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БЕТАШАР СӚЗ 

 

Сақалыңнан айналайын, қарт бабалар, 

Ҧрпағыңа не айтасың артта қалар. 

О, тірілер, шежірелер қалдырыңдар 

Қанеки, нелерің бар салтқа жарар. 

 

Мҧқағали Мақатаев. 

 

Ӛлке тарихы мен оның мақтанышына айналған тҧлғалардың ӛнегелі 

істерін оқып ҥйрену жастарға руханият пен отансҥйгіштік тәрбие берудің 

қажетті буыны екені анық. Алайда, бҧл ӛлке тарихы мен оның тҧлғаларын 

кейінгі ҧрпаққа таныту ісіне жете мән бермей келеміз. Оған дәлел 

мектептерде ӛлкетану пән ретінде, ҥйірме ретінде жҥйелі тҥрде 

жҥргізілмейді. Екіншіден ӛлке тарихы мен одан шыққан тҧлғалар туралы 

әдебиеттер жоқтың қасы. Азды-кӛпті әдебиеттер кешегі коммунистік 

саясатпен жазылған. 

Дегенмен де, ештен кеш жақсы дегендей, бҧл олқылықтардың орнын әлі 

де болса толтыруға болады. Оқу орындарында ӛлкетану жҧмысын 

жандандырып, ӛскелең ҧрпақты ӛз ӛлкесінен шыққан, ӛлкеге еңбегі сіңген 

тҧлғаларға еліктеп ӛсетіндей тәрбиеге кӛп кӛңіл бӛлу керек. 

Ел ішінде ӛлкетанушы болып атанып жҥргендіктен осы еңбегімізді осы 

бір олқылықты аз да болса орнын толтыру ҥшін жазып отырмыз. 

Қазақ тарихында осыншама ҧлан-ғайыр даланы ҧрпаққа аманат етіп 

қалдыру жолында қар тӛсеніп, мҧз жастанып, ӛмірлерін қиған ерлер аз 

болмаған. Бҥгінгі ҧрпақ сондай қол бастаған кӛсемдер мен сӛз бастаған 

шешендердің, яғни дала данышпандарының тікелей мҧрагері екендіктерін 

саналарында сақтаулары керек. 

Қасиетті қазақ жерінің талай мәрте таласқа, қанталаспайға тҥскені 

тарихтан белгілі. Біздің Қызылжар ӛңірінің аспанын қара бҧлт торлаған 

кҥрделі кезеңдерінің бірі –осы ӛлкені Ресей патшалығының отарлау уақыты 

еді. Осындай зар заман кезінде елдің екі тізгін, бір шылбырын ҧстап, ӛгізді де 

ӛлтірмей, арбаны да сындырмай, яғни орыс патшалығына қызмет істей жҥре 

ӛз халқына қамқор болған адамның бірі – Есеней Естемісҧлы болған. 

Осы кітаптың авторы 2005 жылы «Ер Есеней» атты кітап жазған 

болатын. Бҧл кітап Омбы және Алматы қалалары мҧрахаттарынан алынған 

деректер бойынша жазылған еді. Есеней қазының ӛмірдеректерін зерттеу 

ісімізді содан бері жалғастырып келеміз. Ӛйткені, Есеней Естемісовтың 

ӛмірін жеке бастың ғана ӛмірбаяны деп қарауға болмайды. Есенейдің ӛмірі 

мен қызметі сол кездегі Қызылжар ӛңірінің, қазіргі Солтҥстік Қазақстан 

облысына қарасты елдің тарихын қамтиды. Тҧлғалар тағдыры сол ҧлттың 

тарихын қҧрайтын да белгілі жәйіт. 

«Есенеймен аталас екі алып жазушыларымыз Сәбит Мҧқанов пен Ғабит 

Мҥсіреповтар Есеней туралы «Аққан жҧлдыз» және «Ҧлпан» атты 

романдарында жазып кетті. Енді қайталаудың қажеті қанша?» - деушілер де 



 4 

болуы мҥмкін. Оларға айтарымыз. Аталмыш екі кітап та кӛркем әдебиетке 

жататын шығармалар. Яғни, Есеней тҧлғасы кӛркем әдебиеттегі образ 

кҥйінде, романтизм және социалистік реализм әдісімен жазылды. 

Сәбең де, Ғабең де туысқандық жағынан Есенейге алыс емес. Есеней 

есімін жас кездерінен бастап ҥлкендерден естіп ӛсті. Екеуі де Есенейді 

тарихи тҧлға ретінде жақсы білді. Бірақ, екеуіне де Есенейді Есеней 

қалпында жазуға, зерттеуге заманы жібермей, амалсыздан шындықтан 

ауытқып, әдеби кейіпкер ретінде жазуға мәжбҥр болды. Ӛйткені, кеңестік 

саясат бойынша ел билеген би-болыстар, байлардың халыққа қамқоршы, 

жанашыр болған істері есепке алынбай, халықты қанаушы деп қарады. 

Жоғарыдағы шығармаларда Есеней туралы тарихи шындықтардың саналы 

тҥрде бҧрмаланғаны (шындықты білмеген деуге болмайды) туралы бірер 

мысал келтірейік. 

Сәбең Шыңғыс Уәлиханов 1834 жылы аға сҧлтан сайланып, Қҧсмҧрынға 

кетіп бара жатқан жолында Есенейдің жас тоқалы – Ҧлпанмен кӛңілдестік 

жасағанын жазды. («Аққан жҧлдыз». 7 том. 102 бет). 

Омбы мҧрағатынан алынған деректер және Сегіз сері шежіресі бойынша 

Ҧлпан 1828 жылы туған, яғни 1834 жылы Ҧлпан сәби жасында болған. 

Немесе, Сәбең 1834 жылы Есеней шал болған, кӛзі нашар кӛріп, қҧлағының 

да мҥкісі бар деп жазды. Мҧрағат деректері бойынша 1798 жылы туған 

Есеней 1834 жылы Аманқарағай дуанының заседателі, жігіттік дер шағы 

болатын. 

Ғабең де «Ҧлпан» романында қазақ совет әдебиетіндегі қазақ әйелдері 

образдарының шыңы болған Ҧлпан бейнесін сомдау ҥшін бес болыс керей-

уақтың кӛсемі, бір дуанның аға сҧлтаны, Ресей патшалығының ӛзі санасқан 

Есеней қазының бар билігін Ҧлпанға беріп жазды. Тӛбені биіктетемін деп, 

тауларды аласартып алды. Бҧлай жазу қазақ халқының менталитетіне қарсы 

болғанмен, кеңестік саясатқа сай екені де белгілі. 

Ғабең «Ҧлпан» романында Сыйбан ауылы 1872 ж. (Есенейге ас берер 

алдында) Қожық ауылына шабуыл жасап, Қожықты байлап Омбы тҥрмесіне 

жӛнелтті деп жазды. Ал, шынында бҧл уақытта Қожық бҧл дҥниеде жоқ. 

1866 жылы ӛмірден ӛткен болатын. 

Әдебиеттің саясаттылығы туралы Ғабит Мҥсірепов былай деп жазған 

болатын. «Ақын, жазушы кӛп пернелі, қос шекті домбыра сияқты. Қҧлағын 

қалай бҧрадың, пернелерін қалай тҥздің – ол солай сӛйлейді, сӛйлеу ӛз 

қолында болғанмен, бҧрау мен пернелерін тҥзеу жазушының ӛз қолында 

емес, басқарушылардың қолында». 

Кеңестік саясат Сәбең мен Ғабең ғана емес, барлық ақын-жазушыларды 

деуге болады, тарихи шындықтан тайдарғанын жақсы білесіз. 

Бір қиындығы оқырмандар Есенейді жоғарыда аталған кӛркем 

шығармалардағы образы кҥйінде қабылдап, прототипі, яғни ӛмірде болған 

Есеней ескерусіз қалды деуге болады. Сондықтан да ӛлкеміздің тарихын 

таразыға салуға қатысып жҥргендіктен Есеней тақырыбына қайта оралдық. 

Жоғарыда жазғанымыздай 2005 жылы жазылған «Ер Есеней» кітабында 

Омбы, Алматы мҧрағаттары деректеріне негіздей жазсақ, осы жолы ӛзінің 
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айтуымен жазылған естеліктерін жазып отырмыз. Бір қуанарлық жағдай, 

мҧрағат деректері мен ӛзінің аузынан жазып алынған естеліктері бірін-бірі 

толықтырып, жалғастырып, анықтай тҥсіп отырады. 

Есеней қазының естелігі Шоң мырза Телғозыҧлының сҧхбаттасуы 

бойынша жазылғандықтан Есеней дәуірінде Шоң Телғозаҧлынан басқа тӛрт 

Шоң болғанын бір-бірінен айыру ҥшін және тарихи таным ҥшін әр Шоңға 

арнайы тоқталдық. 

Шоң Едігеҧлы – бірінші Шоң немесе ҥлкен Шоң, немесе Сҥйіндік Арғын 

Шоң би деген есімдерімен елге мәлім. Шежіре деректерінде оның аты – 

Ақдәулет (1753-1836). Бірінші Шоң ӛз тҧсында Сҥйіндік Арғын елінің ру 

басысы, әрі аға биі болыпты. 1833-1836 жылдары Шоң Едігеҧлы Баянауыл 

дуанының аға сҧлтаны болған. Шоң ӛз заманында атақты, кӛсем де кӛреген 

адамдардың бірі болған. 

Екінші Шоң деп аталған Дәулетҧлы мен ҥшінші Шоң Телғозыҧлдырына 

арнайы тоқталамыз. 

Шоң Кӛтербайҧлы (1834-1886) – тӛртінші Шоң деп аталды. Бҧл Шоң 

Тӛлек Арғын руынан шыққан. Ел ішінде мырза Шоң, болыс Шоң деп атанды. 

1869-186 жылдары Торғай уезіндегі Сарыторғай болысының билеушісі 

болып қызмет атқарды. Елге жағымды, ғарып-қасерге қайырымды, қолы 

ашық болып зор беделге ие болыпты. 

Балта Керей Шоң қажы (1841-1919) – бесінші Шоң деп аталды. Бҧл 

Шоңға 2500 жылқы, бір мың тҥйе біткен екен. Байлықтың арқасында Мекеге 

барып, қажы атағына ие болады. Ӛз қаражатына ауылында мешіт, медресе 

ашады. Ел билігіне араласпаса да халық алдында беделді, ғарыптарға, жетім-

жесірлерге, кемтарларға кӛп жәрдем берген қолы ашық жомарт адам 

болыпты. Ол Балта Керейдің Базар атасынан екен. 
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ЕР ЕСЕНЕЙ 

 

Қазақ халқының ХІХ ғасырда ӛмір сҥрген ел қорғаны-батырлары мен игі 

жақсыларының бірі – Ер Есеней Естемесҧлы. 

Ер Есенейдің биік адамгершілік иесі екенін, ел қорғаны болғанын екінің 

бірі біле бермейді. Ӛйткені, оны кейбір жазушы ӛзінің шығармаларында 

Қодар бейнесінде дҥлей кҥштің иесі етіп және ҥстем таптың зорлықшыл ӛкілі 

ретінде оқырмандарға қҧбыжық етіп кӛрсетті. Енді бір жазушы: «Қолына 

топтан ҧры ҧстайтын, бықыған малы кӛп Ашамайлы керейдің байы 

Есеней...»-деп, ол да Естемесҧлын елге қолайсыз кісі етіп кӛрсетіп, ӛз 

шығармасында шындыққа жанаспайтын сӛздерді жазды. 

Кешегі Кеңес дәуірінде Қазан тӛңкерісінен бҧрынғы кезеңде ел 

басқарған адамдарға дҧрыс баға берілмеді, олардың ақыл иелері болғандығы 

еске алынбады. Себебі, олардың бәрі қанаушы таптың ӛкілдері саналды. 

Билер мен бектер, батырлар, мырзалар тҥгел жыртқыш, мейірімсіз, 

қанаушылар атанды. Шындығында олар солай ма? Бҧлардың жақсы істері 

аталмай қалды, ақты-қарасы тексерілмеді. Билердің кӛпшілігінің кедей 

немесе орта шаруалардың ӛкілдері екендігі де, әділдік қасиеттері 

есептелмеді. 

Жыртқыш деп халық ел шапқыш содырларды немесе кісі ӛлтіргіш 

қанішерлерді, ел ішінде бҧліншілік жасаған бҧзықтарды, немесе 

тонаушыларды, қайырымсыз, қара жҥрек қарақшыларды, немесе әрдайым кез 

келген кісілерді алдап, әкім қылған алаяқ қуларды, немесе кісі еңбегін 

бермейтін сараң, қара ниет байларды атағаны кімге болса да белгілі жайт. Ал, 

есігі ашық, дастарханы кҥні бойы жиылмайтын меймандос, ғарыптерге 

қысылғанда қол ҧшын берген жомарт, ғашықтарға азаттық әперген әділ, 

қамқоршы бектерді жыртқыш, қанаушы, зорлықшыл деуге болмайды. Біз сӛз 

еткелі отырған Есеней де  заманында елге қайырымды бектер мен 

батырлардың бірі болғандығы шежіре деректерінен және сол дәуірдегі ақын-

жыраулардың ӛлең-жырларынан кӛпке мәлім. Әрине, Есенейдің де аздаған 

пендешілігі болыпты. Бірақ соған қарап, оның жҧрт ҥшін сіңірген кӛп 

еңбегін, атқарған игілікті істерін, ел қамқоры болғанын жоққа шығаруға 

болмайды. 

Әуелі Сібір қазақтарының шорасы боп 1819-1824 жылдары ел басқарған 

кезінде, кейін 1859 жылдан бастап, он шақты жыл Батыс Сібір генерал-

губернаторына Бас кеңесші боп он дуан елдің ҥстінен қараған уақытында 

«Есенейді қарадан хан болды»,-деп, халық Есеней хан деп атапты. 

Естемесҧлын Батыс Сібір мҧсылмандарының Марал ишанның 

басшылығымен жер-су ҥшін болған Ресей отаршылдарына қарсы азаттық 

кҥресіне белсене қатысқандығы ҥшін, сонда ҥлкен ерліктер жасағаны ҥшін, 

кейін тонаушылардан, барымташылардан елдің жылқы-тҥйесін бірнеше рет 

айырып, иелеріне қайтарып бергені ҥшін, қазақ, татар, башқҧрт халықтары 

оны Ер Есеней деп атаған екен. 

Сонымен қатар, Есеней сӛзді тауып сӛйлейтін, шындықты жасырмайтын 

турашыл адам болыпты. Мысалы: Естемесҧлының тҧғырдан тайып, 
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науқастанып қалған шағында, яғни 1869 жылы қыркҥйек айының басында 

ӛзіне сәлем ере келген Орта жҥз Қуандық Арғын Шоң Гиелғазыҧлы (1828-

1902 жж.) болыстың мейман боп отырып, ӛзіне: «Батыр әке, сізді ел ата-

анасынан бала жігіт кезінде қалған дейді. Соған қарағанда билікке ерте 

араласуыңызға себепші адамдар болған ғой, сірә?»-деп, сауал қойғанда, оған 

Есеней: «Батаны Тіленші, Нашан, Киікбай берген, батырлықты марал ишан 

мен Баһрам берген, бақытты Итіке, Тоқсан, Маманай берген, тақытты 

Шақшақ берген. Ісімді Алла қолдай берген! Ар жағын балам, енді ӛзің тҥсіне 

берерсің!»-депті. Расында осы есімдері аталған ардагерлер Есенейді ел 

басқаруға да, қол басқаруға да баулыған екен. Есенейге тәлім тәрбие берген 

бҧл тоғыз кемеңгердің ешбірі де алыс жердің, я болмаса басқа тайпаның 

адамдары  емес. Солай бола тҧрса да, Есенейге ҧстаз болған, жоғарыда 

аттары аталған ел жақсыларының бірі-Киікбай Айтуғанҧлы шешенді соңғы 

жылдары кейбіреулер ӛздерінің еңбектерінде Батыс Қазақстанда туған етіп, 

елін Кіші жҥз етіп кӛрсетіп, бҧрмалап жазып, оқырмандарды басқа 

шатастырып жҥргенін айтуға міндеттіміз. Асылында кімге болса да, ӛзі 

білмейтін мәселеге араласудың ешбір қажеті жоқ деп білеміз! Себебі соңғы 

жиырма жыл ішінде бір тайпаның жақсы адамың екінші бір тайпанікі етіп 

кӛрсету, немесе бір тайпалық одақтың руын екінші бір тайпалық одақтікі ете 

салу әдетке айналып кетті. Мҧның ӛзі оқырмандарды шатастыруға әкеп 

соққанын жасыруға болмайды. Орта жҥздің даугері ретінде 

барымташылардан есе алып қайту ҥшін, немесе кеткен жесірді қайтарып алу 

ҥшін Киікбай Кіші жҥзге барса барған шығар. Бірақ оның елі – Кіші жҥз емес 

те, туған жері – Батыс Қазақстан емес, Киікбай Айтуғанҧлының елі – Орта 

жҥз Ашамайлы керей, оның ішінде Еменәлі, оның ішінде Таз атасы, ал туған 

жері – Қызылжар аймағы (Солтҥстік Қазақстан облысы). Сол сияқты 

Есенейді шыңдаған қалған сегіз кемеңгер де Қызылжар аймағындағы Орта 

жҥз Керей елінің адамдары. Біз мҧны рушылдықпен, я болмаса 

жерлесшілдікпен айтып отырған жоқпыз. Шындық ҥшін айтып отырмыз. 

Біз сӛз етіп отырған Есеней 1798 жылы – Ҧлу жылы наурыз айында 

қазіргі Солтҥстік Қазақстан облысының орталығы – Қызылжар 

(Петропавловск) қаласына таяу жердегі ежелгі ата мекені – Бескӛл деген 

қоныста тҧратын Орта жҥз Ашамайлы керейдің Сибан руына жатын 

Қошқарбай батыр ауылында Естеміс мырзаның шаңырағында дҥниеге келіп, 

аталмыш облыстың Жамбыл ауданындағы Жаңажол ауылының тӛңірегіндегі 

Бҥркеу деп аталатын соңғы қонысында ауырып, 1871 жылы – қой жылы 

желтоқсан айында қайтыс болыпты. Елі оның сҥйегін сол арадағы Жәнібек 

батыр бейітіне жерлепті (Керей шежіресі бойынша). Есенейдің туған жері, 

туған жылы, руы, ауылы архивте де осылай жазылған. Есенейдің ата-анасы 

да, ағайын-туғандары да, бірнеше ата-бабасы мен әже-апалары сол 

Бескӛлдегі Ескі Керей бейітіне жерленген. Сол Ескі Керей бейітіне 1745-1752 

жылдары аралығында қайтыс болған Уақ, Атығай елдерінің де, адамдарының 

біразы жерленіпті. Қызылжар маңынан Керей ауылдарының алыстап кетуіне 

1826 жылы жазда Ресей патша ӛкіметі отаршыларының Қызылжар 

тӛңірегіндегі, Қызылжар мен Мәуліт аралығындағы жерлерді, Мырзаағаш 
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(Соколов ауданы жерінің қазақша атауы) жерін ӛз именнелеріне айналдыруы 

себепкер болыпты (архивте, шежіреде бар). 

Есенейдің әкесі Естеміс балуан Сейітҧлы ӛз тҧсында Ашамайлы 

керейдің басты адамдарының бірі болыпты. Оған атақты әнші-ақын, сазгер 

Сегіз серінің «Ер Есеней» атты тарихи толғауында мына шумақтар да дәлел 

бола алады: 

 

Орта жҥздің ішінде 

Ашамайлы керейде. 

Қатарының алды боп, 

Бӛленген жан мерейге. 

 

Балға батыр¹ ҧрпағы, 

Заманының сҧңқары –  

Есеней ердің бабасы 

Әрі де ӛткен Ақпанбет, 

Жауға тиген болып ӛрт. 

 

Бергі атасы Сейіт би 

Ӛз тҧсында болған бек 

Ӛз әкесі Естемес, 

Ел жақсысы, ғадыл ед! 

 

Бҧдан Есенейдің ата-бабаларының тәуір ел қорғаны-батыр адамдар 

болғанын кӛреміз.Ал, Есенейдің анасы Ақжәми – ХҤІІІ ғасырдың тӛртінші 

ширегінде, яғни 1773-1775 жылдары және 1783-1797 жылдары отаршылдық 

езгіге қарсы бағытталған Кіші жҥз қазақтары шаруаларының кӛтерілістерінің 

кӛсемі Сырым Датҧлы батырдың (1712-1802 жж) қызы екенін екінің бірі біле 

бермейді. 

Сонымен қатар, Есенейдің әкесі Естемес те, атасы Сейіт те Меккеге 

хажылыққа барып қайтқан екен. Сейіт пен оның баласы Естеместің хажы 

болғандығына Сегіз сері ақынның «Ер Есеней» атты дастанындағы мына 

шумақ та дәлел болады: 

 

Әкесі де атасы 

Есенейлердің хажы еді. 

Сибан керей ішінде. 

Басқа атадан аз еді. 

 

Әкесі Ақпанбет батырдан ҥш жасында жетім қалған Сейіттің жастық 

шағы нағашы жҧртында ӛтіпті. Сейітті жігіт болған кезінде немере ағасы 

Бесбай Тоқпанбетҧлы мен Балта керей Ермҧхаммед Тҧрсынбай батырҧлы 

 

¹Балға батыр – Сибан керейдің тҥпкі атасы, Балғаның әкесі – Танаш би – Ақ Орданы гҥлдеткендердің 

бірі екен.     



 9 

Байбақты елінен кӛшіріп әкеліпті. Қурай емген тҧқымы деп аталатын кӛп 

жылқы біткен Сейіт қыдыр дарыған бай болыпты. 

Сейіт ӛзінің Естемес, Есіркеп атты екі баласын әуелі Қажым деген 

молдадан оқытып, одан кейін Қызылжардағы Шақшақ шора медресесіне 

оқуға беріпті. Сейіт мырза екі баласын әрі қарай оқытпақшы болыпты. Ол 

Қызылжар, Омбы шаһарларының базарларына келіп жҥрген, сауда саттықпен 

айналысатын Қоқан, Хиуа, Бҧхар хандықтарының  саудагер байларымен 

танысып, олармен жақсы араласып, дос боп кетіпті. Енді сол достықты Сейіт 

Шақшақ шора медресесін тамам еткен екі ҧлын оқыту ҥшін пайдаланады. Ол 

Естемес пен Есіркепті Ҥргеніштегі достарының ҥйіне қойып, сондағы 

медересеге оқуға береді. Әке ҥмітін ақтап, Естемес те, Есіркеп те Ҥргеніш 

медересін жақсы оқып, бітіреді. Есіркеп молда боп Шақшақ шора медересіне 

ҧстаз боп орналасып, балаларға дәріс береді. Ал, Естемес ірі балуан болыпты. 

Сонымен бірге ол Сибан керейді билепті. Естемес Ресей отаршылдармен жер 

су мәселесінде тартысқа тҥскен кісілердің бірі бопты. Қазақ пен орыс 

қатынасына байланысты 1794 жылғы 24 желтоқсандағы оқиғада Сибан 

керейдің басшысы ретінде Естемес Сейітҧлының есімі аталады (Бҧл жайында 

архивте дерек бар). 

Есеней жас бала кезінде ауыл молдасынан оқып, хадимше хат танып 

діни білім алыпты. Осы арада бір ескерте кететін мәселе былай: Естемес 

хажы ӛз балаларын кезінде ӛзі оқып тамам еткен Шақшақ шора
2
 медресесі 

мен Ҥргеніш медересінде оқытуды дҧрыс кӛріпті. Сондықтан ол Есенкелді, 

Есеней атты ҧлдарын Қызылжардағы 1767 жылы ашылған ескі оқу орны – 

Шақшақ шора медересесіне оқуға береді. 

Есеней ағасы Есенкелді сияқты аталмыш медереседе жақсы оқып 

хадимше сауатын жетілдіріп, терең діни білім алып, араб, парсы, кӛне тҥрік 

(шағатай) тілдерін ҥйренеді. 

Сондай-ақ, Естемесҧлы Қызылжар шаһарындағы Шақшақ медересесінде 

оқып жҥргенде, кӛрші тҧратын татар, орыс балаларымен бос уақытында бірге 

ойнап жҥріп, татарша, орысша сӛйлеуді жақсы меңгеріпті. 

Естемес мырза Шақшақ би медересесін жақсы оқып тамамдаған баласы 

Есенейді Ҥргеніштегі ӛзі оқып бітірген медересеге апарып, оқуға 

орналастырыпты. Есеней Ҥргеніш медересесін жақсы оқып, тамам етіп, онда 

діни білімін толықтырып, араб, парсы, кӛне тҥрік тілдерін жетік біліп 

шығады. 

Әке ӛсиетін орындамақ болған Есеней 1815 жылы – доңыз жылы жазда 

Ҥргеніш медересесін тамам етіп келген соң, Батыс Сібір мҧсылмандарының 

(қазақ, башқҧрт, татарлардың) Ресей патшасы ӛкіметінің рҧқсатынсыз ӛздері 

сайлаған Бас мҥфтиі – Марал ишан Қҧрманҧлына арнап барып, сәлем беріп, 

оған мҥрид
3
 болыпты. Сӛйтіп, Естемесҧлы 1815-1819 жылдары Нҧрымбет 

керей Марал ишан бастаған Батыс Сібір мҧсылмандарының дін ҥшін, жер-су 

ҥшін, ел бостандығы ҥшін Ресей патша ӛкіметі отаршыларының қарсы 

бағытталған ғазауатына (халық-азаттық қозғалысына) белсене қатысыпты. 
2
Шора - әуелде сот деген мағынаны білдіретін сӛз болса, кейін аймақ билеушісі деген мағынада 

қолданылған сӛз.  
3
Мҥрид – діни шәкірт. 
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Ол қатардағы жауынгер болып, соғысқа қатысқан кҥннен бастап, ерліктер 

кӛрсетіп, ақырында жҥзбасы деген әскери атақ алады. Есеней жауға қарсы 

бірнеше рет ӛз жҥздігін бастап, шабуылға шығып, отаршылар әскеріне соққы 

беріп, олардың талайын тҧтқынға  тҥсіріпті. 

1819 жылы кӛктемнің аяқ шенінде Есіл ӛзенінің  Есет деген саласының 

бойында Батыс Сібір мҧсылман қауымының дін-басылары, билері, бектері, 

батырлары мен мырзалары бас қосқан қҧрылтайда бірнеше жас ерлерге 

майданда кӛрсеткен ерліктері ҥшін жҥзбасы, мыңбасы деген әскери атақтар 

беріліпті. Сондағы мыңбасы атағына ие болған батырлардың бірі – Есеней 

екен. Оның Ер Есеней атануы сол кезден басталыпты. 

Есенейдің әке-шешесі ерте қайтыс болыпты. Алайда «Әкең ӛлсе де, 

әкеңді кӛргендер ӛлмесін!» -дегендей, мыңбасы-сардар атағын алған 

Есенейді әкесіне бірі аға болған, бірі іні болған, бірі дос, жолдас болған 

елдестері мен жерлестері: Балта керей Нашан, Итіке батырлар мен Кӛшебе, 

керей Тіленші, Маманай, Еменәлі керей Киікбай, Тоқсан есімді билер ел 

басшысы ету мақсатымен Кӛшебе керей Шақшақ шора Кӛшекҧлына ((1740-

1831 жж.), Сегіз сері батырдың атасы) арнап барып, сәлем беріп, қонақ 

болып, мәжілісте олар: «Сардар аға, сіз елу жылдан артық ел басқардыңыз, 

бетіңізге ешкім қарсы келген жоқ. Ғадылдігіңізге ел бас иіп, бәрі Сізді 

сыйлады. Жасыңыз сексенге келді. Орныңызды басатын балаларыңыз да, 

туыстарыңыз да бар екенін білеміз. Дегенмен, аға баласына жол берсек 

қайтеді? Оған қалай қарайсыз? Естемес ініңіздің баласы Есеней сіздің ізіңізді 

басуға жарап қалған сияқты»,-депті. Сонда ӛз орнын басатын батыр да, 

шешен де ҧлдары, туыстары бар екеніне қарамастан, Шақшақ шора 

турашылдыққа кӛшіп: Сибан аға баласы екені рас. Олардың біраз жыл 

биліктен қол ҥзгені де мәлім. Жолымды бердім. Екпіні тау жыққандай 

жалынды да талапкер жастың бірі – Есеней ғой. Орнымды бердім. Есеней 

менің шоралық тағыма отырып, Сібір қазақтарын басқарсын! Билігімді 

Есенейге сыйладым. Менен қалған дәурен оған қҧтты болсын! Ісін Алла 

оңғарсын! Тек ел ҥмітін ақтайтын кӛсем болсын!»-деп, бірден келісімін 

беріпті. Сонда билер мен батырлар, бектер қарт ағасының кең пейілдігіне 

разы болып, оған алғыс айтып, оның иығына жанат ішік жауып, босағасына 

ақбоз жорға атты байлап кетіпті. 

1819 жылдың жазының басында хан жайлауда Керей-Уақ, Атығай-

Қарауыл елдерінің басты адамдары қҧрылтай ашып, Қақ сорының
4
 

жағасында Есенейді боз биенің сҥтіне шомылдырып, ҥстіне ақ киімдер 

кигізіп, ақ киізге отырғызып кӛтеріп, шора сайлапты Естемесҧлына сол арада 

ел қҧтты болсын айтып, Шақшақ, Тіленші, Киікбай, Тоқсан, Маманай, 

Қҧрымсы сынды дуалы ауыз билер, әулие Марал ишан, Нашан, Қолдас, 

Жолдыбай, Сартай, Мәуліт, Итіке батырлар, Сардар Баһрам ақ баталарын 

беріпті. Есенейді шора сайлауға Қызылжар, Омбы шаһарларындағы татар 

мырзалары да қатысыпты. Сол кҥннен бастап Естемесҧлы 1824 жылға дейін 

Сібір қазақтарының шорасы болып, ел басқарыпты. Хандық Орта жҥзде 1819  
4
Сор  - тҧзды кӛл. 
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жылы жойылды. 

Есеней шора болумен қатар, ҧстазы Марал ишанның ғазауатын қолдап,  

оған әскер жинап, жауынгерлерге ат жинап беріпті. Сӛйтіп, ол ӛзі де 

бҧрынғыша  Ресей отаршылдығына қарсы соғысқа белсене қатысыпты. Оған 

Баһрам батыр Шақшақҧлының (1779-1826 жж) «Қайғылы белдеу» деген 

тарихи дастанындағы мына шумақтар да айғақ бола алады. 

 

Зеңбірекпен келсе де, 

Кәпірдің жолы болмаған. 

Қанға қҧмар иттердің, 

Бҧл жылы ісі оңбаған. 

 

Марал ишан ҧстазын, 

Есеней шора қолдаған. 

Сарбаз жинап берсін деп, 

Бектерге сәлем жолдаған. 

 

Кәпірге қарсы шықсын деп, 

Елге жаршы жіберді. 

Сарбазға ат жинады, 

Жеңістен ҥзбей кҥдерді. 

 

Арқада хандық 1819 жылы жойылса да, шоралар билігі 1824 жылға дейін 

сақталды. Ӛйткені, Есеней, Зілғара, Тоқтамыс, Мҥсет, Қожағҧл сияқты 

бектер ҥшін шоралық билік жҥйесі пайдалы болды. Сондықтан олар 

округтердің ашылуын қаламады.  

1822 жылдың басында Ресей патшасының Бас министрі Сперанский 

Орта жҥз қазақтарын он округке бӛліп билеу туралы жоспар жасаған, әрі 

соны жҥзеге асыруды кӛздеген. Бірден округ ашуға отаршылдардың 

батылдары да бармаған. Әйтсе де 1822 жылы сайланған Батыс Сібір генерал-

губернаторы П.М. Капцеевич Солтҥстік Сарыарқадан Қҧсмҧрын, Кӛкшетау 

дуанын 1824 жылы ашуды жоспарлады. Бірақ Қҧсмҧрын округін қҧрумен 

қатар, сол 1824 жылы Орталық Сарыарқадан П.М. Капцеевич Қарқаралы 

дуанын ашқан. 

1819 жылы Орта жҥзде хандық билікті жоюға тек Ғҧбайдолла сҧлтан 

Уәлиханҧлы ғана қарсы болып қоймай, уәзірлер, билер мен бектер, Есеней 

сияқты шоралар, батырлар, хазірет, имамдар, хажылар да қарсы болыпты. 

Қызылжар аймағында Қҧсмҧрын округі ашыла қоймайды да, ол ӛңір 

Керей болысы деген атпен уақытша 1830 жылға дейін Кӛкшетау дуанына 

қарап, Керей-Уақ бектері де отаршылдарға қарсы болып, биліктен шеттеп 

қалады. Оған, біріншіден, Есенейдің Марал ишан бастаған Батыс сібір 

мҧсылман қауымының Ресей отаршылдарына қарсы бағытталған халық-

азаттық қозғалысына белсене араласуы, екіншіден, сол Естемесҧлының Орта 

жҥзде хандық жҥйенің жойылуына, ҥшіншіден, оның шоралар билігінің 

жойылуына, тӛртіншіден, Есенейдің Ресей патшасы отаршылдығының 
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мҧсылмандардың қоныстарын тартып ала бастауына, Есіләм дінінің ӛрісін 

тарылтуына, мҧсылман балаларын саудаға салуына, елден алым-салықты 

кӛптеп алуына, мҧсылмандарды шоқындыруға ашық тҥрде қарсы болулары 

себепкер болыпты. Алайда, Қызлжар аймағындағы Ашамайлы керейдің 

билері мен бектері: Шақшақ, Тіленші, Киікбай, Тоқсан, Итіке, Сексен, Ӛмір – 

бәрі бірауыздан ел жинап ашқан қҧрылтайда Есенейді Ресей патшасы 

ҧлықтарының рҧқсатынсыз ӛздері қазы сайлап, даулы мәселелерді соған 

шешкізеді. Батыс Сібір генерал-губернаторлары: П.М. Капцеевич те одан 

кейінгі И.а. Вельяминов те, Н.С. Сулима да Есенейдің Қызылжар 

керейлерінің басшысы екенін мойындамай, оны Сибан керейдің рубасысы 

деп қана таниды. Алайда Кӛкшетау дуанбасысы Зілғара Есенеймен керей 

елінің басшысы ретінде санасып отырыпты. 

1826 жылы жаздың басында Есеней Қызылжар шаһары тӛңірегіндегі 

ӛзінің ата қоныстарының жартысынан кӛбін Ресей отаршылары ӛз 

иеліктеріне айналдырған соң,  ӛз қыстауы Бескӛлдің батысында жҥз жетпіс 

шақырым қашықтықтағы Нҧралы Керейдің босап қалған, яғни штаб салудың 

сәті тҥспеген жерге Сибан керейдің Қорқыт әулетіне жататын ауылдарын 

бастап кӛшіп барып, ҥйлер салып, шӛбін шауып алып, келер қысқа қам 

жасайды. Естемесҧлының Бескӛлден кӛшкеніне оның аталас ағайыны Шоң 

Дәулетҧлы зергердің ата қоныспен қоштасып шығарған дастанының ішіндегі 

мына шумақтар да дәлел бола алады: 

 

Есеней тоқтамайды ҥдере кӛшіп, 

Жәнібек сӛз сӛйлейді, желдей есіп. 

Бескӛл мен Қызылжарым, қош-есен бол, 

Жерім ең кірім жуған, кіндік кесіп. 

 

Туған жер кейін қалдың, уа, дариға-ай, 

Мҧндай жер енді бізге табылар ма-ай. 

Егін сап бала-шаға асыраған, 

Бескӛл мен қош-есен бол, Қызылжар-ай! 

 

Алайда жаңа қоныс Есенейге қҧтты бола қоймапты. Ӛйткені, 

Қызылжардағы бір кезде ӛзі оқыған Шақшақ шора медіресесіне (1767 жылы 

жазда ашылған ескі оқу орнына) апарып, оқуға орналастырмақ болған 

Есенейдің тоғыз жасар Аманжол, жеті жасар Аманқҧл деген ҧлдары (жеңге 

алған әйелі – Ғайнижамал Байтоқақызынан туған) шешекпен ауырып, бір 

кҥнде қайтыс болыпты. Оған әнші-ақын Сегіз серінің «Ер Есеней» тарихи 

дастанының ішіндегі тӛмендегі шумақтар да айғақ болады: 

 

Жақпады Есенейге Бҥркеу мекен, 

Бір кезде Қожағҧлдың қыстауы екен. 

Кӛшіріп Нҧралыны еріксізден, 

Сол жерге штаб тҥспек болған екен. 
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Астыртын мҧсылмандар әрекет қып, 

Бҥркеуде штаб ҥйін қалдыртпаған. 

Ӛрт салып, солдаттарын тҥгел қырып, 

Ҧлықтың ойлағанын болдыртпаған. 

 

Қызығып бос қоныс деп қонса-дағы, 

Бҥркеуде Есенейге апат келген. 

Аманжол, Аманқҧлдай екі ҧлы, 

Бір кҥнде шешек шығып қабат ӛлген. 

 

Есеней екі ҧлының ӛліміне қатты қайғырып, ас ішпей, бас кӛтермей, 

теріс қарап жатып алыпты. Ағайындары, інілері, ауыл адамдары, кӛрші 

ауылдардың кісілері келіп, кӛңіл айтса да, бас кӛтермей, тӛсегінде қҧса боп 

жата беріпті. Бір кҥні осы ауыр жағдайды Есенейдің ӛзіне ҧстаз, әрі әкесімен 

жолдас болған қадырлы елдестерінің бірі Еменалы керейдің Таз атасынан 

шыққан Киікбай Айтуғанҧлы шешен естіпті. Ол әдейілеп Естемеҧлына кӛңіл 

айтуға келіпті. Атты кермеге байлап, жасы секскенге таяса да, жҥрісі ширақ 

Киікбай (1748-1842 жж) би Есеней жатқан ҥйге сәлем беріп кіріп келіп, тӛрге 

шығып отырады. Ҥй жандары тҥгел орындарынан тҧрып Киікбай атасына 

сәлем береді. Киікбай баршасына кӛңіл айтып, дҥниеден ӛткен екі ҧлдың 

рухына бағыштап қҧран оқиды. Айтуғанҧлының алдына дастархан жайып, 

оның ҥстіне қызметші жігіт бауырсақ салған табақша мен шара аяққа шҧбат 

қҧйып қояды. Есеней теріс қарап жатқан кҥйі қозғалмапты. Сонда Киікбай 

інісіне қарап, жҧбату сӛздерін айта отырып, ең соңында: 

 

«Уа, мырзам, кӛтер басты, 

Кӛзден тез тый жасты. 

Бала қайғысы ӛзекке тиген оқ, 

Ата-ананың ішіне тҥскен оқ. 

 

Жазмыш ісі болған соң, 

Қайғыра берудің орны жоқ. 

Байла мықтап беліңді, 

Қамықтыра берме еліңді. 

 

Бер қасыңды, іш асыңды, 

Қайғыңызға бәріміз де ортақпыз!» - депті. Оны естіген Есеней «Би-

ағамысың?»-деп, орнынан тҧрып, Киікбай ағасымен қҧшақтасып, кӛрісіп 

жылап, ақыры кӛзден жасын тыйып, кӛңіл айтып, бас кӛтерткені ҥшін 

Айтуғанҧлы ағасына  кӛп-кӛп алғыс айтып, оны бірнеше кҥн бойы қадырлы 

мейман етіп, жақыны болса да, жаттай сыйлап, астына ат мінгізіп, иығына 

бҧлғын ішік жауып, разы етіп аттандырған екен. 

Есеней қазы боп тҧрғанда да, кейін де қолына жҥз мҥрид ҧстаған екен. 

Ол сол мҥридтер арқылы Есіләм дінін насихаттаумен қатар, ел ішіндегі 
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содырларды жӛнге салып, ҧрлықты тыйған екен. Есеней ҧрыға қатал шара 

қолданыпты. 

1832 жылдың аяғында қазақтың беделді де мықты адамдарының бірі 

Есеней екеніне генерал-губернатор И.А.Вельяминовтің кӛзі әбден жетіп, 

оның Қызылжар  аймағын мекендейтін Керей елінің және Қызылжар 

қаласында тҧратын мҧсылмандардың ортақ қазысы екенін толық 

мойындапты. Сондықтан губернатор Естемесҧлына жақсы мінездеме береді. 

1833 жылы Ресей патшасының Бас министрі Есенейді Петербургке 

шақыртып алып, ел тыныштығын сақтағаны ҥшін оған қҧрметті қазақ атағын, 

Анна лентасына қадаған алтын медальды грамотамен бекітіп беріпті, әрі 

Батыс Сібір шекаралық комиссиясына мҥше етіпті. Ресей патша ӛкіметінің 

тағы да Есенейге бҧлай оң кӛзбен қарауына оның туған қҧдасы Қасым тӛре 

Абылай ханҧлы мен оның Есенгелді, Саржан  есімді батыр ҧлдарымен жақсы 

қарым-қатынаста болуы себеп болған. Ресей отаршылдарына Есеней сияқты 

мықты қазақты Қасымнан бӛліп алып, ӛз жағына тарту ауадай қажет 

болыпты. Бірақ Естемесҧлы қазы ӛзінің қҧдалары: Қасым және оның ҧлдары: 

Есенгелді, Саржан сҧлтандармен достығын сақтаған. Ол Кенесарымен де 

1838 жылға дейін достық қатынаста болыпты. Есеней ӛз қҧдасы Кенесары 

сҧлтан Қасымҧлына бейбіт қазақ ауылдарын шаппау керектігін ескертіп, әрі 

оның Алтай тауына бекінуі қажет екендігін айтып, оған дҧрыс жол сілтейді. 

Ол аталмыш қҧдаларына кезінде саяқ аттар мен атан, нарларды тарту етіп, 

Қасым балаларын 1838 жылға дейін кӛлікпен жабдықтаған бектердің бірі 

болыпты (Керей шежіресі және ақын-жыраулардың ӛлең-жырлары). 

Кейбір ғалымдардың, кейбір жазушылардың Есеней мен Зілғараны 

Кенесарыға қарсы болды деп жазғыруы дҧрыс емес. 1838 жылдың жазының 

басына дейін Естемесҧлы Кенесарыны астыртын қолдап, кӛлік беріп тҧрған. 

1830 жылы жазда Қызылжар аймағында округ Қҧсмҧрын деген атпен 

емес, Аманқарағай деген атпенен ашылады. Ресей отаршыларының ӛзін 

приказ бастығына ӛткізбейтінін сезген Есеней туған қҧдаларының бірі – 

Жалбыр Абдоллаҧлын (Абылай ханның  кӛп немерелерінің бірін) аға 

сҧлтандыққа ҧсынады. Сӛйтіп, әкесі де, ӛзі де әу бастан тӛре атағынан 

безініп, қара қазаққа айналған Жалбыр мырза Керейлердің қолдауымен 

Аманқарағай дуанының алғашқы аға сҧлтаны болып, ел басқарыпты (Бҧл 

туралы Омбы архивінде толық дерек бар). 

Есеней баяғысынша халық сайлаған қазы қызметінде қала беріп, 

шариғат жолымен дауларда билік айтыпты. 

1834 жылдың жазының аяғында Жалбырдың орнына Уақ руы 

шонжарларының қолдауымен Шыңғыс Уәли ханҧлы тӛре (1811-1902 жж) 

Аманқарағай округіне аға сҧлтан болады, оның бірінші заседателі болып, 

Есеней тағайындалады. 

Есенейді бақталастары жала жауып, губернаторға арыз жазып, кейін 

заседательдіктен босаттырады. Бірақ Есенейді Омбы ҧлықтары, дін басылары 

қолдап, ол 1842 жылы Сибан керейге старшина болады. 

Осы арада бір айта кететін мәселе тӛмендегіше: 1838-1841 жылдары 

Кенесарымен ҥзілген қатынасы 1841 жылдың тамыз айынан бастап, қайта 
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жалғасқан Есенейге Ресей патшасының отаршыл ҧлықтары 1847 жылға дейін 

сенбей келіпті. 1847 жылдың кӛктемінің аяғында Кенесары-Наурызбай қаза 

тапқаннан кейін ғана Есеней Ресей патшасы әкімдерінің сеніміне толық ие 

болыпты. 

Есенейдің Есенгелді есімді ағасы, Еменәлі деген інісі болыпты және 

әкесінің інісі Есіркептен туған Есенаман, Есенәлі есімді екі немере інісі 

болған екен. Есенейдің әкесі Естемес хажы Қасым Абылай ханҧлы тӛренің 

екінші қызы Бопанды кіші баласы Еменәліге айттырыпты, ал, інісі Есіркептің 

екінші баласы Есенәліге Абдолла Абылай ханҧлының Айтолқын атты қызын 

айттырыпты. Әке ӛсиетін еске алған Есеней жоғарыда есімдері аталған екі 

інісіне де аталмыш тӛрелердің қыздарын қалың малын тӛлеп алып берген 

екен. Естемесҧлы қазының Кенесарымен және Жалбырмен қҧда болу себебі 

осыдан. Кейін Есенәлі қайтыс болған соң, әмеңгерлік жолымен және 

бәйбішесі Бопанның (Бопайдың сіңілісі) рҧқсатымен Айтолқынды Еменәлі 

алады. 

Есеней ҥш әйел алған кісі екен. Оның бірінші әйелі Ғайнижамал жеңгесі 

екен. Ғайнижамалды әуелі Есенгелді Есетемесҧлы алыпты. Есенгелді қайтыс 

болған соң, оның он жеті жасар інісі Есеней әмеңгерлік жолмен жеңгесі 

Ғайнижамалмен қосылыпты. Ғайнижамал Қҧдайберді Атығайдың Андағҧл 

атасынан шыққан Байтоқа Жолдыбайҧлы деген шонжардың ҥлкен қызы екен. 

Кейін Ғайнижамал қайтыс болған соң, Зілғара, Шопан Байтоқа ҧлдары 

апасының орнына кіші қарындасы Қаныкейді Есенейге ҧзатыпты. Шешесі – 

Жәнапия бәйбіше ерте дҥниеден ӛтіп, анасынан жас бала кезінде қалған 

Қаныкейді ҥлкен аға-жеңгесі: Зілғара мен Бишай ӛз қамқорына алып, ӛздері 

тәрбиелеп ӛсіріпті. Сол себепті Қаныкей Зілғараның бір жағынан қарындасы, 

бір жағынан тҧңғыш қызы есепті болыпты. 

Есенейдің Ғайнижамалдан туған балалары да, Қаныкейден туған ҧл-

қыздары да жастай бӛбек, сәби кезедрінде шетінеп кете берген соң, Есеней 

мырза екінші қайынағасы Шопанның ҥшінші баласы Сәлікті бауырына 

салып, бала етіп алыпты. Осы арада бір ескерте кететін мәселе былай: 

Атығай Байтоқа мырзаның інісі Қаратоқаның да алғашқы балалары тҧрмай, 

жастай қайтыс боп кете беріпті. Сондықтан ағасы Байтоқаның екінші ҧлы – 

Шопанды Қаратоқа бауырына салып, содан кейін әйелінен туған ҥш ҧлы да 

тҧрақтаған екен. Архивте Шопанның Қаратокин боп жазылуы содан екен. 

Шопан да ағасы Зілғара Кӛкшетау дуанында аға сҧлтан болған кездерде бір-

екі сайлау заседатель (орынбасары) болыпты. 

Есеней Сәлікке Жҧмажан деген тӛлеңгіт байының қызын атастырып 

әперіп, оларды ӛз қолында ҧстаған екен. 

Естемесҧлының екінші бәйбішесі Қаныкей оның ӛзінен бҧрын қайтыс 

болыпты. Оған асты Есеней ӛзі беріпті. Қаныкейге ас берілген жер осы кҥнге 

дейін Қҧла ат сойған (Солтҥстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы 

Айымжан ауылының солтҥстік шығысында алты шақырым қашықтағы 

ағашты жер) деп аталады. Себебі, Есеней асқа Қаныкей бәйбішенің кӛшке 

мінетін қара жол, қара қҧрық қҧла жорғасын бас етіп, кӛп мал сойған екен. 
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Есенейдің ҥшінші әйелінің аты – Ҧлпан (1826-1902). Ол Ерейментаудан 

бір қуаңшылықта Керей ішіне мал қыстатуға келіп, тҧрып қалған 

Қанжығалы-Кҥрлеуіт деген аз елдің шонжары Артықбайдың қызы. 

Сонымен қатар, Есеней жоғарыда есімі аталған, бауырына салған баласы 

Сәліктен туған немересі Жҥсіпке Уақ еліндегі бір байдың қызын атастырып 

әперіпті. Сәлікті бӛлек отау ҥй қып шығарып, ӛзі Жҥсіппен бірге тҧрыпты. 

Есеней қайтыс боларынан бір жыл бҧрын малының бір бӛлігін Сәлікке, бір 

бӛлігін Жҥсіпке, бір бӛлігін Еменәлі деген інісінің балаларына, бір бӛлігін 

Ерғожа, Сауыт деген екі батырына (елі – Балта керей), бір бӛлігін Кӛрпе 

Ҥркімбайҧлы (елі – Матақай керей), Тоғыжан Ендібайҧлы (елі – Бәйімбет 

Атығай) деген екі ақынына, бір бӛлігін Есенжан балуан Еменәліҧлынан 

қалған ҧлға (шешесі – татар қызы екен), бір бӛлігін Ҧлпанға, бір бӛлігін асқа, 

бір бӛлігін қызметшілеріне, бір бӛлігін мҥридтеріне ҥлестіріпті. Малының 

қалған жартысын жаршы жҧмсау арқылы Ашамайлы керейдің жетім-жесір, 

жарлы-жақыбай, жарымжан, перзентсіз қарт, ғарып қасерлерін жинап алып, 

соларға ҥлестіріп жіберіпті де: «Менің артымда ер бала қалмады. Мені сіздер 

дҧғаларыңнан тастамасаңыздар болды!?»-депті. 

