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Аллаға жағам десең — азанды бол, 
Ағайынға жағам десен — қазанды бол, 
Халқыца жағам десец — әділ бол,
Судай таза бол,
Жердей берік бол,
Өмірін үзак болсын,
Аймағьщ суат болсьш,
Сөзін халқыңа қуат болсын!
Әмин!

Шабанбайдың 
Жанқуттыга берген батасы



Осы аятты марқүм 
Жақсы Жанкүгіы Ботантайүлының 

р у х ы н а 
б а г ы ш т а й м ы з !



БАСТАУ

Бабалар рухына тагзым ету — қиялыңдагы асыл әруақтың 
қобіріне бір уыс топырақ салып, тәу ету деген угыммен жақын 
нөрсе. Қазақтың Уақыт және Кеңістік аясындагы букіл болмысын 
кең даланың барлық тукпіріне өсиет етіп қалдыра білген Әнет 
баба, Қаз дауысты К,азыбек би, Байдалы би, Жидебай, Сана би, 
Црраменде би, Шабанбайлардың қалдырган өсиет-щрасын XXгасыр- 
дың табалдырыгына тақап кеткен Жанқутты биге көрсетіліп жа- 
тқан қурмет, шыгарылып жатқан кітап, бәрінен бурын, қазақтың 
ү/ттық рухына көрсетілген қурмет. “Тойдың болганынан болады- 
сы қызық ” деген сөз бар.

Бәрінен бурын, әйгілі бабамыздың рухын еске алу тойын өткізуге 
белсене ат салысқан азаматтарга уйымдастыру алқасы алгыс сезімін 
білдіреді. Жинақ ретінде шыгарылган кітаптың жалпы редащия- 
син басқарган академик Жамбыл Ақылбаевқа, барша іс-шараның өз 
мөнінде әткізілуіне жанашырлық білдірген Қараганды облыстық 
өкімшілігіне, Шет ауданының экімі Кәкімжан Сархановқа, орын- 
басары Рысқали Әбдікеровке, аудандық әкімшыіктің ішкі саясат 
бөлімінің меңгерушісі Қайыржан Тілеубергеновке, соңдай-ақ қар- 
жылай жордем кәрсеткен еңселі азаматтар Кәдірбек Мейрамбе- 
ковке, Зекен Рахимовқа, Мейрам Бадановқа, Тіпеуқабыл Есенбе- 
ковке, кітапты басып шыгару ісіне еселі еңбек сіңірген Қараганды 
маңызды білім беретін “Болашақ ” институты жанындагы “Бола- 
шақ-Баспа ”редакциялық-баспа бшіміне, оның редакторы Жомарт 
Оспанга, т.б. тек қана алгыстан басқа айтарымыз жоқ.

Жақсы Жокең гумыр кешкен дөуір аса бір курделі кезеңге жата- 
~>ндықтан осынау кітапқа мақала жазган галымдар, басқа 

^шлтар, өлең жазган ақындар, бәрінен бурын сол заманның 
•ыне, двуір тьшысына кебірек назар аударуга тырысты, улттық 

«УамШшп мурасын әлемдік жалпыадамзаттық қундылықтар 
лаі зерделеуге әрекет жасады, куні бугінге дейін жансақ- 
'тып келе жатқан кейбір тарихи айгақтарды жан-жақ- 
ийы куйінде беруге талпынды.
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Мақала авторларъта рахметімізді білдіреміз. Әрдайым нам 
туын биік устай білген азаматтарга улы бабамыздың рухы қуі 
берсін дегіміз келеді.

Үйымцшстыру алкдсы ятынян —
Мәуен ХАМЗАҮЛЫ, 

филология гылымджрыныя локгоры,
профессор.
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I тарау

ҒА Л Ы М Н Ы Ң С Ө З І -  
ҒЫ Л Ы М Н Ы Ң К Ө З І



Шешендік және шеберлік

Х.М. НҮРМҮХАНОВ, 
филалогия гылымдарының докторы,

арофессор.

Өнердің көптеген өзге де түрлері сияқты, шешендік те адаі 
баласымен ежедцен бірге жасаеып келе жатқан, қоғамдық-рухані 
моні зор, қадірлі де қасиетгі өнер.

Ол, әсіресе, біздің халқымыз үшін тіпті ерекше бағалы. Себебі 
Ж. Аймауытов, М. Әуезов сөзімен айтқанда: “қазақ жүрты ксі 
далада, еркін әуеде сайран салып, жер мен кек, су мен ағаш, та; 
мен тастың тамаша сырдарымен бірге туысып біте қайнап, бась 
бос, қиялы күшті, дүниенің бір бүлғақтап жүрген ерке баласы' 
болды. “Сондықтан оның сүйегінде ақындығы бар” (Ж.Аймауы- 
тов. М. Әуезов. Абайдың өнері һөм қызметі. “Абай” журналы, 
1989, №12, 71-бет). Ал шешендік болса “ақындыққа агайын” (М. 
Әуезов) өнер. Демек, бүларды сонау халу фәледан-ақ жүрегімізге 
тағдыр сыйлаған нүр, қанымызға дарыған қасиет деп тануымыі 
өбден орынды.

