҧм бесiктен шықпаған кезiң болатын дейтiн. 

Қадыр ағамыздың 5-6 жастағы кезi екен. Ауылдан 

кеткесiн Тҥмен қаласының маңындағы ауылдардың 

малын бағып кҥнiмiздi кӛрдiк. Солтҥстiк Қазақстан 

облысынан шыққан қазақтар бiрiгiп қазақ колхозын 

ҧйымдастырып, бiраз жыл осы колхозда еңбек 

еттiк. Кҥнкӛрiс оңайға тҥскен жоқ. Әкемiз қайтыс 

болды, 1944 жылы Қадыр ағамыз әскерге алынып, 

5-6 жыл жҥрiп келдi. Осы кезде бар ауыртпашылық 

Ҧмсынай анамызға тҥстi. Маған да еңбекке ерте 

араласуға тура келдi. Соғыстан кейiнгi жылдардағы 

ағайын ҥшеумiздiң ӛмiрiмiз жаман болған жоқ. 

Бiреуден кейiн, бiреуден iлгерi деген сияқты ӛмiр 

кештiк. Отбасылық ӛмiрiмiз де жаман болған жоқ. 

Жҥрек қалауымен тәрбиелi адамдармен отбасын 
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қҧрдық. Ӛмiрге балаларымыз келiп, қызыққа 

бӛлендiк. Ҧлдарымызды ҧяға, қыздарымызды қияға 

қондырып, қҧдандылы болдық. 

Жоғарыда жазғанымыздай «Телпек» атты 

қоныста аталас ағайындар Кендiрбай қажы, Мҧса 

молла, Қапсытбай және бiз Әжiмбет әулеттерi бiрге 

болып, тағдырдың жазғанын бiрдей кӛрдiк. Осы 

қоныста Шәукер атамыз мешiт-медрессе салғызып, 

осы маңайдағы елдердiң дiни орталығы болып, 

балаларын оқытып дәрежесi артып тҧрған уақыты 

да болды. Кейiн колхоздастыру кезiнде Кеңес 

ҥкiметi малдарымызды тартып алып, дiни уағаз 

жҥргiзiлушiлер деп қуғындай бастағанын да осы 

әулеттер бастарынан бiрге ӛткiздi.  

Ата жҧртымызды тастап, талай 

қиыншылықтарды кӛрiп, Ресей жерiне қоныс 

аудардық. Сол қиын уақыттағы аталарымыздың 

бiр-бiрiне деген достығын, бiрлiгiн әкемнен талай 

рет естiгенiм бар. Қазiр солардан қалған 

ҧрпақтардың ҥлкендерiнiң бiрi ретiнде 

аталарымыздан қалған бiрлiктi кеiнгi 

ҧрпақтарымыздың жалғастыруын тiлек етемiн. 

Әжiмбет атамыздың айнымастай досы болған 

Кендiрбай қажының есiмi ҧмыт қалмаса екен 

деймiн. 

Кендiрбай қажыдан Қожахмет, Қожахметтен 

туған Әлiм, Ҧлы Отан соғысында қайтыс болған. 

Әлiмнен қалған Әмина Кендiрбай қажының ҧрпағы 

болып табылады. Әмина Бидалы Уақ Қабдолла 
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Тоқсанбайҧлына тҧрмысқа шыққан. Сҥлеймен, 

Серiкбай атты ер балалары бар. Тҥмен қаласында 

тҧрады. Бҧл жиендерiмiздiң шежiресi былай 

таратылады. Бидалы Уақ → Қҧдайқҧл → Қайдауыл 

→ Сағындық → Ерназар → Тоқпай → Бегалы → 

Сибанбай → Тоқсанбай → Қабдолла → Сҥлеймен, 

Серiкбай. 

Ӛмiрiмiз жайлы айтқанда, Қадыр ағамыз 

жайлы айтпай кетуге болмайды. Әке-шешеден 

кейiнгi тәрбиенi Қадыр ағамыздан кӛрдiк. Ел 

iшiнде беделдi, парасатты адам едi. Жол апатынан 

қайтыс болып, жҥрегiмiзге жазылмастай жара 

салып кеттi. «Орнында бар оңалар», – дегендей 

қҧдайға шҥкiр, Қадыр ағамыздың Тҧрлыбай, 

Зағыпар, Жапар, Асылбек, Досымбек атты 

балалары ҧрпақ жалғастырып, Тҥмен қаласында 

тҧрып жатыр. Ӛзбек iнiмнiң Есiмбек, Қҧрманғазы, 

Қайрат атты балалары мен олардан тараған 

ҧрпақтар да аталары салған жолмен келедi. 

Бiздiң Зипа екеумiздiң отбасында сегiз бала 

ӛмiрге келдi. Қасен, Қҧсайын, Тҧрсынбай, 

Асылқан, Темiрхан атты ер балаларымыз, Ырысты, 

Бибiгҥл, Кҥлтай атты қыз балаларымыз бар. Бәрi де 

ҥйлi-баранды, алды немере сҥйiп отыр. Қҧдайға 

шҥкiр, ӛзiмдi осылардың ортасында бақытты 

адамға санаймын. 

2004 жылы исламның бесiншi парызы – 

қажылыққа бару парызын орындап келдiм. 2008 

жылдың тамызында аллаһтың жазуымен Мекке-



 146 

Мәдинаға екiншi рет сапар шектiм. Осы жылғы 

қажылық парызымды қалай атқарғаным туралы 

тоқтала кетейiн. 

Мекке шаһарында болған кҥндерi Қағбада, 

Арафат, Мҧздалифа, Мекке, Нҧр тауларында 

болып, Адам-Ата, Қауа-Ана, пайғамбарымыз 

Мҧхаммед (Ғ.С.) болған, жҥрген жерлермен 

таныстық. 