Кҥзембай мырза Итемірҧлы деген Қызылжар уезіндегі мҧсылмандардың 

тӛбе биінің басшылығымен Ашамайлы керей елі Есенейге арнап, ҥлкен ас 

береді. Ас абыройлы ӛтіпті. Аста Кӛрпе, Тағыжан, Мҧсайын (соңғысы 

Серінің баласы) ақындар Есенейге арнап, толғаулар, дастандар шығарып 

айтып, сыйлықтар алыпты. Осы есімдері аталған ҥш ақын Есеней қайтыс 

болғанда, оған арнап, бірнеше сапалы жоқтаулар да шығарып, ауылдың қыз-

келіншектеріне жазып беріп, оларға жаттатып айтқызған екен.  

Есенейдің ӛсиеті бойынша оның асы ӛткен соң, Керейдің билері мен 

бектері тиісті дҥние-малымен Сәлікті, оның баласы – Жҥсіпті Зылғара-

Шопанның кӛзі тірісінде ӛздеріне кӛшіріп апарып, олардың алғысын алған 

екен. 

Есеней жылына ҥш рет елдегі ғарып-қасерлерді, жетім-жесір, жарымжан, 

перзентсіз қарттарды жинап алып, оларға садақа ҥлестіреді екен. Хажы 

болмаса да, Есетемесҧлы екінші Мекке атанған Тҥркістанға ҥш рет барып, 

пірге қол тапсырыпты. Есеней соңғы рет Тҥркістанға 1852 жылы кӛктемнің 

аяғында барған екен. 

Есеней шора, қазы, старшина, заседатель 1852-1859 жылдары Қҧсмҧрын 

дуанында аға сҧлтан болып, ел басқарған уақыттарында да, кейін 1859 

жылдан бастап, он шақты жыл Сібір қазақтары басқарма бастығының Бас 

кеңесшісі болып, ҥлкен қызмет атқарған кездерінде де Есіләм дінін ел ішінде 

мҥридтер, ақындар арқылы насихаттаудан бір танбаған, бес намазын қаза 

қылмаған тақуа адам болыпты. Ол ӛзінің қызметін пайдаланып, Қызылжар 

аймағында тҧратын, Қызылжар, Омбы шаһарларын мекендейтін мҧсылман 

мырзаларын мешіт, медересе ашуға жоғары орындардан рҧқсат әперіп, елдің 

алғысын алып отырған екен. 

Сонымен қатар, байғҧс адамдарға Есеней жәрдемдесіп тҧрыпты. Ол ӛз 

ауылында да мешіт, медересе ашқан. Сӛйтіп, ауылының балаларының 

хадимше сауатты болуына, діни білім алуына жағдай туғызыпты. 1843 жылы 
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Батыс Сібір генерал-губернаторының бас кеңесшісі Тҧрлыбек Кӛшенҧлы 

қатты науқастанып, оның ҧсынысы бойынша уақытша орнына Есеней Бас 

кеңесші міндетін атқарған екен. Сол кезде Сегіз сері шығарған «Есеней қазы» 

атты тарихи толғауда Естемесҧлының кескін-келбеті, тҧлғасы былайша 

суреттеліпті: 

 

Есеней қазы болды бірталай жыл, 

Жайнады билік айтып топта гҥл-гҥл. 

Сескенді айбарынан жҥйрік-жорға, 

Сӛйлейтін талай дауда сӛзге бҧлбҧл. 

 

Қарасҧр, жарлау, қабақ, қою қасты, 

Тікірейген қара шаш, ҥлкен басты. 

Ат жақты, кең маңдайлы, қоңқақ мҧрын, 

Қанды кӛз, бейне қыран айнымасты. 

 

Мойыны жуан, жауырынды, бойы биік, 

Жасында батыр болған сауыт киіп. 

Сардарлық хандық дәуір қош айтысып, 

Бҧл кҥнде болған кезі советник. 

 

Есеней ӛзін ханға балап тҧрды, 

Ҥстінен сегіз дуан билік қҧрды. 

Талайы рубасы, бекзаданың 

Алдында Есенейдің қҧлдық ҧрды. 

 

(Хандық дәуір деп Сегіз сері Есенейдің шора болғанын айтқан кӛрінеді). 

Есеней Естемесҧлының (1798-1771 жж) ӛмірі мен қоғамдық қызметі 

туралы деректердің кӛпшілігін Сегіз сері жазып, аяқ жағын оның баласы 

Мҧстафа батыр жалғастырған, бҧл сол Керей шежіресінен алынды. Есеней 

туралы жоғарыда жазылған деректер арабша қолжазбадан алынған. Есеней 

жайындағы бҧл деректер Омбы архивіндегі және Алматыдағы Орталық 

мемлекеттік архивтегі деректерге сәйкес келеді. 
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ЕСЕНЕЙ ЕСТЕЛІКТЕРІ 

 

Шоң Телғозыҧлы (1828-1902) – «Мырза Шоң», немесе «Қуандық Арғын 

Шоң» деген атпен заманында жҧртшылыққа мәлім болған екен. Ел ішінде 

«Тоқа Шоң» деп те аталып жҥрген. 

Шоң Телғозы ҧлы жас кезінде дін оқуымен қатар орысша да оқыған 

екен. Оны Қанжағалы Арғын Қуат ақынның мына ӛлең шумағынан байқауға 

болады. 

 

Аққошқарды тыңдаған Телғозы да 

Орысша оқуға ҧлы – Шоңды берген. 

Он бестей іріктелген бай баласы 

Тӛрт жылдай орыс ҧстаз алдын кӛрген. 

Ҧлдары Телғозының ӛңшең бӛрі 

Бірі – мырза болғанда, бірі – сері. 

 

Шоң Телғозыҧлы заманында Ақмола дуанындағы аға сҧлтанның 1893 

жылдан 1854 жылға дейінгі аралықта іс-қағаздарын жҥргізуші хатшысы, 

1854-1868 жылдары Тоқа руының старшинасы, біраз жыл Ақмола дуаны аға 

сҧлтанның заседателі (орынбасар). Бір сайланым Атбасар дуанының аға 

сҧлтаны болған адам. 

Шоң мырза Телғозыҧлы Керей бегі Есеней қазымен 1847 жылдан бастап 

таныс екен. Аста, базарларда аға сҧлтандар бас қосқан тӛтенше съездерде 

Аққошқарға еріп жҥрген Шоң бала жігіт болса да, әр елдің игі жақсыларымен 

таныса бастайды. Сол жҧрт иелерінің бірі Ашамайлы керейдің рубасысы 

Есеней Естемесҧлы батыр екен. Есеней 1852-1859 жылдары Қҧсмҧрын 

(Аманқарағай) дуанында аға сҧлтан болған кезінде де, Тҧрлыбек Кӛшенҧлы 

бас кеңесші қайтыс болған соң, оның орнына 1859-1869 жылдары Батыс 

Сібір генерал-губернаторына Бас кеңесші болып, тоғыз дуанның ҥстінен 

қарап, билік еткен шақта да ел аралап жҥріп, Ақмола жағына барғанда, Шоң 

мырзамен бірнеше рет табақтас болыпты. Тіпті Есеней соңғы қызметінде 

жҥргенде, ел аралап шығып, Қуандық Арғын Телғозы шонжардың ҥйінде ҥш-

тӛрт рет қадырлы мейман болып, одан ат мініп, кҥзен ішік киген екен. 

1868 жылы 21 қазандағы Ресей патша ӛкіметінің жарлығы бойынша 

қазақ даласындағы дуандар таратылатын болады. Ал, Ресей патша ӛкіметінің 

сол 1868 жылғы 23 қазандағы жарлығы бойынша қазақ даласында 

дуандардың орнында уездер ашылып, уездерде болыстық (волостной) 

мекемелер қҧрылатын болады. Уезд басшысы орыс чиновник, орынбасары 

немесе кӛмекшісі қазақ мырзасы, болыс басшысы қазақ, оның тӛрт биі де 

қазақ,, сол тӛрт бидің бірі болыс басшысының орынбасары (кандидат) 

болатыны жарияланады. Әр болысқа мың ҥйден қарайтын болады. Мың ҥйді 

жҥз ҥйден бӛліп, он ауылнай басқаратын болады. Он ауылнай болыс 

бастығына бағынатын болады. Сол Ресей патша ӛкіметінің 1868 жылы 21 

қазандағы жарлығы шығардан бірер кҥн бҧрын Есеней сырқаттана бастайды. 

Жасында батыр болып, қысы-жазы жорықта жҥрген Естемесҧлы сардардың 
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кей жылдары қыс кҥнінде мҧз тӛсеніп, қар жастанған кездері де аз болмаса 

керек. Сол кезде оның денесіне суық ӛтіп кеткен кӛрінеді. Есеней оны елең 

қылмай, жҥре берген сияқты. Ақыры сол суық оның қартайған шағында 

ауруға шалдықтырады. Естемесҧлын Ресей ӛкіметі пенсияға шығарады. 1868 

жылдың аяғында болыс сайлауы уақытша тоқтатылады. 1869 жылдың 

жазының басында Сарыарқаның барлық жерінде болыс сайлауы болып, 

волостной управительдер сайланады. Бҧрын аға старшиналар басқарған рулы 

елдер енді бірнеше болысқа бӛлініп кетеді. Тоқа руының кейін бҥкіл Қарпық 

елінің аға старшинасы (рубасы) болған Шоң мырза Телғозыҧлы енді 

Қараағаш болысының басқарушысы (волостной управителі) болады.  

1869 жылы – жылан жылы тамыз айында  керек дҥниелерді сатып алу 

ҥшін ӛз керуенімен бірге Шоң да Қызылжар аймағындағы атақты Болатынай 

жәрмеңкесіне ертерек аттанады. Олар бірнеше кҥн жол жҥріп, Болатынайға 

(қазіргі СҚО Жамбыл ауданына қарасты Новорыбника селосы. Бҧл село 

ҥлкен жәрмеңке орталығы болған) жетеді. Керуенін Болатынайда қалдырып, 

сол арадан онша алыс емес Бҥркеуде (Жамбыл ауданы Жаңажол ауылына 

қарасты жер) отырған Есенейге сәлем беруге аттанады. Есенейдің 

сырқаттанып қалғанын, жасы ҧлғайып демалысқа шыққанын Шоң болыс 

сайлауы кезінде естіген екен. Бас кеңесші болып тҧрған шағында Есенейдің 

Шоңға шарапаты тиген кез де болса керек. Базарға сатуға әкелген биелер мен 

іңгендерден, нарлардан таңдап, бір боз бие, бір боз іңген, бір ақ нарды алып, 

нарға кілем жауып, қоржынға қҧндыз ішікті салып, Шоң тӛрт нӛкерін ертіп, 

Естемесҧлының ақ ҥйлі ауылына келіп жетеді. 

Қуандық Арғын Шоң болысты Есеней ауылының жігіттері жақсы қарсы 

алып, оны, нӛкерлерін аттан қолтықтап тҥсіреді. Аттарды, жетектеп келген 

биелерін кермеге байлап, іңгендер мен нарды бӛлек байлайды. Меймандарды 

бастап, Есеней отырған он екі қанат ақ ордаға есік ашып, жігіттер кіргізеді. 

Шоң мырза мен оның нӛкерлері ҥйге сәлем беріп кіріп келіп, Есенейге қол 

беріп амандасады. Олар барғанда, Естемесҧлы бек (1798-1871жж) тӛрт 

кішкене мықты доңғалақты тақтың ҥстінде отырады. Қонақтардың сәлемін ел 

ағасы алып, «меймандар, тӛрге шығып отырыңдар»-дейді. Онан соң 

амандық-саулықты  

сҧрайды. Жігіттері бір тегене қымыз, бір тегене шҧбат әкеп қонақтардың 

алдына дастархан жайып, соның ҥстіне қойып, шара аяқтарға  қҧйып, 

меймандарға ҧстатады. Дастарханға тҥрлі тағамдар қойылады. 

Шоң мен оның нӛкерлері Есенейдің кӛңілін сҧрайды. Естемесҧлы мырза 

ӛзінің аяқ астынан қатты науқастанып, аяқ-қолы жансызданып қалғанын 

айтады. Сонан соң ол бас шабарманын шақырып алып: «Он сегіз қанат қонақ 

ҥйін тіктір. Меймандарға семіз ҥлкен тай сойыңдар!» - деп, бҧйрық береді.  

Шоң мырза мен оның нӛкерлері ӛздері әкелген тарту-таралғаны 

Есенейге береді. Ол: «Бекер әкелгенсіңдер. Ҧят болады. Мен әркімге жасаған 

азғана жақсылығымды сатпаймын!» - дегеніне қарамастан, Шоң оның 

иығына қоржыннан алып қҧндыз ішік жабады. Бас шабарман Қазақ деген 

орта жастағы Есенейдің нӛкері Шоң берген боз іңген мен боз биені, ақ нарды 

қабылдап алып, меймандарға алғыс айтады. Есеней де Шоңға алғыс айтады. 
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Дереу жігіттер он сегіз қанат ақ ҥйді тігіп, ішіне тӛсеніш тӛсеп, 

меймандарды сонда отырғызады. Есенейді де сол ордаға апарады. Ҥлкен 

семіз асау тайды ҧстап әкеп Шоңнан бата сҧрайды. Шоң малға бата береді. 

Тайды жығып, тӛрт аяғын буып, жігіттер бауыздап сояды. 

Қонақ ҥйге Есеней ауылының адамдары, кӛрші ауылдардың кісілері 

келіп, меймандарға сәлем береді. Есеней оларға қонақтарын таныстырады. 

Естемесҧлының Матақай керей Кӛрпе, Атығай Тоғыжан деген екі ақыны бар 

екен. Қонақтардың келу қҧрметіне екеуі кезекпен ӛлеңдер шығарып айтады. 

Меймандардың алдарына дастархан жайып, шай береді. Мәжіліс басталады. 

Сонда Шоң мырза Есеней қазыға: «Батыр аға, ғафу етіңіз! Әңгімемен 

ҧмытып та бара жатырмын. Осыдан ҥш жыл бҧрын Созақ жаққа барғанымда, 

Сізге Бопай деген қҧдашаңыз сәлем айтып еді. Одан бері сізбен жолыға 

алмадым, қҧдашаңыздың сәлемін қабыл алыңыз!»-дейді. Естемесҧлы қазы: 

«Ол қҧдашам, саламат болсын! Сол Бопайды кӛрмегеніме биыл отыз бес жыл 

болды. Ол да жетпіске келіп қалды. Қыз кезінде керемет қалжыңбас еді. 

Менің Бопан келінімнің туған апасы ғой. Кенесарының да ол апасы. Қасым 

сҧлтанның қызы, Марал ишанның жиені!»-деп, тоқтап қалады. 

Ордаға жиналған жҧрт Арғын мырзасының Есенейді сӛйлеткелі 

отырғанын сезіп қуанып қалады. Сонда Шоң сӛзін әрі қарай жалғастырып: 

«Ҧлық аға, сіз сол қҧдашаңыздың бірінші ерін танитын ба едіңіз?» - деп 

Есенейге сауал қойыпты. Ол сауалға Естемесҧлы: «Танығанда, қандай? 

Бопайды Әбілхайыр сҧлтан немересі Тәуке тӛре Досан деген ҧлына 

атастырып әперген еді. Бопай соған зордың кҥшімен барды-ау деймін. Неге 

екенін кім білсін? Досанды менсінбей, Бопай балаларын алып, ағаларының, 

әкесінің кӛздері тірісінде тӛркініне қайта оралып, Кенесары інісінің 

соғысына қатысып, бір топ әскерді бастап жҥрді дегенді естідік. Онан кейін 

қайда жҥргенін білмейміз!» - дейді. 

Ертедегі қазақ бектерінде таңертең қҧлындары желіге байланған 

биелерді немесе боталары  желіге байланған іңгендерді кешке дейін сауып, 

сҥттерін сабаға немесе сҥйретпеге қҧйып, кешке таман ол сҥттер саумалға 

айналар кезде араның балын (бір ағаш аяқ) немесе бас қанттың (ҥлкендігі 

орташа самауырындай, ортасы тесік) жартысын, бір шелек шие, қазы-

қартаның бір бӛлігін кесіп салып жіберіп, тҥн асырып қымыз, шҧбатты 

баптап ішу дәстҥр болған. Есеней сол дәстҥрді мықты ҧстаған ХІХ ғасырдағы 

қазақ бектерінің бірі болыпты. Сондай баптаған қымызбен шҧбат қҧйылған 

тегенелер қонақ ҥйге әкелініп, Шоң мырза мен оның нӛкерлерінің, сонда 

отырған барлық кісілердің алдындағы дастархандарға қойылып, жігіттер 

ожаумен сапырып-сапырып шара аяқтарға қҧйып, ҥйде отырған бар 

адамдарға бір-бірден жағалата ҧстатады. Қонақ ҥйдегі әлеумет қымыз бен 

шҧбаттан бір-бір жҧтып, алдарына шара аяқтарды дем алып ішпек болып, 

қойып, әңгіме тыңдамақ болады. 

Шоң мырза Есеней қазыға қарап: 

- Батыр аға, сізге қояр бірнеше сауалым бар еді. Егерде қарсы 

болмасаңыз, соларды бізге ҧғындырып берсеңіз, жӛн болар еді. 

Есеней: 
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- Кҥнде келіп жатқан жоқсың ғой. Сауалдарыңды қойып кӛр. Білсем 

жауап берейін. 

Шоң мырза: 

- Қасыммен әкеңіз қҧда болды ма? Әлде ӛзіңіз қҧда болдыңыз ба? 

- Қасымның қызы Бопанды бӛбек кезінде онымен бір жылда туған ініме 

атастырған әкем Естемес еді. Еменәліге Бопанды айттырып, әкем Естемес 

Қасым тӛремен бесік қҧда болды. Ӛйткені, екеуі әуелден ҥзеңгілес жолдас, 

дос болған. 

Шоң мырза: 

- Сізге Бопай қҧдашаңыз қыз кезінде ғашық болғанын ӛзі айтты. Сол рас 

па? 

Есеней қазы: 

- Балам-ай, бҧндай сауалды қоймасаң да жарайтын еді. Амал жоқ. 

Сҧрағыңа жауап қайтарайын. Мен ажарсыз кісілердің біреуімін. Бопай ӛңді 

әйел. Жас қыз кезінде ол тіпті ажарлы болды. Бопай екеуміздің арамызда 

ғашықтық болғаны шындық. Бірақ біз қосыла алмадық. Оған әке-

шешелеріміз кінәлі емес. Жазмыштың ісі солай болды. Бопай ханша 

екеуміздің қосыла алмауымызға екі себеп болды. Біріншісі: менің ағам 

Есенкелді қайтыс болды да, он жеті жастағы маған оның келіншегі 

Ғайнижамалды қосты. Екіншісі: Досан, Сортек Әбілхайыр сҧлтан ҧрпақтары 

менімен замандас, жақсы таныс жігіттер еді. Біреулердің ақ батасын бҧзуды 

хош кӛрмедім. Оның ҥстіне, жеңге алған келіншегім-Ғайнижамал артықша 

әйел еді. Оны ренжіткім де келмеді. Қайын атам Байтоқа ӛте тәуір кісілердің 

бірі еді. Ол кісіні де ӛкпелетуге болмайтын еді. Жалпы бата бҧзуға болмайды 

ғой.  

Шоң мырза: 

- Бопай қҧдашаңыз сіздің биік адамгершілігіңізге, батырлығыңызға 

ғашық болыпты. Оны да ӛзі айтты. 

Есеней қазы: 

- Ой, балам-ай, Бопай қҧдашам да жоқ сӛзді айтқан екен. Жҧрттың бәрі 

батыр бола бере ме? Досан тӛре батыр болмаса да, біреудің мәпелеген 

баласы, ӛз ауылының мырзасы болатын. 

Шоң мырза: 

- Аға, сізді ел Есенкелді, Саржан Қасым ҧлдары тӛрелермен ҥзеңгілес 

жолдас болды дейді. Оған не айтасыз?  

Есеней қазы: 

- Балам, сҧрағың орынды. Қасым тӛре біздің Керейге кҥйеу еді. Оның 

екінші бәйбішесі-Бибі Нҧрымбет керей атақты Қҧрбан батырдың қызы еді. 

Ал, бірінші әйелі – Қант Кіші жҥз Он екі ата Байҧлыға жататын Алтын 

руының қызы екен. Есенкелді, Саржан сол Қанттан туған. Қасыммен әкем 

Естемес дос болды. Ӛзім Қасымның Ағадай деген баласымен қҧрдас едім. 

Сондықтан Есенкелді, Саржан, Ағадай, Бегадай Қасым ҧлдарымен дос, 

жорықтас жолдас болдым. Олармен бірге кәпірлерге қарсы соғысқа алты жыл 

бойы қатыстым. Соған бола маған орыс патшасы ҧлықтары 1847 жылға дейін 

сенбей келді. Менің Қасым балаларымен, Ғҧбайдолла Уәлиханҧлымен дос 
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болуыма екіншіден, Қасым сҧлтанның балдызы Марал ишан менің ҧстазым, 

елдесім болғандықтан, оның жиендерімен дос болған едім.  

Шоң мырза: 

- Қасымның екінші бәйбішесінен туған ҧл-қыздар кімдер? 

Есеней қазы: 

- Қасым тӛренің екінші бәйбішесі – Бибі апайдан Ағадай, Бегедай, 

Кенесары, Уақ, Шуақ, Сапақбай, Әбілғазы есімді ҧлдар, Бопай, Бопан, 

Бопыш есімді қыздар туған. Бопышты Кӛшебе керей атақты Маманай би 

ӛзінің кейінгі ҧлдарының бірі – Мәненбайға атастырып, қалың малға қырық 

жетіні қырқа матап беріп алып берді. Мәненбай батыр Бопыштан Қайынбай, 

Терекбай, Талдыбай атты ҥш ҧл кӛрді. 

1841 жылы мамыр айында Нҧралы керей Ақсары, Шарыш есімді, 

Қҧдайберді Атығай Зілғара-Шопан атты, Бәйімбет Атығайда Жалғыз батыр, 

Шоға Уақ  Маңтӛбет деген, Ноғай Қарауыл Кемел деген мырзалардың 

жылқы, тҥйелерін жаудан айырған Мәненбай батыр ауыр жараланып, оны 

ауылына жауынгерлер найзаға салып әкеле жатқанда, жолда қайтыс 

болыпты. Сҥйегі Толыбай сыншы бейітіне жерленген. (Гҥлтӛбе жерінде). 

Шоң мырзы: 

- Кӛгедей, Кӛшек тӛрелерді ел Қасымның асырап алған балалары дейді. 

Сол рас па? 

Есеней қазы: 

- Балам, бҧл сауалың да дҧрыс. Бірақ мен асқан шежіреші емеспін. Сонда 

да білгенімді айтып берейін. Қасыммен бір шешеден туған Қамбар тӛре 

Абылай хан ҧлы да, оның әйелі де қайтыс болып, олардың Кӛгедай, Кӛшек 

деген ҧлдары жастай жетім қалыпты. Сол екеуін де отау ҥй қып шығарған 

екен. Олар асыранды болғанда, бӛтен емес, Қасымның інісі Қамбардың 

балалары. Ағадай, Бегедай, Кӛгедай – ҥшеуі де кәпірлермен соғыста жас 

жігіт кездерінде шейіт болды. Олардан перзент қалмады. Уақ, Шуақ, 

Санақбай да кәпірлермен соғыста шейіт болыпты. 

Шоң мырза: 

- Сардар аға, қҧдаңыз Қасым сҧлтанның ҥшінші әйелі Асылтас балдызы 

дейді. Сол сӛз? 

Есеней қазы: 

- Ол – шындық. Бҧл сӛзіңнің шет жағасы маған да тиіп кетеді. Ондай 

жағдай ӛз басымда да болды. Оны естіген де  шығарсың. Асылтас апай да 

Қҧрбан батырдың қызы. Оның кҥйеуі – Кӛшебе керей Есет батыр деген 

мықты кісі еді. Есет қайтыс болған соң, оның ағайындары батырдан қалған 

балаларды, дҥние-малды ӛздері алды да, Асылтасқа дҥние-малдан ҥлес беріп, 

оған тӛркініне баруға рҧқсат етті. Асылтас тӛркінінде бір-екі жыл жесір 

отырған шақта, Бибі апай науқастанып, ӛзін кҥтуге Асылтасты алдырып, 

ақыры ері – Қасым сҧлтанға қосты. Қасымның Асылтастан туған алғашқы 

балалары жастай шетінеп кетті. Кейін Қасым тӛреден 1821 жылы – жылан 

жылы наурыз айында Асылтас Наурызбайды тапты. Наурызбай туған соң, 

қырық бес кҥннен кейін Асылтас апай ауырып қайтыс болған. Наурызбайды 

жас шаңырақтың иесі Кенесары тӛре Қасымҧлы мен оның жас келіншегі – 
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Кҥнімжан Ӛтетілеуқызы (елі – Қуандық Арғын ішінде Алтай) бауырына 

салып асырап тәрбиелеп ӛсіреді. Науан айым деп Кенесары мен Кҥнімжан 

оны қатты еркелетті. Наурызбай тӛре ағасы Кенесары мен жеңгесі 

Кҥнімжанға тҧңғыш баласы есепті болды.  

Шоң мырза: 

- Сардар аға, осы Ержан мен Қҧдайменде Қасымның ӛз балалары ма, 

әлде немерелері ме? 

Есеней қазы: 

- Балам, осы арасын ӛзім де ажырата алмаймын. Ӛйткені, мынау 

балаларыңыз ба я болмаса немерелеріңіз бе деп Қасым қҧдадан сҧрауға 

ҧялдым. Біреулер Ержан мен Қҧдайменде Саржан тӛренің алғашқы ҧлдары 

екен. Бірақ ол екеуін естерін білмейтін бір жастағы кездерінде бірінен соң 

бірі Қасым мен Бибі апай бауырына салып, ӛздері тәрбиелеп ӛсіргендіктен, 

олар Саржанды әкеміз демей, ағамыз деп санаған дейді. Ержан Наурызбайдан 

он бес жастай ҥлкен еді, Қҧдайменде он ҥш жастай ҥлкен еді. Наурызбайды 

батырлыққа бала жасынан баулыған Ержан ағасы. Ержанды, Уақ, Шуақ, 

Сапақбайды батырлыққа Кенесары мен Шҧбыртпалы Арғын Ағыбай 

баулыды. Енді біреулер Ержан мен Қҧдаймендені Бибіден туған Қасымның 

ӛз балалары дейді. «Бір биеден ала да, қҧла да туады»,- дегендей, Ержан 

батыр болғанмен, Қҧдайменде батыр болған жоқ. Ол жездесі менің інім 

Еменәі сияқты момын еді.  

Шоң мырза: 

- Батыр аға, Қасымның тӛртінші, бесінші әйелдері туралы не айтасыз? 

Олардан кімдер туды? Ҥсенді тӛрелер неге Қасым балаларының санатына 

жатқызбайды? Осылар жайында білгім келеді.  

Есеней қазы: 

- Ай, ҧлым-ай, мені кӛп сӛйлетіп жібердің ғой. Сауал қойдың ғой, енді 

жауап берейін. Қасымның тӛртінші, бесінші әйелдері Қарауыл елінің 

жесірлері. Қарауылда Жолдыбай деген жақсы батыр болды. Ол мына біздің 

Ашамайлы Керейдің Кӛшебе елінен шыққан Шақшақ бидің он жеті кӛкжал 

ҧлдарымен дос болды, менің ағам Есенкелді де солармен жорықтас жолдас 

болды. Бҧлар сауда да жасайтын еді. Олар Астрахан шаһарына керуенмен 

барып, сауда жасап жҥріп, жәрмеңкеден елге беттегенде, сол маңда тҥнеген 

кӛрінеді. Таңертең тҧрып, Шақшақ балалары, керуеншілері беті-қолдарын 

жуып, шай қайнатып, дастарханға айнала отырып, шай іше бастағанда, 

арқандаулы тҧрған аттарының арқандарын қиып жіберіп қалмақ 

қарақшылары сайгҥліктерді қуып айдап кетеді. Бҧлар аттарды арбалардан 

алыстау жерге шӛп оттасын деп арқандап қойған екен, ӛздеріне бҧрын ешкім 

батып, соқтығып кӛрмегендіктен, жайбарақат отырса керек. Сол аттардың 

ішінде Шақшақ бидің ҧлы Ӛстемір батырдың екі бәйге боз атының бірі бар 

екен. Бҧлар да осал кісілер емес қой, нарларға, атандарға мініп қуады. Ақыры 

ӛкшелеп қуып жетуге айналған соң, жаулар боз ат пен қара жорға аттан 

басқасын қалдырып, қашып қҧтылыпты. Боз ат пен қара жорға атқа екі жау 

мініп, босаңсыған екі атты тастап қашады. Біздің керейлерге жеткізбей, ӛз 

елдеріне дҧшпандар таяп қалады. Жауынгерлер аз болған соң, Ӛстемір батыр 
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жауларды еліне дейін қууға бата алмай, кейін қайтады. Соған кектенген 

Шақшақ балалары елден жасақ жинап алып, сол жылдың ӛзінде де, одан 

кейін де Еділдің арғы бетіндегі қалмақты бірнеше рет барып шапты. Шапқан 

сайын олжалы болып қайтып жҥрді. Соңғы рет қалмақты шапқанда, біздің 

керейлер баяғы боз арғымақ пен қара жорға атты тауып алып, кӛп олжамен 

оралды, бір сҧлу қыз әкелді. Сол қызды Сексен хажы Шақшақҧлы Қарауыл 

Жолдыбай батырға сыйға тартты. Соған разы болған Жолдыбай басқа олжа 

алмай, керейлерге алғыс айтып, бҧрынғыша разы боп аттанды. Дҥние-малдан 

ӛзіне тиген ҥлесін алмай, Керейлерге қалдырған соң, бҧлар Жолдыбайды 

тоқтатып, тҧтқынға тҥскен орыс қызын тағы берді. Сӛйтіп, екі қызды 

Жолдыбай ауылына алып кетті. Жолдыбай батырдың Байқадам деген жаңа 

пері атанып жҥрген жауынгер бозбаласы бар еді. Байқадам жаңағы екі бой 

жеткен қызды да Есіләм дініне кіргізіп, мҧсылманға айналдырып, ӛзіне әйел 

етіп алмақшы болып, әкесінен рҧқсат сҧрайды. Әкесі оған атастырып, қалың 

малын тӛлеп қойған қалыңдығыңды алып келіп, той ӛткен соң, әлгі қызды 

алуға рҧқсат ететінін айтады. Байқадамға Жолдыбай батыр ӛздерінің Бес 

Мейрам Арғынына жататын Қозған Арғынның Атбасар
 
жерінде мекендейтін 

бір атасынан шыққан Асат, Сҥтемген деген ағайынды екі батырдың Манат 

есімді бойжетіп отырған қарындасын атастырған екен. Байқадам ҧрын 

барады. Сонда қайынағаларымен шайқасып қалып, қаза табады. Байқадам 

қайын жҧртында қалыңдығы Манатпен жолыға алмай қаза тапқан тҥні 

Қарауыл Жолдыбай батырдың ауылын Қасым сҧлтан жасақ ертіп барып 

шауып, мал-мҥлкін, әлгі Керейлер сыйға тартқан бой жеткен орыс қызы мен 

қалмақ қызын – бәрін олжалап ӛз ауылына алып қайтады. Соның артынан бір 

жҧмадан кейін Қасым сҧлтан ӛз нӛкерлерін ертіп барып, қырық жетісін 

қырқа матап беріп, Асат, Сҥтемген батырлардың қарындасы Манатты 

әйелдікке алып келеді. Манатты Қасым некелеп, тӛртінші әйелі етіп алды. Ол 

екі қабат қалмақ қызын некесіз әйелім деп есептеді, жҥкті орыс қызын Қасым 

бір тӛлеңгітіне қосты, одан туған перзенттің ҧл екенін де, қыз екенін де 

білмеймін. Жолдыбай батыр ҥйіне әкелген бір қалмақ, бір орыс қызымен 

Байқадам жақындасып қойып, содан екі қыз да жҥкті болыпты. Қасым 

некесіз әйел санаған жҥкті қалмақ қызы жас босанып, ҧл тапты. Оның есімін 

бір тӛлеңгіт Ҥсен қойыпты. Ҥсенді тӛрелердің Қасым ҧлдарының санатына 

қоспау себебі – осы. Қасым Ҥсеннің шешесін кҥң есебінде ҧстады. 

Қасымның Манат деген әйелінен Алтыншаш, Кенжебике деген екі қыз туды. 

Алтыншашты біздің керей Итіке батыр Жандосҧлы ӛзінің кіші баласы 

Қошқарбайға атастырды. Қошқарбай батыр Итікеҧлы Кенесары-

Наурызбаймен бірге Қырғыз манапарының қолынан қаза тауыпты. 

Алтыншаш кӛшіп келген. Қош қарағайда тҧрады. Мына апа-жездесі Еменәлі 

мен Бопанға да, осы ҥйге де келіп, қонақ боп қайтып жҥреді. Кенжебикені 

Бидалы Уақ Мақаш қажы Қасаболатҧлы ӛзінің Қожық деген баласына 

атастырып әперді. Саржанның қызы Қарашашты Нҧралы керей Ақсары, 

Шарыш мырзалар кіші інісі Кеген мергенге атастырған. Кеген де Кенесары-

Наурызбаймен бірге Қырғыз манаптарының қолынан қаза тауыпты. Қарашаш 

та жау қолына тҧтқынға тҥсіпті. Кенесарының Қырғызбен соғысын 
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Кенесарыға тӛлеңгіт болып жҥріп, қырғыздың шабындыда қолға тҥскен 

қыздарын әйелдікке алған, Есіләм дінін қабылдап, мҧсылман болған осы 

жақтың екі орысынан естідік. Ол екі орысқа кешірім қағазын менің жездем 

Табей Барлыбайҧлы әперді. Мҧсылман болған сол Аманжол (орысша аты - 

Мануил), Мәткерім (орысша аты - Дмитрий) деген орыстарға осы арадағы 

орыс атаулы тҥгел қарсы. Сондықтан ол екі азамат қазақтарға паналап, жан 

сақтап жҥр. Олар да орта жасқа келіп қалды.
 

Шоң мырза: 

- Кенесары қҧдаңызды әуелде ҧлықтарға білдірмей, қолдағаныңыз рас 

па? 

Есеней қазы: 

- Ол – шындық сӛз. 

Шоң мырза: 

- Батыр аға, солай қолдай тҧра, кейін сізді Кенесарыға қарсы болған 

деседі. Ол қалай? 

Есеней қазы: 

- Әуелде дос, қҧда Кенесары сҧлтанға қарсы болған себебім халыққа аян 

іс еді. Оны естіген де боларсың? 

Шоң мырза: 

- Естіген жоқпын. Аға, әуелі сҧрайтыным былай: Кенесарының патшаға 

қарсы шығуы, майдан ашуы дҧрыс па, әлде бҧрыс па? 

Есеней қазы: 

- Кенесарының патшаға қарсы аттан салуы дҧрыс! Себебі, жҧртымыздың 

келешегі ҥшін кәпірлерге қарсы кҥресу әбден керек болатын. 

Шоң мырза: 

- Сардар аға, сіздің Кенесарыға әуелде ақыл айтқан деседі. Сол айтқан 

пайдалы насихатыңызды естиік. Ренжімесеңіз, бізге айтып бергеніңіз жӛн 

болар еді. 

Есеней қазы: 

- Балам, мен ақылды да, данышпан да кісі емеспін. Тек қатардағы 

бектердің бірімін. Бірақ ӛзіміздің мҧсылмандардың болашағын ойлап, 

Кенесары қҧдама пайдалы да, жанды да кеңес айтқаным рас! Ол кеңес 

сіздерге ҧнауы да, ҧнамауы да мҥмкін. Сонда да айтып кӛрейін. 

Біріншіден, Кенесарыға Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл елдерінің жерінен 

майдан ашуға болмайтынын айттым. Ӛйткені, бҧл Тӛрт момын жҧртының 

Марал ишан бастаған соғысы (ғазауат) 1821 жылдың қазан айының аяғында 

ғана тоқталды. Мен ол соғысқа он жеті жасымнан бастап, ҥзіліссіз қатыстым. 

Біз соғыс кезінде намазды жҥріп келіп жатып оқыдық. Толыбай сыншының 

ӛсиетін орындадық. Бірақ зеңбірегі кӛп орыстардан ҧтылдық. 

Егер Кенесары жерімізден майдан ашса, еліміз қырылып кететін болды. 

Екіншіден, ешбір қазақ ауылын тіпті басқа да мҧсылмандардың ауылдарын 

шаппау керектігін есіне салдым. Саржанды да осы жайларды айтып, алдын 

ала  сақтандырдым. Саржанға да, одан кейін Кенесарыға да Алтай тауына 

бекіну керектігін, сол жерден әрбір жаққа жорыққа әскер аттандыру, Алтай, 

Шәуешекке ауып кеткен біздің Керей-Уақтарды кәпірлер кӛбеймей тҧрғанда, 
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кейін қайта кӛшіріп алу қажеттігін, оларды Алтай тауының терістігінен 

баста, Ҥшбҧлаққа (Ҥшбҧлақ – Омбы облысы мен Новосибирский облысының  

шекарасындағы қоныстың ескі атауы) дейінгі аралыққа қоныстандыру 

керектігін және ғазауатқа Сібір Татарларын қатыстыруды, ел ішінде 

насихатты кҥшейту ҥшін жҧртты қорқытпай, мҥрдтерді әр руларға жіберіп, 

салауат айтқызып, халықты кәпірлерге қарсы жҧмылдыруды айттым! Бірақ 

мен одан қазақтың кең сахарасын қызғанған жоқпын. Ол Орта жҥздің би мен 

бектерін Сарыарқаны қызғанушылар ретінде ҧғынды. Патшаға қызмет етсек 

те, Кенесарыға бҥйрегіміз бҧрып тҧрды. Тҧрлыбек, Табей, Шоңке, Сексен 

хажы да Қасым ҧлдары да осы жағын баса айтты. Біз қоныстардан 

айырылатынымызды да, аға сҧлтандық, заседательдік, рубасылық (ру 

старшиналығы) биліктерді мәңгілік болмайтынын, қазақтың билері мен 

бектерінен ел басшылығы кететінін ерте білдік. Осы мәселелерді Кенесарыға 

ашық айттық. Алайда, ол біздің мақсҧтымызды басқаша ҧғынды. Шалабай 

Естектерін, Сібір Татарларын Кенесарының кәпірлерге қарсы бастаған 

соғысына қатысыруға ӛзіміз де кӛмектесетін едік. Алайда, Қасым ҧлдары 

бізді ӛз мақсҧттарына пайдалана алмады. Кенесарының жіберген қателігінің 

бірі осы еді. Сонымен бірге Қытайлар басып алған (1805 жылы) Алтай 

тауының бір бӛлігі мен Шәуешек маңына қоныстанған (1805-1835 жылдар 

аралығында Қҧлынды даласынан ауа кӛшіп барған) Он екі ата Абақ керей 

мен оларға ілесе кӛшкен Ашамайлы Керейдің Қарасары, Жәдік, Жастабан, 

Қарақас, Шимойын руларын, Уақтарды Барнауылдың солтҥстігіне кӛшіріп 

алып, Омбыға дейінгі аралыққа қайта қоныстандырғанда, сол елдеріміздің 

жігіттері Кенесарының дайын әскері еді ғой. Оның екінші бір жіберген 

қателігі – сол елдерді қайта кӛшіріп алмағандығы! Омбы, Тҥмен, Қорған, 

Екатеринбург, Челябі, Тобыл, Томск қамалдарына жиі-жиі шабуылдар 

жасалғанда, Ресей патшасы Кенесарымен санасуға  мәжбҥр болатын еді. 

Ӛйткені, ол жылдары Қаптауы мҧсылмандары да Ресейге қарсы соғысқан еді. 

Қасым ҧлдарына қарсы орыс әскерін де бастап шыққан жоқпыз. Орта 

жҥзден Кенесарыға қарсы орыс жасағына ілесіп, қарсы шыққандар: Ақмола 

маңында тҧратын Қоңырқҧлжа Қҧдаймендеҧлы, Аягӛз тӛңірегінде тҧратын 

Барақ Салтыбай ҧлы ғана еді. Қасым ҧлдарына болсын, басқа да кәпірге 

қарсы соғысқан қазақ батырларына болсын, кӛбінесе, қарсы шыққан, орыс 

әскеріне кӛп ілескен Кіші жҥз ханы Әбілхайырдың тҧқымдары болатын. 

Кәпірлер татарларға, башқҧрттарға жасаған қиянаттарын Керей-Уақтарға 

жасап, шҧрайлы жерлердің кӛпшілігін тартып алды. Тіпті реті келсе, 

шоқындыру, балалар саудасын жҥргізу әрекеттеріне де кӛшкілері келді. 

Әуелі Шақшақ би Кӛшекҧлы, одан соң Арал Қҧрбанҧлы, кейін Марал 

Қҧрбанҧлы бастаған Батыс Сібірдегі мҧсылмандардың наразылықтары, 

қарулы қарсылықтары кәпірлердің шоқындыру, балалар саудасын жҥргізу 

әрекеттерін болдырмай тастады. 

Егер Кенесары біздің ақылымызды тыңдап, оны іс жҥзінде жҥргізе 

бергенде, оның кәпірлерге қарсы бастаған әрі діни, әрі ел намысы ҥшін 

соғысы осы кезге дейін созылатыны да анық еді. Онда Орыс патшасы 

қазақтың бірталай жерін босатып та беретін еді, аға сҧлтандық билікті де жоя 
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алмайтын еді. Оның ҥстіне, орыстар Кенесарымен толық санасатын еді. 

Алтай тауына орналасқанда, инше Алла, Кенесарыны жау да, жҧт та 

алмайтын еді. Алтай ӛңірі кҥнкӛріске де қолайлы жер ғой.  Аң мен қҧстың 

неше тҥрі сонда бар. Сулы, нулы, таулы аймақ. Онда кен бар. Кенесарыға 

орыстар ашқан сол кен орнын басып алып, онда кәсіп етіп жҥрген кәпірлерді 

сҥннетке отырғызып, Есіләм дініне енгізу керек еді. Солармен бірге қазақ, 

татар жігіттеріне де кәсіп еткізіп, кенді қазақ, иісі мҧсылман пайдаланатын 

ету керек еді.  

Кенесарыға да, оған дейін Саржанға да елден саяқ ат, атан, нар, тоң, 

шекпен, астық жинап бергенбіз. Кенесары кез келген қазақ ауылдарын 

орысқа сатылдың деп жала жауып, жазықсыз шаба берген соң, одан қол 

ҥздік, жҧрттың бәрі Қасым ҧлдарын жек кӛрді. Шындығында Кенесары – 

Наурызбайдың және оған ерген батырлардың орысқа сатылдың деп орынсыз 

жазғырған ауылдарының адамдары, біріншіден, сатқын емес еді. Екіншіден, 

олар орыстың тілін де білмейтін болатын. Ҥшіншіден, олар орыстың атын 

естісе, тӛбе шашы тік тҧратын, кәпірлерден жандары тҥршігетін еді. 

Тӛртіншіден, олар ерке балаларын «Орыс келе жатыр, орыс алып кетеді» деп, 

қорқытатын адамдар еді. Ар жағын енді ӛзің де тҥсіне берерсің. 

Шоң мырза: 

- Сардар аға, бәрі белгілі болды. Бір мәлімсіз жайт-сол! Ӛзініңздің 

Кенесарыға қарсы болу себебіңіз айтылмай қалды. Соны айтсаңыз, дҧрыс 

болар еді. Соны естігіміз келеді. 

Есеней қазы: 

- Кенесары қҧдама қарсы болайын деген жоқ едім. Бірақ оған халық ҥшін 

қарсы болдым. Іші боқ, сырты тҥк жылқы, тҥйені Кенесары ауылдарды 

шаппай-ақ  елден тарту-таралғы, сыйлық ретінде-ақ алатын еді ғой. Туған 

халқымен шабысатын реті де жоқ еді. 

Осы ӛмірімде қырық тоғыз рет жаудан ел жылқысы мен тҥйесін 

айырдым. Сол айырып алған жылқы мен тҥйенің бірталайын Кенесары 

жасағынан қайтарып алып едім. Менің Кенесарыға қарсы болғаным – Керей-

Уақ, Атығай-Қарауыл руларының жылқы, тҥйелерін оның жасағынан 

айырғаным еді. 

Кенесары жасағы ҥшін бай-жарлы бәрібір болды. Олар байлардың 

жылқы-тҥйесіне қоса солардың маңдарындағы ауылдардың жылқы-тҥйелерін 

айдап кетіп жҥрді. Қасым ҧлдары әскері тартып әкеткен жылқы-тҥйелердің 

ішінде әлді шаруаның да, орта шаруаның да, жарлынының да, баласыз шал-

кемпір де, жетім-жесірдің де, кемтардың да малдары кетті. Халық зар қағып 

жылады. 

Кенесары ӛзіне саяқ аттар мен атан-нарларын берген Бидалы Уақ Қожық 

мырзаны екі рет шапты. Оның жылқы-тҥйелерін, Алтыбас Қыпшақ Балғожа 

би, Жанғожа Жаңбыршы ҧлдарының жылқы-тҥйелерін Кіші Арғынның Таз 

атасынан шыққан атақты Шоқай би Балқанҧлы барып, Кенесарыдан алып 

қайтқан екен. Кенесары жасағы Уақ Маңтӛбет мырзаның ауылын шауып 

малын айдап кеткенде, оны Кӛшебе керей даңқты батыр Сегіз сері айырып 

алып қалып, иелеріне қайтарып берді. Кенесары ӛз  нағашысы Марал 
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ишанның Сыр бойынан Аманқарағайға (Аманқарағай орманы мен ондағы 

әулиекӛл – екеуі Марал ишанның әкесі Қҧрбан батырға қалмақтармен 

соғыста кӛрсеткен ерліктері ҥшін Қожаберген ордабасы – жыраудың 

сыйлыққа берген қоныстары. Сонымен қатар, Аманқарағай – Қызылжар 

аймағының батыс жақ шеткі бӛлігі. Осы кҥні Аманқарағай орманы Қостанай 

облысына қарайды) кӛшіп барған балалары: Алтай, Қалқай ишандардың 

ауылдарын әскер жіберіп шапқызып, жылқы,тҥйелерін айдатып алғызған 

екен. Оны Кӛшебе керей Тілен қазы Бағдатҧлы барып, Кенесарыдан 

қайтарып алып, Марал ишан балаларының ӛздеріне табыс етті. 

Нҧралы керей ақсары Шарыш мырзалардың, Атығай Зілғара, Шопан 

Байтоқа ҧлдары мырзалардың, Ноғай Қарауыл Кемел мырзаның, Жансары 

Уақ Жарылғамыс мырзаның, Бәйімбет Атығай Жалғыз батырдың жылқы-

тҥйелерін 1841 жылы  - сиыр жылы мамыр айының бас кезінде Кенесары 

әскері айдап кеткенде, солардан жылқы-тҥйелерді Кӛшебе керей Қуаныш 

батыр Баһрамҧлы, Сазанбай батыр Маманайҧлы ҥшеуіміз қол бастап барып 

айырып, ӛз иелеріне табыс еттік. Осыдан кейін ҥш ай ӛткен соң, сол 1841 

жылы қыркҥйек айының басында ел жайлаудан келген соң, Кенесарының 

елшілері келіп, бізбен бітім жасады.Елшілікке Кенесарының інілері: 

Қҧдайменде, Әбілғазы, Орта жҥз Арғыннан оған ілескен Ағыбай, Әлке, 

Базар, Жанайдар, Жәуке батырлары келді. Қҧранды кӛкіректеріне ҧстап, олар 

бізбен соғыспасқа серт етті. Сонан кейін қайта тату боп кеттік.  

Біз Кенесары әскері жеріміз арқылы ӛтіп, орыс патшасы бекіністеріне 

шабуыл жасағанда, оларға еш уақытта кедергі жасаған жоқпыз. Стап 

(Пресногорьковка), Островка (Жаңа қала), Михайловка, Кіпитан (Преснов), 

Дубровной, Саржан (Сенжарка), Становой, Мәуліт, Қызылжар бекіністеріне 

Кенесары жасақтары шабуылдар жасағанда, біз кәпірлерге болысқан жоқпыз. 

Тек қана Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл жерлеріне Кенесарының әскер 

топтастырып шоғырландыруына келіспедік. Себебі, екі оттың, екі жақтан 

жауған оқтың ортасында қалатын болдық.  

Ресей патшасының жерге тоймас шенеуніктері қайғылы белдеуді мықтап 

орнықтыру ҥшін, 1822 жылдан бастап, 1835 жылдың кҥзіне дейін Қорған мен 

Шатыра (Шадринск орналасқан қоныс) жақ беттегі қазақ ауылдарының 

бірталайын бірте-бірте әскер кҥшімен кӛшіріп, жҧртымызды сирете бастады. 

Сол кӛшкен Балта, Сыйбан керей ауылдарының біразы Кӛкшетау ӛңіріндегі 

Мәтеннің қарағайын ертеден мекендеп отырған Керейлерге кӛшті. 

1826 жылы – ит жылы Бағылан (Бағылан 1734 жылы сол кезеңдегі қазақ 

халқының ауыр жағдайын пайдалана отырып, Ресей отаршыларының сауда 

пункті ретінде орналастырған Звериноголовка бекінісінің қазақша аты. Ол 

Тобыл ӛзенінің жарқабағындағы Керей Бағылан бидің арғы бабасы 

Ашамайлымен қатар. Бағылан (Звериноголовка) Қорған облысының 

Половинка (Ақсиыр) ауданына қарайды) мен Қызылжар аралығында хутор 

ретінде казак орыс ауылдары қаптай қоныстанды. Әуелде бҧл аралықта Стап 

пен Становой ғана бар еді. Ол ауылдар әуелде жиырма ҥйден болса, 1840 

жылы – тышқан жылы әр қайсысының саны  
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жҥз ҥйге дейін кӛбейіп, казак орыс станциясы деген атпен жаулап 

алушылардың бекіністеріне айналып, қайғылы білдеуді қҧрап жіберді. 