Халқымыздьщ мүндай қабиет-дарьп-шш озге жүрттың білімпаз 
өкілдері де айқын байқаған. Мәселен, айтулы түркологгар В.В 
Радаов, М.П. Мелиоранский, С.Е. Маловтар:

“Қазақ тілі — исламның бүлдіргіштік осеріне үшырамай, түптік 
таза түрін, түркі сипатын сақтап қалған тіл. Қазақ тілінің осы 
тазалығы мен табиғишығы, сондай ақ көп таралгандығы бүл тілдегі 
мүралардьі менің кобірекжинап, оған одсбиет нүсқаларынан қүра- 
сгырылған жинақтардың толық бір томын арнауыма себеп болды. 
Оның үстіне қазақтың өзге бауырластарынан гөрі сөзге тапқыр- 
лығы мен шсшендігі маған айрықша өсер етті.” (В.В. Радлов. 
Образцы народной литературы Северных тюрксих племен. Ка- 
захекие наречия С.-ІІ. 1970, стр. 17).

“Қазақтар — көркем, жатық сөйлеуге оте шсбер де қүмар ха- 
лық. Бүларды тындау — жанға лөззат”. (М.П. Мелиоранский. 
Краткая грамматика казах-киргизского языка. С.Б. 1894. Ч. 1).

“Қазақтардың тілдері түркі тілдері ішінде озінің бейнелілігі- 
мен де, суретгілігімен де үнемі ерекшеленіп отырады. Қазақтар-
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дЫН даҢҚЫ өзінің халықтық ауыз екі тілімен, мәнерлі ауыз 
едебиетімен де шықты, (С.Е.Малов. К истории казахского язы- 
ка. ИЗВ- АН КазССР, 1941, вып.З.) - десе, 1830-31 жылдардаш 
Польша ұлт-азаттық көтерілісіне қатысып, Сібірде айдауда 
хұргенінде жиі-жиі өрі үзақ уақыт қазақ даласында болып халқ- 

өмірін, дөсгүрін жэне мәдениетін зертгеген А.Янушке- 
вич інісіЯнуарийге 1848 жылдың 22 мамырында жазған хатында 
өзі куө болган бір даудагы шешендер айтысы туралы: “Бұл іске 
біздің бірнеше күніміз кетті. Өштескен екі жақ күреске барып 
түсті. Шешендер алма-кезек сөз таластырды. Қайсы біреулерінің 
жвлпіне, айшықты сөйлегені соншалық, мен қайран қалдым! Ежелгі 
Грецияда немесе Римде болса, старшина Тоқымбай мен Бейсеке- 
лер лаврдың астында қалған болар еді”,- деп жазды (А.Янушке- 
вйч. Күнделіктер мен хаттар. А., “Жалын”, 1979. 32-бет).

Енді халқымыздың шешендік өнері туралы ез зиялыларымыз- 
дың кейбірінің еңбектеріне, пікір-пайымдауларына кідірелік.

Бүл ретге алдымен Шоқан Уәлиханов есімін атаймыз. Ол “За- 
пиеки о судебной реформе” атгы еңбегінде шешендік онер еилдері
— билерге байланысты біраз сөз қозғайды. Мүнда автор қазақ 
қауымында би атагын алу үшін олардың тектілігі, байлыгы емес, 
халықтық өдет-гүрыпты жете білуі жөне шешендік кабілсті бо- 
луы қажет екендіхін баса айтады. (Ч.Ч.Валиханов. Собр. Соч. в 5 
томах, т.1, 1962, стр. 93.)

Билер жөнідцегі Абай пікірі де осыған ыңғайлас. Оның үстіне 
үлы ақынның сөз өнері туралы пікірлерінің, эстетикалық көзқа- 
растарының шешендік сездерге де қатысы бар екенін ескеруіміз 
керек. “Ескібише отырмын бос мақалдап” деген созінен ақын- 
ның қызыл сөзділікті сынап, шешендіктен бос мақалдауды емес, 
үтымды, мазмүнды, магыналы коркемдікті талап еткені аңгары- 
лады.

Қазақтың шешендік сөздерінің маңызын дүрыс түсініп, жари- 
ялаушы адамдардың бірі — Ыбырай Алтынсарин. Ол озінің хрис- 
томатиясьша“Жөнібекбатыр”, “Ізбасты”, “Байүлы” “Жиренше 
шешен” секілді шешендік сез үлгілерін енгізеці. (Ы.Алтынсарин. 
Таңцамалы шығармалар. 1955,123-бет).

Халқымыздын шешендік — тапқырлық сөздерінің алғашқы 
қағазга түскен нүсқаларын Диваев қолжазбаларынан да кездесті- 
Реміз. Қазақ өдебиетінің үлкен досы Диваев ел аузынан жазып 
аяған материалдарынын аяғында кімнен, қанша, қай жерде жа- 
зып алганын да көрсетіп отырған. (Ә.Диваев. Түркістан қырғыз-
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казактарыньщ ескі тұрмысы тураты жазба сөздер. “Шолпан”, 1922, 
41-бет).