Мәдина шаһарында болған кҥндерi 

пайғамбарымыз Мҧхаммед (Ғ.С.) мешiтiнде, 

пайғамбарымыздың Аллаһтың бҧйрығымен бiрiншi 

жҧма намазын оқыған мешiтiнде, 

пайғамбарымыздың бiр намазын Иерусалимге 

қарап бастап, намаздың ортасында Аллаһтың 

бҧйырығымен қҧбыланы Қағбаға қаратып намазын 

аяқтаған (екi қҧбылалы мешiт) мешiтiнде, ислам 

дiнiн орнатуға, дамытуға, нығайтуға ҥлес қосқан 

жолдастары (Әбубәкiр, Оспан, Омар, Ғали, Қамза) 

салған мешiттерiнде болдық. Мәдина шаһарындағы 

ислам дiнiн орнатуда қҧрбан болған «майдандастар 

зиратында» болдық. 

Қажылықтың ҥш парызы бар: әуелi – ихрам 

байлану. Ол ихрамды байланатын орынды «Михат» 

дейдi. Михаттан ӛткен соң байланған ихрам дҧрыс 

болмайды. Екiншi парыз – ғарапа кҥнiнде, яғни 

қҧрбан шалатҧғын кҥннен бiр кҥн бҧрын Арафатта 

тҧрмақ парыз. Ҥшiншi парыз – Қағбаны жетi 

айналып, тауап қылу. 

Қажылықтың бес уәжiтi бар: 
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-Әуелi Мҧздапада тҧрмақ, қҧрбан кҥнiнiң ерте 

намазынан соң азғана тҧрса да болады. 

-Сапа мен Меруа арасында жетi мәрте сағи 

қылып жҥру. 

-Минада шайтанға 49 рет тас ату. 

-Қҧрбан шалып болған соң, ихрамнан 

шыққанда шаш алдыру немесе қысқарттыру. 

-Елге қайтарда қоштасу ниетте Қағбаны жетi 

айналып тауап қылу. Мҧнан басқа сҥнәт 

маскиплары бар. Мiне, осы айтылған парыз, уәжiт 

сҥнәттарды Аллаһтың жазуымен орындап, 

қажылық парызымызды атқардық. 

Осы қажылық кҥндерiнде, бес уақыт намазға 

қоса Нәфiл намаздарын мол оқу, тәхбiр, салауатты 

кӛп айту, Аллаһқа жалбарынып ел-жҧртқа, 

балаларыңа, туыстарыңа жақсы ӛмiр сҧралады. Бҧл 

қасиеттi мiндеттердi, иншала, орындағандай 

болдық. 

Дiн уағаздау iсiндегi еңбегiм ескерiлiп, 

Қазақстан дiн басқармасынан «шеих қажы» деген 

куәлiк қағазын алу мен ҥшiн зор қуаныш болды. 

«Шеих» деген дiни атақ дiни сауатты, дiн жолына 

ерекше еңбек сiңiрген, қҧдай жолындағы сыйлы 

адамдарға берiледi екен. 

Шамам келгенше ҧрпақтарымды дiн рухында 

тәрбиелеуге кҥшiмдi салып келемiн. Содан да 

болар Бибiгҥл атты қызым бес уақыт намазын 

ҥзбей оқып, оразасын ҧстап ислам дiнiнiң бес 

парызын ақыл-ойымен қабылдап, Меккеге барып 
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қажылық мiндеттерiн орындап келдi. Қазiр Алматы 

қаласында тҧрады. 

Ҥлкен балам Аманбайдан туған Нҧрлан атты 

немерем Шымкент облысы, Ордабасы ауданы 

Мақташы деген ауылда Шәукер атасы жолын 

жалғастырып, ӛз қаражатымен мешiт салды. Мешiт 

Шәукер қажы атымен аталды. 

Ҧрпақтарымның ислам дiни жолында осындай 

iс-әрекет жасап жатқандарына Аллаһқа тәубе 

келтiремiз. 

Алдағы уақытта да барлық келешек 

ҧрпақтарыма ислам дiнiн берiк ҧстап, Шәукер 

қажы атамыздың имандылық жолындағы iстерiн 

жалғастыруды сҧраймын және ӛсиет етемiн. 

 

Кәрiм қажы Жалмақанҧлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМIРҒАЛИ НҦРТАЗИН 

 

Қазақстан халық жазушысы Темiрғали 

Нҧртазин Нҧралы атасы ҧрпақтарының бiрi. 

Шежiресi былай таратылады: 
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Нҧралы → Кӛбек → Жанболат → Бӛшi → 

Байкӛбек → Нҧртаза → Темiрғали. 

Тӛменде жазушының энциклопедиялық 

ӛмiрдеректерiн жазып отырмыз. 

 (29. 12. 1907, Ресей 

Федерациясы Қорған қаласы – 10.04.1977, Алматы) 

– жазушы, сыншы, аудармашы, әдебиет 

зерттеушiсi, филология ғылыми докторы (1963), 

профессор Татар медресесiнде, орыс мектебiнде 

оқыған. Петропавл педагогикалық училищесiн 

(1932), Ленинград журналистика институтын 

(1935) бiтiрген. 1928-43ж.ж. мҧғалiм, ҧжымшар 

тӛрағасы, Солтҥстiк Қазақстан облыстық партия 

комитетiнiң бӛлiм меңгерушiсi, «Қарағанды 

пролетариаты» облыстық газетiнiң редакторы, 

драма театрының директоры болды. 1943 жылдан 

ӛмiрiнiң соңына дейiн КазПИ мен КазМУ-де аға 

оқытушы, доцент, профессор болып қызмет 

атқарды. Шығармаларын ӛлең жазудан баздаған, 

тҧңғыш жинағы «Машинист» 1932 ж. жарық кӛрдi. 