1734-1752-1772 жылдар аралығында Бағыланнан бастап қазақтың шеткі 

жерлерін татар жерлеріне қоса ішіне алып, Қызылжарға дейін жарты шеңбер  

жасай алғашқы жҥргізілген қайғылы белдеудің бойындағы хутор атаулыны 

бекініске айналдыра бастаған кезінде 1773 жылы – жылан жылы жазда Ресей 

патшасы әскерлеріне қарсы Шақшақ би бастаған Батыс Сібір 

мҧсылмандарының қарулы аттаныстары басталып, Сартай бастаған 

қаруланған жасақ оларды тҥгел қҧртып, алғашқы қайғылы белдеу жойылып 

кетіпті. Әрине, Ресей патшасы қазақ-қалмақ соғысын пайдаланып, қайғылы 

белдеуді жҥргізген ғой. 

Қазақтың жерін ӛздерінің жері деп кӛрсету ҥшін, орыс ҧлықтары 1826 

жылы жазда жҥргізген қайғылы белдеудің бойына қоныстана бастаған 

хуторларды алғашқы жойылып кеткен қайғылы белдеудің бойындағы 

хуторлардың аттарымен атауды дағдыға айналдыруда. 

Кәпірлер ӛздерінің мҧсылмандардан жеңілген кездерін қағазға тҥсірмей, 

тек жеңген уақытын ғана хатқа тіркейтін  сияқты. Қазақ жерлерін ӛзінікі ету 

ҥшін бос жатқан жерге келіп қоныстандық деуден  немесе қалмақтан 

жеңілген қазақтар біздің қолтығымызға кеп паналады деуден Ресей патшасы 

кінәздері мен ҧлықтары тайынатын емес кӛрінеді. Соны хатқа тҥсіруге әрекет 

жасап жҥргенін Батыс Сібір шекаралық комиссия бастығының бірінші 

кеңесшісі Кӛшебе керей Байдалы мырза айтты. Мендей емес Байдалы 

орысша хатқа жҥйрік кісі. Оның сондай жазбаны кӛзі шалыпты. 

1826 жылы жаздан бастап, қайғылы  белдеудің жҥргізілетінін кӛрген соң, 

соның келер жылында – 1827 жылы – доңыз жылы жаздың басында Ресей 

патшасының келісімінсіз кезінде Батыс Сібір мҧсылмандары аталатын 

Шалабай естектері, қазақтар, татарлар ӛздері кӛсем, Бас мҥфти сайлаған 

қолбасы-батыр Марал ишан Қҧрбанҧлы (Марал ишан Қҧрбанҧлы ӛз тҧсында 

ӛте кӛреген, алдағыны дҧрыс болжайтын, айтқаны тура келетін білімпаз, 

аруақты, қасиетті, ҥлкен емші, халықты соңына ерте алатын зор қабілетті 

кемеңгер адам болған екен. Оның қасиетті кісі екені іс жҥзінде дәлелденген): 

«Кәпір жайлаған жерде тҧрмаймын»,-деп, Есілдің саласы – Есет ӛзені (Есет 

ӛзенінің атауы басқа болса керек. Есіл ӛзенінің бҧл саласы 1745 жылдан 

бастап Кӛшебе керей Есет баһадҧр Қожаберген жырау ҧлының (1688-

1772жж) атымен аталған. Ӛйткені, Есет сардар 1745-1771 жылдары Сібір 

татарларына қазы болып, ел басқарғанда, ӛз есімімен аталатын осы Есілдің  

саласының бойындағы тоғайларды иемденіп сонда қыстаған. Есет ӛзені – 

Тҥмен облысындағы ағын су) бойындағы қонысынан ауа кӛшіп, Сыр бойына 

барды. Марал ишанға ӛз елі – Нҧрымбет керейден азғана ҥй еріп және Балта, 

Сыйбан, Кӛшебе, Кҥрсары керейлерден аздаған шаңырақтар ілесіп кетті. 

Сӛйтіп, ҧстазым – Марал ишан Сыр бойына тҧрақтап қалды. Ақыры ол сонда 

ауырып қайтыс болды. Марал қайтыс болған соң, оның асы ӛткен соң, 

Қҧрбан ҧлы ишанның кҥмбезінің маңында бір ауыл ғана керей қалып, 

басқалары ӛздерінен бҧрын кӛшіп барып, Аманқарағайға қоныстанған Алтай, 

Қалқай Маралҧлы ишандардың маңдарына кӛшіп барыпты. 
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Қоныстардың тарылуы Керей байларының сандарының азаюына әкеп 

соқты. Жер-суынан айырылған Керейдің ірі шонжарлары малын азайтып 

орташа байға, орташа бай әлді шаруаға, әлді шаруа орта шаруаға, орта шаруа 

кедей шаруаға, кедей шаруаның бірталайы малайға, жалшыға енді бірталайы 

ӛмірден тҥңіліп, орыс кӛпестерінің керуендерін тонайтын қарақшыларға 

айналып кетті. Сӛйтіп, халқымыз ата мекенінен айырылып жан-жаққа босып 

кетті. 

Ӛзіміз де жылқы санын оң мыңға, тҥйе саның бес мыңға тҥсіріп азайтып 

едік. Ӛткен жылы сырқаттана бастаған соң, ӛзіміздің Қызылжар аймағындағы 

Ашамайлы керейдің жарлыларын, жетім-жесірлерін, кемтарлары мен 

мҥскіндерін жаршы жҧмсап шақырып алып, баталарын алып, ӛзім дҥниеден 

ӛткен соң, дҧғаларынан қалдырмауларын ескертіп, жылқының да, тҥйенің де 

жартысынан кӛбін соларға ҥлестіріп жібердім. 

Мен сиыр мен қой-ешкі кӛп ӛсірген жоқпын. Жалпы біздің Тӛрт момын 

аталатын Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл елдерімізде сиыр, қой-ешкіні кӛп 

ӛсіру салт болған жоқ. 

Тҥйе ӛсімі аз мал болса да, оны мен жасымнан кӛп ӛсірдім. Ол-менің ата 

кәсіптерімнің бірі. Біздің бҧл Қызылжар ӛлкесінде тҥйе жейтін шӛптің 

барлық тҥрі ӛседі. Халқыма разымын. Қай ауылға қарасты сорлардың (тҧзды 

кӛлдердің) болсын тҥйе жоғына мен тҥйелерімді бӛліп-бӛліп қыстатып 

шығарып отырдым. Әрине, бәріне де
 
ақысын бердім.

 

Кенесары қҧда қайғылы белдеу бойындағы Ресей патшасы бекіністерін 

әскер жіберіп, шапқыза беруі керек еді. Киімдерін ӛзгертіп киіп, аттарын да 

ӛзгертіп мініп, беттерін перделеп, біздің жігіттер де солармен бірге 

бекіністерді шабуға қатысатын еді. Бірақ не керек, Кенесары қҧдам ӛз 

жҧртымен босқа соғысып кетті. Істі әуелі дҧрыс бастаса да, Қасым ҧлдары 

қҧдаларым аяқ жағын ӛздері бҥлдіріп алды. 

Алатауға бармау керек еді. Не Балқаш кӛлінің оңтҥстігін айналып, 

Аягӛзге жетпей, тіке Ҥржар арқылы Солтҥстікке бҧрылып, Тарбағатай тауы 

асулары арқылы Ертіске жетіп, одан салмен ӛзеннен ӛтіп, әрі қарай Алтайға 

асып кетулері керек еді. Ол арада Кенесары әскерін тоқтатарлықтай мықты 

орыс жасағы жоқ еді. 

Болмаса, Кенесары қҧдама кҥнгейге қарай із тастап, кілт бҧрылып, 

Баянауылдың терістік жағымен Ертіске жетіп, бірнеше салды дайындап, 

салмен ӛзеннен ӛтіп, әрі қарай Қҧлынды даласы арқылы Алтай тауының 

солтҥстігіне барып бекініп, бір жылдай дайындық жасап, Ресей патшасына 

қарсы кҥресті жалғастыра берулері керек еді. Қазақ ауылдарына соқтығуды 

пышақ кескендей тоқтатса, оның бҧрынғысын халқы да кешірер еді. Кенені 

ел қайта қолдар еді.  

Барнауыл мен Шот қаласының арасында ол кез тҥгіл қазір де орыс 

бекіністері жоқ. Шот қаласы (Славгород) мен Кереку арасында да осы кҥнде 

орыс ауылдары жӛнді жоқ. Біз айтқанды іске қайта асыру керек еді.  

Кенесары қазақ ауылдарын  шабамын деп, ӛзінің тірегінен айырылды. 

Ол қазақ жҧртына соқтықпағанда, Ресей патшасына қарсы қырық-елу жыл 
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соғысуға Қасым ҧлдарының толық мҥмкіншілігі бар еді. Ӛйткені, халық 

оларға былай  да кӛмектесетін еді. 

Кенесарының жасы ҧлғайса, оның соғысын інісі Наурызбай 

жалғастыратын еді, ол қартайса, Кенесарының баласы Сыздық әрі қарай 

соғысты жҥргізе беретін еді. Ашық дала мен жалаңаш аласа таулардан гӛрі 

аспанмен тілдескен шыңдарын қар басып, бҧлт ораған, әр биігінен қҧлай 

тарам-тарам бҧлақ аққан етегінен ҧшар басына дейін қарағай, шырша ӛскен 

Алтай тауы Қасым ҧлдары мен олардың әскерінің бекінуіне лайықты да 

керек қоныс болатын. Ӛз ішінде қырқысқан соғыс жҥріп жатқан Қытай да 

Кенесарыларға бірден  соқтыға алмайтын еді. Алтай, Шәуешектегі 

қазақтардың кӛшіп кеткеніне Қытай қуанбаса, ренжімейтін еді. 

Шоң мырза: 

- Ҧлық аға, Қасым мен оның ҧлдары туралы Сізден артық білетін адамды 

кездестірмедік. Сауалдарыма кең тҥрде жауап бергеніңізге мың да бір 

рахмет! 

Енді бір сауалым ӛзіңіз жайында. Сізді ел ата-анасынан он сегіз жасында 

қалды дейді. Бірақ билікке ерте араласып, ел билігі тізгінін жастай қолға 

алыпсыз. Сол дәрежеге қалай жеттіңіз? Соны білгіміз келеді. Ол туралы не 

дейсіз?  

Есеней қазы: 

- Балам, бҧл сауалың орынды болғанмен, бҧған жауап беру 

мақтаншылық сияқты кӛрінеді. Дегенмен шындықты айтқанның айыбы да 

болмас. Айтайын. 

Мен әулие-пайғамбар емеспін. Аяғым аспаннан жерге салбырап тҥскен 

де жан емеспін. Мені бабам – Ер Ақпанбеттің, атам – Сейіт бидің, әкем – 

Естемес мырзаның аруағын сыйлап, халқым қолдады, ел жақсылары билікке 

қолымды жеткізді. Әрине, әуелі мені Алла, аруақ, әулие - әнбие қолдады. 

Әйтпесе, мен сонша кім едім. Тек қатардағы балуан, молда, қатардағы 

жорықшы батыр ғана боп қалатын едім. Батаны Тіленші
9
 мен Киікбай

10
, 

Қолдас
11

 берді, бақытты Тоқсан
12

 мен Итіке
13 

берді, тақытты Шақшақ берді. 

Ар жағынан ӛзің ҧғына жатарсың! 

Шоң мырза: 

- Батыр аға, 1843 жылға дейін қандай қызмет атқардыңыз? Қандай 

лауазыммен ел басқардыңыз? 

Есеней қазы: 

- Балам, мен орысша оқыған адам емеспін. Оның ҥстіне, ол кезде де, 

біздің азамат кезімізде орыс оқуы мҧсылман жҧрты ҥшін салт болған жоқ. Ӛз 

туған жерім- Бескӛл Қызылжар шаһарына жеті-ақ шақырым болғандықтан, 

орысша сӛйлеуді бала кезімде ҥйрендім. Он жеті жасқа дейін дін оқуын 

оқыдым. Орысша хат танымаймын. 

Он жеті жасымда Марал ишанның кәпірлерден жер-суды қорғап қалу 

соғысына қатысып, мҧсылмандық парызымды ӛтеуге кірістім. Ауылдарды 

аралап, салауат айтып, халықты Отанды сақтау жолындағы, азаттық 

жолындағы кҥреске шақырдық. Отанның отын сӛндірмеуге тырыстық. Он 
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сегіз жасымда жҥзбасы болдым, жиырма жасымда мың басы – сардар 

болдым. 

Абылай хан заманында әкесі Кӛшек баһадҧрдың орнына Сібір 

қазақтарына аға шора боп 1768 жылы – тышқан жылы наурыз айында 

Шақшақ би сайланып, елу жыл ел басқарды. Ол кӛп шаруа тындырды. 

Шақшақ ата-бабаларының жолын қуып, шонжарларға бҧйрық беріп, бірнеше 

мешіт, медресе аштырған. Ол егін шаруашылығын, ӛнершілікті ӛркендетті.  

Шақшақтың ӛзі де, інілері де, балалары да халыққа жайлы болды. Есіләм 

дінін де ол бҧрынғы дәрежесіне кӛтеруге тырысты, ақыры дінді мықты 

ӛркендетті. 

1819 жылдың басында хандық та, шоралық та жойылатын болды. Сол 

шақта біздің Тӛрт момын елінің билері мен бектері, батырлары шора билігін 

сақтауға жанталасты. Сӛйтіп, олар маған аға шора болуды ҧсынды. Оның 

алдында сол 1819 жылы – қоян жылы наурыз айының ішінде Керейдің 

Тіленші, Тоқсан, Киікбай, Маманай билері, Итеке, Нашан, Марал, Қолдас, 

Сексен, Баһрам батырлары Шақшақ биге: «Сізде, ата-бабаларыңыз да 

армансыз ел басқардыңыздар. Енді бір жолға жҧрт тізгінін аға баласы – 

Сыйбан керейге берсек қайтеді. Ӛз ықыласыңызбен орныңызды сізге әрі бала 

есепті, әрі бӛле Есенейге берсеңіз екен. Ол – атақты Ақпанбет баһадҧрдың 

шӛбересі ғой!»,-деп, тілек қойыпты. Бірақ менің Сібір қазақтарына аға шора 

болуыма Еркенекті Уаққа жататын Баржақсы, Шайгӛз аталарының адамдары 

және сол санаттағы Бидалыдан
14

 шыққан Сҥйір
15

 батыр қарсы болыпты. Олар 

Бидалыдан шыққан Мақаш қажы Қасаболатҧлын сайламақшы екен. Оған 

Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл елдерінің билері мен бектері, батырлары 

келіспепті. 

1819 жылы – қоян жылы жаздың басында ел жайлауға шыққан кезде, 

Шақшақ  би ӛзінің билік орын маған беруге келісіп, ӛзі Қызылжар 

аймағының шорасы болды.  

Хан жайлауда (Керей жайлауында) Керейдің Тіленші, Киікбай, 

Жаңбыршы, Тоқсан, Маманай билері, Итіке, Қолдас, Сартай, Сексен, Баһрам 

батырлары, Марал ишан Белгібай, Ырсай, Сексен хажы, Шӛңке, Тҧрлыбек, 

Майемер, Табей, Қырғыз сынды бектері Уақтың Ермен биі, Атығайдың 

Маңдай
16

, Тоқтамыс, Қҧрымсы билері, Байтоқа, Қаратоқа мырзалары, 

Қарауылдың Бекболат биі, Жолдыбай батыры, Бӛгенбай шешені, Ӛмір сатан 

мырзалары, Қызылжар татарының Шарафидден, Самед мырзалары оң 

баталарын берген соң, мені боз іңгеннің сҥтіне шомылдырып, ҥстіме шымқай 

ақ киім кигізіп, халайық ақ киізге отырғызып кӛтеріп, Сібір қазақтарының аға 

шорасы сайлады. Ҥлкен той жасады, сол жиында жасы ҧлғайған Шақшақ би 

маған ақ батасын берді. Бірақ, Ресей патша ӛкіметінің ел жаулаушы  
9Тіленші – Орта жҥз Ашамайлы керейдің Кӛшебе руынан шыққан, Абылай хан тҧсынан ел билігіне араласқан қазы, әкесінің аты – 
Тоқбай. 
10Киікбай – Ашамайлы керейдің Еменәлі руының Таз атасынан шыққан би, әкесінің аты – Айтуған. Ол – Атығай Шал ақынның 

қҧрдасы, досы. Тіленшімен қатар шыққан, Киікбай Уәли хан тҧсындағы беделді, шешен кісі. Киікбай мен Шал ақын бала жігіт 
кездерінен ҥзеңгілес жолдас болыпты. 
11Қолдас – Ашамайлы керейдің Еменәлі руына жататын Ескене әулетінен шыққан батыр, әкесінің аты – Сандық. Есенейдің әкесі 

Естемес балуанмен ҥзеңгілес жолдас болған кісі. 
12Тоқсан – Еменәлі керейдің Алдай әулетінен шыққан Ҥш жҥзге есімі әйгілі би, әкесінің аты – Жабай батыр. Тоқсан – Естемеспен 

жолдас болған кісі. 
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13Итіке – Ашамайлы керейдің Балта елінен шыққан атақты батыр (1762-1831жж), әкесінің аты Жандос батыр. Жандос – Атығай Қҧлеке 

батырдың апасы – Кҥлімжанды алған жездесі. Итіке мен Қолдас Есенейді батырлыққа баулыпты, Есенейді ел билеуге Тіленші, 

Киікбай, Тоқсан, Маманай шешендер баулыған екен.  
14Бидалы Уаққа жататын елдер. 
15Сҥйір – Уәли ханға қызмет еткен батыр. Сҥйір 1765 жылы туып, 1842 жылы қайтыс болған кісі. Есеней ел билеген кезде Сҥйір орта 

жастан асқан адам болса керек. Сҥйірден ҧрпақ қалмапты. 
 

ҧлықтары мені шора деп танғысы келмеді. Олар мені Сібір қазақтарының 

және Қызылжар, Омбы, шаһарларында тҧратын татарлардың аға старшинасы 

ретінде ғана таныды. Қоныстарға тиісе қоймады, салықты да кӛбейте алған 

жоқ. 

1819 жылы – қоян жылы жазда Шортанды
17

 мен Кетрампор
18

 

аралығында, Шортанды мен Тҥмен шаһары аралығында, Торыайғыр мен 

Челябі аралығында жаңбыр болып, бҧл аймақтарда егін, шӛп жақсы шықты. 

Қазақ шекарасының кӛп жерінде жаңбыр жаумай, қуаңшылық болды. Торғай 

аймағындағы Қыпшақтардың бір тобы Сыр бойына ауып кетті..  

Тоболдағы Батыс Сібірі генерал-губернаторы қулыққа кӛшіп, бізді 

алдап-арбап ҧстағысы келді.  

Уәли хан сол 1819 жылы – қоян жылы қайтыс болды. Оның ҥлкен 

баласы Ғҧбайдолла хандықтың жойылуына қарсы болды. Ол ӛз әкесінің 

орнына Орта жҥзге хан болғысы келді. Ғҧбайдолланы Қасым сҧлтан мен 

оның балалары: Есенкелді, Саржан, Ағадай қолдады. Бірақ соғысқа олар 

қатыспады. 

Жандарал бізден соғысты тоқтатуды талап етті. Біз олардан жер-

суымызды қайтаруды талап еттік. Аманатқа бала беруді тоқтаттық. Әрине, 

біздің соғысымыз аса ҥлкен соғыс емес еді. Соғысты тоқтатсақ, шҧрайлы 

жерлердің бәрінен айыралатын болдық. Бҧл Батыс Сібір мҧсылмандарына 

анық мәселе болды. Салық тӛлемедік. 

Сырт елдер мені қарадан хан болды дейтін кӛрінеді. Шындығында 

қарадан хан болған жоқпын. Мен ҥш жыл шора болдым. 

1821 жылдың қараша айынан бастап, Ресей әскерімен қақтығысты 

тоқтаттық, тҧтқын алмастырдық, бітім болды. 1822 жылы – жылқы жылы 

Ресей патшасының Басуәзірі Сперанский келіп: «Сібір қазақтары аймағы 

Сібір қазақтары округі болып аталсын, сен соған аға сҧлтан боласың»,-деді. 

Бҧл сӛзді ол Омбыға Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл елдерінің басты кісілерін 

жинап алып: «Ресейге бағынышты болғанмен, ӛздеріңді ӛздерің 

басқарасың»,-деп, хабарлағаннан кейін айтты. Жҧртты шошытқысы келмеді-

ау деймін. Менің орынбасарларым тҥгел мҧсылмандардан болды. Біреуі ғана 

татар мырзасы болды, ал, қалған ҥшеуі қазақ бектері болды. Біз 1822-1824 

жылдары аға сҧлтан билігінің іс жҥзінде атқарылатынын (тәжірибемен) 

айқындап бердік. Сол-ақ екен 1824 жылы Сібір қазақтары округі Қҧсмҧрын, 

Кӛкшетау дуандары болып, екіге бӛлінді. Мен аға сҧлтан болғанн жоқпын. 

«Қҧсмҧрын дуанына аға сҧлтан боласың»,-деп, ӛзімді ҥміттендіріп қойды. 

Қҧсмҧрын дуаны ашылмады. Мен Қызылжар аймағындағы Ашамайлы 

керейдің (ӛз елімнің) аға старшинасы (рубасысы) болып, 1824-1834 жылдар  
16Маңдай – Атығайдың Бағыс руынан шыққан ірі би, оның әкесінің аты – Жанҧзақ. Маңдайдың ӛзі де, ағасы – Тоқтамыс та Сібір 

қазақтары шорасы Шақшақ бидің оң қолдары болған екен. Маңдай да, Тоқтамыс та 1824 жылдан бастап Кӛкшетау дуанында аға 
сҧлтанға кезекпен ауысып орынбасар (заседатель) болыпты, екеуі де патша ӛкіметінен қҧрметті қазақ атағын алған екен. Бҧл Маңдайды 

Атығайдың Қҧдайберді руының Тілеп атасынан шыққан Маңдай батырмен шатастырмау керек. 
17Шортанды – Ақмола қаласының солтҥстігіндегі темір жол станциясы. 
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18Кетрампор – Екатеринбург – Свердловск қаласы. 

аралығында ел басқардым. 1833 жылы Ресей патшасы Петербургке шақырып 

алып, 1822-1824 жылдарғы еңбегімді бағалап, Анна лентасын қадаған алтын 

медаль берді және грамотамен бекітіп, қҧрметті қазақ атағын берді. 1834-

1852 жылдар аралығында қазы болдым. Жалпы 1843 жылдан бергі қызметім 

ӛзіңе белгілі ғой. Оны айтудың керегі де жоқ. 

Дуан ашу Ресей патшасына оңайға тҥскен жоқ. 1824 жылы Сарыарқаның 

орталық аймағынан Қарқаралы округі ашылды. Қалған дуандар бірте-бірте 

ашылды. Ресей патшасының Бас уәзірі Сперанский Орта жҥзді он дуанға 

бӛліп, билемек болған екен. Оныншы дуан ашылғанмен, тоғыз дуан ашылып 

жҧмыс істеді. Оныншы дуан бертінде Жетісу ӛңірінде қҧрылды. Сол бізге 

қарады. Ол 1854 жылға дейін Қоқан хандығына қарап  келген ӛлке еді.   

Абылай хан қайтыс боларынан бір жыл бҧрын Ҧлы жҥз бен Орта жҥзге 

ортақ ӛзін аға хан сайлатып, Уәлі деген баласын біздің Орта жҥзге, Әділ 

деген баласын Ҧлы жҥзге хан сайлатыпты. 

Абылай ханның Жанайдан кейінгі тәуір баласы Әділ болса керек. Бірақ 

сол Әділдің жасы ҧлғайғанын пайдаланып, кейін Қоқан ханы Ҧлы жҥзді, 

Жетісудағы Матай, Садыр, Наймандар, Ҧлы жҥздің Албан, Суан, Сарыҥйсін, 

Шапырашты, Жалайыр рулары қарап, Ресейдің қоластына кірді. Матай, 

Садыр, Жалайыр Ресейге қарадық дегенмен, оларға 1854 жылға дейін Ресей 

қҧрығы тҥскен жоқ. Әрине, тоғыз дуан
19

 Батыс Сібір жандаралына бағынды. 

Жандаралдар Бас уәзірге бағынды. Міне, енді сол дуандар таратылып, қазақ 

билігі ҧсақталып, мың ҥйдің басшысы болыстық қызмет қана қазаққа 

бҧйырады. 

Кенесары-Наурызбай бастаған кҥрес Ресей патшасына қарсы 

бағытталған халық соғысына айналғанда, біздің мҧсылмандар сорлы 

болмайтын еді. 

Аға сҧлтандықтың орнын уезд басуы, дуан басының орнына ояз бастығы 

– орыс шенеунігі тҧруы, рубасылардың (аға старшинаның) қызметі жойылуы, 

оның қызметін бірнеше ҧсақ болыстық билеушілер атқарулары, рудың 

әрқайсысының бірнеше болысқа бӛлінуі біздің қазақ жҧртының Ресей 

патшасының торына тҥсіп, мықты бҧғауға тап болғандығының айғағы 

екендігін әлеумет әлі ҧғына қойған жоқ. Ресей патшасының, Қытай 

патшасының, Қоқан ханының бҧғауларына тҥспеген қазақ қалмады ғой. 

Аға сҧлтандық биліктің ӛзі де ӛлмешінің кҥні болатын. Ӛйткені, онда да 

қазақ орыс патшасына бағынды ғой. Қайсымыз болайық жандаралдың 

аузына қарадық. Оны ӛзің де білесің. 

Шоң мырза: 

- Батыр аға, ел сізді Қазан, Ҥргеніш шаһарларындағы медереселерде 

оқып, діни білім алған ғҧлама дейді. Біреулер Ҥпіде оқыды дейді. Қазанда 

оқысаңыз білесіз ғой. Қазанда татарша баспахана қай жылы ашылды? Қҧран 

Қазан баспасынан әуелі қай жылы басылып шықты? Соны білгіміз келеді? 
Тоғыз дуан деп 1824-1844 жылдары Орта жҥз жерінде ашылған Кӛкшетау, Қарқаралы, Ақмола, Атбасар, Аманқарағай, Баянауыл, 
Ҥшбҧлақ, Аягӛз, Кӛкпекті дуандарын айтады. 
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Есеней қазы: 

- Балам-ай, сауалың да кӛп болып кетті. Қартайған кісінің кӛп сӛйлегені 

де лайық емес. Оның ҥстіне мен білімпаз кісі емеспін. Сонда да айтайын. 

Қазан шаһарында ертеде баспахана болмаған кӛрінеді. Қазандағы 

молдалардың кӛпшілігі Ҥргеніш, Самарқанд, Бҧқара шаһарларындағы 

медереселерді оқып бітіргендер, ал, азшылығы Есіләмпол (Стамбол), 

Табыраз шаһарларындағы медрееселерде оқып, соларды тәмамдап 

шыққандар еді. Медреселер мен мешіттерді Қазандағы татар бектері, билері, 

ғҧламалары ӛз беттерінше ашқан екен. Кейін оларға Ресей патшасы 

рҧқсатсыз медресе, мешіт ашуға тыйым салды. Қазір бізде де солай. Мен 

Ғазим деген татар бегінің ашқан медересісінде оқыдым. Соны тәмам еткен 

кезде Ғазим Хиуа хандығына бір топ татар шонжарын бастап кӛшіп, 

Ҥргенішке барып, сонда ҥй сатып алды, медресе, мешіт ашты. Қазандағы 

мешіті мен медересесін Ядгир деген немере інісіне беріп кетті. 

Ғазим де, оған ерген татар мырзалары да біздің Қызылжар, Кӛкшетау 

аймақтарындағы Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл елдерінің игі жақсыларымен 

кӛп жылдан бері дос адамдар екен. Себебі, олар сауда-саттықпен айналысып, 

Қызылжар, Омбы, Қорған, Тҥмен шаһарларына керуенмен келіп, сондағы 

базарларда сауда жасаумен бірге қазақ ауылдарына барып, кездеме, қант, 

шай, ӛрік мейіз, айна, тарақ, қағаз, қалам-сия, дәуіт сатып, мол жинап әкетіп 

жҥрген. Сондағы олардың сҥйенетіндері ел басшылары болыпты. Әрине 

татар саудагерлері қазақтың билері мен бектеріне, батырларына, имамдарына 

тарту-таралғылар берген. Тіпті қазақ шонжарларының балаларына қыздарын 

да ҧзатқан ғой. 

Ғазиммен, оның інісі Ядигермен менің әкем Естемес балуан да дос 

болған. Ғазим Ҥргенішке барып, Хиуа ханына қызмет етті. Ол Қазақтармен, 

Қарақалпақтармен дос болды.  Ғазимнің нӛкерлері де қазақтарға жағымды 

болды. Мен тағы да Ғазимнің ҥйінде тҧрып, ол ашқан медереседе оқып, соны 

тәмам еттім. 

Қазандағы медересеге дейін ӛзіміздің Қызылжардағы 1767 жылы 

Кӛшебе керей Шақшақ батыр Кӛшекҧлы (1740-1837жж) ашқан ескі медересе 

оқып, соны тамадаған болатынмын. Асқан ғҧлама – молдамын деп ӛзімді-

ӛзім мақтай алмаймын. Шариғат жолымен билік айтқаным рас. Бҧйрықтарға 

хадим әрпімен қол қойып отырдым. Ал, орысша қатынас қағаздарға жҥзігімді 

бастым. Онда орыс әрпімен жазылған. Орта жҥз Ашамайлы керей Есеней 

Естемесов деген жазуды орысша сауаты бар зергерге жаздыртқан едім. Ол 

жҥзігім мӛр сияқты болды. 

Қырым татарлары арқылы Стамбол шаһарынан (Тҥрік мемлекетінің 

ертедегі астанасынан) Қазандағы татар бектері бірлесіп, ақша (алтын 

есебімен) беріп, баспахана қҧрал-жабдықтарын алдырып, 1785 жылы жазда 

баспахана ашқан екен. Қҧран Қазанда алғаш рет 1787 жылы басылып 

шығыпты. 

Шоң мырза: 

- Сардар аға, Сіздің Қызылжарға, Мәулітке татарлар қашан қоныстанды? 

Олар Қазаннан келген бе? 
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Есеней қазы: 

- Жарайды айтайын. Қызылжарға татарларды қоныстандырған Кӛшебе 

керей Шақшақ би екен. 1773-1777 жылдары Батыс Сібір мҧсылмандарының 

Ресей патшасына қарсы қарулы кҥресі болыпты. Сол шайқастарда Шақшақ 

шора мҧсылман әскерін басқарыпты. Ол сол кезде жас батыр екен. Абылай 

хан оны қолдапты.  

Шақшақ  батырдың соққысына шыдай алмай, Қызылжардың алғашқы 

тҧрғын орыстары қашып кетіпті. Бос қалған кентке Кӛшекҧлы батыр Сібір 

татарларының Ескер, Қарабаш, Қҧралаш руларының кӛптеген ӛкілдерін 

кӛшіріп әкеп қоныстандырыпты. Оларды Шақшақ шора сауда-саттыққа 

пайдаланыпты. Татардың жас жігіттері Шақшаққа сарбаз болыпты. 

1795 жылы наурыздың басында Ертіс ӛзенінің шығысындағы елсіз 

далаға он бес мың ҥй Керей кӛшіп кеткен соң, солардың орнын толтыру ҥшін 

Кӛшекҧлы шора Сібір татарларының Ескір, Сҧңқар руларының бірталай 

шаңырақтарын кӛшіріп алып, Қызылжар шаһарына қоныстандырған екен. Он 

бес мың шаңырақ. Ашамайлы керейдің бҧрынғы мекені Омбы мен Тҥмен 

шаһары аралығындағы ормандар мен кӛлдер еді. Сол керейлердің кӛшуіне 

Уәли хан мен орыс ҧлықтары себепкер болғаны айдан анық! Орта жҥз 

қазақтары Уәлиді хандықтан алу туралы, оның орнына қарай демей, тӛре 

демей, адал, әділ, іскер, батыр кісіні хан қою керектігі жайында Ресей 

патшасына 1794 жылы ӛздерінің талаптарын жазады. Алайда қазақтардың 

жазған хатына Ресей патшасы жауап қайтармапты. Соған кейіген Орта жҥз 

қазақтары  қарулы кҥреске шықпақ болып, қыс ішінде қару-жарақтар соғып, 

кӛктемде жорыққа шығу керектігін айтып, рубасылар бір-біріне арнаулы 

адамдар арқылы хат жолдайды. Сол қимылды Уәли хан Тобылдағы 

жандаралға жеткізеді. Жандарал Петерборға хат жолдап, Ресей патшасына 

хабарлайды. Патша ӛзінің бір саясатшысын жандаралға жібереді. Ресей 

патшасының айлакер шенеунігі мен жандарал ақылдасып, Абақ керейдің 

Жантекей атасынан шыққан Ер Жәнібек Бердәулетҧлы (1710-1805жж) деген 

қарт сардарға елші жібереді. Елші Ер Жәнібекке мол сыйлық әкеп береді. 

Оның қолына Ресей патшасының жасанды хатын тапсырады. Хатта: «Том 

шаһары мен Барнауыл кені аралығынан жеке хандық қҧрып береміз, Ертістің 

шығысындағы елсіз далаға қоныстаныңыздар, соған хан боласың, 

қоластыңызға еліңізді кӛшіріп әкетіңіз, Том, ҧста қыстақ
20

, Кемер
21

 

ӛңіріндегі, Тоқтамыс хан обасы маңындағы татар атаулы сіздің 

қарамағыңызда болады. Соған разы боп, келісім шартқа қол  қойыңыз!?» - 

деген сӛздер айтылады. Елші дінге де ерік берілетінін айтады. Соған 

алданған әрі аңғал, әрі қарт батыр Жәнібек Шақшақ шора бастаған Тӛрт 

момын елінің билері мен бектерінің, ғҧламаларының, соларды қолдаған тӛре-

қожалардың: «Батыр, кӛшпеңіз, ӛз қонысыңызға зар боп қаласыз, елдің 

обалында қаласыз. Олар сізді алдап тҧр. Кейін ӛкініп саныңызды соғасыз. 

Кәпірлерсіз-ақ, сізді ӛзіміз де  хан кӛтереміз!»-деген сӛздеріне қҧлақ аспай, 

Ашамайлы керейге жататын он екі ата – Абақ керейдің кӛптеген ауылдарын 

және басқа да Ашамайлыға жататын Керей руларының бірталай ауылдарын – 
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барлығы он бес мың тҥтінді бастап, Ертістің мҧзы сӛгілмей тҧрып, сол 

ӛзеннің шығысындағы елсізге кӛшіп кетеді.  

Расында, Орта жҥздің игі жақсылары қартайдым дегеніне болмай, 

Жантекей керей Ер Жәнібекті ӛз беттерінше Уәлидің орына хан сайлауға 

дайындалған екен. Сонда Ер Жәнібек: «Мені қартайғанда хан сайлап 

қайтесіңдер. Мен ханға Бас ақылшы болайын. Хан Бағыс Атығай-Тоқтамыс 

Жанҧзақҧлы болсын, Орта жҥздің әскеріне Ордабасы Кӛшебе керей Сартай 

Кӛшекҧлы баһадҧр болсын. Бас уәзір Нҧрымбет керей Арал Қҧрбанҧлы 

болсын. Қалған уәзірлерді Арғын-Қыпшақ, Уақ адамдарынан ӛздерің 

сайлаңдар! Кӛшебе керей Тіленші бҧрынғыша қазы болсын! Шақшақ Сібір 

қазақтары шорасы қалпында қала берсін!»-деген екен. Сол сӛзді 1794 жылы – 

барыс жылы қазан айының аяғында рубасылар қуаттап, 1795 жылы-қоян 

жылы жаздың басында Шағалалы кӛлінің жағасында хан, уәзір, ордабасы 

сайлауын ӛткізбек боп келіскен  екен. Алайда жандаралдың азғырындысына 

еріп, Ер Жәнібек хан сайлауын тоспай, он бес мың ҥй Ашамайлы керейді 

ӛзіне ілестіріп, кӛше жӛнелген екен. Соның салдарынан Уәли ханды Орта 

жҥз қазақтары орнынан ала алмаған екен. 

Керейлер онан кейін 1805 жылы кӛктемнің аяғында, 1811 жылы жаздың 

басында 1822 жылы-жылқы жылы жаздың басында Кӛкшетау, Қызылжар 

аймақтарынан, Қорған, Тҥмен, Омбы шаһарлары тӛңіректерінен кӛшіп, 

Қҧлынды даласына барды. Оларға ілесіп, Уақтардың да жартысынан кӛбі 

кӛшіп, Қҧлындыға барды. Ақыры олар 1835 жылға дейін Алтай, Шәуешекке 

ауып барған.  

1795-1805 жылдары әуелі он бес мың керей
22

 онан кейін де мыңдаған 

шаңырақ керейдің Қҧлынды даласына орнығып, ақыры 1805 жылы-сиыр 

жылы жазда Алтай, Шәуешекке босқа кӛшіп баруы да қартайған Ер 

Жәнібекті Ресей патшасы жандаралдарының Том мен Шәуешек арасынан 

хандық қҧрып береміз деп екінші рет алдауының нәтижесі. Сӛйтіп, Ресей 

патшасы Ер Жәнібекті хандық қҧрып береміз деп екі рет алдаған екен. 

Бірінші ретте де, екінші ретте де  Ресей патшасының Ер Жәнібекті алдауы 

Сібір қазақтарының кҥшін бӛлу, тобын ыдырату мақсҧтынан туған айла-

әрекет қой. 

Керей-Уақтар Жәнібекке еріп 1805 жылы-сиыр жылы жазда кӛшіп 

барған соң, екі жҧмадан кейін Алтай-Шәуешекті Қытай әскері, Шығыс 

Тҥркістанның қалаған кӛп жерін Қоқан әскері басып алған екен. Сонан 

«кӛше-кӛше қажыдық!»-деп, Керей-Уақтың қалың елі Алтай, Шәуешекте 

қалыпты. Ер Жәнібек пен оны хан кӛтермек болған орыс әскері кейін қарай 

қашады. Жәнібекке ілесе керейдің азшылығы, Уақтың Сарман, Сіргелі, 

Мҧрат, Жансары, Бидалы, Бозӛкпе, Шайгӛз елдерінің бірталай шаңырақтары 

кейін қарай кӛшеді. Жәнібек Шар ӛзенінің бойына жеткенде, ауырып 
20Ҧста қыстақ – қазіргі Новокузнецкі қаласы орналасқан қоныстың мҧсыланша ескі атауы. Ол жерді Сібір Татарына жататынОңғҧт руы 
мекен еткен екен. 
21Кемер – қазіргі Кемеровскі шаһары орналасқан қоныстың мҧсылманша ескі атауы. Кемерді, Томды Татардың Меркіт, Сағай рулары 

мекендепті.  
22Он бес мың ҥй Керейдің 1795 жылы Ертіс сыртындағы елсіз далаға кӛшіп ӛтуі, барған жеріне Қҧлынды деп ат қоюы, Уәлиханмен 

елдің сыйыспауы, босқа кӛшуі  Сегіз серінің 1836 жылы маусым айында Кіші жҥз Кӛбек бидің асында Орта жҥз Сҥйіндік Арғын Шоң 

би Едігеҧлына ӛлеңмен қайтарған жауабында, белгілі жазушы Қалмҧхан Исабаевтың ҥш томдық «Серт» атты қара сӛзбен жазылған 
тарихи шығармасының бірінші кітабында , Жарылған Бейсенбаевтың Шоқан туралы жазған «Жасын тағдыр жарқылы» деген еңбегінде 

ашық айтылған.   
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дҥниеден ӛтеді, сҥйегі сол араға жерленген. Сарман Уақ Семей маңына 

қоныстаныпты. Керейдің бір азғана ҥйлері мен Сіргелі Уақтың бір азғана 

ҥйлері Семейдің бер жағына ӛтіп, Бесқарағайға қоныстаныпты. Сыйбан 

керейге жататын Шимойын, Шоқматар елдерінің бір азғана тобы Шар ӛзені 

бойында мекендеп қалыпты. Балта керейдің Жәдік елінің Рысымбетіне 

жататын Бегімбет атасы Семейдің батысына ӛтіп, Шҧбатау ӛңіріне 

қоныстанған ғой. Уақтың қашып бері ӛткен тобының басым кӛпшілігі 

Семейдің шығысын орап, Кереку жақ бетіне ӛтіп, Қарағай ішіне, Ертістің 

тоғайына мекендеп қалыпты. 

Балта керейдің Бегімбет әулетінен шыққан атақты батыр Шақантай сол 

1805 жылы жҥз беске келген екен. Жҥз бес жастағы Шақантайды немере, 

шӛберелері кҥймемен Шҧбартуға жеткізіпті. Шақантай сардар сол жылы 

қазан айының аяғында ауырып қайтыс болыпты, сҥйегі сонда жерленген, 

ҧрпақтары Шҧбартауда тҧрады. Қарқаралы, Кӛкпекті, Аягӛз дуандарын 

аралағанда, сол ағайындарымызды кӛрдім.  

Уәли ханға Орта жҥздегі тӛрелер де, қожалар да қарсы болды. Сол 

Уәлиге қарсы тӛре-тӛлеңгіт, қожалардың Ер Жәнібекке еріп кеткендері де 

болды. Уәлимен келіспеген Тҧрсын, Жалбыр, Шотай Абылай хан ҧлдары 

тӛре атағынан безініп, біздің Керейге кӛшіп келіп, біздің Балта, Еменәлі 

керейлерге сіңіп кетті. 

Қазақтың, татардың, естектің ҧйтқыларын Ресей патшасы шайқағаны 

баршаға белгілі ғой. Ал, әрісі Орта жҥздің, берісі Керей-Уақтың ҧйытқысын 

Уәли хан шайқады. 

Уәлидің әлсіздігіне, берекесіздігіне кӛзі жеткен Бағаналы Найман 

Барлыбай Тауасарҧлы Абылай хан қайтыс болған жылдың – 1781 жылдың 

қыркҥйек айында Қаратау ӛңірі мен Сыр бойын бӛліп алып, жеке хандық 

қҧрып, Ҧлытау мен Сырдария аралығындағы, Тараз бен Арал аралығындағы 

елдерге хан болды. 

Барлыбай Ресей патшасының оны хан деп танығысы келмегенін керек те 

қылған жоқ.  

Татар туралы әңгімемізге қайта оралайық. 

1745 жылы-сиыр жылы жаздың басында қарт қолбасшы-ақын 

Қожаберген мен оның інісі қарт сардар Асқаптың бастауымен қҧрамында 

Шалабай Естектері, Сібір татарлары, Атығай-Қарауыл елдерінің 

жауынгерлері бар Керей-Уақ әскері Шортанды мен Тҥмен аралығын, 

Аманқарағай мен Ҥшбҧлақ аралығын басқыншы қалмақтардан тазартады. 

Сӛйтіп, Керей-Уақ жҧрты ӛздерінің бҧрынғы ата қоныстарына қайтадан 

орналасады. 1723 жылғы апатта қҧрып кеткен Аббас, Хансадақ керейлердің 

қоныстарына Атығай-Қарауыл елдері, Естектің бір бӛлек елі орналасады. 

Атығайдың Қҧлансу, Кәдір, Ақкиік, Қойлы, Баба, Бабасан, Есен, Тақырық 

аталарына қонысты Жолдыӛзектегі Шоға уақтар берген екен. 

Кӛшебе керей Есет батыр Қожабергенҧлының бастауымен қазақ, естек, 

татар жігіттерінен қҧралған мҧсылман әскері Жоңғар қалмақ 

басқыншыларынан Орал тауының шығысындағы Шалабай башқҧрттарының 

жерін, Сібір татар жерінің жартысынан кӛбін сол 1745 жылдың қазан айының 
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ортасына дейін тазартып Томға дейін жетіпті. Есет бастаған мҧсылман әскері 

1746 жылдың кӛктемінен кҥзіне дейін Том мен Кемер арасын жаудан 

босатқан екен. 

Қызылжар қаласы қолдан-қолға кӛп ӛткен кент
23

. Біресе  Ресей патшасы 

әскері алды, Қызылжарды біресе мҧсылмандар алды. Ресей патшасы 

әскерлерінің шабуылдарының әуелі Шақшақ бастаған, онан соң Сартай мен 

Арал бастаған, кейін Марал ишан бастаған мҧсылман қолының
24

 қарулы 

қарсылықтарынан тойтарылуының арқасында Қызылжарға татарлар мен 

қазақтар орнығып қалды. Қазақтар мен татарлардың Омбы шаһарына 

орналасуына да осы жағдайлар себеп болды. 

Қызылжар да, Омбы да біздің Керейдің ежелгі жері ғой. Ӛз жерімізді 

ӛзімізге кәпірлер бҧйыртқысы келмеді. Шақшақ би Ресей патшасына сол 

ҥшін қарсы болды. 

1745 жылы кәпірлерден ата мекендерді тазартқан бетте-ақ Керейлер 

Омбы бекінісін айнала бҧрынғыша қоныстаныпты. Омбы бекінісін орыстар 

қалмақтардың қолдауымен салған екен. Оны Қожаберген ӛзі шығарған 

«Елім-ай» атты ӛте ҧзақ дастанының басқы бӛлімінде ашық айтыпты: 

 

Алмақ боп кӛп мылтық пен жақсы қару, 

Мақсҧты болғаннан соң жҧртты шабу. 

Керейден тартып алған Омбы ӛзенін, 

Орысқа кәпір қалмақ етті тарту. 

 

Омбы бекінісінің комендаты да, тҧрғын орыстары ӛздерін аман сақтап 

қалу ҥшін, әрдайым қазақтармен тату болуды кӛздеген. Омбы орыстары 

қазақтарға қант, шай,  кездеме беріп, олардан керек заттарын алып тҧрған. 

Қазақтар Омбы бекінісіне 1747 жылдан бастап қоныстана берген. Мҧсылман 

кенті мен орыс кентінің арасы ҥш шақырым 

ашық жер болған ғой. Қазақтар батыс жағалауында да Омбы бекінісімен 

тҧспа-тҧс мекен еткен екен. 1822 жылға дейін Омбы бекінісі қыл ҥстіндегі 

жағдайда болды. Омбы орыстары қазақтармен тату болғандықтан, Қорған 

мен Қызылжардың кебін кимей, аман қалды. 

Қорған бекінісіндегі кәпірлер бҧзақы болды да, оны қазақ-татар 

батырлары бірнеше рет шапты. Жас кезімізде Қорғанға ӛзіміз де жорық 

жасап жҥрдік. Мҧсылмандардың жерлерін тартып алғандардың жазасын 

бердік. 

Мәуліт – Мәулітбек есімді Балта керейдің батырының қонысы. Мәуліт 

деген жер аты. Мәулітбек қыстауы, Мәулітбек кӛлі деген қоныс аттарынан 

шыққан. Мәулітбек – Шақшақ шораға шәкірт болған сардар. Ол Сартай 

батырмен, Арал батырмен қҧрбылас, жауға қарсы солармен бірге аттанған 

әскербасы. 

Мәулітбек ӛз жасағында сарбаз болған татарларды ӛзінің ауылдарына 

жинап, ӛз маңына қоныстандырды. Мәулітбектің бал арасын ӛсіруге 
23Кент – шаһар, қала деген мағынаны білдіретін сӛз. 
24Қол - әскер деген сӛз. 
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кӛмектескен татар Меніғҧл деген кісі ӛз немересінің есімін Мәулітбек қойған 

екен. Міне, Мәулітке татарлардың қоныстануы тарихы осылай! 1826 жылы 

жазда Мәулітбектің балалары, немерелері, ағайындары Тобыл ӛзені 

бойындағы Балта керейлерге кӛшті де, олар ӛз қоныстарын татарларға 

қалдырды. Бірақ сол жылы кҥзде татарларды ығыстырып, ол жерге казак 

орыстар келіп орналасты. Әлгі Меніғҧлдың Марал ишанға жҥзбасы болған 

Мәулітбек деген аңшы, қҧсбегі немересі сол маңда кӛшпей қалып қойды.  

Жалпы татарлар Қызылжар, Омбы шаһарларына 1773-1821 жылдар 

аралығында Шақшақ бидің қолдауымен орналасты, ӛздері де Шақшақ биге 

адал қызмет етті. Шақшақ батыр татарларды Ресей патшасы әскерлерімен 

шайқас кезінде мықты пайдаланды.  

Қызылжар, Омбы, Мәуліт, Болатынай, Бағыландағы татарлар ӛзімізбен 

кӛршілес Сібір татары руларының уәкілдері еді. Ал, Қазаннан келген татар 

аз. Олар – солдаттан қашқан бірен-саран жігіттер. Сол қашқын аздаған 

татарлар қазақ ауылдарына сіңіп те кеткен болатын. Сондайлар Жансары 

Уақта бар. 

Шоң мырза: 

- Ҧлық аға, кӛп мәселеге сізден қанық болдық. Бәрін жақсы біледі 

екенсіз. Енді бір сауалым бар. Осы қазақ ішіндегі қалмақ деген әулеттердің 

арғы тегі қалмақ па? Әлде жай аттары қалмақ па? Бҧған не айтасыз?  

Есеней қазы: 

- Балам, қазақ ішіндегі қалмақ деген әулеттер, кӛбінесе, шеше тегіне 

байланысты лақап аттармен аталған ҧсақ аталар. Қожаберген бабамыздың 

шығарған «Елім-ай» хиссасында (жетінші бӛлімінде) айтылғандай, 

қалмақтармен соғысқан соңғы отыз алты жылда; кӛбінесе, кемпір-шалдар, 

әйелдер, балалар ӛте кӛп қырылған да, ал, қолына қару ҧстаған азаматтардың 

жартысы тірі қалған. Соғыс аяқталған соң, аман қалған еркектер әр халықтан 

қыз алып, ҧрпақ ӛсірген. Әрине, барлық батырар мен сарбаздар әйелсіз 

қалмаған. Жартылай әйелсіз қалғандардың азғана тобы қалмақтан, орыстан 

тҧтқынға тҥскен қыздарды алып, оларды Есіләм дініне енгізген екен. Сол 

қалмақ қызынан туған балалардан ӛрбіген тҧқымдарды мҧсылман 

қыздарынан туған балалардан ӛсіп-ӛнген әулеттер келеке қып қалмақ  деп 

атаған. Шынында олай деу дҧрыс емес. Оның ӛзі кҥнә! Атасы қазақ болған 

соң, анасына қарамай, олардан туған ҧлдардың есімдерімен әулетті атаған 

дҧрыс. Кӛбінесе, қазақ, ноғай, татар, башқҧрт, қарақалпақ, тҥрікпен 

қыздарынан туғандар ӛздерін бәйбіше балаларымыз деп кӛтермелеп, кіші 

қалмақ қызы әйелдерден туған ҧлдарды кемітіп, қалмақтар деп ат қойған ғой. 