Шешсндік өнф  жайына арнайы көнд аударуда М.Әуезов еңбегі 
де елеулі орын алады. Ол “Әдебиет тарихы” кітабына “Билер 
айтысы” деген тарау енгізіп, шешендік сөздерден мысалдар 
келтіріп, олардың сыр-сипаты, табигаты туралы талдау жасайды.

Шешендік сөздерді зертгеуге арналған үлкен бір еңбек — Сә- 
кен Ссйфуллиннің “Қазақ әдебиегі” кітабы. Бүл кітапта билердің 
тарихи ерны хақында ш аш н тараумен қоса шешендік создерда оз 
алдына дербес жанр ретінде қарауға арналған “Билердің сөздері” 
деген үлкен бір тарау бар. Онда шешендік сөздсрдің көп вариан- 
ттьшығы жоне шешендік сөздер мен мақал-мәтеддердің ара қаты- 
насы сөз болды. (С.Сейфуллин. Қазақ әдебиеті. А., 1932, 1-к.). 
Шешендік сөздерді зерттеуде тағы бір елеулі еңбек еткен ғалым
— Ә.Мөметова. Оның: “Қазақ билерінің шешендік сездері женс 
оньщ өдебиеттегі орны” дейтін тақырыптағы кандидатшқ дис- 
сертациясы осы өнфдің ерекшелігіне арналған. Бүл еңбегінде ав- 
тор шсшендік создердің мағынасын, ауыз одсбистінде алатын ор- 
нын айқьшдайды, белгілі шешен-билер туралы квптеген мөліметтер 
келтіреді.

Шешендік сөздерді үзақ жылдар бойы жинап, жүйелеп, еюнші 
бір арнайы зерттеген адам Б.Ддамбаев болды. Бүл ретте оньлі 
бірнеше еңбегі баспадан шықты. Зерттеулерінде автор шешендік 
сөздердін табиғатын, жанрлық, көркеңцік ерекшелікгерін кең си- 
паттай келіп, оларды түр-түрге бөліп, оған қоса шешендік мектеі 
туралы да пікір айтгы.

Бүл ретте ғалым былай дейді: “Шешендік сөздер — одебі 
тіліміздің сөздік қоры, сарқылмас көзі. Демек, шешендік нүсқа 
лар — ауыз өдебиетінің басқа салаларымен бірге қазіргі қолдань: 
лып жүрген өдеби тіліміздің үлгісі, үйтқысы”. (Б.Адамбасі 
Шешендік өнер. А., 1976. 68-бет).

Бүл — ете орьшды түжырым. Өйткені, шешендік сөздерді оқьс 
отырғанда, олардың өдебиет үлгісі екендігіне шек келтіре алмай 
мыз. Мүның себебі, бір жағынан, халқымыздьщ тарихи-әлеуметш 
экономикалық жвне модени жағдайына байяанысты болса, екініі 
жағынан, сез онерін жоғары бағалаған көшпелі ырғақсыз, үйқас 
сыз, өуенсіз сөзді қабьщцамауында жатыр. Жөне көптеген ақыі 
жыраулар билік айтып, шешен атанса, ал ірі шешендер өдеп 
ақын-жырау болган. Сондықтан да М.Әуезов “шешендікгі ақьп 
ды ққа ағайын” өнер деп қарайды. Б.Адамбаев та өзіні

14



е«бекгерінДе “шешендік пен ақындық — егіз өнер. Содан болар 
қззақтың ақыны — шешен, шешені — ақын” дейді.

длайда шешендік сөздерді әдеби үлгі дей отырып, оның ең 
аддымен шешендіктің жемісі екенін естен шығармау керек. 
Шешевдік сөздер — өдебиетгің басқа үлгілеріне үқсамайгын, 
өзіндік қыр-сыры мол мүра. Тіпті сонау ерте заманда, көшпелі 
еяде шешендіктің бүтіндей мектебі қалыптасқан. Сөз қадірін ба- 
ғ а я а й  білген талапкер жастар шежіре-шешен қариялардан сез 
үйреніп, оларды үстаз түтқан. Ал аға буын шешендер өз білгенін 
жастарға үйретуден жальщпаған.

Шешендік проблемасына арналып сощы кезде жарық керген 
еңбек ғылым докторы, профессор С.Негимошің “Шешеңдік өнер” 
(1997) аталатын оқу қүралы.

Акгор бүл кітабында шешендік өнердін қалыптасу, даму тари- 
хына шолу жасаумен бірге, оның табигаты, өзіндік ерекшеаііктері 
туралыдабаяндайды.

Кітабының үлттық шешендік өнерімізге, оның тарихына ар- 
налған бөдімінде ғалым сонау Майқы биден (1105-1225) бастап 
талай би-шсшендердің атын атап, өмір сүрген кезендерін көрсете 
оггырьш, кейбірінің халқына танылған ерен қабілеоі, ел тарихын- 
дағы айрықша орны туралы да байсалды түжырымдар жасайды.