1944 жылдан әдеби сынға араласқан Нҧртазин 

зерттеулерiнiң басты бағыты Абай, Б.Майлин, 

С.Мҧқанов шығармаларын талдау болды. «Абай – 

қазақ халқының данышпан ойшылы» (1937), 

«Сәбит Мҧқанов» (1958), (Жазушы және ӛмiр» 

(1960), «Эстетикалық пiкiрлердiң даму тарихынан» 

(1961), «Бейiмбет Майлин творчествосы» (1966), 

«Шеберлiк туралы ойлар» (1968), «Абай және 

орыстың классикалық әдебиетi» (1986), т.б. 
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кiтаптары жарық кӛрдi. Нҧртазин «Қазақ совет 

эдебиетi» оқулығын (1971, телавтор), «ХХ 

ғасырдағы қазақ әдебиетi» (1973) оқу 

бағдарламаларын жазды. Нҧртазиннiң «Мҧрат» 

повесi (1958), «Әңгiмелерi» (1959), «Адам бекерге 

жасамайды» (1965), «Ауыл тынысы» (1973) кӛркем 

шығармалары, Т.Рысқҧловтың ӛмiрi мен қызметi 

туралы «Ҥлкен жолда» атты тарихи туындысы 

(1978) жарық кӛрдi. Орыс тiлiнде «Сынақ» (1969) 

романы шықты. М.Әуезовтiң «Абай» романының 

1-кiтабын (А.Б.Никольскаямен бiрге) орыс тiлiне 

аударды (1945), Н.В.Гогольдiң «Тарас Бульба» 

(1951), Г.Успенскийдiң «Растеряев кӛшесiнiң 

салты» (1953), В.Г.Белинскийдiң бiрқатар 

шығармаларын (1948) қазақ тiлiне тәржiмалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРАЛ ИШАН ҚҦРМАНҦЛЫ 

(1780-1841) 

 

Марал ишан Қҧрманҧлы Қостанай облысына 

қарасты «Қайранкӛл» «Әулие кӛл» атты жерде 
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Қҧрман емшiнiң отбасында дҥниеге келген. Руы 

Нҧрымбет. 

Нҧралы шежiресiнде жазылғандай Нҧралы мен 

Нҧрымбет рулары Ақсары керейдiң Иманәлi 

атасынан тарайды. ХIХ ғасырға дейiн бiр рулы ел 

болып, қоныстары да бiрге болған. Тек кейiн бӛлек 

рулық атауларға ие болып қоныстарын ӛзгерткен. 

Шәукер қажының атасы Жанғҧлы Нҧралы, 

Марал ишанның әкесi Қҧрман Нҧрымбет аталарын 

билеушiлердiң бiрi болған екен. Ел аузында 

мынадай дерек сақталған. 

1741 жылы ақпан айының аяғында Жонғар 

әскерлерi Сыптан ноянның бастауымен қазақ 

жерiне тҧтқиылдан шабуыл жасап, Абылайды 

тҧтқынға алады. Қалмақ ханы Қалден-Серен 

Абылайды аман қалдырады. Себебi жоңғарлардың 

iшкi-сыртқы жағдайының ауырлап тҧрған кезi 

болатын. 

Жоңғар ханы Абылай ханның кемеңгерлiк 

қасиетiн ӛз саясатының мҥддесiне пайдаланбақшы 

болып, оны елiне кӛп сый-сияпатымен қайтарады. 

Баласы Әмiрсанамен ӛмiрлiк дос еткiсi келiп, ӛзiнiң 

қазақ әйелiнен туған екi қызын қоса бередi. 1743 

жылы қыркҥйек айында Абылайды, қасында 

Жолбарыс сҧлтаны бар, барлығы 35 адамды 

босатады. Қазақ жерiне аттанар алдында екi 

қыздың шешесi Абылай ханға бiр жағы ӛсиет, 

екiншi жағынан туыстық ӛтiнiш айтқан екен. 

«Мына қызымнан батыр туады, екiншi қызымнан 
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әулие туады. Мҧны аузында иманы, бес уақыт 

намазы бар адамға бер», - деген екен. “Мҧны 

қайдан бiлдiңiз?” – дегенде: “Алғашқы қызым 

дәретке отырғанда дәретi жердi тесiп кете 

жаздайтын. Ал, екiншi қызым ҥнемi дәретiн 

жасырып, кӛмiп кететiн”, - деп жауап берiптi. Елге 

келген соң “батыр туады” деген қызын Абылай ӛзi 

алып, екiншi қызды сҥйiктi емшiсi Қҧрманға 

қосады. Ӛзi алған қыздан Қасым (Кенесарының 

әкесi) туса, Қҧрман алған Фатима атты қыздан 

Қҧлжа, Арал, Марал атты балалар дҥниеге келедi. 

Марал әкесiнен тоғыз жасында жетiм қалады. 

Он ҥш жасына дейiн ауыл маңайындағы 

медреселердi оқып бiтiредi. Одан әрi оқуды 

ойластырып жҥрген кҥндердiң бiрiнде Ақмешiт 

(Қызылорда) маңында тҧратын атақты Жалаңаяқ 

ишан “Маған оқуға кел, балам!” – деп тҥсiнде аян 

бередi. Он ҥш жасында анасымен бiрге 

Қызылжардан Ақмешiт жағына Жалаңаяқ ишанның 

ауылын iздеп шығады. Жол азабын тартқан жас 

бала мен ана Ақмешiт маңайындағы Қҧланбай 

ишанның ҥйiне келедi. Одан әрi жҥруге шамалары 

жоқ Марал анасымен бiрге осы ҥйдiң жалшысы 

болып, малын бағып жҥре бередi. Байдың малы 

ҧры-қарыдан, ит-қҧстан аман болады, малдың ӛлiмi 

де азайып мал басы кӛбейе бастайды. Баланың 

қасиетiне кӛзi анық жеткен Қҧланбай ишан бiр кҥнi 

Маралға: 
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- Балам, қызым Меңлiбикенi саған қосып, сенi 

қияметтiк бала еткiм кеп отыр. Тҥбiнде осы азды-

кӛптi байлығымның иесi ӛзiң боласың, - дейдi. 

Анасы бҧл ҧсынысты қуана қабылдағанмен 

Марал елден Жалаңаяқ ишанды iздеп шыққанын, 

қалайда сол кiсiге жету керектiгiн айтады. 