Мысалы: біз жас жігіт кезімізде жастық шақтың салдарынан ескі Маңғҧл 

даласын мекендеген, Алтай тауындағы, Шығыс Тҥркістанға қарасты 

Бҧратарадағы қалмақтарға ара-тҧра жорық жасап, жылқы-тйе алып қайтып 

жҥрдік.  Сонда Ӛскеменнің ар жағынан бізге Кӛкжарды Найманның Ӛтей 

руының да жігіттері ілесіп, жолдас боп жҥрді. Солардың ішінде Бесқалмақ 

деген атаның жігіттері де болды. Солардан Бес қалмақ аталу себебін 

сҧрастырсақ, Кӛкжарды Найманның Ӛтей атасынан шыққан Барақ батыр он 

бес әйел алған екен.  Соның бесеуі қалмақ қыздары екен. Соған байланысты 
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бес қалмақ қызы әйелден тараған еркек кіндіктілерді Барақтың 

бәйбішелерінен туған ҧлдардың ҧрпақтары  келеке етіп, Бес қалмақ деп атап 

кетіп, ақыры Бес қалмақ деген атаның аты болып кеткен екен. Кӛкжал Барақ 

деген батыр аты да Кӛкжарды Барақ деген сӛзден шыққан сияқты.  

Ҥш жҥздің руларының ішінде кейде тҥрікпен деген ауыл немесе ата 

кездеседі. Тҥрікпен аталудың да қалжыңнан туған екені бар. 

Ашамайлы Керейдің ертедегі кӛсемі Танаш бидің ҥлкен баласы Балға 

батырдан біздің Сыйбан керей тарайды да, ортаншы ҧлы Балта батырдан 

Балта керей тарайды. Осы Балта керейде 1723-1759 жылдары болған қазақ-

қалмақ соғысында ерлікпен даңқы шыққан Қаби есімді әскербасы-батыр 

болыпты. Соның Қазине атты әйелі Кіші жҥз Шӛмекей руының қызы екен. 

1759 жылы қазақ-қалмақ соғысы аяқталып біткен соң, жаздың басында 

Қазине бәйбіше тӛркініне барып, ӛліге бата жасап, тіріге сәлем беріп, кӛңіл 

айтып қайтуға ері – Қаби сардардан рҧқсат сҧрайды. Ері рҧқсат етеді. Бірақ 

керуенмен бірге шығып, жолда қалып, керуен Ҥргеніштен қайтқанда 

солармен бірге елге келу керектігі ескертеді. 

Қазине бәйбіше қасына нӛкер әйелдерді, Бегімбет есімді он жасар ҧлын, 

Жолымбет атты сегіз жасар ҧлын ертіп, азық-тҥлік алып, жолға шығады. 

Керуенмен бірге Сыр бойына арада бірнеше кҥн жол жҥріп жетеді. Керуен 

Кердері (Арал теңізін) айналып, Ҥргенішке баратын болып аттанды. Қазине 

Сыр бойындағы тӛркінінде мейман болып қалады. Керуенбасы керей жігіті 

оны қайтарда ала кететін болады. 

Қазине бәйбіше тӛркін жҧртын аралап, ҥлкендерге сәлем беріп, дҥниеден 

ӛткен аталастарына, туыстарына бата қылады, оларға арнап, дҧға оқиды. Ол 

сӛйтіп ағайындарында қонақ болып жатқанда, бір кҥні оның Әшен деген 

ағасының жылқысына тҥрікпен қарақшылары келіп тиеді. Соның алдында 

ғана жылқышылардың қосына ауылдың бір топ балалары келіп, қымыз ішіп, 

ҥйретілген тайларға мініп жарысып жҥреді. Ол балалардың арасында 

Қазиненің екі ҧлы да болады. 

Жылқыға қоса жау тайға мінген балаларды да тҧтқындап, алып кетеді. 

Тҥрікпен қарақшылары жас балаларды қозы-лақ бағуға пайдаланады. Бір кҥні 

олар қазақтың жас балаларының шаштарын ҧстарамен алып, жерге бәрін 

қатар отырғызып, бастарына шикі тері кигізбек болғанда, оларды қазақ ӛңдес 

бес батыр жігіт арашалап алады. Әлгі бес кісінің: «Біз ҥшін шикі тері 

кигізбеңіздерші», - деген сӛздерін сыйлап, тҥрікпендер жас ҧлдарға  шикі 

тері кигізбепті. Ол бес батыр жігіттің ҥшеуі қазақ, екеуі башқҧрт екен. Ҥш 

қазақ жігіті Кіші жҥздің адамдары екен. Нҧралы ханнан қысым кӛрген ҥш 

жігіт Тҥрікпен жеріне ӛтерде ӛздеріне келіп паналаған ағайынды екі естек 

жігітін ерте кетеді. Сӛйтіп ол бесеуі қолӛнершілікпен айналысып, тҥрікпен 

бектеріне қызмет етіп, тҥрікпеннен қызы алып, сонда тҧрып қалған екен. 

Ағайынды ҥш қазақ жігітіне паналаған ағайынды екі башқҧрт жігіті орыс 

ҧлықтарынан қорлық кӛріп, елінен кеткендер екен.  

Нағашы жҧртының балаларымен бірге Бегімбет, Жолымбет есімді 

Керейдің екі баласы әуелі тҥрікпендердің қозы-лағын, одан кейін қой-

ешкісін, одан кейін жылқысын, одан соң тҥйесін бағады. Солай қорлықта 
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жҥріп, тоғыз жыл уақыт ӛтеді. Бірақ олар қҧм ішінде ептеп жасырып, мал 

ӛсіреді. Сол малдарды беріп, зергер-ҧсталардан жеңіл сауыт, қару-жарақтар 

сатып алып, теңдерге буып, қҧмдағы сексеуіл ӛскен жерлерге жасырады. 

Жҥйрік ат, жҥйрік атан, жҥйрік нар дайындаған жас жігіттер бір-бірімен 

хабарласып, елге қашпақ боп уағадаласады. Елге аттанбас бҧрын олар 

қамауда жатқан жасы ҥлкен қазақтарды босатып алу ҥшін кҥзетшілерге 

сыйлық беріп, динар
25

 беріп, олармен достасады.  

Қазине бәйбіше екі баласынан айырылып, нӛкер әйелдерін ертіп, 

Ҥргеніштен қайтқан керуенге ілесіп, жылап-еңіреп ҥйіне келеді. Алайда 

ақылды-сабырлы Қаби батыр бәйбішесін жҧбатады. Ол елден қол жинап, сол 

жылы кҥзде жорыққа шығып, Тҥрікпендердің ауылдарын шауып, сҧлу 

қыздарды, жылқы-тҥйелерді олжалап әкеледі. Бірақ Қаби балаларын таба 

алмайды. Содан ол әр жылдың жазында жасақ ертіп аттанып, тҥрікпендерді 

бірнеше рет шауып, кӛп олжамен елге оралып жҥреді. Бірақ ҧлдарын 

таппайды.  

Әлгі зындан кҥзетшілеріне қазақ жігіттері наша апарып беріп жҥріпті. 

Наша тартып, мас боп жатқан кҥзетшілерді жас жігіттер уақытша байлап 

қойып, кілтті ашып, зындандағы кісілерді шығарып алады. Кҥзетшілердің 

қолдарын, аяқтарын арқаннан босатып мас қалпында жатқызып кеткен 

жігіттер зынданнан шығарып алған ағаларын ертіп әкетеді. Оларды киіндіріп, 

атқа мінгізіп, қару-жарақ асындырып сексеуіл ӛскен жерге бекіндіреді. 

Бҧларды зыңданнан шығарып алуға жастарға сол тҥрікпен ӛз 

шонжарларынан қорлық 

кӛріп, шет қақпай болып жҥрген азаматтары кӛмектесіпті. Олар да 

қазақтармен бірге кетпекші болады. Жолға дайындалады. Сӛйтіп тҧтқын 

қазақтар, оларға ілескен тҥрікпен ғарыптері жылқы-тҥйе айдап, қазақ 

даласына қашады. Алғашында білмей қалса да, кейін олардың қашып 

кеткенін сезген тҥрікпендер соңдарына тҥсіп қуады. 

Қазақ жеріне жете бергенде, арттарынан тҥрікпендер қуып жетеді, 

азаттықты кӛксеген байғҧстар жаумен аянбай соғысады. Саны аздығына 

қарамастан, ызалы қашқан қазақтар алғашында жауға алдырмайды. Бірінен 

соң бірі топ-топ боп келіп кӛбейген тҥрікпен шапқыншылары бҧларды 

қоршауға тҥсіруге айналғанда, ҧран салып қазақтың қалың әскері жауға лап 

қояды. Есі шыққан тҥрікпендер қашады. Қазақтар оларды жеткен бетте 

найзалап, қылышпен шауып, садақпен атып қыра бастайды.  

Қашқын қазақтар ойда жоқта ӛздерін ажалдан алып қалған даусы кҥндей 

кҥркіреген бір дәу батыр бастап келген қолға арқаланып, ӛздері айдап 

әкелген жылқы тҥйелерге кҥзетші он шақты кісі қалдырып, жаудың соңынан 

қуа жӛнеледі. 

Әлгі ірі қазақ сардары Кіші жҥздің он екі ата Байҧлысына жататын 

Жаппас елінен шыққан Жалдықара батыр екен. Ол тҥрікпен 

шапқыншыларынан кек қайтаруға әдейі қол бастап шыққан екен. Бостандық 

кӛксеуші қазақтар тобы Жалдықара батырдың жасағымен бірге барып, 

тҥрікпендерді шабуға қатысып, жылқы-тҥйе айдап олжалы боп оралады. 
 25Динар – ақшаның тҥрі. 
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Жауды зор шығынға ҧшыратып, тҧтқыннан тағы да бірнеше қазақты азат 

етіп, ӛздеріне ертіп, кӛп олжамен Жалдықара қолы еліне қайтады. Жорықтан 

аман келген ол той жасап, әскерге олжа ҥлестіріп, тҥрікпен тҧтқынынан 

қҧтылғандарға ауылдарына елдеріне баруға рҧқсат етеді. Тҥрікпеннің қолға 

тҥскен сҧлу қыздарын Жалдықара келіншек ала алмай жҥрген жарлы 

жетімдерге қосады. Қол ӛз ауылдарына, елдеріне қайтады. 

Бегімбет пен Жолымбет Жалдықара ауылдарында мейман боп бір ай 

жатады. Жолымбет епті жігіт екен. Жалдықараның қызы Әлимамен танысып 

достасады, реті келсе болашақта қосылмақ болады. Оны Жалдықара 

білмейді. Бір кҥні Жалдықарадан еліне баруға Бегімбет пен Жолымбет рҧқсат 

сҧрайды. Сонда Жалдықара батыр ағайынды екі керей жігітіне: «Балта керей 

Қабидың сендер ҥшін тҥрікпенді әскер бастап барып, бірнеше рет шауып 

қайтқанын кӛріп едім. Жақсы кісінің балалары екеңсіздер. Келіп жҥріңдер. 

Мҥмкін бізден қыз алып, кҥйеу бала боларсыңдар. Соңығы жылдары Қаби 

батырды жорықта кездестірмедім. Жасы ҧлғайған соң, жорыққа шықпай 

жҥрген болар. Елдеріңе баруға рҧқсат. Әке-шешеңе, аға-жеңгелеріне, ел 

жҧртыңа бізден дҧғай сәлем айтыңдар!»-деп, оларға еліне қайтуға рҧқсат 

етеді. Керейдің ағайынды екі жігіті Жалдықараға алғыс айтып, 

Жаппастармен қоштасып, ӛздеріне тиесілі жылқы-тҥйелерді айдан, арада 

бірнеше кҥн жол жҥріп, сҧрай-сҧрай Қаби батырдың ауылына келеді. Елі 

жақсы қарсы алады. Бҧлар келсе, әке-шешесі қайтыс болып кеткен екен. 

Жалдықара Керейдің жорықшы жас батырларынан Қаби сардардың ауырып 

қайтыс болғанын естісе де, ауылына барған соң, бір-ақ  білсін»-деп Бегімбет 

пен Жолымбетке айтпаған екен. 

Елі әке-шешесінің қайтыс болғанын екі жігітке естіртіп, оларды 

жҧбатып, ағайындары екі боздақтың келу қҧрметіне арнап, той жасайды. 

Ҥстерінен тҥрікпен киімдерін тастамай, жартылай қазақша, жартылай 

тҥрікпенше сӛйлеп жҥрген екеуін аға-жеңгелері бірден бауырға тарта 

қоймаса керек. Соған ренжіген екеуі айдап әкелген жылқы-тҥйелерін аға-

жеңгелеріне, ағайындарына бӛліп беріп, екеуі ешкімге айтпастан, таң ата 

аттарына мініп ауылынан кетіп қалыпты. 

Жас бала кездерінде әкесіне келіп қонақ боп кетіп жҥрген белді 

жігіттерден естерін де Сыйбан керей Бесбай мен Кӛшебе керей Шәукер қалса 

керек. Ауылдан шыға біреуі Шәукерге барып, бала болайық десе, екіншісі 

Бесбайға барып бала болайық  дейді. Сӛйтіп, екеуі келісе алмайды да, екі 

бӛлек кетеді.  Бегімбет әкесінің досы Шәукерге барып, бала болады. Ал, 

Жолымбет Бесбай ауылына кештете келіп, ауылға таяу жердегі қалың 

жылқының ортасына барып, атының аяғына ӛре мен тҧсауды қоса салып, 

ертоқымын алып, аттың шылбырын ҥйрек бас ердің басына іліп, астына 

тоқым тӛсеп, найзасын қасына шаншып қойып, ҥстіне шекпен жамылып, 

басына ер жастанып ҧйықтап қалады. Жылқышылар оны сырттай бақылап 

қойып, зиянсыз, паналауға келген кісі екенін сезіп, қостарына барып 

ҧйықтайды. Ел жайлауда отырған кез болса керек. Бесбай мырза  таң 

намазын оқып болған соң, ылғи жылқыны бір аралап шығады екен. Сол әдеті 

бойынша таң намазынан кейін Сыйбан керей Бесбай жылқыны аралап жҥріп, 
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жылқының ортасында қаннен-қаперсіз ҧйықтап жатқан кісіні кӛріп, таң 

қалады да, қосқа келіп ояу жатқан бір жылқышыға: «Сендер не қарап 

жҥрсіңдер, жылқының ортасында біреу жатыр. Оны неге жібергенсіңдер?»-

дейді. Жылқышы: «Би әке, оны кӛрдік. Бірақ пана іздеп келген адам екенін, 

зиянсыз екенін сырттай байқай алдық. Соны аңғарған соң ертең сӛйлеспек 

боп қосқа келіп ҧйықтадық. Бірақ мен елегізіп ҧйықтай қойған жоқпын!»-деп 

жауап береді. Бесбай би: «Әрі-беріден соң оятып таңертеңгі шайға отыра 

берген кезде біздің ҥйге ертіп кел, жӛн сҧрап, кім екенін білейік. Жалпы 

бҧрынғыша жаудан сақ болыңдар!»-деп, ауылына кетіп қалады. 

Кҥн шыққан соң, жігіт оянады. Ол атын, ертоқымын, шекпенін 

қалдырып, қосқа келіп жылқышыларға сәлем береді, жӛнін айтады. Беті-

қолын жуып, тҥнемел қымыз ішеді. Аздан соң оны бір жылқышы ертіп 

Бесбай ауылына барады. Ол Бесбайдың ордасына сәлем беріп кіріп келеді. 

Оның артынан сәлем беріп жылқышы да ҥйге кіреді. Олардың сәлемін алған 

Бесбай дастарханға шақырады. Сонан соң тегенемен қымыз, шҧбат алдырып, 

шара аяқтарға қҧйғызып, жігіттері жылқышыға, Жолымбетке береді. Бесбай 

ӛзі де шара аяққа қҧйылған шҧбатты алдына ҧстап ішіп отырып әңгімеге 

кірісіп жас жігіттен жӛн сҧрапты. Сонда Жолымбет: «Әке, мен Балта керей 

Қаби ағаңыздың бәйбішесі Сыр бойына тӛркіндеп барғанда еріп барып жау 

айдаған жылқының ішінде кеткен екі ҧлының кішісі Жолымбетпін ғой»,-

депті. Дереу Бесбай орнынан ҧшып тҧрып: «Шынардың шыбығы, асыл 

болатымның сынығы екенсің ғой»,-деп, Жолымбетті қҧшақтап бетінен сҥйіп, 

кӛзіне жас алып, орнына қайта отырып, оған кӛңіл айтқн екен. Сонда 

Жолымбет: «Аға-жеңгеміз жылы қабақ танытпаған соң, мен сізге бала болуға 

келдім. Ағам Бегімбет Шәукер мырзаға бала болуға кетті»,-деген екен. Соны 

естіген Бесбай: «Ой, шіркіндер-ай, алыстан әке-шешесін, ағаларын, 

туыстарын ел-жҧртын аңсап келген қос жауқазынды ренжіткендері қалай?»-

деп отырып қалыпты. Аздан соң, Бесбай: «Келгенің дҧрыс, ҧлым! Қуанбасам 

ренжімеймін. Ӛшкенім жанып, ӛлгенім тірілген соң неге қуанбаймын. 

Қуанамын. Бірақ «атаға жҥз бала кӛп емес, бір бала аз емес»,-дегендей, 

қҧдайға шҥкір, балаларым кӛп болғанмен бар! Інім Шыныбайда перзент жоқ 

еді, соған бала бол!»-депті. Сӛйтіп Жолымбет Бесбайдың кенже інісі 

Шыныбайға бала болыпты. 

Тҥрікпен киімін Жолымбет жҧмысқа киіп жҥрсе керек. Сондықтан 

Бесбайдың және оның інісі Есбайдың балаларының әйелдері Жолымбет 

тҥрікпен қайным деп әзілдеп, содан Жолымбет Тҥрікпен атанып кетіпті. 

Жолымбет екінші әке-шешесі Шыныбай батыр мен оның бәйбішесі 

Зҥлфияға жеңгелері арқылы ӛзіне Жаппас батыры Жалдықараның Әлима 

деген қызын айттыру керектігін айтып тілек қояды. 

Жорықтас жолдас, Жоңғар әскеріне қарсы бірге тізе қосып соғысқан 

майдандас дос, замандас Кіші жҥз батыры Жалдықараның қызы Әлиманы 

Шыныбай батыр ӛз баласы Жолымбетке атастырып, қалың малын тӛлеп, 

алып береді. 
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Жолымбет Әлимадан Еламан, Жоламан деген екі ҧл кӛрді. Жоламан ӛте 

ӛткір, батыр жігіт екен. Ол ер жеткен соң, әкесінен, ағасынан бӛлініп, Балта 

керейдегі туыстарына кетіп қалады. Оның ҧрпақтары сонда тҧрады.  

Еламан менің інім Еменәлі сияқты қой аузынан шӛп алмайтын момын 

кісі болған. «Ата даңқымен қыз ӛтеді, мата даңқымен боз ӛтеді»,-дегендей, 

Қаби батырдың ҧрпағы екені ескеріліп, Жолымбет Еламан деген баласына 

Кӛшебе керей Шақшақ шораның қызы Ханшайымды атастырып, қалың 

малын тӛлеп алып береді. Егер келімсек тҥрікпен болғанда, Жолымбет 

Шақшақ бидің қызын баласына айттырмақ тҥгіл, оның ауылының маңына да 

жолай алмаған болар еді. Шындығында, қартайса да Шыныбай батыр 

Жолымбет ҥшін Шақшақ шорамен қҧдалық жайын ӛзі сӛйлескен екен. 

Ханшайым Бопайдан да бетер батыр қыз болған ғой. Бопай қалжыңбас, 

әзілқой әйел ғой. Ханшайым ӛте сабырлы, аса айбарлы, кӛздері кісінің ту 

сыртынан ӛтетіндей ӛткір еді. Ол ӛз атына да, әкесі Шақшақтың да атына кір 

келтірген жоқ. «Жаман еркекті жақсы әйел адам қылады»,-дегендей, 

Еламанды Ханшайым апай кісі қатарына қосқан екен. Ханшайымның қасына 

нӛкер келіншектерді ертіп шығып, жасы ҧлғайған шағының ӛзінде қаршыға 

салғанын кӛрдім. Ол аңды, қҧсты кӛп аулаған аңшы, қҧсбегі, жау тҥсіргіш 

батыр апай еді. 

Ханшайымды шешей деп те, жеңеше деп те айта алмадық, батыр апай 

дейтінбіз. Ол кісіден он жетімде бата алдым. Сонда мен берген тарту-

таралғыны алып отырып, Ғайнижамал екеумізге ақ батасын берді де, 

«Жорықшы да ел қорғаны-батыр болуға бет алған екенсің. Талабыңа нҧр 

жаусын! Ақ жолды, ырысты бол!» - деп, тағыда тілек тілей отырып, ӛзінің 

қыз кезінде ҧстаған қару-жарақтарын, сыбызғысын, кернейін маған сыйлады.  

Ханшайым қыз кезінде сауыт киіп, қару-жарақ асынып, тҧлпар мініп, 

әкесі Шақшақ биге, ағалары: Сартай, Әйтемір, Байтемір, Ӛстемір, Жантемір 

батырларға еріп, кәпірлерге қарсы соғыстарға ҥздіксіз қатысқан жауынгер 

жан, атқыштығымен, найзагерлігімен ел аузына ілінген екен.  

Батыр апайдың алғашқы ҧлдары бізбен тҧстас екен. Олары жастай 

шетінеп кетіпті. Әсіреп, Мҥсіреп
26

, Кенжетай есімді кейінгі ҥш баласы 

шешесіне тартпаған, әкесі-Еламанға тартқан жай адамдар. Шешесінің жинап 

берген малына да ие бола алмады. 

Міне, Әсіреп ӛзі бір ҥй, баласы бір ҥй, Мҥсіреп бір ҥй, баласы бір ҥй, 

Кенжетай бір ҥй-бары бес ҥй тҥрікпен ауылы атанып кетті. Шындығында 

бҧлардың тҥрікпенге еш қатысы жоқ. Бәрі әзіл-қалжыңнан туған атаулар ғой. 

Шырағым! 

Шоң мырза: 

- Батыр аға, сіздерді елдер Омбы шаһарындағы орыс шіркеуінің 

тӛбесіндегі темір кірешті атыпты деседі. Ол туралы не айтасыз? 

- Есеней қазы: 

- Балам, бҧл сауалың да дҧрыс. Бҧл жайында да білгенімді айтып 

кӛрейін. Ең бірінші рет Омбыдағы шіркеудің крешін Кӛшебе керей әйгілі 

Шақшақ бидің кіші інісі Сартай батыр 1773 жылы жаздың басында атыпты. 

Ол кезде мен тҥгіл, менің ағам Есенкелді де туған жоқ. Омбы бекінісі сол 
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кезде шағын болса керек. Қоныстары тарыла бастаған соң ел наразылығы 

кҥшейіп, мҧсылмандар Ресейге деген ӛшпенділігі кҥннен-кҥнге ӛсе беріпті. 

1773-1777 жылдар аралығында болған Батыс Сібірдегі мҧсылмандардың 

Ресейге қарсы кҥресін Кӛшебе керей Шақшақ батыр Кӛшекҧлы басқарыпты  

Сартай батыр Ертістің батыс жақ жарқабағына тҧрып садақпен атқан 

екен. Оның жебесі темір креске дәл тимей, бір қарыс тӛмен қадалыпты. 

Омбыдағы болсын, Қызылжардағы болсын, Қорғандағы болсын, Тҥмендегі 

болсын шіркеулердің кірестерін қазақ, татар батырлары әр жылдарда атты, 

кейбіреулерін қҧлатты. Мҧсылмандар ата берген соң, кейбір қалалардағы 

шіркеулердің тӛбелеріне кірес қойылған да жоқ. Олардағы шіркеудің кіресі 

темірден жасалған екен, мықты орнатылыпты. Кӛшебе керей Белгібай батыр 

садақпен атқанда, 
26Мҥсіреп-белгілі академик-жазушы Ғабит Махмҧтҧлының бабасы. Шежіре бойынша Мҥсіреп-Кәжімбай-Махмҧт-Ғабит.   

оның жебесі кіресті тесіп ӛткен екен. Белгібайдың басқа бір жолы атқан 

жебесі кірестің тӛменгі жағынан қадалды. Қорған шаһарындағы шіркеудің 

кірешін Шақшақ бидің інісі Сартай батыр Садақпен атып қҧлатты. Батырлар 

шіркеудің кіресін атып қана қоймай, сол орыс бекіністерін ылғи шауып кетіп 

жҥрді. 

Шоң мырза: 

- Ҧлық, аға, Омбы шаһарының шіркеуіндегі кірестің тӛменгі жағына 

қадалған садақ оғы жетеу дейді. Оның біреуі Сартайдың жебесі, біреуі 

Белгібайдың жебесі екенін айттыңыз. Ал қалған бесеуі кімдердікі? 

Есеней қазы: 

- Қалған бес жебе де әр жылдарда қадалған. Бес жебенің бірі Еменәлі 

керей Қолдас батырдікі, бірі Балта керей Итіке батырдікі, бірі Кӛшебе керей 

Баһрам батырдікі, бірі сол Баһрамның жақын туысы Майемер мергендікі, 

соңғысы Кенесарынікі. 

Баһрам батыр Шақшақҧлы Омбы шіркеуінің кірешін 1821 жылы 7 

қыркҥйекте Ертістің батыс жақ жарқабағындағы Мамырайын деген тӛбеге 

ақбоз атпен шауып шыға бергенде-ақ атты. Ақбоз ат сол шақта садақ тартқан 

Ер Баһрамның кҥшіне шыдай алмай, тізесін бҥгіп қалды да, жебе кірестен 

сынық сҥйем тӛмен қадалды. Оны кейін ӛлшеген орыстар айтты. 

Оқиға былай болған еді. Қазақ, татар, Шалабай Естектерінің билері, 

бектері, қожа-молдалары жиналып, Шатырада (қазіргі Шадринск орналасқан 

жер) бас қосып, Нҧрымбет керей жас жігіт Марал Қҧрбанҧлына (1780-1841 

жж) ишан атағын беріп, оны әрі мҥфти, әрі ордабасы сайлаған екен. Марал 

ишанды Батыс Сібір мҧсылмандары қатты қҧрметтейді. Сібір қазақтарының 

шорасы Шақшақ би Марал ишанның Бас ақылшысы болды, Шақшақтың інісі 

Сартай батыр Марал ишанның бірінші орынбасары болды. 

1821 жыл Батыс Сібір мҧсылмандарының Ресейге қарсы соғысқан соңғы 

жылы еді. Мен ол кезде мыңбасы едім. Ел билігіне араласқаныма ҥшінші 

жыл еді. Маралға бес кісі орынбасар еді, оның ҥшеуі қазақ, бірі-Естек, бірі-

татар еді. Ел жайлауда отырған кезде Ресей елшісі келіп, келіссӛз болып, 

олар хуторларды кӛшіріп, Омбы, Тҥмен, Қорған шаһарлары тӛңірегінен 

бірталай қыстау, кӛктеу, кҥздіктерді, кӛлдерді қайтармақшы болды. Келісім 
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шартқа екі жақтың адамдары қол қойған еді. Соғыспайтын болдық. 

Мҧсылмандар жағынан Сартай батыр шартқа қол қойған еді. Елші 

сыйлықтар берді. Алайда Қҥрсары керей Тҧрлыбек Кӛшенҧлы би мен Бағыс 

Атығай Тоқтамыс Жанҧзақҧлы би елшінің сӛзіне сенбеді, әскерді таратпау 

керек екенін айтты. Ол екеуін Шақшақ би де, басқа да қазақ, башқҧрт, татар 

билері мен бектері де қостады. 

Сартай батыр он жеті баласымен жҥз сарбазымен бірнеше ауыл боп 

жайлаудан ерте кҥздікке кӛшіп барып қойлар мен тҥйелерді қырықтырып 

кҥзем жҥн алып жатқанда, оларды Тобыл, Тҥмен бекіністерінен келген қалың 

солдат тҥнде қоршап, суы тартылып қалған Қожабергеннің шӛпті кӛлі деген 

жерде ӛлі қауға ӛрт салып, екінші жағынан зеңбірекпен атқылап, қолма-қол 

ҧрысқа жібермеуге тырысады. От пен оқтың арасында қалса да, Сартай батыр 

мен оның балалары, ер жеткен немерелері жҥз сарбазы жанқиярлықпен 

соғысып, тҥгелдей қаза табады, бірнеше солдатты да жер жастандырады 

Ӛздерінің солдаттарын да кӛмбеген. Олардың денесін жерге кӛмудің орнына 

ӛрт салып, орыс әскері ӛз адамдарының сартайлардың қылышына туралған 

денелерін отқа кҥйдірген.    

Шоң мырза: 

- Батыр аға, сізге кӛп рахмет. Қойған сауалдарыма тҥгел де кең тҥрде 

жауап қайтардыңыз, білмейтін, дҥдәмал жайлардың бәрін сізден естіп ҧғып 

алдым. Науқасыңыздан тез айығып, жасай беріңіз. Сізге Алла зор қуат 

берсін! Дәулетіңіз молая берсін! 

Есеней қазы: 

- Әумин! Айтқаның келсін! Тілегің қабыл болсын! Рахмет, шырағым! 

Бірақ мен қанша жасайды дейсің. Артымда қалатын перзент те жоқ. Әйтеуір, 

мені дҧғаларыңнан тастамасаңдар болды. Бҧл айтқан тілегің інім Еменәлінің 

ҧлдарына дарысын! Солар аман болса, ендігі байлық сол болады. 

Бір айта кетейін дегенім былай. Шырағым, Шоң, осы ӛзің қойған 

сауалдарды осыдан бес жыл бҧрын Баянауыл ӛңірінен келіп маған сәлем 

берген Сҥйіндік Арғын Есқара шешен Ескермесҧлы (атақты Кҥнтай 

балуанның немересі) қойған болатын. Ол жігітке де осылайша жауап бердім. 

Онда тек уезд бен болыс жайы айтылған жоқ қой. 

Мәжіліске қатысып, бір апта бойы Шоңның арқасында Есенейдің 

әңгімесін тыңдаған әлеумет Арғын мырзасына ӛте разы болып, оған 

баталарын беріп, алғыс айтыпты. Себебі, Есеней аз сӛйлеп, кӛп тыңдайтын 

аса сабырлы кісі болыпты. Ол билікте де даугерлерді тыңдап алып, тоқ етерін 

бір-ақ айтатын тоспа шешен екен. Ол Ресей патшасының отаршыл 

ҧлықтарымен де солай сӛйлесіпті. Есеней орысша сӛйлеу тіліне біршама 

жҥйрік, ҧлықтармен тілмашсыз сӛйлесетін адам болыпты.  Мәжіліске 

қатысқан мейман Шоң да, оның нӛкерлері де, ауыл адамдары да, 

Естемесҧлының ӛз қызметшілері де ҥй иесі – Есеней ақсақалдың ҥлкен 

шежіреші кісі екендігіне кӛздері әбден жетіп, оның әңгімесін сҥйсіне тыңдап, 

мырзаның елеулі оқиғалардың кҥәсі болған жылдарын, сол уақиғаларға 

қатысқан атақты адамдардың есімдерін, ру аттарын, қала мен жер-су 

атауларын жадында сақтап жаңылмай, тиісті сауалдарға лайықты жауап 
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бергеніне, ел білмейтін мәселелердің бетін ашып тастағанына қайран 

қалыпты. 

Есеней мен Шоң Телғозыҧлы арасындағы осы әңгімені, осы мәжіліске 

қатысып отырған Мҧсайын Сегіз серіҧлы хатқа тҥсіріпті. Сондықтан бҧл 

әңгіме осы уақытқа ӛзгерізсіз жеткен екен. 
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ШОҢ ТЕЛҒОЗАҦЛЫНЫҢ БОПАЙ ҚАСЫМҚЫЗЫМЕН КЕЗДЕСУІ. 

 

Тоқа Шоң мырза кемелді жігіт кезінде Созақ қалашығы маңын 

мекендеген Алшын, Тама елдеріндегі достарына қонаққа барып жҥреді. Бірде 

сол жақтағы Қҧмкент деген қоныста тҧратын тӛре ауылдарына тоқтап, 

Меркеден кӛшіп келген Қҧдайменде Сҧлтан Ханғожаҧлы (Кіші жҥздің ханы 

болған Әбілхайыр хажысҧлтанҧлын (1693-1748 ж.ж.) ӛлтірген Барақ сҧлтан 

(Найман-Қоңырат тӛресі әулетінен) мен оның кейінгі бәйбішесі – Бопай 

ханым Қасым тӛре Абылай ханҧлының қызына әдейілеп барып, сәлем беріп, 

оларда мейман болып, сол асылдардың әңгімелерін тыңдаған екен. 

Мәжіліс ҥстінде Шоң Бопай бәйбішеге: «Апа, жас кезіңізде ханның қызы 

болдыңыз, одан батыр келіншек атандыңыз. Сонан кейін ханның батыр 

апайы атандыңыз. Бҧл кҥнде батыр шешей атанып, ҧлыңызды ҧяға, 

қызыңызды қияға қондырып, немере сҥйіп отырсыз. Ақсақалыңыз да, ӛзіңіз 

де тӛре әулетіненсіздер ғой. Арманыңыз жоқ шығар?» - деп, ханымды 

сӛйлету ҥшін жорта сауал қойған екен. Сонда Бопай бәйбіше (1800 жылы 

туған кісі екен): «Ой, балам, армансыз пенде бола ма? Менде жеті арман 

бар!» - деген екен. Оны естіген Телғозыҧлы мырза Бопайдан: «Апа, сол 

армандарыңыз қандай?» - деп сҧрапты. Сонда батыр бәйбіше Бопай: «Бірінші 

арманым қыз кезімде батырға шығу еді. Ол қалаған батырым - ӛздеріңнің 

Орта жҥздегі Ашамайлы Керей Есеней Естемес баласы еді. Дәм жазбады, 

екеуміз бір-бірімізге қосыла алмадық. Екінші арманым Есенгелді, Саржан 

атты екі батыр ағам қапыда жау қолынан қаза тапты, солармен арыздаса 

алмай қалдым. Ҥшінші арманым әкем де сол жаулардың қолынан қаза тапты. 

Әкем Қасым сҧлтанмен де арыздаса алмай қалдым. Тӛртінші арманым сол 

ҥш асылдың жаудан кегін қайтара алмадық. Бесінші арманым інілерімді 

қазақ батырларымен қайта табыстыра алмадым. Алтыншы арманым хан, 

сҧлтан атанған інілерімді, ханша атанған сіңлім Қарашашты Қырғыз 

манаптарымен мен Қоқан хандығы әскерлерінің қоршауынан қҧтқара 

алмадым. Жетінші арманым інілерім: Кенесары ханның, Ержан, Қҧдайменде, 

Наурызбай, Әбілғазылардың, сіңлім Қарашаштың, кҥйеу балаларым: 

Қошқарбай мен Кегеннің дҧшпаннан кегін қайтара алмадым», - деп, Шоңға 

жауап қайтарыпты. 

Бопай бәйбішенің жауабын тыңдай отырып, Шоң мырза Кӛшебе керей 

Кӛшен Бауыржанҧлы ақынның Есеней туралы шығарған ӛлеңіндегі: 

Есеней сӛйлемейді асып-тасып, 

Жау келгенде қорықпас және жасып. 

Батырлық қасиеті ҧнаған соң, 

Мырзаға Бопай ханша болған ғашық, - деген шумақты есіне алған екен. 

Расында Бопайдан Есенейге арнап айтқан сӛздер ел есінде сақталған 

екен. 1840 жылы – тышқан жылы жазда жорықта жолы болмаған Кененің 

батырлары он екі қанат ақ ҥйдің ортасындағы от басында: «Тӛрт момыннан 

жылқы, тҥйе алу қиындап кетті. Есеней деген бір тажал дәу шықты. Сол 

алған жылқы, тҥйемізді қайта айдап алып, ӛзімізді беттетпей қойды», - деп, 

отырғандардың бірі айтса, енді бірі: «Ол сонша кім? Есенейің қайдан шыққан 
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пәле?» - деген екен. Сонда олардың бос сӛздеріне қарны ашқан Бопай шыдай 

алмай, «Есеней деген ақсҥйекке барабар хан емес пе, сҧлуларды ғашық еткен 

асыл жар емес пе!» - деп, от басындағы кҥңкілдеп отырған доғал мінезді жас 

батырларды тыйып тастаған екен деседі. 

Сондай-ақ, одан едәуір жыл бҧрын ҧзын қҧлақ хабардан Бопай сҧлу: 

«Есенейдің бірінші әйелі Ғайнижамал қайтыс болған соң, оған балдыздары: 

Атығай Зілғара, Шопан Байтоқа ҧлдары апасының орнына қарындасы 

Қаныкейді тағы ҧзатыпты», - дегенді естиді. Сонда Бопай сҧлу: «Есенейді 

бек сайлағанына Керейлер мәз, Атығай Байтоқаның екі қызын әйелдікке 

алғанына Есеней мәз!» - деген екен. 

Осы сӛздерді Шоң мырза Бопайдың ӛз аузынан да естіген екен. Шоң 

Қҧдайменді мен Бопайдың ақ батасын алып, олардың айтқан әңгімесі ҥшін 

алғыс айтып, екеуінің иығына екі жібек шапан жауып, «кӛшке мінерсіздер», - 

деп, екеуіне екі жорға сыйлап, олармен қоштасып аттанады. Бҧл – 1866 

жылдың жазы делінген шежіреде. 
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ЕСЕНЕЙ МЕН ШОҢ ДӘУЛЕТҦЛЫ 

 

Шоң Дәулетҧлы – Қызылжар  ӛңірінде ақындығымен, қолӛнер 

шеберлігімен, зергерлігімен қалың жҧртқа есімі әйгілі болған адам. Ол 1770 

жылы Солтҥстік Қазақстан облысы орталығының іргесіндегі қазіргі Бескӛл 

ауылы орналасқан ескі  қоныста Дәулет Мҧхаммедиярҧлы деген аңшы-

мерген адамның шаңырағында  дҥниеге  келіп, 1864 жылы қазіргі Жамбыл 

ауданына қарасты Жаңажол ауылы тҧсындағы Тәсібек  кӛлінің жағасында 

қайтыс болған. Айтылғалы отырған әңгімеге  Шоңның ӛнері, Есеней 

Естемісҧлымен қарым-қатынасы жайлы деректер арқау болмақ. 

Шоң жасында ауыл молдасынан оқып, хадимше сауат ашады. Атасы 

Мҧхаммедияр оның сауатын одан әрі жетілдіру ҥшін Тҥркістан шаһары 

маңындағы Қарнақ  медресесінде оқытады.  Мҧхаммедияр қолӛнерге бейімі 

бар немересі Шоңды  оқыту ҥшін Тҥркістан қаласында ҧста-зергер болып 

кәсіп етеді. Колӛнерін ол немересі Шоңға да ҥйретеді. Қарнақ медресесін 

Шоң тамам еткен соң, Мҧхаммедияр Ҥргенішке кӛшіп барып, немересін 

сондағы медресеге оқуға береді. Мҧнда да Мҧхаммедияр ақсақал ҧста 

дҥкенін ашып, қолӛнерімен шҧғылданады. Немересі медресені оқып бітіріп, 

діни білім алып шыққан соң, Мҧхаммедияр Есбайҧлы Қызылжар маңындағы 

туған жері – Бескӛлге  қайта кӛшіп келеді. 

Шоңның  бойына ақындық дарын қонған екен. Бірақ жыраулықты кәсіп 

етпейді, әуелі ол  молда болып,  бала оқытады, одан әрі ата акәсібі болған 

қолӛнершілікпен, аңшылықпен, қҧсбегілікпен, атбегілікпен машықтанады. 

 Шоң қазақтың кӛне мылтығы – кҥлдірмамайды, жалғыз оқпен атылатын 

сирақты  шиті мылтықты, Тҥрікпен, Қаптауы (Кавказ тауы) 

мҧсылмандарының, Хиуа мылтықтарын соғуды меңгереді. Ол жиі-жиі 

Алшынның теміртауына (Магнитогорскіге) сапар шегіп, сондағы темір кені 

иелерімен келісіп, ҧсталық қҧрып, темір соқалар және басқа тҧрмысқа 

қажетті темір бҧйымдарын жасап, ӛз еліндегі бектер мен  мырзалардың 

тапсырмаларын орындап, оларды ауыл шаруашылығы, ҥй қҧрал-

жабдықтарымен қамтамасыз етеді. 

Дәулетҧлы мылтық, қанжар, семсер, қылыш соғуда, найзаның  ҧшын, 

айбалта соғуда Қызылжар ӛңіріндегі елдерге  елу жыл шора* болған (Шора – 

ӛлке  немесе аймақ билеушісі  деген лауазымды білдіретін қазақтың  ескі 

сӛзі)  Керей Шақшақ би Кӛшекҧлы мен оның баласы Баһрам батырдан кем 

тҥспейтін ҧста-зергер болыпты. 

ХІХ ғасырдың басында оның  қолынан шыққан  бҧйымдар Шоң ӛрімі, 

Шоң етігі,  Шоң  арбасы* (Шоң  арбасы  – бҧрынғы Қожаберген арбасының 

ҥлгісін жаңғыртып  жасаған тӛрт  доңғалақты  ағаш арба, доңғалақтары 

темірмен қҧрсауланған), Шоң  шалғысы, Шоң  балтасы, Шоң кездігі, Шоң ері  

деген  атақ алады. Бҧл  бҧйымдар Орта  жҥз, Кіші жҥз қазақтарына, Сібір 

татарларына, Шалабай (Челябинск) башқҧрттарына тарайды. Дәулетҧлының 

ата  кәсібінің бірі  – егіншілік болған. Соған орай оны Дихан Шоң деп те 

атаған. 
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1822 жылы Батыс Сібір губерниясының орталығы Омбыға кӛшіп келіп, 

Сібір  қазақтарын бағындыру,  оларды он  дуанға бӛлу  туралы Ресей 

патшасының Бас  министрі Сперанский жобасы жасалынып, оны  іске асыру 

басталған кҥннен-ақ, соның  алдында 1819 жылдан  бастап, Теріскей 

Сарыарқаны мекендеген Орта жҥзге жататын Керей-Уақ елдерінің қонысы 

тарылады. 

Баһрам батыр Шақшақҧлының (1779-1826 ж.ж.) 1821 жылы  – жылан 

жылы кҥзде шығарған “Ата  қоныс” деген дастанындағы: “Теріскей 

Сарыарқаны кәпір алып, қазаққа мекендейтін жер  қалмады”,  – деуі бәлкім  

осыдан болар! 

1826 жылы  – ит жылы қыркҥйек айында Бескӛлдегі ата  қонысқа Орта  

жҥз Ашамайлы Керейдің рубасына (родовой старшинасы) – бегі Есеней 

Естемісҧлы (1798-1871 ж.ж.) жылдағыдай ӛзі кӛшіп бармайтын болады. 

Естемісҧлының кҥздігіне кӛшпей, басқа  жерге қоныс қоныстануына ел  таң 

қалады. Ал, Есенейдің туған інісі Еменалы мен  оның әйелі Бопан* (Бопан – 

Кенесары сҧлтан Қасымҧлының (1802-1847 ж.ж. ӛзінен екі  жас кіші 

қарындасы) ӛз кӛштерін жылдағы әдет бойынша бастап, Бескӛлге кӛшеді. 

Есенейдің малының бір  бӛлігін айдап, қызметшілерінің бір  тобы да  

Бескӛлге оралады. Есенейдің Қызылжарда саудасын  жҥргізетін 

приказщиктері де сондағы ҥйлерінде  тҧрып, ӛз  жҧмыстарын атқара береді. 

Есенейге ере кӛшкен Ашамайлы Керейдің Сибан руына жататын 

Тоқпанбет атасы бос  қалған Нҧралы* Керейдің  (Нҧралы Керей – атақты 

әнші-ақын, композитор Біржан сал Тҧрлыбайҧлы Қожағҧловтың елі) 

қоныстарына келіп, солардың кҥздіктеріне бӛлініп-бӛлініп,  ауыл-ауыл боп 

ҥйлерін тігеді. Қазіргі  Солтҥстік Қазақстан облысының Жамбыл  

ауданындағы Кабань, Макаръевка, Исаевка селолары орналасқан жерлер 

1826 жылға дейін Нҧралы Нҧрымбет керейлердің қоныстары болыпты. 

Сонымен қатар, осы маңдағы Жаңажол ауылы  маңындағы қоныстар да  

Нҧралы  Керейдің мекендері болған. 1826 жылы – ит жылы кӛктемде қар  

ерте кеткен кӛрінеді. Сол шақта капитан Преснов (Жамбыл ауданының 

орталығы Преснов селосы осы капитан Пресновтың атымен аталған) пен  

прапорщик Ефремов бастаған отаршыл әскерлер Омбыдағы генерал-

губернатордың бҧйрығымен келіп, Нҧралы,  Нҧрымбет * (Нҧрымбет керей – 

1798-1822 жылдар аралығында Батыс Сібірде  жер-су ҥшін болған қазақ, 

татар, башқҧрт шаруаларының толқуларын басқарған Марал ишан Сардар 

Қҧрбан батырҧлының (1780-1841 ж.ж.) елі. Сонымен қатар, Марал  ишан – 

Кенесары, Наурызбай Қасым тӛре ҧлдарының шешелерімен бірге туған 

нағашысы) керейлерге әңгіртаяқ ойнатып,  олардың қоныстарын тартып 

алады. Қожағҧл би Бертісҧлын (1774-1868 жж.) ауылымен қоса кӛшіріп, 

жазалаушы жасақ Қожағҧл бҥркеуі деген қалың қарағайлы қыстауды тартып  

алып, онда штаб ҥйлерін сала бастағанда, кенеттен отаршыл әскерлерге тҥнде 

белгісіз шабуыл  жасап, оларды қырғынға ҧшыратып,  штаб ҥйлерін ӛртеп 

жібереді. Жаралы  кҥйде жылжып орманға тҥнде жасырынған капитан 

Преснов  пен прапорщик Ефремов тірі қалады. Тағы да шабуыл жасалады, 

тағы  да казарма мен  штаб ҥйлері ӛртенеді деп сескенген Ресей патша 
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ӛкіметінің Омбы шаһарындағы ҧлықтары ол жерлердің жартысын бос  

қалдырады. Ал,  қалған жартысына шағын хуторлар орналасады. 

“Штабтың ӛртенгенін, жазалаушы жасақтың қырылғанын бізден кӛрер”,  

– деп қауіптенген Қожағҧл* (1. Қожағҧл – Біржан салдың  атасы. Ол 1824 

жылы Кӛкшетау дуаны қҧрылғанда, Ашамайлы  керейдің Итіке, Тҧрлыбек, 

Табей, Шоңке, Есеней сияқты бектерінің қолдауымен аға сҧлтан Ғҧбайдолла 

Уәлиханҧлының тӛрт орынбасарының (заседателінің) бірі болып сайланған) 

екен. Оның Кӛкшетау ӛңіріне кӛшуінің бір себебі – осы. Заседатель Қожағҧл 

туралы архивте дерек бар. Қожағҧл мен оның туыстары Есенейдің 

шақырғанына келе қоймайды. Кӛкшетау жеріне қоныс аударады. Сондықтан 

бос қалған қыстауларды, кӛктеулер мен кҥздіктерді Есеней бастап келген 

Керейдің Тоқпанбет атасы иемденеді. 

Шоң зергер кӛшпей, Бескӛлде қалады. Оған: “Кӛшіп кел!” – деп, Есеней 

бҧйрық жібереді. Шоң Дәулетҧлы кӛшуден бас тартып, Есенейдің 

шабарманына: “Қызылжарға орыс кӛпестері қаптай кӛшіп келген соң, олар 

қоныстарды әскер кҥшімен тартып ала бастаған соң, шабындық, жайылым 

егістік жерлері азайған бай ауылдар кӛшіп жатыр. Есеней де қонысы 

тарылған соң, он мың жылқысы мен бір мың бес жҥз тҥйесін бағатын жер 

керек боп кӛшті. Мен неге кӛшемін. Тең ортаққа шӛп шапсақ та, тең ортаққа 

астық ексек те, бізге жетеді. Қол ӛнерімен, молдалықпен кҥн кӛрермін. 

Ежелгі ата мекенімнен кӛшпеймін! Мырза менің мазамды алмасын?! – деп, 

жауап береді. Жас шабарман Қазақ деген жігіт Шоң ҧстаның сӛзін 

бҧрмаламастан Есенейге жеткізеді. Оны естіген Естемісҧлы батыр 

(Қызылжар аймағындағы Керей руының аға старшинасы) қаһарланып, бір 

топ жігітті сайгҥліктерге мінгізіп: “Шоңға барып: “Сӛзді қойып, бері қарай 

кӛш!” – деген сӛзімді жеткізіңдер, егер кӛшпесе, ҥш ҧлын да, ӛзін де байлап 

әкеліңдер!” – деп, оларды Бескӛлге аттандырған екен. Есенейдің сарбаздары 

барса, Шоң Қызылжардағы ҥлкен қарағай ҥйіне кӛшіп кетіпті. Олар 

Бескӛлден Шоңды таппай, Қызылжардағы ағаш ҥйінің жанындағы ҧста 

дҥкенінде отырған ҥстіне келеді. Есенейдің бҧйрығын естіртеді. Шоң 

амалсыздан енші алып, әрқайсысы ӛз алдына бір-бір ҥй болып отырған ҥш 

ҧлын ертіп, заттарын теңге буып, оларды қазақ арбаға тиеп, қалғандарын 

атандарға теңдеп, ата қонысын тастап кӛшеді. 

Шоң кӛшті бастап аттанарда, туған жерімен қоштасып, екі жҥз жетпіс 

бес шумақ кӛлемді дастан шығарып, қобызға қосып, жол-жӛнекей әнмен 

айтады. Бір ӛкініштісі сол дастанды кезінде жазып алынбады. Осы кҥнде 

Шоңның жермен қоштасқан хиссасын жатқа білетін ешкім жоқ. Тек 

дастанның тӛмендегі ҥзінділері ғана сақталды: 

Іс соғып, сыйлық алдым жайдарлыдан, 

Бет қоятын кӛрмеп еді найзалыдан. 