Сол аталғандардың арасында Қараменде, Зілқара, Адшынбай, 
Байкөкшелермен қатар Жанқүтш есімі де атальш, оньщ жас Абай- 
мен кездескен сәті баяндалады. Сонда шешеннің Абайға қойған 
“Дүние неге сүйенеді, көздің көрмесі бола ма, шам жарышның 
түспес жері бола ма, болат пышақтың кеспес нәрсесі бола ма, ез 
т&мағына таргпайтын мақлүқат бола ма?” деген 5 сүраш, бүларға 
болайын деп түрған балаң жігіттің берген жауабы келтіріледі. 
Бсяашақ ақынның тапқырлығына ырза болган шешсн: “Осы ай- 
тқандарынды енді өлең сөзбен кестелеші,” - дегенде, өлгі жауа- 
бын Абайдың қолма-қол екі шумаққа сыйғызып тақпақтап бере 
салганы, бүған айрықша көңілі толган Жәкеңнің ақ батасын бергсні 
айтылады.

Бүл дерек “Ел аузынан” аталатын жинақта да бар. Алайда 
Қүнанбай, Алшьшбай сияқты ірі түлғалармен түстас ері олармен 

араласқан, талай шаршы топта суырылып билік айтқан, кей- 
детіпті Қүнанбайдан асып кесім айтуға да батьыы жеткен Жанқ- 
Цтш синқты бетті сез үстасының жинаққа енген мүраеы тым 
шащң гана.

Дегенмен, “Пушкиннен мүра боп бізге кесек шығармалар емес,
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тііггі бір ғана өлең жояы қалған болғанда да, соның өзінен-ақ біз 
ақынның ұлылығын айқын аңғарған бодар едік” , - деп В.Г. Бс, 
линский айгқандай немесе қүдық суының ащы-трцылығын бір 
ғана тамшысы арқылы айқындауға болатыны сияқш , еңді қодда 
бар осы айтылған шағын мысал неіізінде-ақ Жанқүтгы бабамыз- 
дың халқымызга төн дәстүрлі соз сайыстарыңца ылдидан шауьщ 
төсте озып өнер көрсетқен айтулы тарландарының бірі ретіндег- 
сөз саптау срекшсліктерінен байқағандарымызға тоқталмақпыз.

“Ата, арзан не, қымбат не, даусыз не?” - деп Абайдың қойған 
сүрағына шешен:

- Шырағым, арзан — өтірік, қымбат — шыңдық, даусыз -  
керІлік, - деп хауап бсреді.

Сүрақ та, жауап та ықшам. Демек, бұдан сүрақ қоюшыныц 
да, жауап берушінің де қара жаяу емес, сөз қадірін жақсы білетін 
сойлеу машығына да жетік адамдар екені аңғарылады. Сондык; 
тан да бірі: “Арзан деп қандай нцрсені айтуға болады?” - деп 
екіншісі: “Арзан деген айтыла салатын, қадірі жоқ өтірік қой”, 
деп шүбалтып емес, скеуі де екі-ақ сөзбен түсінісіп отыр, бүларь 
өзге жүртқа да өрі айқын, өрі әсерлі. Демек, шешен жауабы, жи 
айтылатындай, өрі қысқа, әрі нүсқа.

Ал Шабанбай бвдің “Дүниеде не адал, әлемде не мықты?5' 
депқойған сүрағына ол:

“Адал болсаң, сүдай бол —
Су арамды кетіреді.
Мықты болсаң, ж ддей боя —
Жер жаһаңды көтереді,” - деп жауап береді.
Бүл кездесуце қойылган сүрақгар да қүрылымы жағынан жо- 

ғарыдағылардай, бірақ жауап олардай ықшам (эллипсис конст- 
рукциялы) емес, керісінше, шаргты, түсіндірмелі компонентгі ара- 
лас қүрмалас сойлемдермен күрделіленіп берілгсн.

Біддің ойымызша, өлі сынға түсіп ысылмаған, бата алдындагы 
“тесттен” өткелі отырған 17 жасар Ж анқүтш бүл түста жауабын 
бүрынш аға билердің ертеден ксле жатқан, ақ алсң түріндегі сез 
саптау үлгілерінің бірі ыңғайында, мысалы Қазыбек бидің: 

“Өркеыім өссін десең,
Кеюшлболма — 
кесепаты тиер еліңе;
Елім өссін десең,
Өршшболма —
Өскенінді өшірерсің,” - деп топгайшны сияқты, термелеген.
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Демек, бұл жерде шәкірттікке Қадам басқалы отырған талап- 
ты жяг кексе үстазы алдындағы алғашқы жауабын кесіп-пішіп 
қяска қайыруды жөн көрмей, бүлай істеуді өзіне әлі ертерек 
рддяп өрі ілгеріде өткен алқымды жезтандайлардың шешендік 
двстүрін негізгі үлгі көретінін аңғартқысы келіп, жауабын сон- 
дцқіан да толымды қүрылымда берген сияқты.