Ақыры, қызын Маралға атастырып, бiрақ 

әзiрге бiлiм алу ҥшiн оның жолына бӛгет болмай, 

балашақ кҥйеу баласын Жалаңаяқ ишанның тҧрған 

жерiне аттандырады. Жалаңаяқ ишан қазiргi Ӛзбек 

Республикасының Қаттақорған қаласынан батысқа 

қарай 70, ал Бҧхара қаласының шығысында 50 

шақырым жердегi, осы екi қаланың ортасындағы 

Жам тауының ҥңгiрiндеге мешiт-медресенiң 

ғҧламасы екен. Атақты әулие Жалаңаяқ ишанның 

қарауында 100 шәкiрт-қалпесi оқиды екен, 101-шi 

болып Марал қабылданады. Оқуға зерек, әрi Алла 

берген жеке басының қасиетiнiң арқасында Марал 

шәкiрттер арасында айрықша дараланып кӛзге 

тҥседi. 

Жалаңаяқ ишанның медресесiн тәмамдаған 

Марал 1810 жылдары туған елiне қазiргi Жамбыл 

ауданы Пресногорьков жерiне оралады. 1970 

жылдарға шейiн Пресногорьков пен Ақбалық 

аулының аралығында Нҧрымбет дейтiн ауыл 

болған, Марал ишанның кейiнгi туыстарының бiр 

тобы осы араны мекен еткен. Оңтҥстiктен елге 

оралған Марал дiн ислам дiнiн уағаздаумен 

айналысып, халықтың қалауымен Батыс Сiбiр 
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мҧсылмандарының Бас мҥфтиi болып сайланады, 

қазақтар арасында ғана емес татар-башқҧрт, ӛзбек 

тағы басқа халықтар мҧсылмандары арасында дiн 

басшысы ретiнде беделi ӛседi. Марал ишанның 

патша ҥкiметiнiң бiздiң солтҥстiк ӛңiрдi отарлауға 

байланысты ашқан ғазауат соғысын Батыс-Сiбiр 

мҧсылмандары тегiс қолдады.1819 жылы Есеней 

бастаған қолы iрi жеңiстерге жеткенмен кейiн 

жеңiлiстерге ҧшырайды. Қарулы кӛтерiлiстен 

нәтиже шықпайтынын бiлген Марал ишан Ресей 

ҥкiметi басшыларымен келiсiм жолын iздестiредi. 

Бҧдан әрi Марал ишан туралы сӛзiмiзде нақты 

деректермен жалғастырсақ, Омбы қаласында 1888-

1902 жылдары арасында “Дала уалаятының газетi” 

деген газет шығып тҧрған. Осы газетте 

“Вдохновенный киргиз Марал Курманов” деген 

мақала шықты (“Дала уалаятының” газетiн; 1888-1902 жж. 

Қҧрастырушы Ҥ.Сҧбханбердина. Алматы. Ғылым баспасы. 1994 жыл. 

651-656 бет). 

Осы мақаладан ҥзiндi келтiрейiк. 

“…Марал сделал попытку вступить в 

переговоры с русским правительством об 

отделении киргизов от России. С этой целью он 

отправил в Омск с старшиною Киреевской волости 

Байсалом два письма на имя Оренбургского 

военного губернатора генерала от инфантерии 

Эссена и командира Сибирского отдельного 

корпуса генерал-лейтенанта Капцевича. Так как оба 

письма одинакого содержания, то для выяснения 

сущности замыслов Марала достаточно привести 
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содержание одного из этих писем в переводе с 

татарского: - Господин генерал, за несколько до 

сего лет на границах Российской Империи 

существовали благополучие, мир, тишина и 

спокойствие: и во время тогдашних России 

государей не имели права и смелости русские без 

соизволения проходить в землю киргизскую, и 

киргизы (казахи) тоже боялись выходить в 

русскую, - а ныне, господин генерал, во времена 

твои и мои, сделалось так, что русские совсем 

овладели землею, принадлежащую киргизам, и они 

последние стали находиться и совсем вошли в 

землю русскую, почему это так и по каким 

причинам и обстоятельствам это случилось? От вас 

ли это, господин генерал, или от нас? И мы, как 

скоро получа о вас известие, никак ни сомневаемся, 

чтобы во времена ваши и наши как российские, так 

и киргизы могли бы разоряться и расстрачиться, 

потому что русские все находятся в завиисимости 

вашей, а киргизы все – в руках ваших по прямому 

предопределению пророка, и я вас, господин 

генерал, покорнейше прошу дать мне позволение и 

путь к Государю Императору и сия есть самая 

убедительная до вас просьба” – деп жазған. 

Мақала былай аяқталады: 

“По всеподданнейшему докладу графа 

Нессельроуе, 12 февраля 1822 г. последовало 

Высочайшее соизволение на вызов в Петербург 
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Марала Курманова, и тогда же были сделаны об 

этом все необходимые распоряжения. 

Но воспользоваться позволением Маралу не 

удалось, он вдруг исчез – куда, в точности не 

известно”. 

1822 жылдары патша жандарымдарының 

қолымен жазылған бҧл хабарламадан Марал 

ишанның қазақ елiн, қазақ жерiн қорғау ҥшiн 

қандай жанкештi iстерге барғанын анық байқауға 

болады. Патшаның алдына бару ниетiнiң ӛзi ҥлкен 

ерлiк деп бағалау керек. 

Ауызша жеткен деректерге қарағанда, Марал 

ишанның жоғарыдағы мазмҧнда жазылған хатынан 

кейiн Батыс-Сiбiр генерал-губернаторы Капцевич 

жоғарғы жақтан қауiптi адам ретiнде Марал 

ишанды жасырын ӛлтiруге жарлық алады. 

Капцевич конторында iстейтiн бiр мҧсылман бҧл 

хабарды Марал ишанға жеткiзедi. Батыс-Сiбiр 

мҧсылмандар қоғамы ақылдаса келе, басқа жаққа 

кете тҧруға кеңес бередi. Осылайша Марал ишан 

қазiргi Қызылорда облысының Қармақшы 

ауданына кӛшiп кетедi. Қоныс еткен жерiн ӛзiнiң 

арғы атасы Еменәлi атымен атайды. Марал ишан 

1841 жылы қайтыс болып, осы жерге жерленедi, 

зират “Марал ишан қорымы” деп аталып кетедi. 