Кәпірді дҥрелеген Шоң болсам да, 

Сескендім Есенейдің айбарынан. 

 

Есеней тоқтамайды ҥдере кӛшіп, 

Жәнібек сӛз сӛйледі желдей есіп. 
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Бескӛл мен Қызылжарым, қош есен бол, 

Жерім ең кірім жуған, кіндік кесіп. 

 

Туған жер кейін қалдың, уа, дариға-ай, 

Мҧндай жер енді бізге табыларма-ай! 

Егін сап, бала-шаға асыраған, 

Бескӛл мен қош есен бол, Қызылжар-ай! 

 

Қызылжар қаласында Қазан революциясына дейін Хасан баба (әкесі – 

Балта Керейден тарайды, шешесі – татар қызы) деген ауыз әдебиеті ҥлгілерін 

жинап, Қазан шаһарындағы баспаларға тапсырып жҥрген зиялы кісі 

болыпты. Ол ХІХ ғасырдың аяғында Шоңның ӛлеңдерін ел ішінен жинаған 

екен. Сондықтан Шоң зергердің туған жерімен, ата қоныстарымен қоштасқан 

хиссасы Қазан шаһарындағы мҧрағаттан табылып қалуы да мҥмкін. Баптап 

бәйге ат мініп, тазы жҥгіртіп, бҥркіт салып, аң аулаған әрі шебер қолӛнерші 

Шоң Дәулетҧлы ӛз заманында Орта жҥз қазақтарына жататын, Тӛрт момын 

деп аталатын Керей-Уақ, Атығай – Қарауыл елдерінің аса қадірлі 

адамдарының бірі болыпты.  

Ел басқармаса да мыңдап жылқы, тҥйе біткен шонжар болмаса да, 

кӛзінің тірісінде ешкімнің есігіне барып телмірмеген, ешкімнен қолқайыр 

сҧрамаған, бар болса, ӛзінен артылған азық-тҥліктерді жетім-жесірге, ғарып-

қасерге, жарымжандарға, перзентсіз шал-кемпірлерге бӛліп берген Шоңның 

қолы ашық жомарттығы мен жҧрт алдындағы беделі, елге сенімділігі бектер 

мен билердің ешқайсысынан да артық болмаса, кем болмаған екен. 

Ашамайлы керейдің жҧлдызы болған Ер Есеней Шоңды еріксіз кӛшіріп 

алған. Шоңның он екі қанат ақ ҥйінен кҥндіз-тҥні оған қҧрал-саймандар, 

ағаш сҥйек, темір бҧйымдар жасатуға келген адамдар арылмаған. 

Дәулетҧлы шебер байлықты кӛксемеген, артық мал-дҥние жинамаған. 

Қазан қызыл шҧбар пимасын орыс кӛпестері Шоңға ғана бастырып алып 

отырған. 

Шоң зергерді шебер қолӛнерші, қолы ашық жомарт адам деп бағалап, 

оны басқа ақындар да ӛлеңдеріне, хиссаларына сол заманда арқау қылған 

екен. Мысалы, Сегіз сері “Жҧртына қамқор, ерлерім” деген толғауында Шоң 

ҧста туралы былай дейді: 

 

Халқымызда қолы ашық Шоң зергерім,  

Қҧралайды кӛзге атқан шын мергенім.  

Бар ӛнерін жҧртына арнаған соң, 

Оның ісін әрқашан жӛн кӛргенмін.  

 

Жасынан қолӛнерін қылған машық, 

Молда еді кім барса да есігі ашық. 

Бай ҧлынан артық еді дастарханы, 

Байлығы жатпаса да асып-тасып. 
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Жан еді халайықты ырза қылған, 

Салтанаты кем болмай мырзалардан. 

Еңбек қып тапқандарын ҥнемдесе, 

Дәулеті асар еді шонжарлардан. 

 

Жігіттік кезден егін еккен еді, 

Ел ҥшін маңдай терін тӛккен еді. 

Алланың рахметіне бӛленген ер, 

Табысын халықтікі еткен еді. 

 

Жиған жоқ дҥние-мал жас шағынан, 

Артық болған мінер ат, ас жағынан. 

Қҧдайдың қҧдіретіне таң қаламын, 

Шоң ерді кӛп қылмаған бас жағынан. 

 

Халқына қызметі оның тиімді еді, 

Бай киген Шоң киген киімдерді. 

Ҥргеніштің тәмамдап медересесін, 

Талай жыл шәкірттерге дәріс берді. 

 

Қыс болса, кҥйме шана пайдаланды, 

Жаз болса, дайын етті кҥйме арбаны. 

Тҥзелген сән-салтанат арқасында, 

Болғандай орындалып ер арманы. 

 

Қолдаған тәңірім ӛзі сҥйген ерін, 

Жҧртына пайдасы кӛп тиген ерін. 

Ешқашан бес намазын қаза қылмай, 

Қадырын дін Есламның білген ерің. 

 

Бҧл кҥнде сексен жасқа келген шаһыбаз, 

Қатарға ақсақалдық енген шаһыбаз. 

Ӛзінен қолӛнерін ҥйренгенге, 

Ерінбей ақыл-кеңес берген шаһыбаз. 

 

Атасы – Мҧхаммедияр, әкесі – Дәулет, 

Шоң менен ҧлдарына біткен сәулет. 

Алашқа шеберлікпен сыйлы аға, 

Кӛрмесін қартайғанда ешбір нәубет! 

 

Қҧндыз ішік жауып, астына арабы ақбоз ат мінгізіп, “балаң мінсін” деп, 

тҥрікпеннің қара қасқа арғымағын жетектеткен Сегіз серіге айтқан ӛлеңі 

тӛмендегіше екен: 
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Атаң – Шақшақ болғанда, әкең – Баһрам, 

Ақынсың алуан тҥрлі жыр шығарған. 

Жаудан жылқы айырып, ерлік еттің, 

Он жетіңнен халқыңа болып қорған. 

 

Дҧшпанды қырған ісің кӛпке ҧнаған, 

Сҥйсінген ән-кҥйіңе бар мҧсылман. 

Алашқа даңқың мәшһҥр Сегіз серім, 

Патшаның ҧлымен тең асылзадам. 

 

Қатардағы шебер һәм хажы едім мен, 

Есеней сыйламаса, сыйладың сен. 

Ел-жҧртың рахымыңнан ҥміт еткен, 

Баршаның тіршілікте қамқоры ең. 

 

Хас батыр, ҥлкен емші, ӛнерпазым, 

Аюға ауыз салған қҧмай-тазың. 

Тҧлпар ат, тазы, бҥркіт бапкерісің, 

Пайдасыз ӛткен емес қыс пен жазың. 

 

Шоң Дәулетҧлы ӛмірінің соңғы кезінде Мекке, Мәдинаға барып 

қажылық парызын атқарып, бірыңғай дін жолына кӛшеді. Шоңның балалары 

1928-1930 жылдары қажының ҧрпақтары деп қуғын-сҥргінге ҧшырап, Ресей 

жеріне кӛшуге мәжбҥр болады. Ҧрпақтары сол кеткеннен қазір Қорған, 

Тҥмен облыстарында тҧрып жатыр. 

 

ЕР ЕСЕНЕЙ 

 

Қазақ халқының ХІХ ғасырда ӛмір сҥрген ел қорғаны-батырлары мен игі 

жақсыларының бірі – Ер Есеней Естемесҧлы. 

Ер Есенейдің биік адамгершілік иесі екенін, ел қорғаны болғанын екінің 

бірі біле бермейді. Ӛйткені, оны кейбір жазушы ӛзінің шығармаларында 

Қодар бейнесінде дҥлей кҥштің иесі етіп және ҥстем таптың зорлықшыл ӛкілі 

ретінде оқырмандарға қҧбыжық етіп кӛрсетті. Енді бір жазушы: «Қолына 

топтан ҧры ҧстайтын, бықыған малы кӛп Ашамайлы керейдің байы 

Есеней...»-деп, ол да Естемесҧлын елге қолайсыз кісі етіп кӛрсетіп, ӛз 

шығармасында шындыққа жанаспайтын сӛздерді жазды. 

Кешегі Кеңес дәуірінде Қазан тӛңкерісінен бҧрынғы кезеңде ел 

басқарған адамдарға дҧрыс баға берілмеді, олардың ақыл иелері болғандығы 

еске алынбады. Себебі, олардың бәрі қанаушы таптың ӛкілдері саналды. 

Билер мен бектер, батырлар, мырзалар тҥгел жыртқыш, мейірімсіз, 

қанаушылар атанды. Шындығында олар солай ма? Бҧлардың жақсы істері 

аталмай қалды, ақты-қарасы тексерілмеді. Билердің кӛпшілігінің кедей 

немесе орта шаруалардың ӛкілдері екендігі де, әділдік қасиеттері 

есептелмеді. 
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Жыртқыш деп халық ел шапқыш содырларды немесе кісі ӛлтіргіш 

қанішерлерді, ел ішінде бҧліншілік жасаған бҧзықтарды, немесе 

тонаушыларды, қайырымсыз, қара жҥрек қарақшыларды, немесе әрдайым кез 

келген кісілерді алдап, әкім қылған алаяқ қуларды, немесе кісі еңбегін 

бермейтін сараң, қара ниет байларды атағаны кімге болса да белгілі жайт. Ал, 

есігі ашық, дастарханы кҥні бойы жиылмайтын меймандос, ғарыптерге 

қысылғанда қол ҧшын берген жомарт, ғашықтарға азаттық әперген әділ, 

қамқоршы бектерді жыртқыш, қанаушы, зорлықшыл деуге болмайды. Біз сӛз 

еткелі отырған Есеней де  заманында елге қайырымды бектер мен 

батырлардың бірі болғандығы шежіре деректерінен және сол дәуірдегі ақын-

жыраулардың ӛлең-жырларынан кӛпке мәлім. Әрине, Есенейдің де аздаған 

пендешілігі болыпты. Бірақ соған қарап, оның жҧрт ҥшін сіңірген кӛп 

еңбегін, атқарған игілікті істерін, ел қамқоры болғанын жоққа шығаруға 

болмайды. 

Әуелі Сібір қазақтарының шорасы боп 1819-1824 жылдары ел басқарған 

кезінде, кейін 1859 жылдан бастап, он шақты жыл Батыс Сібір генерал-

губернаторына Бас кеңесші боп он дуан елдің ҥстінен қараған уақытында 

«Есенейді қарадан хан болды»,-деп, халық Есеней хан деп атапты. 

Естемесҧлын Батыс Сібір мҧсылмандарының Марал ишанның 

басшылығымен жер-су ҥшін болған Ресей отаршылдарына қарсы азаттық 

кҥресіне белсене қатысқандығы ҥшін, сонда ҥлкен ерліктер жасағаны ҥшін, 

кейін тонаушылардан, барымташылардан елдің жылқы-тҥйесін бірнеше рет 

айырып, иелеріне қайтарып бергені ҥшін, қазақ, татар, башқҧрт халықтары 

оны Ер Есеней деп атаған екен. 

Сонымен қатар, Есеней сӛзді тауып сӛйлейтін, шындықты жасырмайтын 

турашыл адам болыпты. Мысалы: Естемесҧлының тҧғырдан тайып, 

науқастанып қалған шағында, яғни 1869 жылы қыркҥйек айының басында 

ӛзіне сәлем ере келген Орта жҥз Қуандық Арғын Шоң Гиелғазыҧлы (1828-

1902 жж.) болыстың мейман боп отырып, ӛзіне: «Батыр әке, сізді ел ата-

анасынан бала жігіт кезінде қалған дейді. Соған қарағанда билікке ерте 

араласуыңызға себепші адамдар болған ғой, сірә?»-деп, сауал қойғанда, оған 

Есеней: «Батаны Тіленші, Нашан, Киікбай берген, батырлықты марал ишан 

мен Баһрам берген, бақытты Итіке, Тоқсан, Маманай берген, тақытты 

Шақшақ берген. Ісімді Алла қолдай берген! Ар жағын балам, енді ӛзің тҥсіне 

берерсің!»-депті. Расында осы есімдері аталған ардагерлер Есенейді ел 

басқаруға да, қол басқаруға да баулыған екен. Есенейге тәлім тәрбие берген 

бҧл тоғыз кемеңгердің ешбірі де алыс жердің, я болмаса басқа тайпаның 

адамдары  емес. Солай бола тҧрса да, Есенейге ҧстаз болған, жоғарыда 

аттары аталған ел жақсыларының бірі-Киікбай Айтуғанҧлы шешенді соңғы 

жылдары кейбіреулер ӛздерінің еңбектерінде Батыс Қазақстанда туған етіп, 

елін Кіші жҥз етіп кӛрсетіп, бҧрмалап жазып, оқырмандарды басқа 

шатастырып жҥргенін айтуға міндеттіміз. Асылында кімге болса да, ӛзі 

білмейтін мәселеге араласудың ешбір қажеті жоқ деп білеміз! Себебі соңғы 

жиырма жыл ішінде бір тайпаның жақсы адамың екінші бір тайпанікі етіп 

кӛрсету, немесе бір тайпалық одақтың руын екінші бір тайпалық одақтікі ете 
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салу әдетке айналып кетті. Мҧның ӛзі оқырмандарды шатастыруға әкеп 

соққанын жасыруға болмайды. Орта жҥздің даугері ретінде 

барымташылардан есе алып қайту ҥшін, немесе кеткен жесірді қайтарып алу 

ҥшін Киікбай Кіші жҥзге барса барған шығар. Бірақ оның елі – Кіші жҥз емес 

те, туған жері – Батыс Қазақстан емес, Киікбай Айтуғанҧлының елі – Орта 

жҥз Ашамайлы керей, оның ішінде Еменәлі, оның ішінде Таз атасы, ал туған 

жері – Қызылжар аймағы (Солтҥстік Қазақстан облысы). Сол сияқты 

Есенейді шыңдаған қалған сегіз кемеңгер де Қызылжар аймағындағы Орта 

жҥз Керей елінің адамдары. Біз мҧны рушылдықпен, я болмаса 

жерлесшілдікпен айтып отырған жоқпыз. Шындық ҥшін айтып отырмыз. 

Біз сӛз етіп отырған Есеней 1798 жылы – Ҧлу жылы наурыз айында 

қазіргі Солтҥстік Қазақстан облысының орталығы – Қызылжар 

(Петропавловск) қаласына таяу жердегі ежелгі ата мекені – Бескӛл деген 

қоныста тҧратын Орта жҥз Ашамайлы керейдің Сибан руына жатын 

Қошқарбай батыр ауылында Естеміс мырзаның шаңырағында дҥниеге келіп, 

аталмыш облыстың Жамбыл ауданындағы Жаңажол ауылының тӛңірегіндегі 

Бҥркеу деп аталатын соңғы қонысында ауырып, 1871 жылы – қой жылы 

желтоқсан айында қайтыс болыпты. Елі оның сҥйегін сол арадағы Жәнібек 

батыр бейітіне жерлепті (Керей шежіресі бойынша). Есенейдің туған жері, 

туған жылы, руы, ауылы архивте де осылай жазылған. Есенейдің ата-анасы 

да, ағайын-туғандары да, бірнеше ата-бабасы мен әже-апалары сол 

Бескӛлдегі Ескі Керей бейітіне жерленген. Сол Ескі Керей бейітіне 1745-1752 

жылдары аралығында қайтыс болған Уақ, Атығай елдерінің де, адамдарының 

біразы жерленіпті. Қызылжар маңынан Керей ауылдарының алыстап кетуіне 

1826 жылы жазда Ресей патша ӛкіметі отаршыларының Қызылжар 

тӛңірегіндегі, Қызылжар мен Мәуліт аралығындағы жерлерді, Мырзаағаш 

(Соколов ауданы жерінің қазақша атауы) жерін ӛз именнелеріне айналдыруы 

себепкер болыпты (архивте, шежіреде бар). 

Есенейдің әкесі Естеміс балуан Сейітҧлы ӛз тҧсында Ашамайлы 

керейдің басты адамдарының бірі болыпты. Оған атақты әнші-ақын, сазгер 

Сегіз серінің «Ер Есеней» атты тарихи толғауында мына шумақтар да дәлел 

бола алады: 

 

Орта жҥздің ішінде 

Ашамайлы керейде. 

Қатарының алды боп, 

Бӛленген жан мерейге. 

 

Балға батыр¹ ҧрпағы, 

Заманының сҧңқары –  

Есеней ердің бабасы 

Әрі де ӛткен Ақпанбет, 

Жауға тиген болып ӛрт. 
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Бергі атасы Сейіт би 

Ӛз тҧсында болған бек 

Ӛз әкесі Естемес, 

Ел жақсысы, ғадыл ед! 

 

Бҧдан Есенейдің ата-бабаларының тәуір ел қорғаны-батыр адамдар 

болғанын кӛреміз.Ал, Есенейдің анасы Ақжәми – ХҤІІІ ғасырдың тӛртінші 

ширегінде, яғни 1773-1775 жылдары және 1783-1797 жылдары отаршылдық 

езгіге қарсы бағытталған Кіші жҥз қазақтары шаруаларының кӛтерілістерінің 

кӛсемі Сырым Датҧлы батырдың (1712-1802 жж) қызы екенін екінің бірі біле 

бермейді. 

Сонымен қатар, Есенейдің әкесі Естемес те, атасы Сейіт те Меккеге 

хажылыққа барып қайтқан екен. Сейіт пен оның баласы Естеместің хажы 

болғандығына Сегіз сері ақынның «Ер Есеней» атты дастанындағы мына 

шумақ та дәлел болады: 

 

Әкесі де атасы 

Есенейлердің хажы еді. 

Сибан керей ішінде. 

Басқа атадан аз еді. 

 

Әкесі Ақпанбет батырдан ҥш жасында жетім қалған Сейіттің жастық 

шағы нағашы жҧртында ӛтіпті. Сейітті жігіт болған кезінде немере ағасы 

Бесбай Тоқпанбетҧлы мен Балта керей Ермҧхаммед Тҧрсынбай батырҧлы 

 

¹Балға батыр – Сибан керейдің тҥпкі атасы, Балғаның әкесі – Танаш би – Ақ Орданы гҥлдеткендердің 

бірі екен. 
 

Байбақты елінен кӛшіріп әкеліпті. Қурай емген тҧқымы деп аталатын кӛп 

жылқы біткен Сейіт қыдыр дарыған бай болыпты. 

Сейіт ӛзінің Естемес, Есіркеп атты екі баласын әуелі Қажым деген 

молдадан оқытып, одан кейін Қызылжардағы Шақшақ шора медресесіне 

оқуға беріпті. Сейіт мырза екі баласын әрі қарай оқытпақшы болыпты. Ол 

Қызылжар, Омбы шаһарларының базарларына келіп жҥрген, сауда саттықпен 

айналысатын Қоқан, Хиуа, Бҧхар хандықтарының  саудагер байларымен 

танысып, олармен жақсы араласып, дос боп кетіпті. Енді сол достықты Сейіт 

Шақшақ шора медресесін тамам еткен екі ҧлын оқыту ҥшін пайдаланады. Ол 

Естемес пен Есіркепті Ҥргеніштегі достарының ҥйіне қойып, сондағы 

медересеге оқуға береді. Әке ҥмітін ақтап, Естемес те, Есіркеп те Ҥргеніш 

медересін жақсы оқып, бітіреді. Есіркеп молда боп Шақшақ шора медересіне 

ҧстаз боп орналасып, балаларға дәріс береді. Ал, Естемес ірі балуан болыпты. 

Сонымен бірге ол Сибан керейді билепті. Естемес Ресей отаршылдармен жер 

су мәселесінде тартысқа тҥскен кісілердің бірі бопты. Қазақ пен орыс 

қатынасына байланысты 1794 жылғы 24 желтоқсандағы оқиғада Сибан 
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керейдің басшысы ретінде Естемес Сейітҧлының есімі аталады (Бҧл жайында 

архивте дерек бар). 

Есеней жас бала кезінде ауыл молдасынан оқып, хадимше хат танып 

діни білім алыпты. Осы арада бір ескерте кететін мәселе былай: Естемес 

хажы ӛз балаларын кезінде ӛзі оқып тамам еткен Шақшақ шора
2
 медресесі 

мен Ҥргеніш медересінде оқытуды дҧрыс кӛріпті. Сондықтан ол Есенкелді, 

Есеней атты ҧлдарын Қызылжардағы 1767 жылы ашылған ескі оқу орны – 

Шақшақ шора медересесіне оқуға береді. 

Есеней ағасы Есенкелді сияқты аталмыш медереседе жақсы оқып 

хадимше сауатын жетілдіріп, терең діни білім алып, араб, парсы, кӛне тҥрік 

(шағатай) тілдерін ҥйренеді. 

Сондай-ақ, Естемесҧлы Қызылжар шаһарындағы Шақшақ медересесінде 

оқып жҥргенде, кӛрші тҧратын татар, орыс балаларымен бос уақытында бірге 

ойнап жҥріп, татарша, орысша сӛйлеуді жақсы меңгеріпті. 

Естемес мырза Шақшақ би медересесін жақсы оқып тамамдаған баласы 

Есенейді Ҥргеніштегі ӛзі оқып бітірген медересеге апарып, оқуға 

орналастырыпты. Есеней Ҥргеніш медересесін жақсы оқып, тамам етіп, онда 

діни білімін толықтырып, араб, парсы, кӛне тҥрік тілдерін жетік біліп 

шығады. 

Әке ӛсиетін орындамақ болған Есеней 1815 жылы – доңыз жылы жазда 

Ҥргеніш медересесін тамам етіп келген соң, Батыс Сібір мҧсылмандарының 

(қазақ, башқҧрт, татарлардың) Ресей патшасы ӛкіметінің рҧқсатынсыз ӛздері 

сайлаған Бас мҥфтиі – Марал ишан Қҧрманҧлына арнап барып, сәлем беріп, 

оған мҥрид
3
 болыпты. Сӛйтіп, Естемесҧлы 1815-1819 жылдары Нҧрымбет 

керей Марал ишан бастаған Батыс Сібір мҧсылмандарының дін ҥшін, жер-су 

ҥшін, ел бостандығы ҥшін Ресей патша ӛкіметі отаршыларының қарсы 

бағытталған ғазауатына (халық-азаттық қозғалысына) белсене қатысыпты. 

 
2
Шора - әуелде сот деген мағынаны білдіретін сӛз болса, кейін аймақ билеушісі деген мағынада 

қолданылған сӛз.  
3
Мҥрид – діни шәкірт. 

 

Ол қатардағы жауынгер болып, соғысқа қатысқан кҥннен бастап, ерліктер 

кӛрсетіп, ақырында жҥзбасы деген әскери атақ алады. Есеней жауға қарсы 

бірнеше рет ӛз жҥздігін бастап, шабуылға шығып, отаршылар әскеріне соққы 

беріп, олардың талайын тҧтқынға  тҥсіріпті. 

1819 жылы кӛктемнің аяқ шенінде Есіл ӛзенінің  Есет деген саласының 

бойында Батыс Сібір мҧсылман қауымының дін-басылары, билері, бектері, 

батырлары мен мырзалары бас қосқан қҧрылтайда бірнеше жас ерлерге 

майданда кӛрсеткен ерліктері ҥшін жҥзбасы, мыңбасы деген әскери атақтар 

беріліпті. Сондағы мыңбасы атағына ие болған батырлардың бірі – Есеней 

екен. Оның Ер Есеней атануы сол кезден басталыпты. 

Есенейдің әке-шешесі ерте қайтыс болыпты. Алайда «Әкең ӛлсе де, 

әкеңді кӛргендер ӛлмесін!» -дегендей, мыңбасы-сардар атағын алған 

Есенейді әкесіне бірі аға болған, бірі іні болған, бірі дос, жолдас болған 

елдестері мен жерлестері: Балта керей Нашан, Итіке батырлар мен Кӛшебе, 
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керей Тіленші, Маманай, Еменәлі керей Киікбай, Тоқсан есімді билер ел 

басшысы ету мақсатымен Кӛшебе керей Шақшақ шора Кӛшекҧлына ((1740-

1831 жж.), Сегіз сері батырдың атасы) арнап барып, сәлем беріп, қонақ 

болып, мәжілісте олар: «Сардар аға, сіз елу жылдан артық ел басқардыңыз, 

бетіңізге ешкім қарсы келген жоқ. Ғадылдігіңізге ел бас иіп, бәрі Сізді 

сыйлады. Жасыңыз сексенге келді. Орныңызды басатын балаларыңыз да, 

туыстарыңыз да бар екенін білеміз. Дегенмен, аға баласына жол берсек 

қайтеді? Оған қалай қарайсыз? Естемес ініңіздің баласы Есеней сіздің ізіңізді 

басуға жарап қалған сияқты»,-депті. Сонда ӛз орнын басатын батыр да, 

шешен де ҧлдары, туыстары бар екеніне қарамастан, Шақшақ шора 

турашылдыққа кӛшіп: Сибан аға баласы екені рас. Олардың біраз жыл 

биліктен қол ҥзгені де мәлім. Жолымды бердім. Екпіні тау жыққандай 

жалынды да талапкер жастың бірі – Есеней ғой. Орнымды бердім. Есеней 

менің шоралық тағыма отырып, Сібір қазақтарын басқарсын! Билігімді 

Есенейге сыйладым. Менен қалған дәурен оған қҧтты болсын! Ісін Алла 

оңғарсын! Тек ел ҥмітін ақтайтын кӛсем болсын!»-деп, бірден келісімін 

беріпті. Сонда билер мен батырлар, бектер қарт ағасының кең пейілдігіне 

разы болып, оған алғыс айтып, оның иығына жанат ішік жауып, босағасына 

ақбоз жорға атты байлап кетіпті. 

1819 жылдың жазының басында хан жайлауда Керей-Уақ, Атығай-

Қарауыл елдерінің басты адамдары қҧрылтай ашып, Қақ сорының
4
 

жағасында Есенейді боз биенің сҥтіне шомылдырып, ҥстіне ақ киімдер 

кигізіп, ақ киізге отырғызып кӛтеріп, шора сайлапты Естемесҧлына сол арада 

ел қҧтты болсын айтып, Шақшақ, Тіленші, Киікбай, Тоқсан, Маманай, 

Қҧрымсы сынды дуалы ауыз билер, әулие Марал ишан, Нашан, Қолдас, 

Жолдыбай, Сартай, Мәуліт, Итіке батырлар, Сардар Баһрам ақ баталарын 

беріпті. Есенейді шора сайлауға Қызылжар, Омбы шаһарларындағы татар 

мырзалары да қатысыпты. Сол кҥннен бастап Естемесҧлы 1824 жылға дейін 

Сібір қазақтарының шорасы болып, ел басқарыпты. Хандық Орта жҥзде 1819  

 
4
Сор  - тҧзды кӛл. 

 

жылы жойылды. 

Есеней шора болумен қатар, ҧстазы Марал ишанның ғазауатын қолдап,  

оған әскер жинап, жауынгерлерге ат жинап беріпті. Сӛйтіп, ол ӛзі де 

бҧрынғыша  Ресей отаршылдығына қарсы соғысқа белсене қатысыпты. Оған 

Баһрам батыр Шақшақҧлының (1779-1826 жж) «Қайғылы белдеу» деген 

тарихи дастанындағы мына шумақтар да айғақ бола алады. 

 

Зеңбірекпен келсе де, 

Кәпірдің жолы болмаған. 

Қанға қҧмар иттердің, 

Бҧл жылы ісі оңбаған. 

 

 



 62 

Марал ишан ҧстазын, 

Есеней шора қолдаған. 

Сарбаз жинап берсін деп, 

Бектерге сәлем жолдаған. 

 

Кәпірге қарсы шықсын деп, 

Елге жаршы жіберді. 

Сарбазға ат жинады, 

Жеңістен ҥзбей кҥдерді. 

 

Арқада хандық 1819 жылы жойылса да, шоралар билігі 1824 жылға дейін 

сақталды. Ӛйткені, Есеней, Зілғара, Тоқтамыс, Мҥсет, Қожағҧл сияқты 

бектер ҥшін шоралық билік жҥйесі пайдалы болды. Сондықтан олар 

округтердің ашылуын қаламады.  

1822 жылдың басында Ресей патшасының Бас министрі Сперанский 

Орта жҥз қазақтарын он округке бӛліп билеу туралы жоспар жасаған, әрі 

соны жҥзеге асыруды кӛздеген. Бірден округ ашуға отаршылдардың 

батылдары да бармаған. Әйтсе де 1822 жылы сайланған Батыс Сібір генерал-

губернаторы П.М. Капцеевич Солтҥстік Сарыарқадан Қҧсмҧрын, Кӛкшетау 

дуанын 1824 жылы ашуды жоспарлады. Бірақ Қҧсмҧрын округін қҧрумен 

қатар, сол 1824 жылы Орталық Сарыарқадан П.М. Капцеевич Қарқаралы 

дуанын ашқан. 

1819 жылы Орта жҥзде хандық билікті жоюға тек Ғҧбайдолла сҧлтан 

Уәлиханҧлы ғана қарсы болып қоймай, уәзірлер, билер мен бектер, Есеней 

сияқты шоралар, батырлар, хазірет, имамдар, хажылар да қарсы болыпты. 

Қызылжар аймағында Қҧсмҧрын округі ашыла қоймайды да, ол ӛңір 

Керей болысы деген атпен уақытша 1830 жылға дейін Кӛкшетау дуанына 

қарап, Керей-Уақ бектері де отаршылдарға қарсы болып, биліктен шеттеп 

қалады. Оған, біріншіден, Есенейдің Марал ишан бастаған Батыс сібір 

мҧсылман қауымының Ресей отаршылдарына қарсы бағытталған халық-

азаттық қозғалысына белсене араласуы, екіншіден, сол Естемесҧлының Орта 

жҥзде хандық жҥйенің жойылуына, ҥшіншіден, оның шоралар билігінің 

жойылуына, тӛртіншіден, Есенейдің Ресей патшасы отаршылдығының 

мҧсылмандардың қоныстарын тартып ала бастауына, Есіләм дінінің ӛрісін 

тарылтуына, мҧсылман балаларын саудаға салуына, елден алым-салықты 

кӛптеп алуына, мҧсылмандарды шоқындыруға ашық тҥрде қарсы болулары 

себепкер болыпты. Алайда, Қызлжар аймағындағы Ашамайлы керейдің 

билері мен бектері: Шақшақ, Тіленші, Киікбай, Тоқсан, Итіке, Сексен, Ӛмір – 

бәрі бірауыздан ел жинап ашқан қҧрылтайда Есенейді Ресей патшасы 

ҧлықтарының рҧқсатынсыз ӛздері қазы сайлап, даулы мәселелерді соған 

шешкізеді. Батыс Сібір генерал-губернаторлары: П.М. Капцеевич те одан 

кейінгі И.а. Вельяминов те, Н.С. Сулима да Есенейдің Қызылжар 

керейлерінің басшысы екенін мойындамай, оны Сибан керейдің рубасысы 

деп қана таниды. Алайда Кӛкшетау дуанбасысы Зілғара Есенеймен керей 

елінің басшысы ретінде санасып отырыпты. 
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1826 жылы жаздың басында Есеней Қызылжар шаһары тӛңірегіндегі 

ӛзінің ата қоныстарының жартысынан кӛбін Ресей отаршылары ӛз 

иеліктеріне айналдырған соң,  ӛз қыстауы Бескӛлдің батысында жҥз жетпіс 

шақырым қашықтықтағы Нҧралы Керейдің босап қалған, яғни штаб салудың 

сәті тҥспеген жерге Сибан керейдің Қорқыт әулетіне жататын ауылдарын 

бастап кӛшіп барып, ҥйлер салып, шӛбін шауып алып, келер қысқа қам 

жасайды. Естемесҧлының Бескӛлден кӛшкеніне оның аталас ағайыны Шоң 

Дәулетҧлы зергердің ата қоныспен қоштасып шығарған дастанының ішіндегі 

мына шумақтар да дәлел бола алады: 

 

Есеней тоқтамайды ҥдере кӛшіп, 

Жәнібек сӛз сӛйлейді, желдей есіп. 

Бескӛл мен Қызылжарым, қош-есен бол, 

Жерім ең кірім жуған, кіндік кесіп. 

 

Туған жер кейін қалдың, уа, дариға-ай, 

Мҧндай жер енді бізге табылар ма-ай. 

Егін сап бала-шаға асыраған, 

Бескӛл мен қош-есен бол, Қызылжар-ай! 

 

Алайда жаңа қоныс Есенейге қҧтты бола қоймапты. Ӛйткені, 

Қызылжардағы бір кезде ӛзі оқыған Шақшақ шора медіресесіне (1767 жылы 

жазда ашылған ескі оқу орнына) апарып, оқуға орналастырмақ болған 

Есенейдің тоғыз жасар Аманжол, жеті жасар Аманқҧл деген ҧлдары (жеңге 

алған әйелі – Ғайнижамал Байтоқақызынан туған) шешекпен ауырып, бір 

кҥнде қайтыс болыпты. Оған әнші-ақын Сегіз серінің «Ер Есеней» тарихи 

дастанының ішіндегі тӛмендегі шумақтар да айғақ болады: 

 

Жақпады Есенейге Бҥркеу мекен, 

Бір кезде Қожағҧлдың қыстауы екен. 

Кӛшіріп Нҧралыны еріксізден, 

Сол жерге штаб тҥспек болған екен. 

 

Астыртын мҧсылмандар әрекет қып, 

Бҥркеуде штаб ҥйін қалдыртпаған. 

Ӛрт салып, солдаттарын тҥгел қырып, 

Ҧлықтың ойлағанын болдыртпаған. 

 

Қызығып бос қоныс деп қонса-дағы, 

Бҥркеуде Есенейге апат келген. 

Аманжол, Аманқҧлдай екі ҧлы, 

Бір кҥнде шешек шығып қабат ӛлген. 

 

Есеней екі ҧлының ӛліміне қатты қайғырып, ас ішпей, бас кӛтермей, 

теріс қарап жатып алыпты. Ағайындары, інілері, ауыл адамдары, кӛрші 
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ауылдардың кісілері келіп, кӛңіл айтса да, бас кӛтермей, тӛсегінде қҧса боп 

жата беріпті. Бір кҥні осы ауыр жағдайды Есенейдің ӛзіне ҧстаз, әрі әкесімен 

жолдас болған қадырлы елдестерінің бірі Еменалы керейдің Таз атасынан 

шыққан Киікбай Айтуғанҧлы шешен естіпті. Ол әдейілеп Естемеҧлына кӛңіл 

айтуға келіпті. Атты кермеге байлап, жасы секскенге таяса да, жҥрісі ширақ 

Киікбай (1748-1842 жж) би Есеней жатқан ҥйге сәлем беріп кіріп келіп, тӛрге 

шығып отырады. Ҥй жандары тҥгел орындарынан тҧрып Киікбай атасына 

сәлем береді. Киікбай баршасына кӛңіл айтып, дҥниеден ӛткен екі ҧлдың 

рухына бағыштап қҧран оқиды. Айтуғанҧлының алдына дастархан жайып, 

оның ҥстіне қызметші жігіт бауырсақ салған табақша мен шара аяққа шҧбат 

қҧйып қояды. Есеней теріс қарап жатқан кҥйі қозғалмапты. Сонда Киікбай 

інісіне қарап, жҧбату сӛздерін айта отырып, ең соңында: 

 

«Уа, мырзам, кӛтер басты, 

Кӛзден тез тый жасты. 

Бала қайғысы ӛзекке тиген оқ, 

Ата-ананың ішіне тҥскен оқ. 

 

Жазмыш ісі болған соң, 

Қайғыра берудің орны жоқ. 

Байла мықтап беліңді, 

Қамықтыра берме еліңді. 

 

Бер қасыңды, іш асыңды, 

Қайғыңызға бәріміз де ортақпыз!» - депті. Оны естіген Есеней «Би-

ағамысың?»-деп, орнынан тҧрып, Киікбай ағасымен қҧшақтасып, кӛрісіп 

жылап, ақыры кӛзден жасын тыйып, кӛңіл айтып, бас кӛтерткені ҥшін 

Айтуғанҧлы ағасына  кӛп-кӛп алғыс айтып, оны бірнеше кҥн бойы қадырлы 

мейман етіп, жақыны болса да, жаттай сыйлап, астына ат мінгізіп, иығына 

бҧлғын ішік жауып, разы етіп аттандырған екен. 

Есеней қазы боп тҧрғанда да, кейін де қолына жҥз мҥрид ҧстаған екен. 

Ол сол мҥридтер арқылы Есіләм дінін насихаттаумен қатар, ел ішіндегі 

содырларды жӛнге салып, ҧрлықты тыйған екен. Есеней ҧрыға қатал шара 

қолданыпты. 

1832 жылдың аяғында қазақтың беделді де мықты адамдарының бірі 

Есеней екеніне генерал-губернатор И.А.Вельяминовтің кӛзі әбден жетіп, 

оның Қызылжар  аймағын мекендейтін Керей елінің және Қызылжар 

қаласында тҧратын мҧсылмандардың ортақ қазысы екенін толық 

мойындапты. Сондықтан губернатор Естемесҧлына жақсы мінездеме береді. 

1833 жылы Ресей патшасының Бас министрі Есенейді Петербургке 

шақыртып алып, ел тыныштығын сақтағаны ҥшін оған қҧрметті қазақ атағын, 

Анна лентасына қадаған алтын медальды грамотамен бекітіп беріпті, әрі 

Батыс Сібір шекаралық комиссиясына мҥше етіпті. Ресей патша ӛкіметінің 

тағы да Есенейге бҧлай оң кӛзбен қарауына оның туған қҧдасы Қасым тӛре 

Абылай ханҧлы мен оның Есенгелді, Саржан  есімді батыр ҧлдарымен жақсы 
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қарым-қатынаста болуы себеп болған. Ресей отаршылдарына Есеней сияқты 

мықты қазақты Қасымнан бӛліп алып, ӛз жағына тарту ауадай қажет 

болыпты. Бірақ Естемесҧлы қазы ӛзінің қҧдалары: Қасым және оның ҧлдары: 

Есенгелді, Саржан сҧлтандармен достығын сақтаған. Ол Кенесарымен де 

1838 жылға дейін достық қатынаста болыпты. Есеней ӛз қҧдасы Кенесары 

сҧлтан Қасымҧлына бейбіт қазақ ауылдарын шаппау керектігін ескертіп, әрі 

оның Алтай тауына бекінуі қажет екендігін айтып, оған дҧрыс жол сілтейді. 

Ол аталмыш қҧдаларына кезінде саяқ аттар мен атан, нарларды тарту етіп, 

Қасым балаларын 1838 жылға дейін кӛлікпен жабдықтаған бектердің бірі 

болыпты (Керей шежіресі және ақын-жыраулардың ӛлең-жырлары). 

Кейбір ғалымдардың, кейбір жазушылардың Есеней мен Зілғараны 

Кенесарыға қарсы болды деп жазғыруы дҧрыс емес. 1838 жылдың жазының 

басына дейін Естемесҧлы Кенесарыны астыртын қолдап, кӛлік беріп тҧрған. 

1830 жылы жазда Қызылжар аймағында округ Қҧсмҧрын деген атпен 

емес, Аманқарағай деген атпенен ашылады. Ресей отаршыларының ӛзін 

приказ бастығына ӛткізбейтінін сезген Есеней туған қҧдаларының бірі – 

Жалбыр Абдоллаҧлын (Абылай ханның  кӛп немерелерінің бірін) аға 

сҧлтандыққа ҧсынады. Сӛйтіп, әкесі де, ӛзі де әу бастан тӛре атағынан 

безініп, қара қазаққа айналған Жалбыр мырза Керейлердің қолдауымен 

Аманқарағай дуанының алғашқы аға сҧлтаны болып, ел басқарыпты (Бҧл 

туралы Омбы архивінде толық дерек бар). 

Есеней баяғысынша халық сайлаған қазы қызметінде қала беріп, 

шариғат жолымен дауларда билік айтыпты. 

1834 жылдың жазының аяғында Жалбырдың орнына Уақ руы 

шонжарларының қолдауымен Шыңғыс Уәли ханҧлы тӛре (1811-1902 жж) 

Аманқарағай округіне аға сҧлтан болады, оның бірінші заседателі болып, 

Есеней тағайындалады. 

Есенейді бақталастары жала жауып, губернаторға арыз жазып, кейін 

заседательдіктен босаттырады. Бірақ Есенейді Омбы ҧлықтары, дін басылары 

қолдап, ол 1842 жылы Сибан керейге старшина болады. 

Осы арада бір айта кететін мәселе тӛмендегіше: 1838-1841 жылдары 

Кенесарымен ҥзілген қатынасы 1841 жылдың тамыз айынан бастап, қайта 

жалғасқан Есенейге Ресей патшасының отаршыл ҧлықтары 1847 жылға дейін 

сенбей келіпті. 1847 жылдың кӛктемінің аяғында Кенесары-Наурызбай қаза 

тапқаннан кейін ғана Есеней Ресей патшасы әкімдерінің сеніміне толық ие 

болыпты. 

Есенейдің Есенгелді есімді ағасы, Еменәлі деген інісі болыпты және 

әкесінің інісі Есіркептен туған Есенаман, Есенәлі есімді екі немере інісі 

болған екен. Есенейдің әкесі Естемес хажы Қасым Абылай ханҧлы тӛренің 

екінші қызы Бопанды кіші баласы Еменәліге айттырыпты, ал, інісі Есіркептің 

екінші баласы Есенәліге Абдолла Абылай ханҧлының Айтолқын атты қызын 

айттырыпты. Әке ӛсиетін еске алған Есеней жоғарыда есімдері аталған екі 

інісіне де аталмыш тӛрелердің қыздарын қалың малын тӛлеп алып берген 

екен. Естемесҧлы қазының Кенесарымен және Жалбырмен қҧда болу себебі 

осыдан. Кейін Есенәлі қайтыс болған соң, әмеңгерлік жолымен және 
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бәйбішесі Бопанның (Бопайдың сіңілісі) рҧқсатымен Айтолқынды Еменәлі 

алады. 

Есеней ҥш әйел алған кісі екен. Оның бірінші әйелі Ғайнижамал жеңгесі 

екен. Ғайнижамалды әуелі Есенгелді Есетемесҧлы алыпты. Есенгелді қайтыс 

болған соң, оның он жеті жасар інісі Есеней әмеңгерлік жолмен жеңгесі 

Ғайнижамалмен қосылыпты. Ғайнижамал Қҧдайберді Атығайдың Андағҧл 

атасынан шыққан Байтоқа Жолдыбайҧлы деген шонжардың ҥлкен қызы екен. 

Кейін Ғайнижамал қайтыс болған соң, Зілғара, Шопан Байтоқа ҧлдары 

апасының орнына кіші қарындасы Қаныкейді Есенейге ҧзатыпты. Шешесі – 

Жәнапия бәйбіше ерте дҥниеден ӛтіп, анасынан жас бала кезінде қалған 

Қаныкейді ҥлкен аға-жеңгесі: Зілғара мен Бишай ӛз қамқорына алып, ӛздері 

тәрбиелеп ӛсіріпті. Сол себепті Қаныкей Зілғараның бір жағынан қарындасы, 

бір жағынан тҧңғыш қызы есепті болыпты. 

Есенейдің Ғайнижамалдан туған балалары да, Қаныкейден туған ҧл-

қыздары да жастай бӛбек, сәби кезедрінде шетінеп кете берген соң, Есеней 

мырза екінші қайынағасы Шопанның ҥшінші баласы Сәлікті бауырына 

салып, бала етіп алыпты. Осы арада бір ескерте кететін мәселе былай: 

Атығай Байтоқа мырзаның інісі Қаратоқаның да алғашқы балалары тҧрмай, 

жастай қайтыс боп кете беріпті. Сондықтан ағасы Байтоқаның екінші ҧлы – 

Шопанды Қаратоқа бауырына салып, содан кейін әйелінен туған ҥш ҧлы да 

тҧрақтаған екен. Архивте Шопанның Қаратокин боп жазылуы содан екен. 

Шопан да ағасы Зілғара Кӛкшетау дуанында аға сҧлтан болған кездерде бір-

екі сайлау заседатель (орынбасары) болыпты. 

Есеней Сәлікке Жҧмажан деген тӛлеңгіт байының қызын атастырып 

әперіп, оларды ӛз қолында ҧстаған екен. 

Естемесҧлының екінші бәйбішесі Қаныкей оның ӛзінен бҧрын қайтыс 

болыпты. Оған асты Есеней ӛзі беріпті. Қаныкейге ас берілген жер осы кҥнге 

дейін Қҧла ат сойған (Солтҥстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы 

Айымжан ауылының солтҥстік шығысында алты шақырым қашықтағы 

ағашты жер) деп аталады. Себебі, Есеней асқа Қаныкей бәйбішенің кӛшке 

мінетін қара жол, қара қҧрық қҧла жорғасын бас етіп, кӛп мал сойған екен. 

Есенейдің ҥшінші әйелінің аты – Ҧлпан (1826-1902). Ол Ерейментаудан 

бір қуаңшылықта Керей ішіне мал қыстатуға келіп, тҧрып қалған 

Қанжығалы-Кҥрлеуіт деген аз елдің шонжары Артықбайдың қызы. 

Сонымен қатар, Есеней жоғарыда есімі аталған, бауырына салған баласы 

Сәліктен туған немересі Жҥсіпке Уақ еліндегі бір байдың қызын атастырып 

әперіпті. Сәлікті бӛлек отау ҥй қып шығарып, ӛзі Жҥсіппен бірге тҧрыпты. 

Есеней қайтыс боларынан бір жыл бҧрын малының бір бӛлігін Сәлікке, бір 

бӛлігін Жҥсіпке, бір бӛлігін Еменәлі деген інісінің балаларына, бір бӛлігін 

Ерғожа, Сауыт деген екі батырына (елі – Балта керей), бір бӛлігін Кӛрпе 

Ҥркімбайҧлы (елі – Матақай керей), Тоғыжан Ендібайҧлы (елі – Бәйімбет 

Атығай) деген екі ақынына, бір бӛлігін Есенжан балуан Еменәліҧлынан 

қалған ҧлға (шешесі – татар қызы екен), бір бӛлігін Ҧлпанға, бір бӛлігін асқа, 

бір бӛлігін қызметшілеріне, бір бӛлігін мҥридтеріне ҥлестіріпті. Малының 

қалған жартысын жаршы жҧмсау арқылы Ашамайлы керейдің жетім-жесір, 
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жарлы-жақыбай, жарымжан, перзентсіз қарт, ғарып қасерлерін жинап алып, 

соларға ҥлестіріп жіберіпті де: «Менің артымда ер бала қалмады. Мені сіздер 

дҧғаларыңнан тастамасаңыздар болды!?»-депті. 

Кҥзембай мырза Итемірҧлы деген Қызылжар уезіндегі мҧсылмандардың 

тӛбе биінің басшылығымен Ашамайлы керей елі Есенейге арнап, ҥлкен ас 

береді. Ас абыройлы ӛтіпті. Аста Кӛрпе, Тағыжан, Мҧсайын (соңғысы 

Серінің баласы) ақындар Есенейге арнап, толғаулар, дастандар шығарып 

айтып, сыйлықтар алыпты. Осы есімдері аталған ҥш ақын Есеней қайтыс 

болғанда, оған арнап, бірнеше сапалы жоқтаулар да шығарып, ауылдың қыз-

келіншектеріне жазып беріп, оларға жаттатып айтқызған екен.  

Есенейдің ӛсиеті бойынша оның асы ӛткен соң, Керейдің билері мен 

бектері тиісті дҥние-малымен Сәлікті, оның баласы – Жҥсіпті Зылғара-

Шопанның кӛзі тірісінде ӛздеріне кӛшіріп апарып, олардың алғысын алған 

екен. 

Есеней жылына ҥш рет елдегі ғарып-қасерлерді, жетім-жесір, жарымжан, 

перзентсіз қарттарды жинап алып, оларға садақа ҥлестіреді екен. Хажы 

болмаса да, Есетемесҧлы екінші Мекке атанған Тҥркістанға ҥш рет барып, 

пірге қол тапсырыпты. Есеней соңғы рет Тҥркістанға 1852 жылы кӛктемнің 

аяғында барған екен. 

Есеней шора, қазы, старшина, заседатель 1852-1859 жылдары Қҧсмҧрын 

дуанында аға сҧлтан болып, ел басқарған уақыттарында да, кейін 1859 

жылдан бастап, он шақты жыл Сібір қазақтары басқарма бастығының Бас 

кеңесшісі болып, ҥлкен қызмет атқарған кездерінде де Есіләм дінін ел ішінде 

мҥридтер, ақындар арқылы насихаттаудан бір танбаған, бес намазын қаза 

қылмаған тақуа адам болыпты. Ол ӛзінің қызметін пайдаланып, Қызылжар 

аймағында тҧратын, Қызылжар, Омбы шаһарларын мекендейтін мҧсылман 

мырзаларын мешіт, медересе ашуға жоғары орындардан рҧқсат әперіп, елдің 

алғысын алып отырған екен. 

Сонымен қатар, байғҧс адамдарға Есеней жәрдемдесіп тҧрыпты. Ол ӛз 

ауылында да мешіт, медересе ашқан. Сӛйтіп, ауылының балаларының 

хадимше сауатты болуына, діни білім алуына жағдай туғызыпты. 1843 жылы 

Батыс Сібір генерал-губернаторының бас кеңесшісі Тҧрлыбек Кӛшенҧлы 

қатты науқастанып, оның ҧсынысы бойынша уақытша орнына Есеней Бас 

кеңесші міндетін атқарған екен. Сол кезде Сегіз сері шығарған «Есеней қазы» 

атты тарихи толғауда Естемесҧлының кескін-келбеті, тҧлғасы былайша 

суреттеліпті: 

 

Есеней қазы болды бірталай жыл, 

Жайнады билік айтып топта гҥл-гҥл. 

Сескенді айбарынан жҥйрік-жорға, 

Сӛйлейтін талай дауда сӛзге бҧлбҧл. 

 

Қарасҧр, жарлау, қабақ, қою қасты, 

Тікірейген қара шаш, ҥлкен басты. 
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Ат жақты, кең маңдайлы, қоңқақ мҧрын, 

Қанды кӛз, бейне қыран айнымасты. 