Ал “Жанқүтгының қартайған шағында айтқандары” деген жал- 
питақырыппен берілген топтамадағы:

“Бір сөз айтсаң жақсыға,
Ахалы сөзге тоқтайды.
Бір сөз айтсаң жаманға,
Шіріндс үқпайды...
Шешеннің сөзі шын асыл,
ҚЙП түбіңде жатпайды...
Тоігбітпеске тон бітсе,
Кңғуменен тоздырар”... — сияқты тақпақтарьш шешен “Аталы 

сөзге арсыз жауап қайырар” , “Жаманға айтқан ақылың елекке 
қүйған сумен тсң”, “Асыл кездікқынтүбіндежатпайды”, “Қой 
көрмеген қой көрсе, қуалап жүріп өлтірер” мақал-мәтелдерінін 
мазмүн-жслісінс қүрған. Демек, бүл жерден де байқалатындай, 
щешен Жер-Анамен кіндіктес Прометей сияқты, айтқаңцарын 
көбіне халқының байырғы тіл байлығы, сөз саптау үлгі-өнегееі 
негізінде кесгелеген.

Енді Жанқүтгы баба туралы берген қысқа мөліметіміздің 
йріспесіндегі “кейде тіпті Қүнанбайдан асып кесім айтуға да ба- 
тылы жеткен бетті” деген сипаттамамызға негіз болған дерекке 
тоқталайык. .

Бірде Қүнанбай, Алшынбай, Мүса үшеуі көпшітікгің қатысы- 
мен Мөслихат өткізбек болады. Халық түгел жиналып болган- 
мен, дуанбасылар келе қоймайды. ІПілденің ыстығында жүрт 
бірнеше күн тосып қалады, реніш білдіре бастайды. Үш мырза- 
йың бүл астамшылығына шыдай алмаған Жанқүтты халықты та- 
ратып жібереді. Кейін келген дуанбасылардың алдынан озі шық- 
канда, Алшынбай түрып:

- Жанқүтты, халық жиналды ма? - деп сүрайды. Сонда ше- 
шен:

- Халық жиналмақ түгіл, жиналыс бітіп қойды. Сіздер 
кешіккен соң, сырқаттаньш қалған шығар деп, жиында қарала- 
тын төрт мөселенің біреуін озім шешіп, үшеуін үшеуіңе қалды- 
рып, бір келгенде айтар деп, халықты таратып жібердім, - дейді.
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- Оның да дұрыс болған екен. Бізге қалдырғаның нелер? 
деген Алшынбайға:

- Мүсажан, асықтың қаржысының билігін саған қалдырдым; 
Алшынбай, тақыр жердің бшіігін саған калдырдым; Құнанбай, ақ 
тобық атгың шабысының билігін саған қалдырдым, - дегендс, 
үшеуі де лөм-мим деместен атарынан түсіп, үйге кіріпті.

Бүл жердегі “асықтың қаржысы”, “тақыр жер”, “ақ тобық 
аттар” астарлы (символ түріндегі) сөз тіркестері. Бүлар арқылы 
ой бүкпелі өжуа түрінде бейнеленген. Мырзалардың үнсіз қалуы 
да сондьіктан.

Бүлай жүмбақтап, түспалдап сөйлеуге де халқымыздың шсбср 
екені рас, бірақ мына қүпия мағыналы телімдер — ел жақсыла- 
рының лайықсыз қылық көрсеткеніне жасалған ескертпе, мазмү- 
ныңда зілсіз, бірақ уытты сын жасырынып түрған бейнелі айты- 
лымцар.

Бүларда “қаряасу”, “тобық”, “тақыр жер” сөздері арқылы қар- 
жас, тобықты руларының аттары мен Алшекең басының тақыр- 
лығы меңзеліп, “сэздеріңце түрмай, осы сарша тамыз ыстықта 
халықты қойдай иіріп қойып көіггің емес, екеуің өз руларыңнын, 
Алшексң болса “баяғы бір басының” қамымен жүргендерің 
қалай?!” деген астар жагыр. Қорыта айтсақ, осы келтірілгсн мы- 
салдардан-ақ Жанқүтга шешеннің қасиетгі өнерімізде өшпес орын 
алған от ауызды, орақ тілді майталмандардың бірі екені айқын 
аңғарылғандай.
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Жалпы адамзаттық қүндылықтар 
және үлттық болмыс

М. ХАМЗАҮЛЫ, 
филология гылымдарының докторы,

профессор.

Адамзат баласының жер басып жүргенде еш тоқтамайтын, 
мәңгі-бақи қсзғалыста болатьш үлы Кош-керуені уақыт өте келе 
тарих атш  қүнарлы шежіреге айналады, адам санасындаш сақта- 
лып қалған үзік-үзік елестердін арқауын бүзып аямай, біртүтас 
дүниеге айналуьіна әсер-ықпал етеді. Тарихы жоқ ел — жетім. 
Рухы төмен үлт — жетім. Қандай халық, қандай ел, қандай үлт 
бопмасын, оның тарихын бар қылатьш, рухын зор қылатын норсе
— рухани әлемі. Мысырлықтарды өзге жүрт пкрамидалары арқ- 
ылы, европалықтарды роман стилімен дүниеге хелген соулет, мүсін 
ескертюштері арқылы, шығыс елдерін гуманизм мен адамтащта, 
философия мен имандылыққа негізделген ғажайып бай поззиясы 
арқылы танып білді (олардың өрқайсының астарыңца бай тарих 
бар, рухы биік жүрт бар).