Осы уақытқа дейiн жергiлiктi адамдар Марал ишан 

аруағына сыйынып, ауырғандар, бала кӛтермеген 

әйелдер зиратының басына тҥнейтiн кӛрiнедi. 

Марал ишанның емшiлiгi, кӛрiпкелдiгi туралы ел 
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iшiнде кӛп айтылады, соның бiреуiне тоқтала 

кетейiк. 

Бiрде Марал ишанның кейiнгi ҧрпақтарының 

бiрi сол арадағы кiшi жҥздiң бiр шалымен 

жанжалдасып, сақалын кесiп алады. Бҧл қазақ 

дәстҥрiнде ӛте ауыр қылмыс, кiсi ӛлтiргенмен 

бiрдей. Бҧл iс екi рудың арасындағы дауға айналып 

, керей руы жағы сақалын кескенi ҥшiн айыбына 

бiр ҥйiр жылқы беруге дейiн барады, бiрақ бҧған 

жәбiрленушi кӛнбейдi. “Айып бҧлын ӛзiңiз 

айтыңыз”, - дегенде жәбiрленушi. “Мен ӛлгенде 

денемдi Марал ишанның жанына жерлеуге ҧлықсат 

етсеңдер, кешiремiн”, - дейдi. Керей жағы бҧған 

келiсiп, бiтiмге келедi. 

Кенесары Марал ишанның Бибi дейтiн 

апасынан туса, Наурызбай Марал ишанның 

Асылтас дейтiн қарындасынан туған. Марал ишан 

қозғалысының Абылайҧлы Қасым және оның 

балалары Саржан және Кенесары-Наурызбайлар 

бастаған ҧлт-азаттық соғысымен байланысып 

жатуының бiр себебi осы туыстық қатынаста 

жатыр. Кенесарының ҧлт-азаттық кӛтерiлiсiн осы 

Марал ишанның қозғалысынан бастау алды деуге 

болады. 

Марал ишанның 4 әйелiнен 8 ҧл болған. 

Бәйбiшесi Қҧланбай ишанның қызы Меңлiбикеден 

Қалқай, Қалыбай, Елiбай туады. Екiншi әйелiнен – 

Пiрзада, Бекзада, ҥшiншi әйелiнен Есмҧхамед пен 
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Жармҧхамед, тӛртiншi әйелiнен туғандар жас 

кездерiнде қайтыс болған. 

Қазiр Қалқай, Қалыбай, Елiбай, Жармҧхамед 

атты балаларының ҧрпақтары Қызылорда, 

Қостанай, Торғай, Астана, Жамбыл, Солтҥстiк 

Қазақстан облысы, Ӛзбекстан жерлерiнде тҧрып 

жатыр. Марал ишан ӛмiрiнiң соңғы кезеңi 

Қызылорда облысының Қармақшы ауданында ӛттi. 

Сондықтан да жҧрағаттарының кӛпшiлiгi осы 

арада. Балалары мен немерелерiнен де әулие 

иелерi, ишандар шыққан. Қалқай атты бiр 

баласынан ғана 4 ишан шыққан. 

Шәукер қажы Әжiмбетҧлы осы Қалқай 

ишанның Мҥридi (шәкiртi) болып тәрбиесiн 

алыпты. Қалқай ишанның ӛзiмен және оның 

балаларымен Мекеге барған. 
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Дҥйсенбай 

Шәрiп 

Шопан 

Жеңгiбай 

Шоқан 



 174 

 

 

 

 

 

Кӛшек Жапақ 

Әйтiмбет 

Мәкен 

Тортай 

Жәкпен 
 

Әшiм 

Сартай 
 

Нҧрыш 

Ҧзақ 

Руслан 

Ақтай 
 

Жабиғалы 
 

Жәкпен 
 

Тортай 

Тiлеген 

Зейнолла 
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Тiлестiң бҧл ҧрпақтары Тҥмен облысы жерiнде тҧрып жатыр. 

 

Серi Сарт 
 

Тiлес 

Азат 

Әлiбек 
 

Куанбек 
 

Ағзам 

Хамит 
 

Қайролла 
 

Шернияз 

Бҧланбай 

Нҧржаубай 

Асаубай 

Аяз 

Садиық 
 

Ӛмiрсейiт 
 

Жҥнiс 

Желкiлдек 
 

Бақтыбай 
 

Қаратеке 
 

Текей 
 

Кенже 

Ербол 
 

Сәрсенбай 

Жамбыл 

Ермек 

 

Қҧнанбай 

Қанат 

Аман 

Қизат 

Қаппас 

Ғосман 

Жҥзен 

Манарбек 

Елубай 



 176 
 

Серi 

Андыбай 
 

Сандыбай 

Тӛлендi 
 

Қабдол 
 

Қабидолла 

Айдын Сарт 

К
ҥ
н

ту
ар

 

Әйтен 
 

Айтуар 
 

Қожа 

Желкiлдек 
 

Бақтыбай 

(Әбiш) 
 

Қаратеке 
 

Текей 
 

Кенже 

Нҧрбай 
 

Нҧртай 
Еркiн 

 

Жарылғамыс 

Р
ес

ей
 ж

ер
iн

д
е Кӛшербай 

Тӛлеген 

Сҥлеймен 

Садуақас 

Бекмағамбет (Бекен) 

Бектҧр 
 

Жақсыбай 

Е
р
iк

 
 Е

р
б

ҧ
л
ан

 Сәбит 

Байжан 

 
Ержан 

 
Ерлан 

Ердос 

Елхан 

 Боташ 

Бауыржан 

Оразбай 

 

Жапар 
 

Қайрат 
 

Ғалымжан 
 

Бақытжан 

 

Санжар 

 

Мейрам 

Әлдияр 

Әлiбек 

 

Азат, Рахат, Мҧрат  

 



 177 

 

 

Нҧртай Тӛлеген 
 

Сҥлеймен 
 

Садуақас 
 

Бекмағамбет 

(Бекен) 