 

Мойыны жуан, жауырынды, бойы биік, 

Жасында батыр болған сауыт киіп. 

Сардарлық хандық дәуір қош айтысып, 

Бҧл кҥнде болған кезі советник. 

 

Есеней ӛзін ханға балап тҧрды, 

Ҥстінен сегіз дуан билік қҧрды. 

Талайы рубасы, бекзаданың 

Алдында Есенейдің қҧлдық ҧрды. 

 

(Хандық дәуір деп Сегіз сері Есенейдің шора болғанын айтқан кӛрінеді). 

Есеней Естемесҧлының (1798-1771 жж) ӛмірі мен қоғамдық қызметі 

туралы деректердің кӛпшілігін Сегіз сері жазып, аяқ жағын оның баласы 

Мҧстафа батыр жалғастырған, бҧл сол Керей шежіресінен алынды. Есеней 

туралы жоғарыда жазылған деректер арабша қолжазбадан алынған. Есеней 

жайындағы бҧл деректер Омбы архивіндегі және Алматыдағы Орталық 

мемлекеттік архивтегі деректерге сәйкес келеді. 

 

ДАЙРАБАЙ КҤЙШІ 

 

Солтҥстік ӛңірден шыққан кҥйші, сазгерлердің бірі – Дайрабай 

Нҧрғожаҧлы. Дайрабай кҥйші 1823 жылы қазіргі Солтҥстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мҥсірепов атындағы аудан, Рузаев селосы, Ерман тоғайы 

дейтін жерде дҥниеге келіп, 1893 жылы ӛзі туған жерінде 71-ге қараған 

шағында қайтыс болған. 

Бҧл жерде қазақта Дайрабай атты екі кҥйшінің болғанын ескерген жӛн. 

Бірі – Қарағанды облысынан шыққан, жалғыз ғана “Дайрабай” атты кҥйімен 

халықтың ыстық ықыласына бӛленіп, қазақтың рухани шежіресінде аты 

алтын әріппен жазылған кҥйші – Дайрабай Ерназарҧлы (1860-1937ж.ж.). 

(Ақселеу Сейдімбеков “Қазақтың кҥй ӛнері”. 588-589 бет). 

Қурай-Уақта есімдері елге танымал, шетінен би-шешен болған Ермек, 

Ермен, Ерен атты ағайынды ҥш адам болыпты. Ермектен Ерғара, Дәуқара, 

Жанқара; Ерменнен бір бала – Елембай; Ереннен екі бала: Нҧрғожа, Нарғожа 

туады. Қазір бҧлардан тараған ҧрпақтар Ғабит Мҥсірепов атындағы ауданда 

тҧрып жатыр. 

Дайрабайдың атасы Ерен сол ӛңірдің атақты молдасы, ислам дінін 

таратушылардың бірі болады. Ол сол Есіл ӛзені бойындағы қыстауда ӛз 

қаражатына мешіт, медресе салдырыпты. Ерен ашқан медреседе сол 

маңайдағы ауылдардың балалары оқып, діни сауат ашқан. Заманында Ерен 

жҧртшылыққа “Ерен – молда”, “Ерен – қожа”, “Ерен – сынықшы”, “Ерен – 

қазірет” деген бірнеше есіммен мәлім екен. 
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Ерен жас кезінде Марал ишан Қҧрманҧлының мҥриттерінің 

(шәкірттерінің) бірі болыпты. Марал ишан 1789-1822 жылдары Батыс Сібір 

мҧсылмандарының (қазақ, башқҧрт, татарлардың) Ресейдің рҧқсатынсыз 

сайлаған бас мҥфтиі болған. 

Ерен қазірет жасы ҧлғайған шағында Меккеге барып, сонда ауырып 

қайтыс болыпты, сҥйегі сондағы бейітке жерленген. Ерен молда дінбасы 

болумен қатар, жатқа әндетіп қисса айтатын, жетіген, сыбызғы, домбыра 

тартқан кісі. Ол ӛз бойындағы осы ӛнерін ӛзінен туған балалары Нарғожа 

мен Нҧрғожаға дарытқан. 

Нҧрғожаның Рәзия атты әйелінен екі бала Дайрабай, Беделбай туады. 

Дайрабай ӛз ауылындағы медресені бітіргеннен кейін Қызылжар 

шаһарындағы Шақшақ би медресесінде оқиды. Ол кезде аталған медресеге 

Кӛрпеш қазірет Баһрамҧлы (1799-1851ж.ж.) иелік етіпті. Ол – Сегіз серінің 

ағасы. Дайрабайдың кҥйші болуына себепкер ең бірінші әкесінің інісі 

Нарғожа болса, екінші осы Кӛрпеш екен. Ол шәкірттеріне діни білім беріп 

қана қоймай, қисса-ӛлеңдер жаттатып, ән салғызып, кҥй тартқызған. 

Дайрабай медреседе оқып жҥргенде әкесі мен шешесі қайтыс болып, тәрбиесі 

әкесінің інісі Нарғожаға қарап қалады. Нарғожа бірде Сегіз серіге келіп: 

“Батыр, Дайрабайымның болашағынан зор ҥміт кҥтемін. Қарсы болмасаңыз 

ӛзіңіздің қамқорлығыңызға алып, шәкірт етіп, әншілікке, кҥйшілікке 

баулысаңыз. Иншалла, ӛзіңіздің жолыңызды қуатын ӛнерпаз ініңіз болады, – 

депті. Сегіз сері Нарғожа кҥйшінің тілегін қабыл алып, ӛз тобына қосып 

алады. Дайрабайдың Сегіз сері тобында болғаны Жаяу Мҧса Байжанҧлының 

(1835-1929ж.ж.) “Ер Сегіз” атты тарихи ҧзақ толғауындағы мына шумақтан 

белгілі. 

 

Демейтін мынау Алшын,  

Ҥйсін, Найман, 

Жиналған сарбаздары әлде қайдан. 

Атанып ел қамқоры  –  Сегіз сері 

Ат басын тартқан емес болса майдан. 

Ауылыма шәкіртім деп ертіп келген 

Ер Сегіз ҥміт кҥтіп Дайрабайдан. 

 

Дайрабай Сегіздің сҥйікті шәкірттерінің бірі болады. Сегіз жас 

талапкерге домбыра, ән салу, қобыз, сырнай, скрипка тартуды ғана емес, 

жауынгерлікке, атбегілікке, аңшылыққа, мергендікке ҥйретеді. Жиырма 

жасқа ілінер-ілінбес кезден бастап, кҥйшілік ӛнерімен кӛзге тҥседі. Ел ішінде 

ӛнерпаз жігіт атанады. 

Дайрабайдың “Ҧлпан қыз”, “Айымжан” (Айымжан сҧлуға арналған), 

“Қаранар” (Есенейге арналған), “Ақ орда” (Сегіз серіге арналған), “Ителгі”, 

“Қҧлажорға”, “Кербала”, “Қожық” кҥйлері кӛпшіліктен мақтау алып, ел 

ішіне кеңінен тарайды. 

Дайрабай Ерейментау жерінде ӛткен бір ҥлкен тойда ақылдылығымен, 

сҧлулығымен ел аузына ілеге бастаған Ҧлпан Артықбайқызымен кездесіп, екі 
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жас бірін-бірі ҧнатысып қалады. “Жігітті ел мақтаған қыз жақтаған” 

дегендей, Ҧлпан Дайрабайға жар болуға келісімін береді. Бірақ әке-шешеден 

ерте айрылған Дайрабайдың шамалы тҧрмысы қалыңмал тӛлеп, қҧда тҥсуге 

мҥмкіндік бермейді. Бҧл жағдайды естіген Дайрабайдың әкесінің ағасы, 

Қҧсмҧрын дуанының атақты билерінің бірі Елембай Ерменҧлы Ҧлпанның 

әкесі Қанжығалы Артықбаймен кездесіп, Ҧлпанға қҧда тҥсуге жаз шыға 

келетінін айтып, келісімін алады. Дуанның беделді, кӛрнекті адамы 

Елембаймен қҧда болып, қызын Дайрабай сияқты ӛнерпаз жігітке қосуға 

Артықбай қарсы болмай, қҧдалықты жаз шыға ӛткізуге уәде байласады. 

Ҧлпан қыздың атағы екі бірдей баласы шешек ауруынан қайтыс болып, 

баласыз қалған Есенейдің де қҧлағына жетеді. Есеней қызды кӛріп келуге 

Артықбай ауылына ӛзінің шабарманы Қазақты жасырын тҥрде жіберіп 

алады. Ҧлпанды кӛріп келген Қазақ: “Мҧндай сҧлу қызды кӛрсем, кӛзім 

шықсын”, – деп, Есенейдің қызға деген қҧмарлығын одан сайын арттыра 

тҥседі. Мҧны Ғабит Мҥсіреповтің “Ҧлпан” романынан жақсы білеміз. 

Романда Ҧлпанның Есенейге амалсыздан қосылғанын оның мы-на сӛзінен 

байқауға болады. “Ағашқа асылып ӛлмесең қҧтыла алмайсың. Есенейден 

арашалап алып қалар адам жоқ. Айтты болды. Басың болса ие бер, тізең 

болса бҥге бер” (“Ҧлпан”. 62- бет). 

Сол уақыттағы оқиғалардың куәсі, дерегі болып табылатын Сегіз серінің 

“Ер Есеней” атты шығармасында Есеней мен Ҧлпанның қосылуы туралы 

былай дейді. 

 

Артықбай биылғы жыл елу ҥште, 

Бай болғанмен жоқ еді қара кҥшке. 

Есілге мал салам деп келген байғҧс 

Кез болды-ау қапияда қиын іске. 

 

Ҥш арысқа даңқы шыққан Ер Есеней 

Қойыпты Артықбайды есіркемей. 

Шабарман Қазақ деген жезді қамшы 

Ҧлпанды тартып апты мҥсіркемей. 

 

Пайдасы болмай қалып  

танысқанның, 

Ҧлпанжан Дайрабаймен табыспадың. 

Ерке ӛскен Ерейментаудың кермаралы ең 

Аузына тҥсіп кеттің арыстанның. 

 

Бҧл уақытта Есеней мен Уақ руы билерінің арасында жер дауы болып, 

ӛзара келісе алмай жҥретін. Ҧлпан мәселесі екі араны одан әрі шиеленістіріп, 

бықсып жанған отты ҥрлеп жібергендей бол-ды. Бҧл даулы іске, әсіресе, 

Қожық белсене кіріседі. Жанжалға жақын жҥретін Қожық Дайрабайдың 

әкесінің ағасы Нарғожамен қҧда болатын. Қожықтың туған ағасы Қазбектің 

баласы Нҧрғожаның қызын алған. Бҧрыннан да ӛштігі бар Қожық Есенейдің 
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екі ҥйір жылқысын барымталап, Ҧлпанды алудан бас тартса ғана 

жылқыларын қайтарамын деп Есенейге хабар салады. Уақтар жағы қандай 

әрекет жасаса да, Есеней айтқанынан қайтпайды. Ҧлпанның әкесі Артықбай 

сол кезде аға сҧлтандыққа сайланған Есенейден жасқанып және қалың малға 

қызығып, Дайрабайдың атасы Елембайға берген сӛзінен тайқып шығады. 

Есенейдің бҧл ісі Керей мен Уақ рулары арасында “Ҧлпан дауы” деп аталған 

ҥлкен жанжал туғызады. Дайрабайдың туысы Елембай Ерменҧлы бастаған 

Уақ руының басшылары: Бидалы Уақ болысының старшыны Шӛңке Меңде-

кен, Баржақсы Уақ болысының старшыны Ермен Тоқпанов, Жансары Уақ 

болысының старшыны Тілек Байқонақов, Уақтың атақты биі Жарылғамыс 

Тоқпайҧлы, Қараман Уақ, Қанжығалы болысының старшыны Қожық 

Мақашов Батыс Сібір губерния басшыларына Есенейдің ҥстінен арыз 

жазады. (Алматы мҧрағаты. Қор-345, тізбе-1, іс-342. По обвинению султана 

Е.Естемисова в притеснении казахов Кушмурунского округа). Арыз араб 

таңбасымен жазылғандықтан, толық мәтінін оқи алмадық. Хатқа жазылған 

орысша тҥсініктер бойынша Есенейдің қызмет бабын пайдаланып біреудің 

жас қызын тартып алғанын және тағы басқа жер бӛлудегі жолсыз істерін 

жазған. Мҧрағат қҧжаттарына қарағанда, бҧл шағым хаттар жауапсыз 

қалғанға ҧқсайды. Ӛйткені, губерния басшылары Кенесары қозғалысынан 

кейін Есенейден сескенетін. 

Бҧл уақыт губерния басшыларының қатаң бақылауында жҥрген Сегіз 

сері сҥйгенінен айрылған сҥйікті шәкірті Дайрабайға кӛмектесе алмайды. 

Есенейге қарсы тҧра алмаса да, ренішін ӛлеңмен білдіреді: 

 

Жастық шақ Есенейге қолын бермес, 

Жиырма бес енді оның тҥсіне де енбес. 

Сҧлулар Ғайнижамал, Қаникейдей 

Тіріліп Есенейге қайтып келмес. 

 

Еш пенде жасырмайды жас шегеріп 

Дариға-ай, кҥні ӛткен соң,  

шын кӛнеріп, 

Ерлердің ҧлғайған соң ебі азаяр, 

Кәріліктің самалы есіп, белгі беріп, 

 

Қартайған кҥшті арыстан 

тҥк бітірмес, 

Шал ойнап жас қызбенен  

дәурен сҥрмес. 

Жылатып жас бойжеткен 

қыз алғанмен, 

Бҧл кҥнде Есенейден ештеңе ӛнбес. 

 

Алғанын бҧл Есеней қайтіп бермес, 

Ӛзімен  дауласқанды жақсы кӛрмес. 
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Кӛз жасы Ҧлпан қыз бен Дайрабайдың, 

Қазақ пен Есенейді шын жібермес. 

 

Қоңыр шаш, қоңыр кӛзді,  

алғыр ойлы, 

Қара торы, қызыл шырайлы, 

орта бойлы. 

Маралдың қолға тҥскен лағындай, 

Бектерге жаутаң-жаутаң  

қарап қойды. 

 

Сегіз серінің бҧл ӛлең шумақтары жоғарыда жазғанымыздай Есенейдің 

Ҧлпанға қалай ҥйленгенін анықтай тҥседі. Ӛйткені, Сегіз сері осы оқиғаның 

ортасында болған адам. 

Осы оқиғадан кейін біраз уақыт ӛте келе Сегіз сері Дайрабайға: 

“Адамзат тарихында сҥйгеніне қосыла алмаған жалғыз сен ғана емессің, 

тағдырдың жазуы осылай болған соң еш шара қыла алмайсың. Ҧлпаннан 

басқа қыз қҧрып қалған жоқ. Таңдаған қызыңды айт, қалыңмалын ӛзім тӛлеп 

алып беремін”, – дейді. Сегіз сері ӛзінің досы Ниязбен ақылдаса келе, 

Нияздың балдызы Раси-ма Шабанбайқызына ҥйлендіреді. Шабанбай 

аңшының аталары қазақ арасына сіңісіп кеткен, тҥбі башқҧрт екен. 

Дарынды кҥйші Дайрабай Сегіз сері қайтыс болғанда қатты қайғырып, 

жоқтау ретінде “Қайран, ҧстаз!” атты кҥй шығарыпты. Патша 

отаршылдарына қарсы жер-су ҥшін кҥрескен ерлерге арнап “Қайран, қҧрбым 

– Жиенбай!”, “Есіл жігіт – Тілеубай”, “Ер Айтбай” деген кҥйлер шығарады. 

Айымжан сҧлуға арнап екі кҥй шыға-рады (қазіргі Солтҥстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданындағы Айымжан ауылы Айымжан қыздың есімімен 

аталған). Тҥсінікті болу ҥшін Айымжан сҧлудың тарихына тоқтала кетейік. 

Балта-Бақсары батыр тҥрікмендермен болған бір соғыста солардың қолға 

тҥскен бір тобын қазіргі Айымжан ауылы жеріне орналастырады. Бҧл ауыл 

кейін “Қҧл ауылы” деп аталып кетеді. Осы ауылда Мамыт атты ӛнерпаздың 

Айымжан атты қызы болады. Айымжан сҧлулығымен, әншілік-кҥйшілік 

ӛнерімен кӛзге тҥседі. Айымжан сҧлуға Сегіз сері, Біржан сал, Біржан салдың 

ағасы – Нҧржан сияқты ӛнерпаздар ғашық болған. Сегіз сері ел арасына 

кеңінен жайылып кеткен “Әйкен-ай!” әнін осы қызға арнап шығарады. 

Айымжан сҧлу мен Нҧржан Қожағҧлҧлы қосылмақ болып сӛз байласады. 

Ҥйлену тойы жақындағанда белгісіз біреулер қыз әкесі Мамыттың ҥйде 

жоғын пайдаланып, оны алып қашады. Зорлықшылардан қашып сулы 

томарға жасырынам деген қыз томар ішіндегі соқыр қҧдыққа тҥсіп кетіп, 

тҧншығып ӛледі. Дайрабай “Айымжан” кҥйін оның асқан сҧлулығына, 

Нҧржанмен екеуінің арасындағы шынайы махаббатқа арнаса, “Суға кетті 

қарындас” кҥйін Айымжанның аянышты ӛліміне арнаған. “Қожық” атты кҥйі 

– Қожық Мақашҧлының Ҧлпанды зорлап алмақ болған аға сҧлтан Есенейге 

қарсы тҧрып, жанжалға дейін барған ӛжеттігін, әлсіздерге қорған болып, 
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кҥштілерге кҥш кӛрсететін қасиеттерін баяндайтын сезімге толы кҥй 

болыпты. 

Дайрабай кҥйлерінің кӛпшілігінің бізге жетпеуінің бірден-бір себебі, 

ӛңірімізде ән-кҥй зерттеушілерінің шықпауынан және басқа жерлердегідей  

ӛнер зерттеу мекемелерінің болмауынан болып отыр. Бізге жалғыз 

Дайрабайдың кҥйлері ғана емес, Қожаберген жырау, Дәстем сал, Жанкісі, 

Салғара, Сегіз сері, Нияз сері, Нҥрке сері, тағы басқа кҥйшілердің кӛптеген 

кҥйлері жетпей қалды. 

Дайрабай Нҧрғожаҧлы 1893 жылы Есіл ӛзені бойындағы ӛзінің туған 

жерінде қайтыс болады. Сҥйегі сол арадағы Ермен би бейітіне жерленген. 

 

САЛҒАРА АҚЫННЫҢ «ТУҒАН ЖЕР» ТОЛҒАУЫНДА 

АЙТЫЛАТЫН ӚҢІР ТАРИХЫ 

 

Қазіргі Жамбыл ауданының орталығы Преснов селосы «Ащы белдеу» 

(«Горькая линия») бойында әскери бекініс ретінде 1752 жылы салынғанын 

тарихтан жақсы білеміз. «Ащы белдеу» бойындағы бҧл бекініс Петропавл 

бекінісінен кейінгі патша ҥкіметінің Қызылжар ӛлкесін отарлау ісінің ҥлкен 

орталығы болды. Бекініс салғанға дейін Преснов селосының жерін 

Қожаберген жырау Толыбайсыншыҧлы (1663-1763 жж) иелік етті. 

Қожаберген жыраудың ӛзі осы қоныста дҥниеге келген. Кейін 

Қожаберген жырау Гҥлтӛбе жеріне (қазіргі жыраудың ескерткіш-кесенесі 

тҧрған жер) қоныс аударғанда, бҧл жер (Преснов селосы жері) Жанкісі 

жырауға беріледі. 

Жанкісі жыраудың шежіресі былай таратылады: 

Толыбайсыншы-Қарабас (Қожаберген жыраудың ағасы)-Асқап-Кӛшек-

Жанкісі жырау. Бҧлардың бәрі де қазақ-қалмақ соғысында қол бастап, батыр-

сардар атағын алған адамдар. Қожаберген жырау «Елім-ай» дастанында 

  Қиыншылық ылғи болмас әлі-ақ ӛтер, 

  Ерлерім жауды ҧзатпай тентіретер. 

  Бӛгенбай, Ерсары, Асқап, Жабай, Кӛшек 

  Қалмақты қойшы қырар, зар еңіретер, - деп 

деп жырлаған болатын. 

Жанкісі «Бердіқожа батыр», «Абылай хан», «Тҧрсынбай батыр», 

«Тайлақ мерген», «Ер Сырым», «Батыр Жайнақ», «Ер Ақпанбек», «Азат 

батыр», «Бақсары батыр» атты жыр-дастандар жазған. Жанкісі жырау 

Кӛшекҧлы жас кезінде Орта жҥз Балта керей Бақсары батыр Райжанҧлы 

(1683-1778 жж) ордабасының мыңбасшысы  болып, Еділ-Жайық бойын 

қалмақ басқыншыларынан азат ету жорығына қатысады. 

Жанкісінің Мақпуза есімді әйелінен Салғара, Зілғара, Шопан, Орхан, 

Бҧрхан атты бес ҧл бала туады. Осы бесеуі де найзагер, мерген, палуан 

болғандықтан оларды арқа елі «Жанкісінің бесқасқасы» деп атаған. Бҧлардың 

ішінде ҥлкен баласы Салғара атақты ақын, сазгер болады. Оның «Жиырма 

бес», «Тоқсан бес», «Кӛшкен жҧрт» атты ӛлеңдері қазақ елінің тҧс-тҧсына 
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кеңінен тараған. Жанкісі жыраудың ӛзге балаларының да ӛнерлі болғанын ел 

аузындағы деректер дәлелдейді. 

Жанкісі жырау қайтыс болғаннан кейін Преснов селосының жері бес 

баласының ҥлкені Салғара ақынға мҧра болып қалады. Осы кезеңде бекініс 

басшысына капитан Пресновский деген казак сайланып, бекініс казак 

әскерлерінің штабына айналады. (Осы уақыттан бастап бекініс капитан 

Пресновскийдің атымен аталған. Қазақтар «Капитан» деген сӛзден шығарып, 

бекініс селосын «кіпитан» деп атаған. Кейінгі кезге дейін осылай атап келді.) 

Бекініс жерін кеңітбек болған Пресновский жерін тартып алып Салғараны 

басқа жерге қуған. Салғара ӛз жерін қорғау ҥшін Пресновскиймен соғысады. 

Салғара ақынның «Туған жер толғауы» атты ӛлеңі осы оқиға және Есеней 

Естемесҧлының қиын  уақытта ел басқарып, елге қамқор болғаны жайлы 

айтылады. Ӛңіріміздің тарихы туралы бҧрын ғылыми айналымға тҥспеген 

қҧнды деректер кездеседі.   

1. Қасірет байланған соң ҧлғайғанда, 

Дерт келіп жайылған соң біздің маңға. 

Жас орнына қару ап ӛзім шықтым, 

Зор қауіп тӛнгеннен соң бҥгін таңда. 

2. Мен тҧрып, жуындым да, тамақтандым, 

Қолыма кәрі жолдас садақты алдым. 

Тҥсімде бір қолайсыз іс кӛрген соң, 

Ӛңімде қорғануға бел байладым. 

3. Жібердім кӛрші ауылға хабаршыны, 

Тоспай-ақ сапардағы жолаушыны. 

Жҥрегім бір пәлені сезінгендей, 

Мен кҥттім келетҧғын тонаушыны. 

4. Жаманға қорыққанда ес кірмейді, 

Надандар қауіп жайын еш білмейді. 

Орманнан жау қарасы кӛрінбейді, 

Кернейдің даусы дағы естілмейді. 

5. Әуелі сыбызғы алып, кҥйді шерттіп, 

Белгісі білінген соң зор індеттің. 

Азырақ жаңбыр жауа бастаған соң, 

Қолға ҧстап сыбызғымды ҥйге кеттім. 

6. Тӛрге іліп сыбызғыны, кидім сауыт, 

Елестеп кӛз алдыма қатер-қауіп. 

Асындым қару-жарақ, атты қамдап, 

Ҧрысқа қартайсам да кӛңілім ауып. 

7. Ештеңе оралмайды зарлағанға, 

Кӛзінен ыстық жасы барлағанға. 

Дҧшпанмен кескілесіп бір қалмақпын, 

Алпыстың тоғызына қарағанда. 

8. Саяқ ат байқайын деп шықтым дӛңге, 

Естілді ҥлкен дҥбір таяу жерде. 

Асынған мылтығы бар қол кӛрінді,  
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Бәрі де қылыш ілген қынай белге. 

9. Ҥш жендет топтан маған мылтық атты, 

Мылтығы от алмады састы қатты. 

Бәрін де ӛз кӛзіммен кӛрдім анық, 

Бҧл қорлық қабырғама жаман батты. 

10.  Сол кезде қарсы шаптым найзаны ала, 

Алдында жылап келеді татар бала. 

Балаға тигенім жоқ, жауға ҧмтылып, 

Лақтырдым етегінен тҥйреп ала. 

11. Оқ атса жаралар еді мені саннан, 

Бір қазақ аға деді сасқанынан. 

Тҥсірдім жиырма бірін найзаменен, 

Кҥшімнің шалда болсам асқанынан. 

12. Жиырма  бір бос ат ойнап шыға берді, 

Мақтанбан қарт қайратын дҧшпан кӛрді. 

От алмай мылтықтары тонаушының, 

Алла, аруақ маған ҥлкен жәрдем берді. 

13. Жас қазақ «ассалаумағалайкум, ата»-деді, 

Ісіміз болды келген қата  деді. 

Мен жҥрген араңызда елші едім, 

Алуға және келдім бата деді. 

14.  Бҧл жауды қырғанменен арты қиын, 

 Салмайсыз зеңбірекке ешбір тыйым. 

Су тиіп патрондарға атылмады, 

Әйтпесе болатын еді Сізге қиын. 

15.  Ата-еке, қонысыңыз жау кӛзінде, 

Қате жоқ айтып тҧрған бҧл сӛзімде. 

Бҧл дҧшпан қыстауыңа штаб салмақ, 

Не істеді онан әрі еркі ӛзінде. 

16.  Ол берген бір қонысты аласыз да, 

Сол жерге Сіздер кӛшіп барасыз да. 

Тағы да оған қоса сыйлық берер, 

Болмасын жҥректе еш жараңыз да. 

17.  Қаруы солдаттардың қалсын сізде, 

Ата, сіз найза салма енді бізге. 

Жеріңіз алғанменен жер береді, 

Болмасын ешбір кірбің кӛңіліңізде. 

18.  Атажан, солдаттарды байламаңыз, 

Қосақтап тҧтқын етіп айдамаңыз. 

Мылтығын алдыңыз сол сізге олжа, 

Бітпейтін артқа жаулық сайламаңыз. 

19.  Ата-еке, мылтық атып ҧрыспаңыз, 

Келіңіз татулыққа, жҧлыспаңыз. 

Қайтесіз қартайғанда қырғын салып, 

Жӛн болар шарт жасасып ҧғыссаңыз. 
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20.  Десе де, тҧрдым жауға ызғар шашып, 

Бір тобы кӛрмек болды қылыштасып. 

Ауылдан келгендерге мылтық беріп, 

Майданға дҧшпанменен шықтым ашық. 

21.  Білді олар тҥк ӛнбесін жауласқанмен, 

Кӛрсеттім ҥлкен қайрат алдаспанмен. 

Шегініп оңтҥстікке қашты дҧшпан, 

Ала алмай қолма-қолда шайқасқанмен. 

22.  Қылышы талайының ҧшты қолдан, 

Оларды қуып шықтым қара жолдан. 

Сабалап мәстектерін қашты бәрі, 

Асық боп қҧтылғандай қҧған тордан. 

23.  Арада ҥш кҥн ӛтті, елші келді, 

Соңынан зеңбіректі қол ере ере келді. 

Қолымен ақ жалауды кӛтере ҧстап, 

Бҧрынғы қазақ жігіт сәлем берді. 

24.  Он боз ат, он аппақ нар, топ кездеме, 

Тарту деп қант, мейіз, шай қоса берді. 

Тайтҧяқ кҥміс жамбы, жанат ішік, 

Парсылық тҥкті кілем және берді. 

25.  Дҥниенің қызығамын мен несіне, 

Зеңбірек қорқынышты салды есіме. 

Мылтықты бес жҥз алпыс жендет келді, 

Еркім жоқ қойған шартқа кӛнбесіме. 

26.  Әкеліп ақ былғары жазды әпесар, 

Жылмаңдап сӛйлегенде желдей есер. 

Қонысты айырбастауға қолды қойдым, 

Кез келді мәселені анық шешер. 

27.  Ҥш бӛлек былғарыға жазу жазып, 

Қол қойып аяғына мӛрін басып. 

Біреуін былғарының маған беріп, 

Менімен қол алысты кӛңілі тасып. 

28.  Қазақты басшы етіп, солдат бӛлді, 

Ауылды тез кӛшір деп бҧйрық берді. 

Бір семіз мәстек атты сойыңыз деп, 

Кӛлденең алдыма әкеп тарта берді. 

29.  Жықтырып мәстек атты, бата жасап, 

Сойғызып болдық сонда қазан аспақ. 

Соғыспай татуласып жер алдық деп, 

Сіз бізге қонақсыз деп сӛзді бастап. 

30.  Танысып шырай кіріп келбетіне, 

Отынды дайындатып жендетіне. 

Тағы да бір мәстекті сойғызды олар, 

Сілейе тоймақ болып жылқы етіне. 

31.  Ауылдың әйелдері ыдыс тасып, 
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Қаздырып жер ошақты, қазан асып. 

Біз ішкен сары қымыздан сҧрап ішіп, 

Жайланды кіпитан сҧм кӛңілі тасып. 

32.  Пырасынау¹ кіпитанның² екен аты, 

Жауыз ғой сҧмырайдың шыққан заты. 

Алдымда жігі жапар боп сӛйлейді, 

Тҥссін деп біздей шалдың ілтипаты. 

33.  Мен қайрат кӛрсеткенде қылыштасып, 

Қалып еді баскесердің кӛңілі жасып. 

Жоқ екен бҧл шіркінде ҧят деген, 

Қанішер отыр бҥгін шарт жасасып. 

34.  Татардың сҧлу қызын тарту етті, 

Доспын деп қылыш сыйлап, берді сертті. 

Сенімді бір-бірімізге болайық деп, 

Алдында кӛпшіліктің уағада етті. 

35.  Қазақтай аңқау емес, орыс жҧрты, 

Іші арам, жылтырайды ылғи сырты. 

Жас сҧлу кәрі шалға жар болмайды, 

Дҥние тіршілікте кӛздің қҧрты. 

36.  Қазақтай орыс елі алданбайды, 

Дҥние ҥшін жанын сатар арланбайды. 

Жылқының етін бізбен олар жеді, 

Байқаймын ештеңені талғамайды. 

37.  Тҧтқын боп тартқан байғҧс қасіретті, 

Еткен соң маған тарту, сәлем етті. 

Сақтаған мҧсылманның әдет-ғҧрпын, 

Кӛркем қыз маған енді мҧңын шертті. 

38.  Қуандым бергеннен соң сізге-деді, 

Адалмын шын сеніңіз бізге деді. 

Осыдан жиырма кҥн бҧрын дәлдеп айтсам, 

Шыққанда тҧтқын болдым тҥзге деді. 

39.  Қиындық тҥсті, бҧлай біздің басқа, 

Маңдайым соғылғандай менің тасқа. 

Ӛзіңіз асыл бабам кӛрінесіз, 

Болғайсыз деді пана біздей жасқа. 

40.  Тоқтатты соны айтып сҧлу сӛзін, 

Бҧрып ап бәйбішеме мҧңлы жҥзін. 

Ішімнен тәуір келін боларсың деп, 

Лайық Азаматқа³ кӛрдім ӛзін. 

41.  Мен сонда қобыз алып қайғыландым, 

Ӛрттеніп бҥкіл денем от боп жандым. 

(Бар денем ӛртенгендей от боп жандым) 

Қорлықтан кӛркем қызды босатқандай, 

Сауапқа қиналсам да тағы қалдым. 

42.  Дҧшпанның сыйлықтарын қабыл алдым, 
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Отырып тҥрлі-тҥрлі әнге салдым. 

«Қоныстан кӛшу» деген кҥй шығарып, 

Амалсыз ойға шомып қапаландым. 

43.  Кезінде кіші бесін тарқады той, 

Дариға, іске аспады ойлаған ой. 

Бәйбішем сҧлуды ертіп ҥйге кетті, 

Келетін мезгіл таяу сиыр мен қой. 

44.  Ҧлғайтып қартайғанда қайғы-дертті, 

Ақыры ежелгі жау тҥпке жетті. 

«Аңдыған алмай қоймас» дегендейін, 

Еріксіз ата қоныс қолдан кетті. 

45.  Сан жҧлып батырының кеңірдегін, 

Жасымда талай жауды жеңіп едім. 

Еш қайран зеңбірекке қыларым жоқ, 

Дҧшпанға кетті бҥгін тӛңірегім. 

46.  Амал жоқ ҥйге келдім қатты налып, 

Бәйбішем қойған екен тӛсек салып. 

Шерімді тартпақ боп қобыз тарттым, 

Кеткен соң жер қайғысы ӛзек жарып. 

47.  Қайғымен қара шайды ішіп жаттым, 

Сонан соң шаршап әбден ҧйықтап қаппын. 

Бәйбішем еппен келіп оятқанда, 

Мамықта есеңгіреп аң-таң қаппын. 

48.  Оянып орынымнан тҧрдым атып, 

Киіндім, жуындым да, ойға батып. 

Дастархан басына кеп отырған соң, 

Сӛйлестім бәйбішеммен жауап қатып. 

49.  Марқашта4 Азаматқа салдық хабар, 

Білдіріп жолымызды сонда барар. 

Бер дедім әпесерге бізге жәрдем, 

Кӛшуге енді ауылым даярланып. 

50.  Шалқар кӛл, ну орманды жауға беріп, 

Ез болып, басымызда болмай ерік. 

Ырғалып-жырғалумен кӛшті бастап, 

Кҥздікке Тобылғы сай5 қондық келіп. 

51.  Жоймақ боп қайғы отын ӛшірісіп, 

Қоштастық туған жермен біз кӛрісіп. 

Солдаттың кӛмегімен бізді әкелді, 

Азамат Сексенҧлы кӛшірісіп. 

52.  Кҥздікке ҥйлер тіктік жайланысып, 

Қыстауға ҥй салуды ойланысып. 

Шарт бойынша кіпитан уәде еткен, 

Бермек боп ҥйді бҧзып, тез-тез тасып. 

53.  Секілді ҧлық біткен шырмауықтай, 

Бірімен бірі жатыр байланысып. 
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Бір кезде елші қазақ жетіп келді, 

Біздерге жаны ашып аяғансып. 

54.  Қасында елу солдат ерген жаңа, 

Киімі ҥстерінде сап-сары ала. 

Хутордан мҧжықтарды қуып салдық, 

Ата-еке, болма деді іске нала. 

55.  Бҧрынғы кеткен жерің қайтарылды, 

Мҧжықтар қоныс іздеп әрі ағылды. 

Етпеске сізге қастық қағаз берді, 

Орайы пайдалы істің тез табылды. 

56.  Мҧжықты Тҥмен жаққа қудым ата, 

Сескенбе айтқанымда жоқ дҥр қата. 

Сыйлаймын боз жорға атты, ботаңыз бер, 

Мен жҥрмін ризықты тҥзден тата. 

57.  Ата-еке, мен жасымнан жетім едім, 

Ілесіп керуеншіге кетім едім. 

Ҧлыққа биыл ғана тілмаш болып, 

Ес жиып, енді осы ғой жетілгенім. 

58.  Сатпасқа ел-жҧртымды бекінгенім, 

Болғанға тілмаш тағы ӛкінгенім. 

Алуға Сізден бата ниет қылған, 

Уақтан шыққан Ықылас жетімегің. 

59.  Сақтанам Есенейдің айласынан, 

Қорқамын оның қанды найзасынан. 

Жексҧрын тілмаш деген атақ алдық, 

Зияны кӛп бҧл жҧмыстың пайдасынан. 

60.  Ата-еке, жиырмаға келді жасым, 

Сізден мен жасырмаймын істің расын. 

Балаңдай ӛзіңізді сыйлап ӛтер, 

Қасыңда осы отырған Ықыласың. 

61.  Деген соң жас жігітке бата бердім, 

Шын сӛзін айтқаннан соң оған сендім 

Қасыма Ықыласты ертіп алып, 

Мҧжықтан босап қалған жерді кӛрдім. 

62.  Ол дағы ата-баба алған жері, 

Қалмақпен талай соғыс салған жері. 

Тірлікте қоныс қылып, егін егіп, 

Мҧра боп ҧрпағына қалған жері. 

63.  Хуторын орнатам деп ҧлық келіп, 

Осыдан тӛрт жыл бҧрын алған еді. 

Онда да зеңбірегін сҥйретіп кеп, 

Кӛңілге ҥлкен қаяу салған еді. 

64.  «Қайыры қайтқан малдың бар» дегендей, 

Бҧл қоныс аумағы мол тиді қолға. 

Жерімнің бірі кетіп, бірі оралып, 
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Ӛзгеріс ҥлкен болды осы жылда.  

65.  Солдаттар ҥй бҧзысып, тасыды ағаш, 

Әйелдер пісіріп жҥр жҧмсақ тоқаш. 

Қызмет қылғандарды біз де кҥттік, 

Кӛмегі кіпитанның болмады оғаш. 

66.  Жҥктердің бәрін дағы арбаға артып, 

Қалдырмай нәрселерді басы артық. 

Жеткізіп бергеніне масайрап тҧр, 

Кіпитан шикіл сары, қарны шартық. 

67.  Дәстемжал6 ну орманын қыстау еттік, 

Бҧздық та жиырма ағаш ҥй тасып біттік. 

Қайыңды оқтай тҥзу таңдап кесіп, 

Ағашты жаңартатын дайын еттік.  

68.  Қалғам жоқ ҧтылсам да мҥлде жасып, 

Ҥйлерді тҧрғызбақпын жанталасып. 

Шірігін астындағы алып тастап, 

Орнына жуан ағаш салдық аршып. 

69.  Томардан, шӛпті кӛлден7 балдыр алдық, 

Тезірек кҥн жылы да ҥйлер салдық. 

Қойдық та орны-орнына ағаштарын, 

Тығыздап ара жігін балдырладық. 

70.  Осылай қысқа әзірлік жасап қойдық, 

Той жасап тайлақ пенен қҧнан сойдық. 

Бас қосып қазақ, орыс дәстемжалда, 

Қымыз бен шҧбат ішіп, етке тойдық. 

71.  Тарасты қҧрмалдыққа келген халық, 

Ҥйлерді дайын еттік, тҥгел салып. 

Ықыластың бәрімізді жарастырған, 

Отырдық ақылына қайран қалып. 

72.  Татардың тҧтқын болған бір қызы екен, 

Бҧл дағы ата-ананың жҧлдызы екен. 

-Азамат, сҧлуды ӛзің жар етіп ал, 

Біреудің қымбат баға қҧндызы екен. 

73.  Дегенде қатты ҧялып Азамат та, 

Айта алмай ішкі ойын жақын-жатқа. 

Әлден соң келісімін берді жігіт, 

Қалдырмай ел алдында бізді ҧятқа. 

74.  Меңзифа татар қызы екен аты, 

Барын жҧрты сҧлудың шыққан заты. 

Бәріміз бірауыздан мақҧлдадық, 

Сексеннің алсын десіп Азаматы. 

75.  Керейдің маңымдағы бәрін жиып, 

Той жасап, Қҧлыш молда неке қиып. 

Азаматқа нихақ етіп Меңзифаны, 

Болған деп олар тату сҥттей ҧйып. 
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76.  Екі жас бірін-бірі шынымен сҥйіп, 

Ҥй болып қолдарына тиді билік. 

Азамат жас болса да ҧстаушы еді, 

Қыран қҧс, алғыр тазы, бәйге ат жҥйрік. 

77.  Зілғара, Орхан деген екі інім, 

Салдықпен уақыты ӛткен кӛрмей тыным. 

Сапардан оралып кеп енді білді, 

Иектеп бір қырсықтың жҥргендігін. 

78.  Кейіді қоныстан олар айырылғанға, 

Алдаспан тасқа тимей майырылғанға. 

Бҧрыннан ӛздері де куә еді, 

Қанаты Бақсары әулет қайырылғанға. 

79.  Деді олар Бақсары әулет кебін кидік, 

Шошынды кетеді деп бастан билік. 

Атанып Жанкісінің бес қасқасы, 

Қалайша деді жауға басты идік. 

80.  Соны айтып ызаланды жау ісіне, 

Сия алмай ашу кернеп терісіне. 

Омбыға арыз айтып, бармақ болды, 

Аянып қаламыз деп біз несіне? 

81.  Әуелі жолықпақшы Есенейге, 

Қозғалған қонысынан Есеней де. 

Қазақтан орыс рҧқсат сҧрар емес, 

Сол жағын ақыл болса ескермей ме? 

82.  Тосып ап тӛрт інімді Қызылжарда, 

 Оларды мейман етіп тіккен орда. 

Еппенен тиісіңдер депті Есеней, 

Қҧламай дҧшпан қазған терең орға. 

83.  Есеней арыз айт деп ақыл салған, 

Тӛртеуін аттандырып Қызылжрдан. 

Кеңесін Есенейдің қабыл алып, 

Тӛрт тентек ӛтініш қып Омбы барған. 

84.  Кеңесін жандаралдың жағалаған, 

Ӛзіне Ғаршакоудың8 кіре алмаған. 

Шекара бастығына барғанменен, 

Шағымын тӛрт інімнің қҧп алмаған. 

85.  Тҧрлыбек9 тҧз сепкен соң жарасына, 

Қарамай ыза буып шамасына. 

Ӛлтіріп кҥзетшісін тҥнде барып, 

Ҧлықтың кірген олар қорасына. 

86.  Білдірмей бір топ атты алып кеткен, 

Қақпаға сондай қҧлып салып кеткен. 

Із-тҥзін қуғыншыға  білдірмеске, 

Ӛлігін кҥзетшінің алып кеткен. 

87.  Жоғалып қарауылы болған ғайып, 
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Жылқыны тҥнде айдап кеткен тайып. 

Қораны кҥзететін тӛбет қайда, 

Тартқызбақ енді ҧлықтар кімге айып? 

88.  Тӛртеуі сол бетімен Самар ӛткен, 

Алысқа елден ҧзап сапар шеккен. 

Самардың базарында жылқы сатып, 

Жолы боп саудагерлік кәсіп еткен. 

89.  Есеней, Тҧрлыбекпен ҥндес болып, 

Ақылы қос мырзаның қҧлаққа қонып. 

Жылқы алған ӛздерінше ӛнер етіп, 

Тӛрт сотқар атқораны тҥнде торып. 

90.  Орынын серіліктің ҧрлық басып, 

Бҧл қысты ӛткізді олар Еділге асып. 

Сезген жоқ жандарал да, басқа ҧлық та, 

Жҥргенін тӛрт әншінің елден қашық. 

91.  Ит жылы біздің елге ауыр болды, 

Қоныстан жҧрт айырылып жауыр болды. 

Тартып ап Бәйімбеттің қыстауларын, 

Жағдайы андағҧлдың тәуір болды. 

92.  Шайгӛз10 бен Баржақсыны11 қырына алған, 

Мырзаға Жар секілді айып салған. 

Шақшақтың12 ҥйде жоғын пайдаланып, 

Уақтың боздақтарын байлап алған. 

93.  Бекжандай саятшыма ҧрындық деп, 

Алуға қаршығасын бҧрылдым деп. 

Ауылын Жар13 мырзаның шауып алды, 

Кӛргенде адамымды қуырылдың деп. 

94.  Бҧл шаруа Есенейдің тарапынан, 

Уақтың екі еліне соққы болған. 

Олардың кҥздігіне Қапсыт керей14, 

Мырзаның бҧйрығымен келіп қонған. 

95.  Әлдіге әлсіз шіркін бата алама, 

Қоныссыз енді Уақ жата ала ма? 

Кӛш дағы атап берген қыстауға бар, 

Деді енді басты ауыртып шатала ма! 

96.  Айтқызып осы сӛзді шабарманнан, 

Шайгӛзді, Баржақсыны қуалаған. 

Амалсыз Ыстап маңын мекен етті, 

Батырға олар қарсы тҧра алмаған. 

97.  Баржақсы Ыстаптан да әрі асып, 

Қаймығып Есенейден қатты жасып. 

Нҧсқаған шабарманның қонысына, 

Ҥй салды қыс келеді деп асып-сасып.  

98.  Ыстаптың дәл тҥбіне орналасып, 

Шайгӛздер қыстау бӛлді ризаласып. 
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Кӛпестің малын бағып жарлылары, 

Кҥн кӛрмек Керейлермен қоғамдасып. 

99.  Ӛсіпті16 қонысынан сырғатпақ боп, 

Есеней сӛзін сӛйлер жинады топ. 

Баржақсы, Шайгӛздерге ерген Ӛсіп, 

Штабқа қашқын жҧмсап қойғызған от. 

100.  Сол ҥшін тоқсан бесін байлатам деп, 

Кісендеп Омбыға енді айдатам деп. 

Жасаған айып хатын оқып берді, 

Орынын абақтыдан сайлатам деп. 

101.  Шайгӛз бен Баржақсыдан келген мықты, 

Кӛрген де жаза хатты тайқып шықты. 

Есеней бір пәлеге ҧшыратар деп, 

Кӛшпеске болмайтынын Ӛсіп те ҧқты. 

102.  Киік бай, Шақшақ, Тіленші17, 

Басалқы сӛз айтып мырзаға. 

Шағымыңды қой бір жолға, 

Деді кӛз сал обалға. 

103.  Ағайынды байлатпа, 

Кісен салып айдатпа. 

Мейірім қыл шырағым, 

Қараңғы орын сайлатпа!? 

104.  Ҧрпаққа кетер ӛштігің, 

Ісін қылма кекшілдің. 

Тоны тозбас, аты арымас, 

Кӛңілі адал кӛпшілдің. 

105.  Кешірім жаса туысқа, 

Әуес болма ҧрысқа. 

Басшы боп елді тоздырар, 

Ісің мырзам дҧрыс па? 

106.  Деп айтқан соң ҥш дана, 

Ой ойлап батыр азғана. 

Ыңғайланып сӛйлеуге, 

Жҥзін бҧрды қозғала. 

107.  Ӛзім бӛлген мекенге, 

Олай болса барсын деп. 

Сіздер айттың тыңдадым. 

Бір жолға ашу қалсын деп. 

108.  Ағалар сізді сыйладым, 

Айтқан сӛзді қимадым. 

Айдатпайын бір жолға, 

Дегенің болсын тыңдадым. 

109.  Майлы ӛзек, Шойқара жал, Қабыл кӛлі, 

Шӛпті кӛл, Сулы томар, Ерман дӛңі. 

Қараағаш, Талдысай мен Балықты кӛл, 
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Мырзаның Баржақсыға берген жері. 

110.  Бермес деп мҧршатана казак орыс, 

Сары қопа, Қызыл шілік, Шолақ ӛзек. 

Шайгӛзге лайықтап бӛлген қоныс, 

Қаратал, Маусым кӛлі, Жал желбезек. 

111.  Ӛсіпке Қаршығалы жақтан берді, 

Кеткенін оның шалғай мақҧл кӛрді. 

Қараоба маңындағы бес қыстауды, 

Тҧщыкӛл, Қҧмдыкӛлді оған бӛлді. 

112.  Атанған жастайынан ғадыл қазы, 

Ҥш кәрі бҧл бӛліске болды разы. 

Осылай қыстау, кҥздік елге беріп, 

Бектердің болды Есеней білімпазы. 

113. Дау бітіп соныменен жҧрт тарады, 

Есеней кӛп Керейді басқарады. 

Ерғожа, Сауыт деген батырынан, 

Орыстың князі де жасқанады. 

114.  Қоластынан елдерді кетірмеуге, 

Басқа дуан жеріне кӛшірмеуге. 

Есеней кҥшін сала жанталасты, 

Ӛзінің атына дақ тҥсірмеуге. 

115.  Есілде Медересе мен Кӛктеректі, 

 Жақтасы Қожағҧлға тарту етті. 

Жібермей Ақсары мен Шарышты да, 

Тәп-тәуір қоныс беріп разы етті. 

116.  Кӛшпеңіз басқа жаққа оң кӛзім деп, 

Қауіп тӛнер жаққа отырам мен ӛзім деп. 

Аумағы бір жарым есе кӛп жер берді, 

Қозғалмай отыра бер шын сӛзім деп. 

117.  Қожа-еке18 осы қоныс жетеді деп, 

Лайық сіз отырар мекенің деп. 

Кетпеңіз Кӛкшетауға деп ӛтінді, 

Сіз кӛшсең, кӛп ел еріп кетеді деп.   

118.  Қожағҧл кӛшті бірақ Кӛкшетауға, 

Болған соң ӛзі қазы Кӛкшетауда. 

Би еді Орынбасар Тоқтамысқа, 

Жҧмсайтын аға сҧлтан оны дауға. 

119.  Қожағҧл кӛшіп мекен қалды жайға, 

Есеней сатты ол жерді Атығайға. 

Тышқаннан қоныс ҥшін кӛп жылқы алды, 

Ӛсіріп табамын деп малдан пайда. 

120.  Есілде қалған жердің жартысын да, 

Керейдің бӛліп берді жарлысына. 

Екі ҧлы ӛліп жабырқап жҥрсе-дағы, 

Алды ол кедей-кепшік алғысын да. 
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121.  Барабар батырлықпен ақыл-айла, 

Жҧртына кеңес берер әрбір жайда. 

Екі талай болғанда жол кӛрсетер, 

Амалды Есенейден кісі қайда? 

122.  Баласы Жанкісінің Салғара едім, 

Ӛзім би, ӛзім шешен, ділмәр едім. 

Қолыма зеңбірек пен мылтық тисе, 

Халқымды сыртқы жаудан қорғар едім. 

123.  Алайда ондай бізге жоқ қой заман, 

 Дариға-ай болып барады уақыт жаман. 

Тарылмай сҧм дҥние мҧсылманға, 

Ел-жҧртым әрқашан да болсын аман! 