Тым әріге бармай-ақ қояйық, бертіндегі тарих белестеріне көз 
салсақ та, бір нәрсеге көз жеткізуге болады, ол — біздің үлттың 
сөзбен сурет салғаны, сөзбсн сарай соққаны. Біздің үлт “ердің 
қүнын екі-ақ ауыз сөзбен” бітірді, бекеті, түрмесі, зынданы бол- 
ған жоқ, оларды қажет еткен жоқ. Өзгелер үшін, өресіз елде 
кімдер үшін жабайы болып көрінетін көшпснділік ғүмыр біздің 
үлтхың дүниетанымын биіктетті, қиялын үшқыр етті, ақылын 
алғыр етті. Осының нетижесінде атгырдадарынды, пайымды да 
қарымды үлт қалыптасты. Біздің үлтты түсінбей, мүрнын 
шүйіретіндер бар, олардың бізді түсінбеуіне кінәлі өздерінің 
өресіздігі. Қазактай үлттың ішкі өлеміне, жан дүниесіне, рухани- 
ет болмысына тек қана оре-деңгейі биік, рухы айқын, парасат 
пайымы кемел, салиқалылығы мен сүнғылалығы әдемі қиюла- 
сып, шебер үйлескен жан ғана ене алады.

Әлемдік деңгейде біз жоғарьща соз сткен мүра-сскерткілггср 
материалдық игіліктерді жасау жолыңда бірден-бір тиімді бағыт- 
ты таңдап алған, яғни тсхнократтық сипаттарга ертерек көшкен
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ецдермен салыегырғанда солардьщ көлеңкесінде қалып қойғаны 
жөне аян. Оның үстіне қүрамына еніп, біртүтас кеңес елі атанган 
империяда біздің үлтгық мүрамызға қаншалықты дорежеде коңц 
бөлінгені де баршаға мәлім...

Қазір барша өлем жүрты төуелсіз Қазақстанға назар салуда, 
Әлемдегі өркениетгі елдер қауымдастыгана мүше боп енбеккс 
талпынған республиканың экономикалық жағдайы, табиғи бай- 
лығы ғана емес, оның адамдық болмыс-бітімі, руханиет өлемі. 
өдеби-мөдени мүрасы бөрі-бөрі де сыншыл көзқарастан сыргқа- 
ры қалмауда. Сондықтан да біздің өзгеге көрсетер рухани үлтгық 
асылымыз да сөзді қастсрлсген, сөздің нарқы мен парқын пайда- 
ланган шешендік енеріміз болмақ.

Қазақтың шешендік әнері — барша руханиет өлеміміздің ал- 
тын бастауы. Кезінде Казаков, Потанин, Янушкевич, Радловтар 
таңқалып, тамсанған таза поэзияның, коусар өлеңнің, озінің бай- 
лығы мен жанры жағынан дүние жүзінде ешқандай елдің өдеби 
мөдени мүрасы тең келмейтін ғажайып фольклордың алтын өзегі 
де осынау шешендік өнерде жатыр. Табиғаттьщ өзіндей бүла, таза, 
табиғи, еркін, ешкімге бас ие қоймайтын өршіл, еңкейгенге еңкейіп, 
шалқайғанға шалқаятын, мінезі жомарт, көңілі мөрт қазақ үлты 
ғасырлар бойы үлы Даланы езгеге таныта білді, сондықтан да 
атақты философ Бердяев Россияны Европаға тән немесе Азияға 
тән деп кесіп айтпай, оның ешкімге үқсамас өзіндік кескін-кеябеті 
бар дей келіп, сол Россияға үлы Даланың да мықты өсер ықпалы 
тиді дегенді айрықша атап көрсетеді.

Үлттық руханиет мүрасында кеңдікті, ерлікті, береке мен 
бірлікті, еркіңдік пен өрлікті ту етіп котсрғсн қазақ халқы барша 
болмысын бір ғана түлғасына сыйғыза алатын — шешеңді дүние 
ге өкелді. Шешеңді өулиедей сыйлаған жүрт оған піріндей та- 
бынды. Міне, осыдан барып шешеннің би атына, батыр атағыиа. 
көріпкел атына ие болуы занды қүбылыс болды.

Осынау айтылғаңдардан шығатын қорытынды: қазақтың сө 
енерін мойнына түмар етіп таққан үлтымыздын биі ғасырла]: 
бойғы үлтгық қазынаны терең меңгеріп, аса үлкен мөртебеге т 
болды, яғни сайын сахараның түкпір-түкпіріне аты жайылып 
үш жүзге мәлім болған Жанқүтгы бңцің, оның алдындага Ақжол- 
дың, Қаз дауысты Қазыбектің, Шоң мен Әнет бабаның, Жидебак 
мен Жарылғаптың, Сана би мен Ш абанбайдың, атақть 
Қараменденің бәрі-бөрінің өрі философ, өрі үстаз, педагог, әр 
психолог, өрі сот, өрі тарихшы, әрі кеңесші, өрі билік иесі, өр
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ақун, өрі ДІлмар шешен болып келуі тарихи зандылық жүйенің 
О^дді-белді алғы шартгары болатын.