Досмағамбет 

(Досан) 

Орақ 

Оразалы 

Саян 

Әлiм 

Марат 

Тҧрғын 

Қабдолла 
 

Қапар 
 

Сапар 
 

Жапар 
 

Сапуан 
 

Кенжебай 
 

Жҧмабай 

Бағытжан 

Дулат 

Марат 

Талғат 

Руслан 

Серiк 

Берiк 

Ерiк 

Ораз 
 

Оспан 
 

Қайыр 
 

Қайрат 
 

Болат 

Асхат 

Жомарт 

Азамат 

Диаз 

Қалас 
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Нҧралы Серi Желкiлдек Жарылғамыс Алдан Сарт 

Кҥнтуар Айтуар Қожа Макар Шақыбай Шӛкер 

Сейiт 

Хамза 

Хасен 

Тҧяқ 

Какен 

Мақан 
 

Бақыт 
 

Есхан 

Зiкiрия 
 

Жҥнiс 
 

Iдiрiс 
 

Тырнақ 
 

 

Рахмет 

Нҧрлан 

Сермағамбет 

(Сарбалақ) 

Мҧхамеджан 

Досжан 

Болат 

Гҥлнар 

Кҥлжанар 

Ырысбике 

 

Тоқтар 

Есман 

Тӛлеген 

Жақия 

Ғелман 

Баязит 
 

Айтжан 
 

Сабыр 

Ғали 

Ғалым 
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Қаратiлеу Елжас 
 

Тасемен 
 

Тӛрежан 
 

Баймырза 

(Бықсық) 
 

Еленбай 
Марке 
 

Емел 

Әбiлқайыр 
 

Әубәкiр 
 

Шәкiр 

Әмiржан 

Берiк 

А
м

ан
та

й
 

Маран 

Ержан 
 

Бiржан 
 

Бауыржан 
 

Орал 

Азамат 

Мырзахмет 

(Мырзаш) 
 

Шаймерден 

(Шәкей) 
 

Әбдiреш 
 

Әбушакман 

(Әбу) 

Вадим 

Темiр 

Қайрат 

Серiк 

Еслям 
 

Амангелдi 

(Аманкеш) 
 

Айман 
 

Шолпан 
 

Мейрам 
 

Ғалым 

Нҧрлан 
 

Ақтоты 

Мақсат Әли 

Самал 

Ринат 
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Жанболат Бӛшi 

Шоқтай 

һ 

Жiбек 

Мақпал 

Бҧрабай 

Молдаш 

Дҥйсеке 

Амантай 

Рыскен 

Серғазы 
 

Қожахмет 

Байсымақ Сымайыл 

Дәмелi 

Ҧлжан 

Қапыш 
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Қыстақ 

Мҧрат 
 

Қанат 

Дәурен 
Серiк 
 

Руслан 
 

Берiк 
 

Досжан 

Қайралап 
 

Итбай 
 

Iйiп 

Ақтан 

Қуаныш 

Жасҧлан 

Мҧрат 

Нияз 

Болат 
 

Қосман 
 

Сақтан 

Шорман 
 

Шортай 
 

Малтабар 
 

Қасым 

Қайыр 
 

Тӛлеген 

 

Малқор 

Тiлеубай 

Қҧрманке 

Еслам 

Қыдырбек 

Шыңғысхан, Дамир  
Мырзахан 

Абылайхан, Асылхан, Мақсат 

Қҧрманбай 

Айдос 
 

Жандос 

 



 182 

 

 

 

 

 

Саболат 
 

Сәлiк 

Әбдiреш Әубәкiр 
 

Шәкiр 

Сәбит 

Сәбитжан 

Қайырбек 
 

Маркс 

Қазез 

Ғабит 

Арыстан 

Темiрлан 
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Батыр 
 

Бабыр 
 

Бауыр 

Мҧса 

Шеген 
 

Ахмади 
 

Мҧхамади 
 

Жәнiбек 

Қайса 
 

Мәсәлiм 

М
ы

р
за

ға
л
и

 
 А

сы
л
қ
ан

 
 С

ап
ар

 

Табылды 

Болат 

Дулат 

Сәуле  

Әбу 
 

Амангелдi 
 

Айнаш 
 

Айнагҥл 
 

Шолпан 
 

Зҥка 

Аман 

Жанна 

Динара 

Гҥлнәр 

Батырхан 

Айгҥл 

Жайнагҥл 
 

Бибигҥл 
 

Гҥлжан 
 

Зылиха 
 

Ерболат 
 

Темiрболат 

Саяхат Әдем

i 

Дәке 

Рақилә 
 

Серiк 
 

Алтын 
 

Жамал 

Қайыргелдi 

Қайсар 

Әсел 

Серiкбай 

Рақима 

Берiк 

Болат Аружан 

Руслан 

Ҧғап 

Қошан 



 184 

 

Шеген 
 

Ахмади 
 

Мҧхамади 
 

Жәнiбек 

Қайса 
 

Мәсәлiм 

Қ
ай

ы
р
ж

ан
 

Бахтияр 

Сәуле 

Әлия 

Сақып 
 

Бекмҧхамед 
 

Есмағамбет 
 

Бекдайыр 
 

Кҥлбәзира 
 

Райхан 
Жаслан 
 

Арыстан 
 

Марат 

Кәмилә 

Зарина 

Батырхан 
 

Ерғали 
 

Қажығали 
 

Мҧрат 
 

Евнсамин 
 

Есмағҧл 
 

Iлияс 
 

Зылиха 

Т
ем

iр
л
ан

 