124.  Қиын ғой ақын болу жыр жосылмай, 

Мәселе шешу ауыр бас қосылмай. 

Жарандар бҧл кеңесті аяқтаймын, 

Ит жылдың оқиғасы болды осылай. 

125.  Сҧрапыл қан майданды жаста кӛрдім, 

Біреуді дос, біреуді қас та кӛрдім. 

Қоныссыз қалмағанға мың шҥкірлік, 

Мен биыл алпыс тоғыз жасқа келдім. 

126.  Кіпитан болды разы Ықыласқа, 

Адал қызмет атқарады Ықылас та. 

Шықпақшы ол паналап бекіністе, 

Тӛнген соң қатер-қауіп ғазиз басқа! 

127.  Есенейді кіпитан шақырыпты қонаққа, 

Мырза оған келетін ақыл-ойға олақ па? 

Шақырса да батыр келмепті, 

Пырасынауға мҥлде сенбепті. 

128.  Тӛрт зеңбірек, кӛп мылтық, 

Жҥз солдаттың қолында. 

Қырылуға бел буған, 

Жер алудың жолында. 

129.  Кӛбі кетіп солдаттың, 

Жҥзі қалды соңында. 

Жҥз жендеттің билігі, 

Пырасынау сҧмның қолында. 

130.  Ҧн мен буылдық бӛлісіп, 

Досжар болды бізбенен. 

Бірақ жауыз жетпекші, 

Мақсҧтына кӛздеген. 

131.  Таңдана басын шайқады ол, 

Қазақтар еккен егінге. 

Бірігіп астық салмақшы, 

Ортақтас боп телімге. 

132.  Жолықтырды-ау, тәңірім, 
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Пырасынаудай желімге. 

Дӛрекі сӛзді айтпайды, 

Келер деп ойлап кӛңілге. 

133.  Мәстекті топтап алдырды, 

Билерге сыйлық беруге. 

Аузын алып мықтының, 

Тату кҥйде жҥруге. 

134.  Сардар еді бір кезде, 

Арыстандай ақырған. 

Араласпай соңғы шақ, 

Еш билікке Баһрам18. 

135.  Бейтарап қалды ақыры. 

Имам болды ақылды. 

Ӛлеңді қойып, софы боп, 

Қазақтың  ҥлкен ақыны. 

136.  Қырық жетіден асқанда, 

Қырық сегізге аяқ басқанда. 

Тататын дәмі таусылды, 

Жҧртқа білім шашқанда. 

137.  Бәйбішесі Жамал да, 

Бірге аттанып сапарға. 

Уақыты бітіп ӛлшеулі, 

Қосылмады олар қатарға. 

138. Сӛйтіп, інім, келінім, 

Дҥниеден ӛтіп осы жаз. 

Қонысым кетіп дҧшпанға, 

Қажып қалдым мен біраз. 

139.  Қанша мықты болсаң да, 

Қайғы адамды жасытар. 

Қуанышқа қуаныш жалғасса, 

Қайратыңды тасытар. 

140.  Қоныстан кӛшу кҥйімді, 

Сыбызғыға қосып тартыңдар. 

Жырларымды балалар, 

Жаттауға міндет артыңдар. 

141.  Халық ҥшін кҥшін сарп қылған, 

Немере інім Баһрам. 

Ҧмытылмас аты ағаңыз, 

Жауларға тізе батырған. 

142.  Осылайша Салғараң, 

Аяқтайды енді ӛлеңін. 

Дәм біткенше халайық, 

Кӛрешекті алда кӛремін. 
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Түсініктеме: 

 

1. Пырасынау – Пресновский бекініс бастығы, қазіргі Солтҥстік 

Қазақстан облысы, Жамбыл ауданының орталығы Преснов селосы осы 

кісінің есімімен аталған. 

2. Кіпитан – Капитан Пресновский деген сӛзден шыққан. Қазақтар 

Преснов селосын «Кіпитан» деп атаған. 

3. Азамат – Сегіз серінің әкесі Баһрамның ағасы Сексен қажының баласы. 

4. Марқаш – жер атауы. 

5. Тобылғы сай – жер атауы. 

6. Дәстемжал – жас ағаш атауы. Марқаш, Тобылғы сай, Дәстемжал – 

қазіргі Айымжан ауылы мен Островка селосының арасындағы жер, 

ағаш атаулары. 

7. Шӛптікӛл – Айымжан ауылынан 4-5 шақырым батыс жағындағы кӛл. 

Бҧл кӛлді «Қожаберген» кӛлі, «Обалы» кӛлі деп те атайды. 

8. Ғаршакӛу – Горчаков Батыс Сібір генерал губернаторы. 

9. Тҧрлыбек – Тҧрлыбек Кӛшенов. Омбы облыс басшысының қазақелін 

басқару жӛніндегі кеңесшісі. 

10. Шайгӛз – Уақ руының бір атасы. 

11. Баржақсы – Уақ руының бір атасы. 

12. Шақшақ – Сегіз серінің атасы. 

13. Жар – Керей руының кӛрнекті адамы. 

14. Қапсыт – Керей руына қарасты бір ата. 

15. Ыстап – Қазіргі Пресногорьков селосы. 

16. Ӛсіп – Уақ руының кӛрнекті адамы. Бекіпте орталығы Преснов 

селосына ӛрт салған адам. 

17. Киікбай, Шақшақ, Тіленші – Керей руының билері мен бектері. 

18. Баһрам – Сегіз серінің әкесі. 
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Есеней және оның елі 

Қадыр Мырза әли 

 

Ертесі не, кеші не, 

Аруақтарды сыйлаңдар. 

Есенейді есінен 

Шығармайды Сибандар. 

 

Бола алады кім кҥшті 

Оққа тӛсін тӛсемей? 

Ӛзіменен Шыңғыстың 

Шендес болған Есеней! 

Тегістелген кӛктемде 

Тӛбелердің қыртысы: 

Есенейдің 

Ӛткенде 

Бес-алты мың жылқысы! 

 

Жасыл желек алапта 

Жемің де әзір, 

Шӛп те әзір. 

Мҧнша жылқы бірақ та 

Ауданда да жоқ қазір. 

 

Тайталаса кеткенде 

Талай байың таңданар: 

Бес мың жылқы ӛткенде 

Шалғыннан тек шаң қалар! 

 

Жақын жандай әр ҥйге 

Сол баяғы қалпында 

Есекейдің, әрине, 

Аты қалған артында. 

 

Болмақ емес басқаша, 

Шын абырой орнықты, 

Ер есімін 

Ешқашан 

Ҧмытпайтын ел мықты! 
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ҚОЖЫҚ МАҚАШОВ 

 

МАҚАШ ҚАСАБОЛАТҦЛЫ 

 

Қожақтың әкесi Мақаш Қасаболатҧлының туған, қайтыс болған 

жылдары туралы нақты деректер жоқ. ХҤIII ғасырдың екiншi жартысы мен 

ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында ӛмiр сҥрген адам. Орта жҥз Уақ руының 

Бидалы атасынан тарайды. Бидалының Қҧдайқҧл атты баласынан Амантай, 

Қожантай, Қараман, Қайдауыл, Ӛтей, Дәуiш болып тараса, Қараманнан 

Қасаболат, Қасабалаттан Мақаш туған. Мақаштан Қазыбек, Қожық, Қоңқыш 

туған. Мақаш ҧрпақтарын Қазыбек пен Қожықтың ҧрпақтары жалғастырады. 

Қараман атасының, оның iшiнде Мақаштың қонысы алдымен Қҧндызды 

ӛзенiнiң Қҧсмҧрын кӛлiне қҧяр тҧсы болған. Мақаштың ата қонысы туралы 

Сәбит Мҧқанов былай деп жазған: «…Кезегi келгенде, оқырман кӛпшiлiкке 

Қожықты да қысқаша таныстыра кетейiк: Ол Қазақ руларының iшiнде – 

Уаққа жататынын жоғарыда айттық. Уақ iшiнде ол «Қобыланды» және «Ер 

Сайын» жырларында аталатын Қараман батырдың тҧқымы. Кейiн рулы елге 

айналған Қараманның мекенi қазiргi Қостанай облысының «Қарасу» 

аталатын ауданда. Қожықтың әкесi – Мақаш «Қҧндызды» ӛзенiн, «Қойбағар» 

және «Жасылбағар» кӛлдерiн тӛңiректеп жҥредi екен. Ӛзi мыңдаған 

жылқысы бар, «Момын бай» атанған кiсi бопты». (С.Мҧқанов. «Аққан 

жҧлдыз». Екiншi кiтап. 18 бет). 

Одан кейiн кӛлденең Есiл жерiнде Меңзей орманы жерiн қоныс еттi.(Бҧл 

жер қазiргi Ғабит Мҥсiрепов ауданына қарасты жер. Кейiнгi жылдарға дейiн 

Тоқсан би кесенесiнiң оңтҥстiк батыс жағында 3-4 шақырым жерде Меңзей 

ауылы болды. С.Жҧмабаев). Мақаштың қонысы Меңзей кӛлденең Есiлдiң 

Кҥнгей жақ бетiнде болса, сол кӛлденең Есiлдiң терiскей жақ бетiнде 

Бәйiмбет Атығай руының, Ҥмбет Кӛшебе керейдiң, Балта керейдiң Нашан 

атасының, Самай керейдiң Жанбура, Толыбай аталарының ауылдары 

мекендеген екен. Мақаш ауылдары бҧл ауылдармен тығыз  қарым-қатынаста 

тату тҧрған. Ӛзен ӛткелiнiң екi жағында да темiр қазық қағылып, оған 

шынжырлаулы екi қайық байланып, кезекшi ескекшiлер болыпты. 

Сондықтан Мақаш пен оның баласы Қожық туралы жоғарыда аталған 

кӛршiлес ауылдардың адамдары кӛп әңгiме сақтап қалған. 

Мақаш заманында Бидалы уақтың басты кiсiлерiнiң бiрi болыпты. 

Кезiнде Мақаш балуан, Мақаш мырза, Мақаш қажы, Мақаш атбегi деген 

есiмдермен жҧрт аузында жиi айтылып жҥрiптi. Мақаштың ауылында ата-

бабаларынан мҧра болып қалған мешiт, медiресе ҥйлерi болған. Ол ҥйлердi 

Мақаш қажы кҥтiп ҧстап, дiн уағыздау, тарату iсiмен айналысқан. Кәсiппен 

де айналысып, бiрнеше шеберханалар ҧстаған. Онда балташылар, ҧсталар, 

ӛрiмшiлер, етiкшiлер жҧмыс iстептi. Сонымен бiрге егiншiлiкпен, мал-қҧс 

ӛсiрумен, қол-ӛнерiмен, аңшылықпен айналасыпты. Ӛзiнiң жел диiрменi мен 

су диiрменi де болған. Су диiрменiн сол маңайдағы ауылдар кейiнгi кезге 

дейiн пайдаланып келген. Мақаштың бҧл су диiрменi кейiнгi кезде Тоқсан би 

диiрменi деп аталған. Ӛйткенi диiрмен салынған Есiл ӛзенiнiң жарқабағында 
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Тоқсан бидiң зираты болған. Содан «Мақаш диiрменi» аты ҧмытылып, 

«Тоқсан би диiрменi» атауы қалған. Диiрменнiң орны осы уақытқа дейiн 

сақталған. Ӛнерге жақын Мақаш мырза қолына әншi, ақын, балуан, мерген 

жiгiттердi ҧстапты. 

Қандай ғана тарихи тҧлға болмасын ӛзi ӛмiр сҥрген заманы тҧрғысынан, 

сол уақыттағы тарихи уақиғалар, сол уақыттағы атқарған қоғамдық қызметi 

тҧрғысынан бағаланатынын ескерiп, Мақаш Қасаболатҧлы мен оның баласы 

Қожық тҧсындағы қоғамдық тарихи жағдайға тоқтала кетейiк. 

1819 жылғы Уәлi ханның ӛлiмi қазақ хандығының қҧлауын тездеттi. 

Ресей патшалығы ҥшiн хандықты жоюдың оңтайлы сәтi тҥстi. Қазақтың 

хандық қҧрылысын жақтаған халықтың бiраз бӛлiгi Уәлiнiң бәйбiшесiнен 

туған Ғҧбайдолланы хан сайлағанымен, Ресей патшалығы оны бекiтпедi. 

1822 жылғы М.Спиранскийдiң «Сiбiр қазақтарын билеу» туралы 

ережесiнiң шығуына байланысты қазақ даласындағы хандық билiк жойылды. 

Ел iшi ауыл (50-70 ҥй), болыс (10 ауыл), округ (15-20 болыс) болып бӛлiнiп, 

аға сҧлтандық (дуандық басқару жҥйесiне кӛштi. Яғни, бiртҧтас халық бiр 

орталыққа бағынатын бас иесiнен айрылып, iштей бӛлшектенуге ҧшырады. 

Округты (дуанды) билейтiн аға сҧлтандар (дуан басшылары) елге билiк 

жҥргiзген сияқтанып атқа мiнгенмен, оның атының да, ӛзiнiң де тiзгiнi 

патшалық Ресей әкiмдерiнiң қолында болды. Патша әкiмдерi қазақ халқын 

аға сҧлтандар арқылы биледi. Орталық Қазақстанда Қарқаралы, Кӛкшетау, 

Баянауыл, Аягӛз, Ақмола, Кӛкпектi, Аманқарағай (Қҧсмҧрын), Алатау 

округтерi ашылды. Бҧл округтер 1824 жылдардан бастап ашылды, 1822-1823 

жылдары бiр де округ аша алмапты. Себебi, Орта жҥз хандығын 

бӛлешектеуге қазақтың билерi мен бӛктерi, Есеней, Марал ишан, Зiлғара 

сияқты атақты адамдары хандықты жоюға қарсы әрекет жасапты. «Замана» 

деген ӛлеңiнде Сегiз серi осы кезең туралы былай деп жырлаған: 

 

Сҧм патша елдi алдады расында, 

Келтiрмей қозғалуға шамасын да. 

Билерге ҥш жыл бойы ерiк берген 

Хандық жойылып, дуан қҧралар арасында. 

 

Хандықты жоймақ болып, жарлық келген 

Сҧлтандар әулетiне жарлық келген, 

Патша уездерi Сперанский жоба жасап, 

Он дуанға Орта жҥз халқын бӛлген. 

 

Абылай ханға тартпаған балалары, 

Ел билеуге жетпеген шамалары. 

Уәли Орта жҥзге хан болса да 

Қазақтың жақтырмаған даналары. 

 

Уәли хан ӛлмей тҧрып, бiр жыл бҧрын, 

Хандығы Орта жҥздiң таратылған. 
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Кӛсемге ел басқарар билiк тимей, 

Кәпiрге қазақ жҧрты қаратылған. 

 

Он дуан бiрақ бiрден қҧрылған жоқ, 

Сҧм патша жҧртты алдады ҧрылған жоқ. 

Маралдың соғыстары аяқталған, 

Сол себептi ӛткенге ҧлық бҧрылған жоқ. 

 

Бiртiндеп округтердi қҧра бердi, 

Бектердi ӛздерiне бҧра бердi. 

Жҧрт қамы деген сӛздi дәлел етiп, 

Шонжарлар ел ҧстауды мақҧл кӛрдi. 

 

Бҧл кҥнде қҧрылыпты сегiз дуан 

Басқарған сегiзiн де ӛңкей жуан. 

Iшiнде дуанбасы шонжарлардың 

Кейбiрi сардар едi жауды қуған. 

 

Қыс қылған Ресей патшасы елдiң жазын, 

Ҧстаған қолшоқпар ғып жҧрттың азын. 

Халайық билiк жайлын ҧғынған жӛн, 

Аға сҧлтан, дуанбасы бiр лауазым. 

 

Шеттетiп кӛп кӛсем, не маңғазды, 

Басқарған аға сҧлтан приказды. 

Сайланып заседатель-орынбасар, 

Кҥндейдi думаншыл деп ӛнерпазды. 

 

1830 жылы Есiл ӛзенiнiң терiстiк бетiнде Тобыл ӛзенiне дейiнгi 

аралықтығы жердi қамтитын Аманқарағай дуаны қҧрылғанмен тарап кеткен 

болатын. Оған бiрнеше себептер болды. Бiрiншiден, дуанға қарасты халық 

ӛзара келiсiм бойынша дуанға ясақ (салық) тӛлеп тҧру керек болса, дуан 

басшылары ӛзiне қарасты халықтың жерiн, дҥние-малын ҧры-қарыдан 

қорғауға тиiстi болды. Дуан халықтан салықты жинап алғанмен, ӛзiне тиiстi 

шартты орындай алмады. «Ащы белдеу» бойында орналысқан казактар 

қазақтардың қҧнарлы жерлерiн тартып алып, ата қоныстарынан айырды. 

Жергiлiктi қазақтар мен шегара бойындағы казактар арасындағы жанжал 

қарулы қақтығыстарға дейiн барды. Марал ишан қозғалысынан бастаған 

орыс старшындарына деген жергiлiктi халықтың ӛшпендiлiгi басыла 

қоймады. Халық салық тӛлемей, дуан басшылығына бағынбады. Дуан тарап 

кетедi. Мақаш Қасаболатҧлы бҧл уақытта Қараман ауылының алғаш 

старшинасы болатын. 

Батыс-Сiбiр губерния басшылары 1834 жылдың тамыз айында тарап 

кеткен Аманқарағай дуанын қайтадан ашады. Бҧл уақытта Аманқарағай 

дуанына қарасты халықтың қҧрамы тӛмендегiдей болатын. 
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 Рулар Үй саны Жылқы 

саны 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

I. УАҚ РУЫ 

 

Бидалы 

Жансары 

Баржақсы 

Шайгөз 

 

II. КЕРЕЙ РУЫ 

 

Көшебе 

Сибан 

Матақай 

Самай 

Есенбақты 

Еменалы 

Қантай 

Таз-керей 

Дәулетiмбет 

Нұрымбет 

Қапсыт 

Шағалақ 

Қара кемпiр 

 

 

500 

525 

450 

225 

 

 

 

700 

500 

1000 

500 

200 

150 

250 

100 

100 

380 

180 

100 

80 

 

 

40000 

25150 

12620 

4450 

 

 

 

17500 

20000 

32000 

22000 

2071 

3000 

2500 

1025 

1000 

11400 

1800 

900 

400 

(Ескерту: қарамал мен қой-ешкiнiң санын жазбадық, ӛйткенi кейбiр 

рулардың малының саны 

 

Кейiн (1835 жылы) Қҧсмҧрын болып аталған Аманқарағай сыртқы 

округы (дуаны) Обаған мен Есiл ӛзендерiнiң аралығындағы, оңтҥстiкте – 

Торғай ӛзенiнiң бас жағын солтҥстiкте «Ащы белдеу» бойына дейiнгi 

жерлердi қамтыды. Округ жерiнде: 62 ауылдан тҧратын (3192 шаңырақ) 

Керей (Сибан, Балта, Кӛшебе, Еменәлi, Алдай, Қантай, Таз, Бике, 

Дәулетiмбет, Иманәлi, Нҧралы, Нҧрымбет, Самай, Матақай), 1773 

шаңырақты бiрiктiретiн Арғын, 123 шаңырақтан тҧратын қыпшақ, 1957 

шаңырақты бiрiктiретiн 32 ауылдан тҧратын Уақ (Баржақсы, Бидалы, 

Жансары, Шайгӛз) тайпалары мекендедi. Бҧл округ қазақтары Есiл, Обаған 

ӛзендерiнiң жағалауларын, қалың ормандар арасын қыстап, жазда шӛптiң 

жақсы жайылымдықтары бар жерлерге кӛшiп жҥрдi. 

Жоғарыда аталған рулық, тайпалық одақтар тӛмендегiдей бес болысқа 

бiрiктi: 1. Матақай – Самай Керей болысы; 2. Сибан, Кӛшебе Керей болысы; 

3. Еменалы Керей болысы; 4. Уақ (Бидалы, Баржақсы, Жансары, Шайгӛз) 

болысы; 5. Ақташы арғын – Қанжығалы болысы. 

Омбы қаласындағы Сiбiр линиялық казактарының әскери училищесiн 

тәмамдаған Шыңғыс 23 жасында осы дуанға аға сҧлтан болып сайланады. 
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Аға сҧлтан болуға басқа лайықты адамдар болса да, елдi хан тҧқымынан 

шыққан адамдар ғана билеу керек деген қалыптасқан дәстҥр бойынша 

губерния басшылары оларға келiсiм бермейдi. 

Ел аузындағы әңгiмелер бойынша Керей-Уақ адамдары (iшiнде Мақаш 

Қасаболатҧлы да бар) жаңа қҧрылған Аманқарағай дуанын басқаруға 

Айғанымнан сол уақытты әскери училищенi бiтiрген Шыңғысты қалап алған. 

Бҧл шындыққа келмейдi. Ӛйткенi, бiрiншiден, халық дуан ашуға қарсы 

болған. Екiншiден, Қызылжар аймағын мекендейтiн Керей-уақтың басты 

адамдары Шақшақ Кӛшекҧлы, Тоқсан Жабайҧлы, Киiкбай Айтуғанҧлы, 

Қолдас Сағындықҧлы, Мақаш Қасаболатҧлы, Берiк Малқарҧлы, Тайпақ 

Сапулатов, Жҧбан Қондыбаев, Жарылғамыс би тағы басқа ру басшылары Қақ 

кӛлiнiң басында қҧрылтай шақырып, Есеней Естемiсовты рубасы, әрi қазысы 

етiп губерния басшыларының ҧлықсатынсыз сайлап алған болатын. «Бiз 

Ресейге ӛз еркiмiзбен қосылған жоқпыз. Бiздiң ризашылығымызды алмай, 

елдi Сырттай ӛздерiне қосуға болмайды. Бiз ақсақалға, Мҧфтиге, қазыға, 

шораға, ханға бағынатын, Аллаға сыйынатын мҧсылман жҧртымыз. Ешбiр 

салық тӛлемеймiз. Жер-суымызды қайтарып берiңiздер. Сонда ғана Уәлi хан 

тҧсындағыдай белгiлi бiр мӛлшерде шаңырақ салығын тӛлеуге келiсемiз. 

Әйтпесе, кешегi Марал ишанның ғазауатын қайта жалғастырамыз. Сендер 

Марал ишанның қозғалысын кҥшпен тоқтатқан жоқсыңдар, алдап, жалған 

уәдемен тоқтаттыңдар. Айтқан сӛздерiңде тҧрмадыңдар. Елге берген 

уәделерiң орындалмады», - деп Ресей ҧлықтарына қарсы шыққан болатын. 

Сондықтан Ресей ҥкiметi дуанның ашылуы мен оның басшысын 

сайлауды жергiлiктi халықпен ақылдасты деу жаңсақ пiкiр. Рас, Керей-

уақтың (Керейдiң iшiнде Ашамайлы керейлер) Абылай ханның Қасым және 

Уәлi сияқты балалары билiкке таласқанда Уәлiнi жақтағаны анық. Әсiресе, 

Бидалы-уақтың Қҧдайқҧл балалары: Ӛтей, Дәуiш, Қарамандар Уәлiнiң ең 

сенiмдi адамдары болды. (Қараман Мақаштың ҧлы әкесi). Керей Уақ және 

Арғынның Атығай атасының ҧрпақтары Қасым балалары Есенкелдi, Саржан, 

Кенесары кӛтерiлiстерiн қолдамаған. (Әрине, бәрі емес). 

Ендi бiздiң әңгiмемiздiң бас арқауы болып отырған Мақаш 

Қасаболатҧлы мен оның баласы Қожықпен жақсы қарым-қатынаста болған 

Шыңғыс Уәлiҧлы туралы таным ҥшiн арнайы тоқталайық. 

23 жасында аға сҧлтан болып сайланған Шыңғыс бҧл қызметтi 1852 

жылға дейiн атқарады. Шыңғыс 1811 жылы Уәлi ханның бас ордасы 

Қызылағашта туған. Орысша бiлiм алудың маңызын терең тҥсiнген әжесi 

Айғаным 1857 ж. Шыңғысты Сiбiр линиялық казактардың әскери 

училищесiне оқуға тҥсiредi. Бҧл оқу орны Шыңғысқа толық орта дәрежелi 

бiлiм бередi. Жетi жыл оқығаннан кейiн ол бҧдан ой ӛрiсi кеңейiп, ғылым 

мен әдебиеттен, кӛркем ӛнерден, сондай-ақ тарих пен жаратылыстанудан 

терең мағлҧмат алып шығады. 

Шыңғыс ел басқара жҥрiп, қазақтың батырлар жырлары мен лиро-

эпостық жырларына талдау жасап, тҥпнҧсқаларын жинастырған. Ғылым мен 

ағарту iсiнiң қазақ елiндегi қамқоршысы ретiнде Шыңғыс Москва мен 
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Петербургке, әсiресе, географиялық және антропологиялық қоғамдарға 

белгiлi болған. 

Қазақ даласында қазақтың тҧңғыш мектебiн ашу iсi де Шыңғысқа 

тиесiлi болған. Қҧсмҧрында Шыңғыс ашқан қазақ мектебiнiң оқу-тәрбиелiк 

бағдарламасында жаңалықтар кӛп болды. Онда тарих, жаратылыстану, 

математика, шығыс тiлдерiнiң (шағатай, парсы, араб) пәндерi оқытылып, 

қазақ халқының эпостарынан дәрiс берiлетiн. Шыңғыс демократтық, 

прогресшiл кӛзқараста болған адам. Маңайына Жанақ, Шӛже, Орынбай, 

Арыстанбай, Бiржан сал, Ақан серi, Жаяу Мҧса сияқты ақындарды 

топтастырды. 

«…Дала елiне әсер етуде Омбы мекемелерi ҥш кiсiнiң – Шыңғыс 

сҧлтанның, оның баласы Шоқанның және оның нағашысы Мҧса 

Шормановтың абырой беделi мен ақыл-кеңесiн жарты ғасырдан астам уақыт 

бойы пайдаланды», – деп жазды Г.Потанин. 

Жоғарыда жазғанымыздай Мақаш мырза да ӛнер-бiлiмге ӛте жақын 

болып қамқорлық жасап отырған. Әкелерi арасындағы достықтың ҥстiне 

Шыңғыс пен Мақаштың осындай қасиеттерi бiр-бiрiне жақындата тҥстi. 

Шыңғыс аға сҧлтан билiгiне келгесiн-ақ Мақаш мырзаға қамқорлық жасап, 

Қараман аулының старшыны болып жҥрген Мақаш мырзаға Уақ руының 

Бидалы атасына қарасты ауылдарға старшын болуды ҧсынды. Бiрақ, 

табиғатында жуас, мансапқорлығы жоқ, ол жасының келiп қалғанын айтып 

келiсiм бермедi. Шыңғыс кейiн бҧл қызметке оның баласы Қожақты 

сайлатқызады. (Бҧған кейiн тоқталамыз. С.Ж.). Бiр ӛкiнiштiсi кейбiр аға 

жазушыларымыз архив-қҧжаттарын ескермей ел аузындағы сӛздермен, не 

болмаса шындықты кеңестiк саясатқа жеңдiрiп, Шыңғыс пен Мақаш және 

оның баласы Қожық арасын шиеленiстiрiп, жауластырып жазғанын жақсы 

бiлемiз. Шыңғыс сҧлтан мен әкелi-балалы Мақаш пен Қожық арасындағы 

достық қатынасты жақсы бiлетiн Кенесары Аманқарағай дуанына шабуыл 

жасағанда Мақаштың мыңнан аса жылқысын айдап әкетiп, жҥген ҧстатып 

қалдырғанына да тарих куә бола алады. Атақты тарихшы Ермҧхан 

Бекмаханов 1948 жылы жазған «Қазақстан ХIХ ғасырдың 20-40 

жылдарында» деген зерттеу еңбегiнде былай деп жазды: «1838 жылы Бопай 

ӛзiнiң отрядымен Батыс-Сiбiр губернаторлығының солтҥстiк-батыс 

аудандарына iшкерлей енiп, қимыл жасады. Кӛптеген мал айдап әкетiлдi. 

Керi қайтқан жолда Сырымбет деген жерде қоныстанған ӛзiнiң бҧрынғы 

кҥйеуiнiң туысқандарының ауылдарын да шапқыншылыққа  ҧшыратты. Осы 

жағдайға байланысты заседатель Редько Талызинге былай деп хабарлады: 

«Сҧлтанша Бопай Қасымова ӛзiнiң 200 адамымен Аманқарағай округiнiң 

қырғыздарынан (қазақтарынан) кӛптеген малды тартып әкеттi және қайтар 

жолда Сырымбет шатқалына тоқтап, қойманың қҧлпы мен есiгiн бҧзып, 

ондағы киiздердi, елтiрелердi және кӛп азық-тҥлiк қорын алып кеткен». 

Жоғарыда жазылғандай Бопай Қасымқызының айдап әкеткен малы 

Аманқарағай дуанына қарасты Мақаш мырзаның мыңнан астам, Самай-

Керейдiң алты жҥзден астам жылқысы болатын. Осы оқиға байланысты 

Омбы архивiнде қҧжаттар бар. (Омбы архивi. Қор – 3, тiзiм – 2, iс – 17713). 
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Бидалы Уақ старшинасы Берiк Малқаров, мал иесi Мақаш Қараманов, 

билерi Есенғҧл Қҧлмешеков, Байғҧртбаевтар және Самай-Керей болысының 

болысы Тайпақ Сапулатов, билерi Нҥркен Тҥменов, Тҧрлыбек Сатыпалдин, 

Итқара Тоқаевтар Батыс-Сiбiр губерниясына Кенесары Қасымов айдап 

әкеткен жылқыларды қайтарып әперудi талап етiп арыз жазады. «Бiздi дуанға 

қабылдар алдында малымызды, жанымызды барымташылардан, 

жауларымыздан қорғаймыз дедiңдер. Сол ҥшiн бiздерден ясак (салық) алып 

отырдыңдар. Ӛзара келiсiм бойынша сендер барымтамаға ҧшыраған 

малдарымызды қайтарып беруге тиiстiсiздер, мҧны бiз заң жҥзiнде талап 

етемiз» – деп жазды. Губерния басшылары бҧл шағым хатқа «Шара 

қолданыңдар» деп бҧрыштама қойып Қҧсмҧрын дуанының (Аманқарағай 

дуаны 1835 жылдан бастап Қҧсмҧрын дуаны деп аталады) басшылары: аға 

сҧлтан Шыңғыс Уәлиханов, кеңесшiлерi (заседательдерi): Есеней Естемiсов, 

Тәбей Барлыбаевтарға бередi. Кенесарының Бопай  қолын ҧстауға Есеней 

мен Шыңғыс ӛздерi ҥшiн де мҥдделi болатын. Ӛйткенi, жоғарыда 

жазылғандай, Бопай осы жолы Сырымбеттегi Шыңғыстың әкесi Уәлi 

ордасын шауып кеткен болатын және Бопай айдап әкеткен жылқылардың 

iшiнде Есенейдiң туыстары мен қҧдандалы адамдарының жылқылары да 

болған екен. Бопай қолын қуған Шыңғыс пен Есеней бiраз жылқыларды 

қайтарып алады. Омбы архивiнде бҧны анықтайтын қҧжаттар бар. (Омбы 

архивi. Қор – 3, тiзiм – 2, iс – 13259). 

1857 жылы 31 тамыз кҥнi Шыңғысты Кӛкшетау дуанына аға 

сҧлтандыққа ҧсынар алдында жазылған мiнездемеде: «1838 жылы Шыңғыс 

пен Есеней 35 қарулы жiгiтiмен Кенесарының апасы Бопай қолынан дуанның 

бiраз жылқыларын айырып алды», - деп жазған. Бҧл қҧжат та жоғарыда 

айтылған оқиғалардың тарихи шындығына бҧлтартпайтын дерек бола алады. 

Кенесарыны қолдамаған патшашыл байлардың жылқысын неге Бопай қолы 

барымталып отырған деген сҧрақ болуы мҥмкiн. Оған жауап тӛмендегiдей. 

Кенесары қҧрған хандықтың iшкi басқару қҧрылысы бойынша бҧл iс Бопайға 

тапсырылған. Кенесары кӛтерiлiсiн зерттеген тарихшы Ермҧхан Бекмаханов 

жоғарыда аталған еңбегiнде былай деп жазады: «Iрi ақсҥйектердiң малы мен 

мҥлкiн мемлекет қарамағына тартып алу iсiн Кенесарының әпкесi Бопай 

басқарды. Мемлекет қарамағындағы кӛтерiлiсшiлерге кӛмектесуден бас 

тартқан iрi феодалдардың мал-мҥлкi тартып алынып отырды. Кҥшпен тартып 

алардан бҧрын мал-мҥлiк иелерi алдын ала хабарландырылып отырған». 

Бҧл арада мынаны ескеру керек. Iрi байлардың малдарын тартып алғанда 

олардың кӛтерiлiсшiлдердi қолдамағаны ҥшiн, Кенесары қҧрған хандықтың 

iшкi басқару тәртiбi бойынша Ресей отаршылдарына қарсы кҥрес шығынына 

салық тӛлемегендерi ҥшiн барымталаған, яғни кепiлдiкке алған. 

Кӛтерiлiсшiлдердiң талаптарын орындаған жағдайда малдарын қайырып 

берген. Сондықтан кейбiр қазақ байлары Кенесарыға малдарынан айрылып 

қаламыз деп қорыққаннан қосылған. «1837 жылдың соңында Аманқарағай 

округiнен Кенесары кӛтерiлiсiне бҧндай байлардың екi мыңдайы қосылды» – 

деп жазды Ермҧхан Бекмаханов жоғарыда аталған еңбегiнде. 
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ҚОЖЫҚ МАҚАШОВТЫҢ ПРОТОТИПІ 

 

Қожық Мақашов оқырман жҧртшылығына атақты жазушыларымыз 

Сәбит Мҧқанов және Ғабит мҥсірепов шығармаларынан әдеби кейіпкер 

ретінде таныс. Сәбеңнің «Аққан жҧлдыз», Ғабеңнің «Ҧлпан» атты 

шығармалары тарихи уақиғалар негізінде жазылған кӛркем шығарма екені 

анық. Екі ҧлы жазушы да уақиға сюжетін шиеленістіру ҥшін, Шоқан мен 

Ҧлпан образдарын сомдай тҥсу ҥшін тарихи тҧлға Қожықты жағымсыз бейне 

ретінде шебер пайдаланған. Бҧл жазушыларымызды тарихи шындықты 

бҧрмалауға апарған заман талабы еді. Ӛйткені, Қожық Уақ руының қолына 

барымташылар ҧстаған атақты байы. Айдап әкеткен малын қайтару ҥшін 

Кенесары қолымен соғысқан адам. 

Екі жазушы да тарихи тҧлға Қожық Мақашҧлын ертегілердің 

кейіпкеріндей, әрине саналы тҥрде бҧрмалап жазды. Бҧрмалап жазды 

дейтініміз Қожық кӛп жылдар бойы Бидалы Уақтың, Арғынның Қанжығалы 

елінің болысы болған. 1849 жылы Қҧсмҧрын дуанының Заседателы болғаны 

жайлы Омбы архивінде шындықтан бҧлтартпайтын деректер бар. Туған 

ӛлкеміздің ХІХ ғасырдағы ел басқарған тҧлғаларды таныту ҥшін де тӛмендегі 

қҧжаттың кӛшірмесін жаздық. 

 

Омбы архивы. Қор № 374. Тізбе № 1, іс № 243. 

Қҧсмҧрын округы бойынша сҧлтандардың, билердің, старшындардың, 

қҧрметті қазақтардың 1850 жылғы тізімі (20.01.1851ж.). 

1. Берік Малқаров. 1792ж. туған. Бидалы, Баржақсы Уақ болысы. 

1813ж. – старшын. 

1834ж. – волостной управитель. 

2. Итемір Барлыбаев. 1804ж. туған. 

Сибан Керей болысының старшинасы. 

3. Қҧлыбек Тоқсанҧлы. 1799ж. туған. 

1835ж. – болыс болды. 

4. Қожахмет Табеев. 1820ж. туған. 

1849ж. – заседатель. 

5. Медебай Есілбайҧлы. 1792ж. туған. Шағалақ болысының 

старшинасы. 

1838ж. Кенесары қолынан шаруалардың 44 

жылқысын қайтарып алғаны ҥшін Анненск 

лентасымен марапатталған. 

6. Қожық Мақашҧлы. 1801ж. туған. Қараман Уақ, Қанжығалы 

болысының болысы. 

1849ж. Қҧсмҧрын дуанының заседателі. 

7. Тоқсан Мыңжасарҧлы. 1789ж. туған. 

8. Шыңғыс Уалиханов. 1817ж. туған. 

9. Қырғыз Малдыбайҧлы. 1795ж. туған. 

1831-1843ж.ж. – волостной управитель 

1844ж. – прапорщик правитель. 
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10.Жақабай Малдыбайҧлы. 1791ж. туған. 

1831-1841ж.ж. – ауыльный старшин. 

11.Жҥсіп Меңдібайҧлы. 1819ж. туған. 

 

Аманқарағай, кейін Қҧсмҧрын дуанына қарасты елдерде болыс, осы 

дуанының заседателі, биі болған Қожық Мақашҧлын жерлес 

жазушыларымыздың ҧры, елбҧзар болды деп жазулары Кеңестік саясаттан 

туып отырғаны анық жәйіт. 

2009 жылдың шілде айында Қожықтың ата қонысы Қостанай облысы, 

Қарасу ауданының Қараман ауылында болып, кейінгі ҧрпақтарымен 

әңгімелескен едік. Қожықтың ата қонысында отырған ең жақын ҧрпағы 80 

жастағы Шауыпкел Қалиҧлы екен. Қожық және ҧрпақтары жайлы біраз 

әңгімелерді осы кісіден және ауылдың ең қарт тҧрғыны Әбикенов Молдақан 

ақсақалдан естідік. Қожық Мақашҧлы туралы біраз деректер 

кӛмескіленгенмен шежіресі толық сақталған екен. 

-Қожық бабамыз кезінде Қараман Уақ, Қанжығалы болыстарының 

старшинасы. 1849 жылы Қҧсмҧрын дуанының заседателі болғанына ешкім 

дау айта алмайды, ӛйткені бҧл деректер Омбы мҧрағатында сақталған. 

Осындай тҧлғаны елден шыққан ҧры, жауыз, қатыгез деп жазған атақты 

жазушыларымыз Сәбең мен Ғабеңе қатты ренжіген уақытымыз да болды. 

Рас, бҧл жазушылардың бабамызды ҧрылардың жиынтық образы етіп 

жазғанын білеміз. Аты-жӛнін ӛзгеріспен алу керек еді. Жиырма жасынан 

бастап ел басқарып, ӛңіріміздің ХІХ ғасырдағы кӛрнекті тҧлғаларының бірі 

болған бабамыз рухының ласталғаны қатты батты, - деді Қожық 

ҧрпақтарының бірі Шаупкел ақсақал. Дегенмен ҧрпақтары Қожық 

табиғатында «зорды» танымайтын, әкімге бағынбайтын, ӛзінен жоғары кісі 

деп санамайтын, кҥш кӛрсеткісі келгендерге кҥшпен жаулап беретін, тентек 

те содырлы да, ӛктем де адам болғаны туралы естігендіктерін айтты. 

Осы кісілермен және тағы Қараман ауылы тҧрғындарымен әңгіме 

ҥстінде Қожық Мақашҧлы ӛмірдеректерінің бізге беймәлім тҧстарын да 

кездестірдік. Шежіресін алдық. Шежіресін былайша таратты. 

Бидалы Уақ – Қҧдайқҧл – Қараман – Қасаболат – Мақаш. Мақаштан 2 

бала: Қожық, Қоңқыш (Қожақ). Қожықтан 5 бала: Шоқатай, Текебай, 

Тәжібай, Жантӛре, Байтӛре (Балғожа). 

1. Шоқанайдан – Махамбет. 2. Текебайдан – Ыбырай. Ыбырайдан – 

Қамза, Қанапия; Қанапиядан – Бекен, Кәкен; Бекеннен – Бығай, Асхат. 3. 

Тәжібайдан – Оспан – Жанахмет – Шалабай – Тӛлеген. 4. Жантӛре – 

Қабдолла – Кәмел – Дулат, Бақыт, Мҧрат, Бақытжан. 5. Байтӛре – Сақатай, 

Бастами; Сақатайдан – Кӛкен – Қуандық, Болат; Бастамиден – Сейтен – 

Дулат, Мҧрат. 

Қожықтың жоғарыда аталған бес баласынан тараған ҧрпақтар қазіргі 

Ғабит Мҥсірепов ауданына қарасты Ставрополь селосының жанында болған 

Меңзей ауылында 1950 жылдарға дейін тҧрған. Меңзей ауылын Қожық 

ауылы деп те атаған. Меңзей ауылы 1960 жылдары тарап кеткен. Атақты 
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Тоқсан би Жабайҧлының басына кесене орнатылған бейіті осы Меңзей 

ауылынан 3-4 шақырым жерде. 

Мақаш Қасаболатҧлының екінші баласының азан айтып қойған есімі 

Қожақ екен. Қожақ ел аузында «Қонқыш» деп атанып кеткен екен. Кітаптың 

келесі тарауларында Қоңқыш туралы арнайы әңгіме болады. 

Қызылжар қаласында тҧратын оқып-тоқығаны да, кӛргені де кӛп 

шежіреші қарт Жҧмағайыр Абдрахманҧлы Қожық жайлы кӛп біледі. Есте 

сақтау қабілеті ӛте жақсы осы қарттың айтуы бойынша ағасы Сексен батыр 

орыс отаршылдары қолынан қаза тапқаннан кейін Тоқсан бидің де кӛзін 

жоймақ болады. Жер ҥшін Сексен батырмен бірге орыс отаршылдарына 

қарсы талай рет соғысқан Қожық қазіргі Жамбыл ауданының Қарағаш ауылы 

жерінде отырған Тоқсан биді ӛз еліне кӛшіріп алған екен.  

Жҧмағайыр қарттың айтуы бойынша Кенесары Қасымовтың қолы 1838 

жылы Кенесарының әкесі Мақаш байдың мыңнан аса жылқысын айдап 

әкетіп, жҥген ҧстатып қалдырады. Преснгорьков бекінісі әскерлерінің 

кӛмегімен Қожық Кенесары қолынан барымтамаға ҧшыраған 

жылқыларының жартысын ғана қайтарып алады. Кенесары мен Қожық 

арасындағы кикілжың осыдан басталып 1843 жылы Кенесары қолы Уақ 

болысының жылқыларына тағы да барымта жасайды. Омбы мҧрағатынан 

мҧны анықтайтын қҧжат табылды. 

Қор-3, тізбе - 72, іс – 17708. 

«Ведомость лошадей угнанных в 1843-1844 г. у Киргиз Аман-

Карагайского, Акмолинского, Кокчетавського округов хищными киргизами 

мятежного султана Кенесары» - деген қҧжат бар. Осы қҧжат бойынша 

Бидалы Уақтың старшинасы Есенғҧл Қҧлмешеков, билері – Қожық Мақашев, 

Байғҧртбаев  басқарған болысының бірінші Август 1841 жылы 2005 

жылқысын, Еменәлі Керей болысының 2021 жылқысын Кенесары қолы 

барымталап кеткен. (Жоғарыдағы аталған істің 21 бетінде) Аталған істің 23 

бетінде былай жазылған. 

 

Командиру Отдельного Сибирского Корпуса 

Господину генералу Инфантерии и Кавалеру 

князью Горгакову второму 

Состоящего в должности Пограничного 

начальника Сибирских Киргизов 

полковника Вишневського. 

Рапорт. 

В последствие предписания Вашего сіятельства от 21 августа 1841 года 

№ 3939, имею честь донести, что имения, отбитье в аулах мятежного султана 

Кенесары Касымова и назначенное в вознограждение Киргизам роздано все 

по назначению, кроме только вещей (ценюю на 303 баранов) назначенных, 

Аман-Карагайского округа бию Код жуку Макачеву и старшин Исенгулу 

Кулмешекову, за не прибытием их для получения в Кокчетавський приказ, о 

посптышнейшей высылкть ко их делано надлежащее распоряжение, отьих же 

веших, которые розданы, имеются подлинная расписки получателей 
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Полковник Вишневський. 

№494. 8 марта 1845 года. 

г. Омск. 

Бҧл қҧжат Қожық Мақашевтің ӛмірдеректерін анықтауда кӛп жаңалық 

ашты. Біріншіден, кӛркем әдебиетте жазылып жҥргендей ҧры ғана емес, 

Бидалы Уақтың ел билеген биі болғанын анықтаса, екіншіден патша 

ҥкіметінің қуғынына ҧшырап, итжеккенге тоғыз баласымен бірге жер 

аударылғанын терiске шығарады. Қайта қамқорлық жасағанын анықтайды. 

 

Омбы облыстық мҧражайынан ӛңіріміздің ХІХ ғасырдағы тарихына 

орай алынған қҧнды қҧжаттың бірі – Кӛкшетау болысы барымташыларының 

Бидалы Уақ елінің жылқыларын айдап әкеткені туралы қылмыстық іс болды. 

Ҥшінші қор, ҥшінші тізбе, 2133 іс, 16-17 бетте басылған бҧл қҧжаттың 

мазмҧны тӛмендегідей. 

Кӛкшетау болысының 8 адамы Бидалы Уақтың 55 жылқысын барымта 

жасап бір тҥнде айдап әкетеді. Бидалы Уақтың старшинасы Есенғҧл 

Қҧлмешеков және Қожық басқарған қуғыншылар арасында ҧрыс болады. 

Осы ҧрысқа қатысқан Еменәлі болысының атақты адамы, Тоқсан би 

Жабайҧлының баласы Мҥсәпір Тоқсанов ауыр жараланады. Барымта жасауға 

арнайы дайындалып келген барымташылар қуғыншыларды жеңіп, 

жылқыларын айдап әкетеді. 

Бҧл іс бойынша сол кездегі Уақ руының старшинасы Тайпақ Сапулатов 

Батыс Сібір Шегара комиссиясына арыз жазғаны туралы осы қҧжатта 

жазылған. Оның қалай шешілгені туралы мәліметті кезедстіре алмадық. 

Қҧжат 1863 жылы толтырылған. 

Бҧл қҧжаттың біздің ӛлкеміздің тарихына байланысты қҧндылығы – 

Есенғҧл Қҧлмешеков, Мҥсәпір Тоқсанов, Тайпақ Сапулатов сияқты ХІХ 

ғасырда ӛмір сҥрген облысымыздың атақты тҧлғалары жайлы дерек береді. 

Есенғҧл Қҧлмешеков Бидалы Уақ атасының старшинасы, қажы, кӛрнекті 

адам. Бидалы Уақ жайлы оқиғаларда жиі айтылатын тарихи тҧлға, «Арқаның 

арыстаны» аталған Қозыбай шешенді бала  қылып асырап алған адам. 

1822 жылы қазіргі Благовещенка селолық округі, бҧрынғы Маманай 

ауылында туған Қозыбай шешеннің (1822-1906) туған әкесі – Сегіз серінің 

ағасы Нәупіл. Нәупіл мен шешесі Ғалым ерте қайтыс болып, Қозыбай шешен 

жас кезінен нағашысы Есенғҧлдың тәрбиесінде болады. Сондықтан кейбір 

деректерге Қозыбай Есенғҧлҧлы болып жазылып жҥр. Уақ шежіресін 

ӛлеңмен жазған Зағидолла Қауменҧлы ақын (1890-1989) былай деп жазды. 

 

Кіші жҥзде шектіге кҥйеу екен. 

Уақты Бидалыға жиен екен, 

Қозыбай ӛзін солай таныстырды 

Қызылжар аймағының керейі екен 

Бала боп нағашысы Есенғҧлға, 

Уаққа жас кезінен сіңген екен. 
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Бидалы Уақ ішінде Есенғҧлдың шежіресі былай таратылады. 

Қҧдайқҧл – Қожантай – Базаркелді – Қарамырза, Жалмырза, Жанбақсы; 

Жалмырзадан – Қҧлмешек – Есенғҧл; Жанбақсыдан – Биболай (Жамбыл 

ауданының әкімі Нҧрлан Тӛлеуҧлының атасы). 

Жоғарыдағы қҧжатта аталған тағы бір тҧлға Мҥсәпір Тоқсанов. Мҥсәпір 

атақты шешен Тоқсан би Жабайҧлының баласы. Тоқсан биден екі бала 

туады, ҥлкені – Доғалақ, екіншісі – Мҥсәпір. Доғалақтан ҧрпақ жоқ. 

Мҥсәпірден Шӛкібай атты бала қалып, ҧрпағын жалғастырды. Шӛкібайдың 

Жаналы атты баласының ҧрпақтары Ресей елінің Тҥмен облыстарында 

тҧрады. Мҥсәпір Тоқсанов туралы «Тоқсан би» (Авторлары Қ.Мҧқанов, 

С.Жҧмабаев. 2001 жыл. Қызылжар баспаханасы) кітабында жазылған 

болатын. Алдағы уақытта осы жолы мҧрағат қҧжаттарынан алынған тың 

деректермен толықтырылатын болады. Осы қҧжатта аталған тағы бір ірі 

тҧлға – Тайпақ Сапулатов. Тайпақ Сапулатов 1840 жылдары Шоғалақ-Самай 

болысының старшинасы болған. Бидалы Уақтың жылқысы барымтаға тҥскен 

уақытта Қҧсмҧрын дуанының кеңесшісі болып істеп жҥрген уақытта 

болатын. Батыс Сібір Губерниясының сотында Бидалы Уақтың жылқысын 

даулап дуан атынан Тайпақ Сапулатов пен ҧрланған жылқылардың иесі 

болып Есенғҧл Қҧлмешеков қатысып, ҧрланған жылқыларды қайтарып 

алады. 

 

МАҚАШ ҚҦЛА 

 

Қазақтың ғасырлар бойғы тҧрмыс-тіршілігіндегі жылқы малының қадыр 

– қасиетін аз сӛзбен айтып жеткізу қиын. Батырлар жарындағы Алпамыстың 

Байшҧбары, Қобыландының Тайбҧрылы, Қамбар батырдың Қарақасқа аты, 

ертегідегі Кендебайдың Керқҧласы, кешегі Ақан Серінің қҧлагері сияқты 

тҧлпарлар қазақ халқының алуан тҥрлі жырларына, ертегілеріне, ән - 

кҥйлеріне арқау болды. Елді мекендерге, жер – суларға атау болып 

қалғандары қаншама. Солардың бірі кӛрші Омбы облысы, Есілкӛл ауданына 

қарасты «Қасқа ат», «Торы ат» ауылдары. «Торы ат» ауылы кейінгі жылдары 

тарап кетті. Бҧл екі ауылдың Қожаберген батыр жыраудың Қасқа аты мен 

Торы атының атымен аталғаны туралы жазған болатынбыз. («Солтҥстік 

Қазақстан» газеті). 