І^іне, Жанқүтты сияқты би-шешендерді еөз еткенде, басты 
назарда үстайтын мәселе — үлттық сөз өнерінің жалпы адамзат- 
тык қүидилыктар қатарына қосылатындығы жөне үлтымыздын 
барша болмысьш айқара ашып, коп жүртгы өзіне төнті ететіндііі 
болса керек.

Өиі ссімде, сонау жстпісінші жылдардың ішінде Жезқазған об- 
лъкьша келіп қайтқан ғалым Балтекең - Балтабай Адамбаевтың 
обяыстық газетте Жанқүтты би жайлы мақаласы жарияланды. 
ЭрЯне, халқымыздың шешендік өнері жайлы өндірте жазған ол 
кісяе материал беріп, қыруар дерекгер айтқан қария, кокірегі 
даңғыл, асқан білімдар ақсақал Ілияс Әбдуов еді. Кейіннен 
Ьіекеңнің баласы Мүхамметқали (қазір филология ғылывдары- 
нын кандвдаты, доцент) Жақсы Жөкең жайлы біраз дерекгерді 
республикалық баспасөз бегінде жариялады. Менің айтпағым: сонда 
көздеріне жас алып, әлгі газетті ең бір қимасындай аялап, 
тебфенген қариялар еді, өшкені жанып, өлгені тірілгендей болған 
көне көз ақсақалдар еді. Сөйлесе келе, сол исілердің ішінде Ал- 
дақаев Шөкөрім мен оның туысқаны Оспанов Сыздық қария- 
лардан (екеуі де Ақтоғайда түрған) сол кезге дейін ешкімге ай- 
тъимаған бір әңгіменіы жазып адцым. Атағы алты алашқа жайы- 
лған Әлихан Бөкейханов бірде Жақсы Жаксн жайлы ел аузын- 
дагы әңгімелерге ықылас біщцріп, ол туралы сүрастырады, недәуір 
дерекгер жшайды. Сонсоң әбден біліп, ой елегінен өткізген сөт- 
те былай деп толғаныпты: “Өмірің мың кісілік қайран Жөкем, 
бір кісінің өлімімең өліпсің-ау! ”.

Әлекеңнің тамсана, табынғандай тебіренуі, жоғарыда айтқа- 
ныішздай, бір өзі үлттық болмысты ғана көрсетіп қоймай, жал- 
пы адамзаттьщ қүндылықтар қатарынан ойып түрып, орын ала- 
тын қазақтың өзіндік руханиет келбетіне қызыққандықтан деп 
қабьщцағанымыз абзал.

Абыз Әнет бабадан Қаз дауысты Қазыбек, Қазекеңнен Ша- 
бадгай би, Шабекеңнен Жанқүтты бабамыз бата алған. Жақсы 
Жөкең Абайға бата берген. Абай қазақтың үлттық топырағының 
Күнарын барша өлемге тшштгы.

Жеттгісінші жьшдардың аяқ кезінде аспирантгық ізденіс жүмы- 
сгарымен жүргенімде, белгілі ғалым Бейеембай Кенжебаевпен 
әңгімелескен едім. Әңгіме барысында Арка оңірінен шығып, иісі 
Қазаққа малім бшған би, атақты шешен Жанқүтты жайында сәз
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козғалды. Өзімше білгішсініп, Жәкең бабамыздың бойындағы 
үлттық намыс үғымының аса биік деңгейде болғандығын, сои- 
дықтан да ел үната бермейтін, әсіресе, патшаның отарлау саяса- 
тын мықтап қолдаған төре түқымдарын жақтырмаған халықтыі; 
пиғылын жүзеге асырьш, Қарқаралы округіне қазақтан шыққан 
Қүнанбайдай адамның аға сүлтан болып отыруын қамтамась;: 
еткенін айттым. Сондай-ақ Қүнекең мен Жәкеңнің арасындағіа 
аса тығыз байланысты, биік сыйластықты айттым. Өз замандас- 
тарынан мойыны озық туған Жанқүтгы би мен Қүнекең, Байсейіт 
пен Алшынбай төңірегінде сақталып, бізге жеткен әңгімелерді 
(“Кеншоқы” кеңшарындағы Қүнанбай қыстағының солай аталу 
себебі; Қүйекең мен Агппынбайдьщ Жанқүтты аулына соққанда 
Жәкеннін: “Қара қобыз сөйлейді таз тартқан соң,

Жалгыз жүлдыз жаркырайды ай батқан соң. 
Көңілдерің бүгінде жай тапқан екен 
Жігітін жігітекгің айдатқан соң” - деп бір шумақ өлең 

мен Базаралыларды айдатқан Қүнанбай қылығын бетіне басуы; 
т.б.) айта келіп, Қүнанбай ортасынан, сол түстағы қоғамдық- 
әлеуметтік оқиғалардан Жанқүтты биді бөліп алып қарауға бол- 
майтынын, ендеше, Әуезов романында бңдің бейнесі неге кескін- 
делмеген деген сүрақ қойдым. Сонда Бейсеқең: “Шьірашм, Абайцьі 
ақтау үшін Қүнанбайды қүрбандыққа шшіған Әуезовті емес, сол 
түстағы идеология саясатын айтқан жөн шығар. Мүханда ромаі 
эпопеяда пайдаланылған дүниеден, гіайдаланылмай қалған матс 
риалдар қаншама еді?” - деген-ді.