Ә
л
iб

ек
 

Қҧрмаш 
 

Қалау 
 

Бағыт 
 

Бота 
 

Ғалымжан 

Бағытбай 

Айгҥл 

Жанарбек 

Айнҧр 

Шолпан 
 

Абай 
 

Айман 
 

Рҥстем 

Жания 

Айнҧр 

Айжан 

Ақлима 

Дәмежан 

Жасмин 

Ербол 

Әсел 

Айя 
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Сақып 
 

Бекмҧхамед 
 

Есмағамбет 
 

Бекдайыр 
 

Кҥлбәзира 
 

Райхан 

Зәуреш 
 

Жаңыл 
 

Роза 
 

Жантас 
 

Ақық 
 

Байтыс 

Жҧлдыз 

Гҥлнәр 

Сәуле 

Жанна 

Бейiмбет 

Сҧлушаш 
Әнуәр 

Әсем 

Семен 

Екатерина 

Асхат 

Айбек 
Бәтима 
 

Баяхмет 
 

Сәлима 

Шалқар 

Самир 

Ғабит 

 

Гамаль 

 

Марат 

Әлия 

Ғалия 

Қҧрмаш 

Айман 

Ерiк 
Алмаз 

Айсҧлу 

Кҥнсҧлу 

Ҧлмекен 

Қаратай 

Қайырбек 

Абай 



 186 
 

Бижан 

Батыр 
 

Бабыр 
 

Бауыр 

Қожырбай 
 

Әдiлбай 
 

Болтай 

Биқасап 
 

Ақыш 
 

Боқай 

Әли 
 

Мырзағали 
 

Молдағали 

Жаслан 
 

Кӛпжасар 

Абай 
 

Оразай 
 

Майра 
 

Аблай 
 

Арыстан 
 

Амангелдi 
 

Қарлығаш 
 

Қҧралай 

Қадиша 

Айгҥл 

Қайрат 

Ләззат 

Әлiбек 

Айгҥл 

Сәуле 

Ақсана 

Карина 

Қайыржан 
 

Таймас 
 

Сҥлеймен 
 

Сапарғали 
 

Болат 

М
ҧ

р
ат

, 
Ә

се
л
 

Қайрат 

Мырзабек 
 

Сҧраған 
 

Байман 

Шәрiп 
 

Зейнолла 
 

Шәймолда 
 

Алпысбай 

С
ҧ

л
та

н
 

Қ
ау

аз
 

Асыл 

Махаббат 

Қайсар 

Азамат 
Омар 

Қосман 

Айқай 

Сейiтқали 

Сәбит 



 187 

 

Тайжан 
 

Дауытбай 
 

Молдахмет 
 

Қабдолла 
 

Байтас 

Қожырбай 
 

Әдiлбай 
 

Болтай 

Серiкбай 
 

Жҧмағали 

Сҧният 
 

Еркiн 
 

Ерлiк 
 

Айбек 
 

Жанна 

Ж
әп

о
к
 

 Қ
о
ж

ағ
ал

и
 

Мҧқаметқали 
 

Жҧлдызбек 
 

Мәрияш 
 

Дана 
 

Дина 

Рамазан 

Зҧбира 

Жаңыл 

Нҧржан 

Нҧрғали 

Ж
ан

ат
 

Ж
ап

ар
 

С
әл

и
м

а 

Әбит 
 

Уақбай 

Серiкбай 
 

Қаппас 

Сәкен 

Шолпан 

Аманжол 

Жоламан 

Ш
ы

н
ар

 

Ғ
аз

ез
 

 Қ
аз

и
 

Әскер, Жора 

Б
ағ

ы
тж

ан
 

Қ
аз

б
ек

 

Ә
б

се
й

iт
 

Дархан 

Әдiл 

Д
у
м

ан
 

Ердәулет 

Марсбек 

Азамат 



 188 

 

 

Iзбасар 

Байтiлеу 

Абай 

Баязит 
Ержан 
 

Жҧмабек 
 

Жҥсiп 

Молдабай 

Жанқҧтты 
 

Байғҧтты 
 

Бижан 
 

Тауан 

Дат 
 

Данияр 

Ақжол 

Мҧстафа 
 

Егiз 

Ҧзақбай 

Аян 

Асылан 

Қайрат 

Серiк 
 

Ерлiк 
 

Жамбыл 
 

Бiрлiк 



 189 

 

Егiз Тәңкi 

А
за

м
ат

, 
А

р
м

ан
 

Мҧрат 

Серiк 

Бекен 
 

Бекбау 
 

Қоныс 

Нҧржан 

Нҧрсҧлтан 

Боранбай 
 

Серiк 
 

Сәтбай 
 

Сейiт 
 

Сағындық 

Айтқожа 
 

Бекқожа 
 

Мҧхаметжан 
 

Сҧлтан 
 

Рамазан 
 

Зiкiрия 

Н
ҧ
р
л
ан

 
 Н

ҧ
ғы

м
ан

 
Кәтай 
 

Қажығали 

Раман 
 

Райхан 

Сағынай 

Бекзат 

Думан 

Ҧлан 

Аңсаған 

Қайырбай 

Дулат 
 

Талғат 
 

Мҧрат 

Азат 

Қази 

Қалыбек 

Марал 

Қайролла 

Айдар 



 190 

 

Абдрахман Бердiбай 
Т

ар
ғы

н
 

Мҧздыбай Қаратай 
 

Баян 
 

Ноян 

Рақым 

С
ар

та
й

 
 С

әр
се

н
б

ай
 

Жомарт 
 

Талғат 
 

Сҧңғат 

Әшiм 
 

Әскер 

Адай 

Дәурен 

Қуаныш 

Аңсар 

М
ей

р
ам

 
 Н

ҧ
р
б

о
л

 
 Е

р
б

о
л

 

Басымбай Бекберген 
 

Сәлiк 
 

Аянбай 
 

Иса 

Бектемiр 
 

Ӛжiкен 
 

Бекет 
 

Қазиқан 
 

 

Дәулет 

Жҧмағали 

 

Сейiтқали 

Е
гi

н
ш

i 

Қанат 

Мҧрат 

Нҧрлан 

Марат 

Шӛкен 

Қабдол 
 

Оғап 

Марат 

Талапкер 
 

Қайраткер 

Әлiшер 



 191 

 

 

 

 