ХІХ ғасырдың екінші ширегінде ҥш жҥзге жататын елдерге аты 

жайылған сәйгҥліктердің бірі «Мақаш қҧла» деп аталып кеткен бәйге аты 

болыпты. Жоғарыда жазылғандай Мақаш атақты жерлес жазушыларымыз 

Сәбит Мҧқанов пен Ғабит Мҥсірепов шығармаларында барымташы, озбыр 

адам бейнесінде суреттелетін Қожықтың әкесі.  

Мақаш қҧла қара жал, қара қҧйрық, маңдайында жҧлдыздай қасқасы бар, 

тӛрт сирағының бірдей ағы бар, қҧлан тҧяқ, сҧлу мҥсінді, ерекше жаратылған 

жылқы болыпты. Ҥш жҥзге аты жайылған бҧл сәйгҥлікке бас бәйгені орта 

жҥз елінде кӛбіне шаппай береді екен. 
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Табиғатында момын, ӛз шаруашылдығымен ғана айналысатын Мақаш 

Қасаболатҧлы ҥлкен байлықты кӛп жылқыны осы сәйгҥлігінің бәйгесімен 

жинаған екен деседі.  

Атақты тарихшы Ермҧқан Бекмахановтың деректері бойынша 1937 

жылы Кеңесарының апасы Бопай ханшадан бҧрын інісі Ержан Саржанов 

Мақаштың 1300 жылқысын айдап әкетеді. Айдалған жылқылардың ішінде 

«Мақаш қҧла» бәйге аты бірге кетеді. Осы арада бҧрылыс жасап, Кенесары 

қҧрған қазақ хандығының ел билеу жҥйесі туралы айта кетейік. Қандай ғана 

мемелекеттік қҧрылым болмасын иелігіндегі халықтан салықтық тӛлем 

алады. Салық уақытында тӛленбесе тиісті заң арқылы айыппҧл салынады. 

Кенесары хандығы байларға салықты малдай, оның ішінде кӛтерілісшілердің 

мінуі ҥшін жылқы малымен салған. Қатты шығынға ҧшырап қалса, сол 

шығынның салығын қоса салған. (Бҧл салықтарды «жасақ» салығы деп 

атаған. Орыс отаршылдары да осы сӛзден шығарып, салықтарын «ясак» деп 

атаған) әрине, қазақтың барлық байлары бҧл салықты уақытында, тӛлей 

бермеген, кейбіреулері тӛлеуден бас тартқан. Осындай жағдайда Кенесары 

қолы салық тӛлемеген байдың барлық жылқысын барымталап айдап әкетіп 

отырған. Бірақ алдын ала осындай уақыт ішінде тӛлеуге тиісті жасақты 

тӛлемесең, барымтама жасап барлық жылқыңды айдап әкетеміз деп хабарлап 

отырған. Барымталанған жылқының  хан ордасына тӛлеуге тиісті жылқыны 

алып қалып, басқасын иесіне қайтарып отырған.  

Кенесары ханның бас батырлары Ағыбай мен Жанайдар Мақаш байдан 

барымалап әкелген 1300 жылқыларды аралап жҥріп, екеуінің кӛзі басқа 

жылқылардан ерекше Мақаш қҧлаға тҥседі. Екеуі де кӛп жылқыдан жауға 

шабар жҥйрік ат іздейді. Жанайдар батыр жылқы танитын атбегі адам болса 

керек, Ағыбайға Мақаш қҧланы кӛрсетіп:  

- Ағатай – ай! Мына қҧланы маған қиыңызшы, тірі жҥрсем 

жақсылығыңды бір қайтарармын, - дейді.  

Жанайдардың Ағыбайды «ағатай» дейтіні екеуі Арғын руынан, Ағыбай 

Арғынның Шҧбыртпалы атасынан болса, Жанайдар Сҥйіндік Арғынның 

Тӛртҧлынан тарайды.  Ағыбайдың жасы ҥлкен. Екеуі аға – іні болып 

сыйласып жҥрген адамдар. Екеуі де Кенесары хан кеңесінің мҥшесі болсада, 

Ағыбай бас кеңесшісі еді. Ӛзі қызығып тҧрса да сыйлас інісінің кӛңілін 

қайтармай, Мақаш қҧланы Жанайдар Орынбайҧлына береді.  

Бірде кіші жҥз елінде Орта жҥз бен кіші жҥздің атақты адамдары 

қатысқан ҥлкен той болып, бәйге жарысы болады. Бәйге жарысына орта жҥз 

бен кіші жҥздің бас бәйгені бермей жҥрген атақты сәйгҥліктер қатысады.  

Осы уақытта кіші жҥз елінде жҥрген Сегіз сері ӛзінің бәйге аттары 

Ханкҥреңі мен Байшҧбарын бәйгеге қосады. Жанайдар Мақаш қҧланы 

сынамақ болып, бірінші рет осы бәйгеге қатыстырады. Екі жҥзден астам ең 

жҥйрек деген сәйгҥліктер қатысқан бәйгенің алдында Жанайдар батыр 

иелігіндегі Мақаш қҧла бірінші болып келеді. Бҧл сияқты дҥбірлі бәйгенің 

алдында ҥнемі бірінші келіп жҥрген Сегіз серінің Ханкҥреңі мен Байшҧбары 

екінші, ҥшінші болып келеді. «Уай, шіркін, жануарларым – ай, қартайған 

екенсіңдер» - деп Сегіз сері бҧған ренжіп қалады. Жанайдар батыр да ӛзінің 
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қосқан атының бірінші келгеніне ренжімесе қуанбайды. Ӛйткені, Сегіз сері 

мен Жанайдар жан аяспайтын дос екен. Қандай ғана той – думан болсын, 

Сегіз сері ӛнерімен,  балуандар кҥресі болса кҥшімен бірінші орында болса, 

бәйге жарысында жоғарыда аталған екі аты ҥнемі алда келетін. Сегіз сері 

сияқты ел ардақтаған досының кӛңіліне қаяу тҥсіртіп алған Жанайдар: 

«Қымбатты досым, бҧл сәйгҥлік саған ғана лайықты, сыйлығымды қабыл 

ал,» - деп аттың жҥген тізгінін Сегіз серіге ҧстатады. Сегіз серінің иелігіне 

ӛткен Мақаш қҧла талай рет бас бәйгені алып жҥреді. Ӛзінің бәйге 

қҧласының Кенесары қолынан кетіп, ӛз елінің батыры Сегіз серіге 

бҧйырғанын естіген Мақаш қария: «Менің Бәйге қҧлам ӛз иесін тапқан екен. 

Сегіз серінің астында жҥргеніне қуаныштымын. Бәрімізде Керей – уақтың 

баласымыз ғой. Бәйге қҧла оған қҧт болсын», - деп, Сегіз серіге хабар салады.  

Сегіз сері ӛзінің бәйгеге салып жҥрген бәйге қҧласының Мақаш 

Қасаболатҧлының «Мақаш қҧласы» екенін білмепті. Кенесарының 

барымтамаға алған жылқыларның бірі ғой деп ойлап, атақты Мақаш қҧламен 

бәйгеге қатар салудың сәтін кҥтіп жҥрсе керек. Сегіз сері Мақаш пен де 

достық қатынаста болып, жасы ҥлкен аға ретінде қатты сыйлайды екен. 

Мініп жҥрген бәйге қҧласының Мақаш қҧласы екенін естіген ол: «Қҧдайға 

шҥкір, бәйге аттың бірнешеуі ӛзімде бар. Сӛйте тҧра біреудің маңдайына 

басқан сәйгҥлігін иемденіп алғаным жарамас. Онан да жҥйрігін ӛзіне табыс 

етіп, қадірлі ақсақалдардың бірі Мақаш қажының ақ батасын алайын,» - деп 

ең жақын жолдасы Ниязбен ақылдасады. Кінәлі болмаса да ат – шапан 

айыбым деп, Мақаш қҧланың жанына тағы бір жҥйрікті байлап, Мақашқа 

арнайы кісіден беріп жібереді. Жҥйрігі қолына тиген Мақаш ауылында той 

жасайды. Сегіз серіге риза болып, 3-4 жігіт әзер кӛтеретін таза жібектен 

тоқылған Парсы кілемін бәйге әкелген жігіттен беріп жіберіпті. Бҧл кілемді 

Мақаш Бидалы Уақтың болысы болып тҧрған уақытында бір ҥйір жылқыға 

Тәжікстанның Ходжент (Кеңес дәуірінде Ленинабад қаласы атанған) 

базарынан ӛзінің жас кезінде сатып алған екен. Сегізге риза болғандығы 

сондай ең қымбат дҥниесін тарту етіпті. Сегіз сері жҧмсаған жігіттің есімі 

Сәлім екені Сегіздің зайыбы Ырысбикенің жоқтау ӛлеңінде сақталып 

қалыпты. Сәлім әкелген бҧл кілемді ҥлкен болғандықтан Ырысбике тӛртке 

бӛліп, жиектерін асл матамен жиып, тӛрт кілем жасапты. Осы тӛрт кілемнің 

біреуі Сегіздің екінші баласы Мҧсайыннан туған немересі Нҧрмҧхамедтің 

ҥйінде 1930 жылдарға дейін сақталып келген. (Айымжан ауылында). 

Қайтқан малдың қайыры болып, бәйге қҧла қолдарына тиген Қазыбек, 

Мақаш, Қасаболат ҧлдары кезекпен бәйгеге қосып, ылғи бас бәйгені алып, аз 

уақытта дәулетті байлардың қатарына қосылыпты. 

Жоғарыда жазғандарымызға дерек орнына Мҧсайын ақын Сегіз 

серіҧлының «Жанайдар сардар» атты толғауынан ҥзінді келтірейік. Бҧл 

ӛлеңнен Уәлі ордасы мен Мақаш ауылын Бопай ханша мен Жанайдар батыр 

бірге шапқанын байқауға болады. 

 

Мың сарбазды бастап кеп, 

Бидалы Уақ Қожық (Мақаш) пен 
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Уәлінің шапты ауылын 

Хан бҧйрығын орындап, 

Жылатқан қазақ қауымын. 

 

Осындай бір ретсіз 

Жанайдар да іс қылды 

Кінәсі жоқ Қожыққа 

Тым орынсыз кҥш қылды. 

 

Тартып мінді Мақаштың 

Ҥш жҥзге мәлім қҧласын. 

Кӛрсетті қҧдай кӛзіне 

Шапқыншының кҥнасын. 

 

Қожықты шапқан жақпады, 

Жанайдарға ханға да 

Ажал келді ҧзамай 

Малына да жанға да. 

 

Екеуінің сол шақта 

Екі бірдей ҧлы ӛлді. 

Қапияда ӛрт шығып 

Індет тарап, мал ӛлді. 

 

Кене ханға жақпады 

Елге жапқан жаласы. 

Жақсы ҧлынан айырылды 

Қожықтың соғып наласы. 

 

Бес жасар сәби ҧлы ӛліп 

Жанайдар іші ӛртенді. 

Шаппасқа шын бел буды 

Бҧдан былай еш елді. 

 

Орындамасқа лаж жоқ 

Кене ханның бҧйрығын. 

Екі жыл мінген Жанайдар 

Қожықтың қҧла жҥйрігін. 

 

Бір жорықта кездесіп 

Әкеміз Сегіз серіге. 

Сыйға тартқан қҧланы 

Жомарттықпен кӛріне. 
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Жанайдардың сыйлығын 

Әкеміз қабыл етіпті. 

Алған соң қҧланы аз мініп 

Мақашқа табыс етіпті. 

 

Сегіз сері әкеміз 

Мақашқа атын табыстап 

Ат мініп, ішік киіпті 

Иесінен алғыс ап. 

(Мҧсайын ақын Сегіз серіҧлы (Жанайдар сардар») 
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ҚОҢҚЫШ ПЕН ҚОЖЫҚ 

 

Қожық Мақашев туралы жаңсақ айтылып жҥрген пікірдің бірі – Қожық 

Кенесары Қасымҧлының бір қолын басқарыпты, Кенесарының Кенжебике 

атты қызын алыпты. Бҧл ақылға сыймайтын жағдай. Ӛйткені, атақты 

тарихшы Ермҧқан Бекмахановтың деректері бойынша, Кенесары қолы 

Қожықтың әкесі Мақаш байдың жылқысын барымталағаны, жасақ (салық) 

тӛлемегені ҥшін бір рет Ержан Саржанов, екінші рет Бопай ханша, барымта 

жасаған. Омбы мҧрағатының (Қор-3, тізбе-72, іс-17708: “Ведомость лошадей 

угнанных в 1841-1844 гг. у киргиз Аман-Карагайского, Акмолинского, 

Кокчетавского округов хищными киргизами мятежного султана Кенесары”) 

қҧжаты бойынша Бидалы уақтың старшинасы Есенғҧл Қҧлмешеков, билері – 

Қожық Мақашев, Бҧйғҧртбаев бастаған болыстырдың екі мыңнан астам 

жылқысын барымталағаны жоғарыда жазылды. 

1841 жылы Пресногорьков станицасы маңында Кенесары 

барымташыларымен Қожық Мақашов және Шағалық атасынан Медеубай 

Есілбайҧлы басқарған Қҧсмҧрын дуанының аға сҧлтаны Шыңғыс 

Уәлихановтардың біріккен қолымен соғыс болады. Нәтижесінде дуанның екі 

мыңдай жылқысын Кенесары барымташыларынан арашалап алып қалады. 

Осы соғыстағы ерліктері ҥшін Шыңғыстың ҧсынысымен Қожық пен 

Медеубай Анненков лентасымен марапатталады. (Омбы архиві. Қор-374. 

Тізбе-1, Ус-270).  

Тарихи шындық осылай бола тҧра неге ел аузында Қожық Кенесары 

кӛтерілісшілерінің қатарында болды және қызын алды делініп жҥр?! Біраз 

жылдардан бергі зерттеу жҧмысымыздың нәтижесінде Кенесары қолында 

болған Қожық емес, оның інісі Қоңқыш екенін анықтадық. Мақаш 

Қасаболатҧлынан Қазбек, Қожық, Қожақ (Қоңқыш)  атты ҥш бала туған. 

Қожақты Қожықпен алмастырмау ҥшін ел аузында Қожақты «Қоңқыш» деп 

атап кеткен. Сонда да Қоңқыштың кейбір ӛмірдеректері Қожыққа телініп 

келген. Енді Қоңқыш Мақашҧлы жайлы әңгімемізге кӛшейік. 

1837 жылы Бопай ханшадан бҧрын Кенесарының інісі Ержан Саржанов 

кӛтерілісті қолдамаған Мақаш байдың мыңнан аса барымталанған 

жылқылардың ішінде Мақаштың атағы ҥш жҥзге мәлім “Мақаш қҧла” деп 

аталатын бәйге атының ҥстінде кҥзетте жҥрген 14 жасар Қоңқыш (Қожақ) 

бірге кетеді.  

Кенесары қолы Мақаш байдың жылқыларымен бірге Қоңқышты да 

кепілдікке алады. 14 жасар Қоңқыштың дене бітімі ерекше – жауынгер 

тҧлғалы, кең жауырынды, ӛткір кӛзді, ат қҧлағында ойнайтын ӛнерпаз 

болады. Жас бала жігіттен жақсы жауынгер шығатынын байқаған Наурызбай 

Қасымҧлы ӛз тәрбиесіне алып, әскери жаттығуларға қатыстырады. Ат ҥстінде 

найзаласу, қылыштасу, тағы басқа әскери қимыл жасау әдістерімен 

машықтандырады. Әйтсе де, еліне қашып кете ме деп сақтық жасап, бір-екі 

адамның бақылауында ҧстайды. Туыстарын, елін, жерін сағынбасын деп 

басын дуалатып, Кенесары тӛленгіттерінің бірінде ӛкіл бала қылады.  
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1842 жылы жазда Ержан мен Наурызбай бастаған Кенесарының бір 

жасағы Қҧсмҧрын дуанына қарасты Қызылжар аймағындағы Ащыӛзек 

бойында орналасқан Преснов, Михайловка, Островка деген ҥш казак-орыс 

станицаларын шауып, кӛп шығынға ҧшыратып кетеді. Ержан Саржанов пен 

Наурызбайдың ӛшіккен адамы Островка селосының (қазақша – “Қуқала” – 

селосы) атаманы Андрей Бекетов еді. Бірақ ҧстатпай қашып кетеді. Андрей 

Бекетов Қҧсмҧрын дуанының аға сҧлтаны Шыңғыс Уәлихановпен бірге 

казак-орыс балаларынан офицерлер дайындайтын Омбы училищесінде бір 

уақытта оқыған екен. Преснов бекінісі жандармдарын басқарған Андрей 

Бекетов Шыңғыс Уәлихановпен бірігіп Пресногорьков станицасындағы 

болған алдындағы соғыста Ержан басқарған Кенесары қолын жеңіп, айдап 

әкетіп бара жатқан дуан байларының жылқыларын тартып алған.  

Осы соғыстың алдында қылмысты болып, қатаң бақылауда жҥрген 

Островка селосының екі жасӛспірім жігіті: “Атаман Андрей Бекетовтың 

қоластында болып, қорлығын кӛргеннен Кенесары жасағында болғанымыз 

артық”, – деп ӛз еріктерімен беріледі. Кӛтерілісшілер екі жас орыс жігіттерін 

тәрбиесіне алады. Мануил деген жігітке Аманжол деп, Дмитрий деген жігітке 

Мәткәрім деп қазақша ат қояды. Екеуі де мҧсылман дінін қабылдауға ант 

береді. Екеуін де сҥндеткізеді. Қоңқыш пен екі орыс жігітін бірге ҧстайды. 

Қоңқыш оларға қазақ тілін, орыс жігіттері Қоңқышқа орыс тілін ҥйретеді. 

Бірер жылдың ішінде ҥшеуі де орыстармен тілмаштыққа жарап қалады. Басқа 

барар жері жоқ бҧл орыс жігіттері Кенесары қолына адал қызмет істейді. 

Шапшаң қимылды, не нәрсеге болсын ыңғайлы елгезек Қоңқыш 

Кенесары ханға және оның әскери қолбасшыларының бәріне ҧнайды. 

Кәмелеттік жасқа толған Қоңқыш жҥзбасылыққа дейін кӛтеріледі. Ол ӛз 

жҥздігін бастап Ресей отаршылдары әскерімен Қоқан хандығы әскерімен, 

Тҥріктің қарақшыларымен,, Қырғыз манаптарымен болған соғыстарға 

белсене араласыпты. Сол уақыттан жеткен ел аузындағы әңгімелерге 

қарағанда, Қоңқышқа Кенесарының немере інісі Ержан Саржановтың қызы 

Қарашаш сҧлу ғашық болып қалып, Кенесары екеуінің ҥйленуіне рҧқсат 

етіпті. Кенесарының тӛленгіттеріне айналған екі орыс жігітіне де қазақ 

қыздарына некелесуге рҧқсат етеді. Осы арада бір айта кетейік дегеніміз, 

жазушыларымыздың шығармаларында Қоңқыш пен Қожық алмастырылып, 

Кенесарының қарындасын алған Қожық және Қожық Кенесарымен бірге 

қырғыз манаптарымен соғысты деп жазылған. Тарихи деректерге, яғни Омбы 

қаласы архивінен алынған қҧжаттарға табан тіресек, Кенесары қолы 

Қожықтың әкесі Мақаштың жылқысын екі рет барымталаған. Қҧсмҧрын 

дуанының аға сҧлтаны Шыңғыс Уәлиханов, осы дуаның кеңесшісі Есеней 

Естемісов және Қанжығалы болысының старшыны Қожық Мақашев ҥшеуі 

Кенесары қолымен соғысып дуанға қарасты ауылдардың жылқыларын алып 

қалғаны туралы да дерек бар. (Бҧл деректерге кейін арнайы тоқталамыз). 

Сондықтан Қожық Кенесарының қарындасын алыпты, екеуі бірігіп Қырғыз 

манаптарына қарсы соғысыпты деу тарихқа жасалған ҥлкен қиянат. Қожыққа 

інісі Қоңқышты Кенесарының тығып ҧстап, дуалатқаны да мәлім болатын. 

Екеуі де ӛмір бойы бір-бірімен ӛштесіп ӛткен адамдар.  
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Алдымен Кенесарының інісі Саржан баласы Ержанның жасағында 

болған Қоңқыш қырғыз манаптарымен болған соғысқа дейін қатысады. 

Ержан Саржанҧлы қайтыс болғасын Тайшыбек Кенесарыҧлының нӛкері 

болады. Қоңқыш қай жасақта болмасын Мануил (Аманжол) мен Дмитрий 

(Мәткәрімді) ӛзімен бірге ҧстаған екен.  

Оқиға желісі тҥсінікті болу ҥшін айта кетейік. Кенесарының қыздай 

алған бәйбішесі Кҥнімжаннан Жапар, Тайшық, Ахмет туады; екінші әйелі 

Жағымнан бес ҧл болады: Омар, Оспан, Әбубәкір, Сыздық, Шығай. Әкесінің 

қазасынан соң Кенесары балалары Шу бойын Қаратаудан Тҥркістанға дейін 

жайлап, Қоқан ханына бодан боп тҧрады. 

Шешелерінің ықпалымен Кенесары балалары оқып білім алады да, 

кәмелеттік жасқа толған соң, Қоқан ханына қызметке тҧрады. Хан оларға 

пайсат басшы (жҥз басыдан жоғары) деген шен береді. Біраз уақыт Қоқан 

хандығының қҧрамында орыстарға қарсы соғысқан Кенесарының ҧрпақтары 

бҧл хандықтың әлсіз екенін және қарамағындағы қазақтарға ауыр салық 

салып, мал-мҥліктерін тартып алып жатқанын байқап, бҧл хандықтан безіне 

бастайды. Кенесары балалары екіге бӛлініп, біразы Ресей жағына ӛтуді 

қалайды. Тайшық пен Ахмет Ресейдің қоластына ӛтіп, орыс отрядтарымен 

Қоқан хандығына қарсы соғыстарға қатысады. 

Сыздық сҧлтан бауырларының пікірімен келіспей: “Ата-бабамның оң 

жолынан тайқып, мен орысқа берілмеймін. Орыс Қоқанды алар болса, Бҧхар 

барамын. Бҧхарды алса, толып жатқан мҧсылман елдерінің біріне барып 

тҧрамын. Әйтеуір, әкем салған жолды ҧстанам”, – деп, қоқандықтармен 

бірігіп орыстарға қарсы соғысын тоқтатпайды.  

Тайшық пен Қоңқыш Созақ жерінде Қоқан хандығынан, Тҥрікмен 

шапқышылығынан жапа шегіп отырған ауылдардан жасақ қҧрып, орыс 

отрядтарымен бірігіп қоқандықтардан жергілікті қазақтардың мал-мҥлкін 

қорғайды. Қазақстанның оңтҥстігі ХІХ ғасырда қоқандықтардың қолында, 

солардың иелігінде болғаны тарихтан мәлім. Салық жинауға шыққан Қоқан 

хандығы зекетшілері әр кезде қазақ ауылдарынан шауып кетіп жҥрген. 

Тайшық пен Қоңқыш Қоқан хандығы қҧшбегілерінен қазақ ауылдарының 

малын, дҥниесін, тҧтқында кеткен адамдарын қайтару жолында біраз кҥрес 

жҥргізді. “Еруліге қарулы” – дегендей, қарулы жасақ ҧстаған Тайшық пен 

Қоңқыш қоқандықтардың және тҥрікпен шонжарларының да жылқыларын, 

тҥйелерін айдап әкетіп, ауқатты байларға айналады. Сауда-саттықпен де 

айналысады.  

Қоңқыштың байлығы, дәрежесі, атақ-беделі артқан сайын қатар жҥрген 

адамдарының арасында кӛре алмаушылық болады. Іріткі салушылар ойнап 

қалжыңдаса қалса да, жанжалдаса қалса да “кірме”, “кҥшік кҥйеу” деп 

намысына тиеді. Жас кезінде әке-шеше, туыстарын, елін-жерін басына 

жасаған дуаның әсерінен ойына алмаса, кейін ӛзінің әкесі Мақаштың, одан 

кейін туған ағасы Қожықтың малдарын барымталап, ӛзінің туған елін шауып 

кеткен Кенесары хандығына қызмет еткеніне қатты ӛкінетін болады. 

Жасалған дуаның да кҥші қайта бастаса керек: “Ӛлімнен ҧят кҥшті, 

туыстарыма, еліме не бетіммен қараймын, тірі жҥргеннен ӛлгенім артық, 
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тезірек ӛліп кетсем екен”, – деп жҥре береді. Қоқандықтардың, 

тҥрікмендердің малдарын барымталап, жылқы-тҥйелерінің саны әкесі 

Мақаштан асып тҥседі. Табиғатында мал жинағыш Қоңқыш саудамен де 

айналысады. Кенесары қаза тапқаннан кейін елін жиі ойлайтын болады. Бір 

кҥні тҥсінде ҧлы әкесі Қасаболат болып бір сәлделі ақсақал аян беріп: 

“Қоңқыш, балам, адасқанның айыбы жоқ, қайтып елін тапқан соң” – деген 

бар, елге орал”, – дейді. Қоңқышқа бҧл тҥс қатты әсер етеді. Туған елге 

оралуға бел байлап, Тайшық сҧлтанмен ақылдасады. Тайшық пен Қоңқыш 

бір жылы туған, екеуі қҧрдас екен. Жас кезінен бірге ӛсіп, талай әскери 

жорықтарға бірге қатысқан айнымастай дос екен. Тайшық сҧлтанның нӛкері 

болғанымен ақылшысы, сыйлайтын адамы болыпты. Барлық жағдайды 

білетін Тайшық келісімін беріп: “Бірақ, еліңде қалып қойма, қайтадан орал. 

Екеумізді Қҧдай ғана айырсын деген бір-бірімізге деген антымыз да бар ғой”, 

– дейді. 

Бҧдан кейін Қоңқыш жол қамына кіріседі. Екі кӛмекшісі орыс жігіттері 

Мануил мен Дмитрийге елге қайтуға ҧсыныс жасайды. Екеуі бірден: “Ой, 

елге бармаймыз. Біз соққыға жыққан Островканың атаманы Андрей 

Бекетовтың баласы біз кеткесін ӛліп қалды деп естігенбіз. Елге барсақ, бізді 

бірден дарға асып, ӛлтіреді. Бізді Ресей, қазақ жерлерінен іздестіріп жатыр 

дегенді естігенбіз. Мҧнда да жағдайымыз жаман емес. Аз кҥн болса да, дҧрыс 

тіршілік еткіміз келеді”, – деп, азар да безер болады. Бірақ Қоңқыштың 

қоластында нӛкері болып жҥрген екеуі амалсыздан кӛнеді. Қоңқыш оларға 

ешкімге тигізбейтініне сӛз береді. Тайшық ҥшеуіне Перовскідегі генерал 

Дебудің қолы қойылып, мӛрі басылған орыс отрядтарының қҧрамында Қоқан 

және Тҥрікпен хандықтарымен соғысқан дейтін анықтама қағаз алып береді. 

Орыс армиясының киімдерін кигізеді.  

Кӛктем шыға солтҥстіктің қары сӛгілетін уақытта Қоңқыш екі орыс 

жігітімен отбасыларын алып, қазіргі Оңтҥстік Қазақстан облысы Созақ 

жерінен еліне аттанады. Жеке қағаздары мықты болғасын шегарадан, орыс-

қазақ жерлерімен тоқтаусыз ӛтеді. Созақтан 400 жылқы, 200 тҥйе, тарту-

таралғыларымен шыққан олардың қолында қажет болған жағдайда 

мемлекеттік кӛмек беру туралы хат болады. Ӛйткені орыс отрядтарының 

қҧрамында қоқандықтармен соғыста Қоңқыш ҥлкен марапаттарға ие болған 

екен. 

Кӛп кҥн жҥріп ел шетіне келген Қоңқыштар ӛзі кеткенде “Қҧндызды” 

ӛзенінің Қҧсмҧрын кӛліне қҧяр тҧсында отырған ауылының кӛлденең Есілдің 

кҥнгей бетінде “Меңзей” дейтін жерде (қазіргі Солтҥстік Қазақстан облысы, 

Ғабит Мҥсірепов атындағы аудан, Тоқсан би (Западное), Ставрополь 

ауылдарының жерлері) отырғанын естиді.  

Қоңқыш пен оның жора-жолдастарын туыстары қуана қарсы алады. 

Ӛйткені, ауылы Қоңқыштың басында дуа болғасын Кенесарының қолында 

жҥргенін алыстан естіп жатады екен. Қоңқыштың елге аман-сау оралғанына 

қатты қуанған екі ағасы Қазыбек пен Қожық, Бидалы және Жансары Уақ 

ауылдарын тегіс шақырып ҥлкен той жасайды. Тойдан кейін Қоңқыш ӛзі 

жоқта қайтыс болған әкесі Мақашқа бата қылып, ҥлкен ас береді. Асқа 
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маңайдағы ат жетер жердегі ауылдарды тегіс шақырады. Ат шаптырып, 

балуандарды кҥрестіреді. Созақ жерінен айдап әкелген жылқылары мен 

тҥйелерін “ат шапан айыбым” – деп екі ағасына, кедей туыстары мен ілік-

шатыстарына ҥлестіріп береді. 

Қоңқыш тойға және әкесіне берілген асқа да Сегіз серіні арнап 

шақыртқызады. Оның себебі былай екен. Қоңқыш Сегіз серімен 

Кенесарының қосында жҥргенде танысқан екен. Орыс отаршылдарымен 

қолына қару алып соғысқан Сегіз сері батыс елдерінде жҥргенде Кенесарыға 

арнайы барып қосылу туралы жолыққан. Кенесары Сегіз серіні қуана қарсы 

алып, қазақ жерін бірігіп қорғайық дейді. Бірақ Сегіз сері оның стратегиялық 

саясатын қолдағанымен, оның бай, кедей демей ӛзіне қосылмағандардың 

малдарын тартып алып, ӛзіне еріксіз қосып жатқанына келіспейді. Осы 

қатынас кезінде Сегіз сері Қоңқышпен кездесіп қалады. Қоңқыш Сегіз серіге 

Кенесары жасағына қалай келгенін тегіс айтып береді. Сегіз сері Қоңқыштың 

әкесі Мақашпен, ағалары Қазбек және Қожықтармен жақсы сыйлас болыпты. 

Сегіз сері Қоңқыштың дуаның кҥшімен жҥргенін жҧрттан естісе де еліне 

қайту керек деп ақыл берген екен.  

Әкесінің асына келген Сегіз серіге Қоңқыш “Батыр аға, ауылында 

қылмыс жасап, Кенесары қолына қосылған мына екі орыс жігітін бірге алып 

келіп едім. Островка, Михайловка, Пресновка селоларындағы әке-шеше, 

туыстарын кӛргісі келеді. Ӛзіміз барсақ, ҧстап алып тҥрмеге жаба ма деп 

қорқамыз. Бҧл селоның чиновниктері сізден қорқады дейді. Қалай болар 

екен”, – дейді. 

– Жарайды, апарайық, – деп, Сегіз сері келісім береді.  

Қоңқыш пен Сегіз сері Мануил мен Дмитрийді Островка мен Пресновка 

селоларына апарады. Әке-шеше, туыстарымен кездестіреді. Бҧлар елден 

кеткендегі Островка селосының старшыны, Преснов бекінісі 

жандармдарының бастығы болған Андрей Бекетов әлі тірі екен. Бір кезде 

қылмысты болған екі жігіттің келгенін естіп, оларды ҧстатпақшы болады. Іс 

насырға шауып, Сегіз серіні де тыңдамайды. Басқа амалы қалмаған Сегіз сері 

мен Қоңқыш Омбыдан еліне келіп жатқан Батыс Сібір шекара комиссисының 

тҧрақты мҥшесі Тәбей Барлыбаевтан кӛмек сҧрайды. Тәбейдің ауылы 

Островка селосынан тура жҥрсе 20 шақырымдай, қазіргі Жамбыл ауданы 

Петровка селосының батыс жағында 3-4 шақырым Биболай атты жерде 

болатын. Сегіз серімен аталас, Қоңқыштың ағасы Қожықпен сыйлас болған 

Тәбей екі орыс жігітін жазадан қҧтқарып, қолдарына Батыс Сібірі 

губерниясы жерінде ешкім тимесін деп, қолын қойып, мӛрін басып анықтама 

қағаз береді.  

Тәбей Барлыбаев кім? Ол 1783 жылы туып, 1863 жылы қайтыс болған. 

Кӛшебе Керейдің Жоламан атасынан тарайды. Ата қонысы қазіргі Жамбыл 

ауданы Петровка селосының батыс жағында 2-3 шақырым жерде, Биболай 

атты қоныста. Зираты Петровка селосының оңтҥстік жағында ҥш 

шақырымдай жерде Баян қорымында. Тәбей ӛте парасатты, орысша да жақсы 

сӛйлеген, ӛз кезінің озық ойлы адамы, саятшы, сері, ӛте мырза, дәулетті 
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болған. Ел ішінде Тәбей беделінің зор болуын Сегіз сері ӛзінің ӛлең 

жолдарында: “Жайлылығы Тәбейдей болсын”, – деп, ӛлеңіне қосқан. 

Тәбей Барлыбаев 1840 жылы Аманқарағай округінің аға сҧлтаны 

Шыңғыс Уәлихановтың заседателі болып сайланған. Батыс Сібір шекара 

комиссиясының тҧрақты мҥшесі болып қызмет атқарған. Осындай 

қызметтерді атқара жҥріп қиын заманда қиналған халыққа ізгілік жолын 

нҧсқап, орыс отаршылдарынан елді арашалаған, зарыққанға жебеу, 

тарыққанға демеу, озбырлықтан әділеттілікті арашалаған адам болған. 

 

*   *   * 

Екі жолдасы Мануил (Аманжол) мен Дмитрийді (Мәткәрім) туған жері 

Островка (“Қуқала”) селосына орналастырған Қоңқыш “Бҧқпа” кӛлінің 

(Благовещенка селосы мен Ольговка селосының арасындағы кӛл. Қазір де 

карта бойынша “Бҧқпа” кӛлі деп аталады) жағасында отырған Мҧстафа Сегіз 

серіҧлы ауылына келеді. Қоңқыш пен Мҧстафа бажа, Қоңқыш Кенесарының 

немере інісі Ержан Саржанҧлының Қарашаш деген қызына ҥйленсе, Мҧстафа 

Кенесарының інісі Наурызбай сҧлтанның Меңсҧлу атты қызына ҥйленген.  

Қоңқыш Мҧстафаның әкесі Сегіз серіге бата қылып, маңайдағы ағайын-

туыстарды шақырып ас береді. Ала жаздай Керей-Уақ, Атығай-Қарауыл 

ішіндегі тамыр-таныстары мен қҧда-жекжаттарында қонақ болып, 

ӛлгендеріне бата қылып, кҥзге қарай Атбасар жәрмеңкесі басталар алдында 

ағайын-туыстарынан Созаққа қайтуға рҧқсат сҧрайды. Олар қинала-қинала 

зорға дегенде жолға шығуға рҧқсат етіпті. Ӛйткені, бҧлар да Қоңқыштың 

Тайшық Кенесарыҧлына “Созаққа қайтып келемін” деген уағадасын 

ескеріпті. “Тҥбінде елге ораламын”, – деп туыстарына да уәдесін береді, 

сӛйтіп, Қоңқыш аға-жеңгелерімен, ағайын-туыстарымен қоштасып, жолға 

шығады. Алайда, Қоңқыш уәдесін орындай алмайды. Мықтап дуаланған ол 

айналшықтап, Созақтағы тӛре ауылдарынан шыға алмайды. Ол ӛзінің 

дуаланғанын ӛмірден ӛтер алдында ғана біледі. Қоңқыш қайтыс боларынан аз 

кҥн бҧрын алыстан келіп, ел аралап жҥрген елші: “Дуаланған екенсің. Дуа 

бойыңа әбден тарап, сіңіп кеткен екен. Қайтара алмаймын”, – депті. Ӛзінің 

дуаланғанын сонда ғана білген ол қатты ӛкініпті.  

Арада біраз уақыт ӛтіп, Қоңқыш хабар-ошарсыз кеткен соң, оның ағасы 

Қожық Мақашҧлы туысын іздемек болып Созақ жеріне баруға жиналып 

жҥргенде Маңтӛбет оқиғасы басталып, оның кейінгі ӛмірінен туыстары 

хабарсыз қалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

МАҢТӨБЕТ ОҚИҒАСЫ МЕН ҚОЖЫҚТЫҢ ӨЛІМІ 

 

ХІХ ғасырдың ҥшінші ширегінде біздің Қызылжар ӛңірінде 

байлығымен, абырой атағымен есімі елге тараған Маңтӛбет есімді мырза 

болыпты. Ата қонысы қазіргі Ғабит Мҥсірепов атындағы ауданға қарасты 

Аққанбҧрлық ӛзені бойындағы Чистополье селосының жері. Маңтӛбет ӛз 

дәуірінде осы ӛңірдің билеушісі, атақты биі болған екен.  

Маңтӛбет Бидалы Уақтың атақты байы, Қҧндызды ӛзенінің Қҧсмҧрын 

кӛліне қҧяр сағасын мекен ететін Қожықтың әкесі Мақашпен замандас 

болғанымен бір мҥшел жас екен. Уақ руының екеуі екі атасына билік 

жҥргізген екі бай бақталас болып ішінара жауласып ӛтсе керек. Мақаш 

қартайып билікке оның баласы Қожық араласа бастағанда Маңтӛбет 

жағының дәрежесі тӛмендеп, Қожық теңдік бермепті. Ол кезде атақты 

адамдардың, байлардың мәртебесін кӛтеріп, атағын шығаратын оқиғаның 

бірі бәйгеге қосқан аттарының бәйгенің алдында келуі болатын. Қҧлақ жетер 

бҥкіл қазаққа сауын айтатын ҥлкен тойлар мен атақты адамдардың астарында 

бас бәйгені Мақаш байдың “Мақаш қҧла” деп аталып кеткен аты жеңіп алса, 

екінші бәйгені Маңтӛбеттің ҥлкен баласы Әлімбайдың Қаракересі алып 

жҥріпті. Қарала ат Мақаш қҧладан жас болса керек. Кенесары ханның 

батыры Жоламанның, одан кейін Сегіз серінің қолында болған, кейін Сегіз 

серінің ӛзі иесі Мақаш байға қайтарған “Мақаш қҧла” қартайып бәйгеден 

Әлімбайдың Қаракер атынан кейін келетін болыпты. Бҧған Қожықтың ӛзіне 

тартқан ӛзінен басқа зор жоқ деп санайтын, жаратылысында тентек Шақабай 

атты баласы әкесінің Қҧйтырқы, Лашын, Қаршыға есімді ҧры жігіттеріне 

барымталатып алады. Бәйге атты бір жылдай ешкімге кӛрсетпей, жазда киіз 

ҥйде, қыста ағаш ҥйде кҥзетпен ҧстайды екен. Бәйгеге қоспай, жасырын 

аңшылыққа ғана мініп, тҥлкі, қасқыр соғып алып жҥріпті.  

Екінші жылы кҥзде Кӛлденең Есіл ӛзені бойында бір жолы Шоқабай 

астына бәйге Қаракер атты мініп, қасына бес жігітті ертіп қаршыға салып 

жҥріпті. Қҧс салудың қызығына тҥсіп кеткен Шоқабайлар Маңтӛбет 

ауылдары мекендейтін жерлерге қалай келіп қалғанын байқамай да қалады. 

Сол арада Қаракер бәйге атты кӛріп қалған Маңтӛбет балалары жігіттерін 

жинап, Шоқабайларға жабылып, оларды сойылмен ҧрып тҥсіріп байлап, 

кҥздіктеріне апарып, жартылай жер ҥйге қамап қояды. Алтауының да аяқ-

қолдарына кісен салады. Аштан ӛлмейтіндей ғана тамақ беріп, кҥзетте 

ҧстайды.  

Қожық қаршыға салуға шығып, қасындағы бес жігітімен қоса ҧшты-

кҥйлі жоқ болып кеткен баласына іздеу салса да ешқандай хабар таппайды. 

Іздеу салмаған ел қалмайды. Тірідей табылатынынан кҥдер ҥзе бастайды. 

Бір кҥні Шоқабайлар қамалған кҥздікке жаяу ел аралап жҥрген қайыршы 

тҥнемек болады. Сол тҥні кҥзетшілер де болмай қалады. Қайыршы ҥйге 

кірейін десе, есік қҧлыптаулы, ҥйдің ішіндегі біреулердің сӛйлескен 

дыбыстарын естіп қалады. Темірмен торланған терезеден қарап Қожық 

ауылының жігіттерін, оның баласы Шоқабайды таныды. Олар да ел аралап, 

қайыр сҧрап жҥретін Қҧсайын қайыршыны танып қалады. “Біздің қамауда 
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жатқанымызды тез ауылға жетіп, әкеме айт. Басқа ешкімге айтпа. Осыны 

орындасаң, ӛзіңе әйел әперемін, алдыңа мал саламын”, – дейді Шоқабай 

Қҧсайын қайыршыға. Шоқабайдың айтқанын орындау ҥшін Қҧсайын кҥні-

тҥні жҥріп Мақаш байдың ауылына келіп, Қожыққа кӛрген-білгенін айтады. 

Баласының, жігіттердің Маңтӛбет кҥздігінде аяқ-қолдары кісенделген, ӛлім 

аузында жатқанын естіген Қожық: “Бҧл не деген сҧмдық?! Бҧл не деген 

қорлық ?! Арнаулы кісі жіберіп сҧратса да, жҥйрігін ӛзіне қайтарып беретін 

едік қой. Менің баламның бір еркелігін кӛтере алмаған екен, мен оған 

сойқанды салайын”, – деп, Бидалы уақ жігіттерінің қолдарына қару ҧстатып, 

тҥгел атқа мінгізеді. Әуелі Маңтӛбеттің кҥздігінде байлаулы жатқан баласын, 

жігіттерін босатып алып, Маңтӛбетке қарасты тоғыз ауылды (Жансары 

Уақтың Қурай атасын) тҥгел шауып, малдарын айдап әкетеді. Маңтӛбеттің 

сақалына оттағы шаланы басып, ӛзін сабап кетеді. Қаракер тҧлпарға мінген 

Әлімбай Маңтӛбетҧлы елін қорғауға шамасы келмеген соң Қожықтарға 

жеткізбей, қолға тҥспей кетеді. Ол әуелі осы уақытта Тоқсан биден кейін 

Қҧсмҧрын дуанының тӛбе биі болған Жарылғамыс Тоқпайҧлына шағынуға 

барса, Жарылғамыс би Орынборға губерниялық соттың кезекті мәжілісіне 

кеткен екен. Жарылғамыс қазіргі Ғабит Мҥсірепов ауданына қарасты Мҧқыр 

дейтін жерде отыратын. Одан кейін Әлімбай араша сҧрап Қарасу ӛзені 

бойында отыратын Қозыбай шешенге барып, болған оқиғаны жеткізіп, 

Қожықтан малын алып беруді ӛтінеді.  

Сол уақытта бҥкіл Керей-Уаққа сӛзі ӛтетін, “Керейдің арыстаны” 

атанған, Семей жеріне жер аударылғанда Абаймен де біраз уақыт дәмдес 

болған Қозыбай шешен Есенғҧлҧлы Қожыққа арнайы кісілер жіберіп, 

Маңтӛбеттің малдарын қайтарсын, ӛзін қорлағаны ҥшін екі тоғыз айып 

тӛлесін деп хабар салады. Оған Қожық шамданып: “Мен алсам, ӛзімнің 

уағымның малын алдым. Қозыбай араласатындай Керейдің малын алған 

жоқпын. Қозыбай Уақ мәселесіне араласпасын”, – деп қарсы дау айтыпты. 

(Қостанай облысы, Қарасу ауданына қарасты “Қозыбай” және Қараман 

(Қожық ауылы) ауылдары бар. 2009 жылдың 4-5 тамыз кҥндері осы 

ауылдарға арнайы бардық. С.Ж.). Қожықтың Қозыбай шешенге “Уақ 

мәселесіне араласпасын” деп айту себебін жоғарыда жаздық. 

Жансары уақтың атақты билері Жарылғамыс (Тӛбе би) пен Елембай 

Ерменҧлы және атақты кҥйші Дайрабай кҥйшілер де Қожыққа Маңтӛбетпен 

келісімге келіп, малын қайтарып, сақалын жҧлғаны ҥшін айып тӛлесін деп 

ақылдарын айтады. Бҧларға да Қожық сендер ағайындарыңа бҧрып 

отырсыңдар деп қарсы дау айтып кӛнбейді. 

Қожық пен Маңтӛбет арасындағы текетірес екі дуан Қҧсмҧрын және 

Кӛкшетау дуандары арасындағы дауға ҧласады. Ӛйткені, Маңтӛбет елі 

Кӛкшетау дуанына, Қожық елі Қҧсмҧрын дуанына қарасты болады. 

Қҧсмҧрын дуанының аға сҧлтаны Шыңғыс Уәлиханов, заседательдері Есеней 

Естемісов, Тәбей Барлыбаев Қожықты, Кӛкшетау дуанының басшылары 

Жылғара Байтокин, Тәштит Тәбеев, Мҧса Байтокин Маңтӛбетті қолдайды. 

Жанжал дҧрыс шешілудің орнына барған сайын шиеленісіп, ушыға тҥседі. 

Дуан билерінен әділдік таба алмаған Әлімбай Қожықтың ҥстінен Батыс Сібір 
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генерал-губернаторына арыз жазады. Арызды тексерген губерния соты 

Қожықты айыпты деп тауып, Маңтӛбеттен алған малды қайтарып бергізіп, 

Қожықты Шоқабай атты баласымен қамауға алады. Қожықтың жақтастары 

Шыңғыс Уәлиханов (Қҧсмҧрын және Кӛкшетау дуандарының аға сҧлтаны), 

Есеней Естемісов, Тәбей Барлыбаев, Әлібек Жылғараҧлы Қожықты ақтап 

қалу ҥшін атсалысқанмен губерния басшыларына сӛздерін ӛткізе алмайды. 

Ӛйткені, Кӛкшетау дуанының қылмысты істерді тексеру орны Қожықтың 

бірнеше жылғы қылмыстарын бҧлтартпайтын дәлелдермен жазған екен.  

Ҧзақ тергеуден кейін Қожықты баласымен бірге Қиыр Шығысқа жер 

аудармақ болады. Жоғарыда аталған жолдастарының арқасында Новосібір 

қаласы маңындағы бір лагерьге жібереді. Қожықты бас бостандығынан 

айырғанмен тҧтқын лагеріндегі тҧрмысы жаман болмайды. Жолдастары, 

туыстары арқылы елден мал алғызып, орыстың бір селосында баласы 

Шоқабай екеуі шаруашылық ҧстап кҥн кӛреді. Қожық осы лагерьде екі жыл 

болып, қайтыс болады. Жерлеуге ел жақтан туыстары, жолдастары 

қатысыпты. Сол жақтағы мҧсылман зиратына жерленген екен. Шоқабай әкесі 

Қожық жолдастарының кӛмегімен он жылдық жазасын бес жылда ӛтеп, еліне 

оралады. Шоқабайдың елі Қостанай облысы, Қарасу ауданының орталығы 

Қараман ауылы. Осы ауылда болғанымызда Шоқабай ҧрпақтарымен 

кездесіп, шежіресін алдық. Шоқабайдан Махамбет атты ер бала туады. 

Махамбеттен – Қамза, Қанапия; Қанапиядан – Бекен, Кәкен; Бекеннен – 

Бығай, Асқат атты балалар туған. Демографиялық жағдайға байланысты 

қазір Шоқабай ҧрпақтары республикамыздың әр жерінде тҧрып жатыр.  

Бізге жеткен деректер бойынша терістік ӛңірде ӛмір сҥріп, ел басқарған 

ҥлкен тҧлға, ӛмірі қайшылықтарға толы ӛз дәуірінің кӛрнекті ӛкілі, жерлес 

жазушыларымыз Сәбит Мҧқанов пен Ғабит Мҥсіреповтардың атақты 

шығармалары әдеби бейнелерінің прототипі болған Қожық Мақашҧлы 

ӛмірінің соңы осылай аяқталады. 
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Пайдаланған әдебиеттер: 

 

1. Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мҧрағаты. 

2. Омбы облыстық мемлекеттік мҧрағаты 

3. Солтҥстік Қазақстан облыстық мемлкеттік мҧрағаты. 

4. Сәбит Мҧқанов. «Аққан жҧлдыз». 1-2 кітаптары. 

5. Ғабит Мҥсірепов. «Ҧлпан». 

6. Ауыз әдебиетін зерттеуші Қаратай Биғожиннің жеке мҧрағаты. 

7. Ӛлкетанушы Қайролла Мҧқановтың жеке мҧрағаты. 

8. «Сегіз сері» таңдамалы шығармалары. 
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МАЗМҦНЫ 

 

ЕСЕНЕЙ ЕСТЕЛІКТЕРІ 

 

1. Беташар сӛз............................................................................ 

2. Ер Есеней............................................................................... 

3. Шоң Телғозыҧлының Бопай Қасымқызымен кездесуі........... 

4. Есеней мен Шоң Дәулетҧлы.................................. 

5. Есеней мен Дайрабай кҥйші................................. 

6. Салғара ақынның «Туған жер» толғауында айтылатын ӛңір тарихы..... 

7. Есеней және оның елі............................................ 

 

ҚОЖЫҚ МАҚАШОВ 

 

1. Мақаш Қасаболатҧлы................................... 

2. Қожық Мақашовтың прототипі................. 

3. Мақаш қҧла.................................................... 

4. Қоңқыш пен Қожық..................................... 

5. Маңтӛбет оқиғасы, Қожықтың ӛлімі.......... 