Меңдеке Мҧса 

Омар 
 

Хамза 
 

Сейткен 
 

Сәбит 
 

Хамит 
 

Уәли 

Ерболат 

Сыздық 
 

Әубәкiр 
 

Қанапия 

Асылхан 
 

Мҧрат 

Мыңжан 

Серiк 

Аманжол 

В
л
ад

и
м

и
р
, 
С

әб
и

т,
 Р

у
сл

ан
 

Қайса 
 

Оспан 
 

Бабағҧмар 
 

Амантай 
 

Еслам 
 

Қҧсайке 

Батыр 

Манас 
 

Қанаш 

Шәкуали 

Қанат 

Рауан 

Мырза 

Ринат 

Қайраш 

Сәбит 

Алмас 

Сәбит 

Әсет 
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Iзбасар Жауағашты 

Батырхан 

Айдархан 

Айдос 

Зағыпар 

Балтабай 
 

Мҧрат 
 

Боранбай 

Сатым 

Сайым Ақбҧға 

Кӛкен Кәрiбай Мҧса 
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Жанқҧтты 

Қажымҧрат 
 

Бҥркiт 
 

Қанат 

Жҥнiс 
 

Iдiрiс 
 

Сыздық 

Жәрас, Досан, Жандос, Жҧлдызбек, 

Елдос, Елжас, Жiгер 

Адрахман 
 

Шҥрек 
 

Марал 
 

Жаманша 
 

Есенбай 
 

Желдiбай 

Қайыргелдi 
 

Досжан 
 

Дархан 

Қабдуали 

Қажығали 

Қамкен 

Амангелдi 

Дихан 

Дастан 

Мақсат 



 194 

 

 

 

 

 

Тауан 

Қайыр 

Сҧлтан 

Сәбелей 
 

Әлiбек 
 

Тҧрлан 
 

Тҧрыбек 

Алтынбек 

Әскербек 

Әдiлбек 

Руслан 

Аманжол 
 

Таласбай 
 

Талғат 
 

Қайрат 

Тiлеубай 



 195 

 

 

Кҥзембай 

Дулат 

Бекзат 

Оспан 
 

Шәрiп 
 

Қуандық 

Мақажан 

Мҧрагер 
Асқар 
 

Амангелдi 
 

Мейрам 
 

Қайыргелдi 
 

Думан 

Серiкбай 
 

Серiк 

Тӛлеш 

Сымбат 



 196 

 

 

 

 

Кенже Нҧртаза 

Қожахмет 

Шәкен 

Кендiрбай 
 

Ахмет 

Есiлбай 

Қызбике 

Алпысбай 

Қалашы 

Әлiм 

Қҧнанбай 
 

Бҧланбай 

Нҧралы 

Бексҧлтан 

Жетпiсбай 

Мырзабек 

Сәлiмгерей 

Марат 

Әдiл 

Айдар 
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Базар Мҧсабай 

Думан 

Тархан 

Әсем 

Әнел 

Серiкбай 
 

Серiк 

Майсатай 

Нҧралы 

Әбiлмәжiн 

 

Қожахмет 

 

Молдахмет 

Асхат 

Ерлан 

Әлия 

Әлiбек 

Асылбек 

Сәлем 
 

Қайрат 
 

Темiр 
 

Марат 

Қаратеке 

Еркебҧлан 

Болат 
 

Қанат 
 

Бахыт 
 

Батыр 

Тастанбек 
 

Мейрам 
 

Марат 
 

Мҧрат 

Шәрiп 
 

Тӛлебай Серiк 

Әсет 

Әсел 

Сәлбина 

Азамат 

Ерлан 

Марат 

Бекзат 

Талғат 



 198 

 

 

 

 

Айтмағамбет 

Ғалым 
 

Алтай 

Арман 

Амангелдi 

Қайырбай 
 

Сартай 
 

Амандық 
 

Жоламан 

Болат 

Талғат 

Қанат 

Самат 

Арман 

Ардақ 

Бексҧлтан 
 

Бҧқатай 
 

Жолдыбай 

Терекбай 

Шәкiр 
 

Нҧрғали 
 

Шақан 

Болатбек 

Қадiрбек 

Айтынбет 

Дәмiрбек 

Айса 

Телман 

Асылбек 

Азамат 
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Темiрбек 

Мҧрат 

Талғат 

Дулат 

Жомарт 

Қуат 

Қайырке 
 

Қайыргелдi 

Әлғали 

(Алеша) 

Мәуби 
 

Садуақас 
 

Тӛлендi 

(Тауқҧдiрет) 
 

Сақаба 
Қанат 

Марат 

Серiк 

Берiк 

Тiлеке 

Бағыш 
 

Халық 
 

Мәлiк 

Удашке 

 

Ермек 

Ербҧлан 

Болат 

Бағытжан 

Бағыт 

Нҧрлан 

Бейбiт 

Жақсылық 

Ағыбай 

Айдар, Қайдар, Қайсар, 

Жанайдар, Мақсат 
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МАЗМҦНЫ 

 

I. БIРЖАННЫҢ БЕЛГIСIЗ ҒҦМЫРЫ 

 

1. Бiржан салдың ата қонысы……………… 

2. Нҧралы Керей елiнiң қоныс аударуы….. 

3. Қожағҧл бҥркеуi жерiне керейдiң сыйбан 

атасы ҧрпақтарының қоныстануы……… 

4. Бiржанның ата-тегi. Бiржан қай жылы, қай 

жерде туған……………………………… 

5. Бiржанның белгiсiз ғҧмыры…………… 

6. Бiржанның шығармашылығы…………. 

7. Темiртас Бiржанҧлы……………………. 

8. Нҧржан мен Айымжан сҧлу……………. 

9. Бiржан салдың шежiресi……………….. 

10. Бiржан салдың шығармалары………….. 

 

II. НҦРАЛЫ ШЕЖIРЕСI. 

 

1. Керей шежiресi туралы…………………… 

2. Нҧралы шежiресi…………………………. 

3. Шәукер қажы және оның ҧрпақтары…… 

4. Темiрғали Нҧртазин……………………… 

5. Марал Ишан Қҧрманҧлы……………… 

6. Нҧралы шежiресi………………………. 

7. Пайдаланған әдебиеттер……………… 
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