Жоңғар шапқыншылығы, Абылай дөуірі, бертіндегі Кенесарьі 
хан қозғалысы түсында небір шапқыншылықтың, алапат 
қантөгістің бар ауырпалығын ерекше көтерген жүрт — Арқа елі 
екені мәлім. Сондықтан да болса керек, тарихшы ғалым Е. Бек- 
махановтың өз монографиясында Жанкупъі би бастаған қалын 
елдін Кенесары көтерілісіне қатыстылығын сөз етуі, сондай-ақ ел 
арасындағы өңгімелер мен Мәшһүр Жүсіптің еңбектерінде дс 
кездесетін Мүса Шорманов, Ағыбай батыр, Ақмола округінің аға 
сүлтаны т.б. байланысты деректер Жәкең түлғасын ғана емес, үлт 
келбетін де, оның бай тарихын да дәлелдесе керек.

Қазақтың асқан дарынды, талантгы бола түра, коп реттерде 
еріншектік, жалқаулыққа бой алдыратыны, тым қамсыз болуы, 
арқасын кеңге салатын бейқамдығы, жел сөзге ергіштці бөрі-бәрі 
бар екені және ақиқат. Міне, қандай жағдай болса да мөселенін 
байыбына бару, мөн-жайды анықтап, парасат-пайыммен шешу
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Жвкен сияқты сұңғыла жандардың тарих алдындағы ұмытылмас
еңбегібалатын.

Табиғатынан бүла өскен еркін халықтың дүшпаны түгіл, до- 
сыяЫН Да бір ауыз артық-ауыс сөзін кешпейтіндігін, намысын 
сшкімге тагггатпайтыңдығын, сірө, осынау үлттың ғасырлар бойы 
қос материкті көкгей өтіп, көшпелі ғүмыр кешуімен, алғыр да 
би& дүниетанымының қалыптасуымен тығыз байланысты 
екоящиіқде жахса керек. Сондықтан да Жанқүтты би сонау ерте 
замандағы Керей, Жәнібск, Қасым, Хақназар, Тәусксл, Есім, әз 
Теуке, Абылай, Кенесары хандарды толгандырған ең маңызды да 
жауапты мөселе — ел бірлігін сақтаудың аса қажет екенін жан- 
тонімен, ерекше сүңғылалықпен сезіне білді.

Өздерінің тарихи отанынан түрлі қоғамдық-өлеуметтік қүбы- 
лыс-оқиғалардьщ салдарынан қол үзіп, Арқаға көшкен көптеген 
қаэақ руларын қолтығының астына алып, пана бола білді. Найза- 
рц н ш  үшы алтьш жауынгер жүрт Алшын мен Табындарға Әлте- 
ке-Сарым елінің иелігінен жер алып беруі — осы ойымыздың 
жарқьш дөлелі.

Сондықтан да болса керек, атақты Әбіш ақын Жанбай үлы- 
нынр Әуелі сыйынамын жаратканга,

Медет берсін қүдайым тіл мен жаққа.
Ел ауып, Қаратаудан келгенімде,
Қүт болып, Жекем мінген алтын таққа, - деп жырлауы 

кеа нөрсені аңғартса ксрск.
Сондай-ақ: Ала көжеге қаңсыған,

Қаратауда халық едім,
Қожа емес едім, сарт едім,
Квк есекті мінуші ем,
Масақ теріп жүруші ем,
Арқаға шытап нан жедім,
Нан жеген соң дәндедім, - деп жырлаған қазақ- 

тың фидосо'5» ақыны Шортанбай Қанайүлының пөниден бақиға 
көшерд»: Жэкеңмен ғарыздасуы, оған айрықша баға беруі сол 
түстағь: -т 'олмысын, кескін-келбеті мен барша жайын кеңінен
Мжяүм т - с  ксрек.

Жанғүтты бидің рухы алдында бас иіп, бүгінгі үрпақ атынан 
°өз қозійганда Уақыт пен Кеңістік аясындағы жалпы адамзаттық 
қүңцылыхтар мен ұлттық балмыстың кейбір сипатгарын ғана сөз 
иугетырысшқ.
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Жанқүтты заманындағы 
қоғамдық-әлеуметтік орта

Ж.О. АРТЬЩБАЕВ,
тарих гылымдарынық докторы, 

профессор.

Жақсы Жоксң өмір сүрген замандагы тарихи-адсуметтік жаг 
дайдың өзіне тән ерекшелікгері болды.

Нүра бойы, Есілге дейінгі жер, қазіргі Қарағанды облысы 
ның жер көлемі хандыққа түтас кірді. Бүл иелікгщ қүрамын 
Орта жүздің ірі-ірі 13 руы енді (қаракесек, төртуыл, бөсентиіл 
найман, т.б.). Бірақ, өр руцың өз би-батыры, төресі бар, Бөкейдп 
билігін шартты түрде ғана мойындады. Мөселен, хаңдықгың қүра 
мыңцага қуаңдық рулары Әбілмөмбет ханның, Сөмеке ханныі 
балаларын қолдаса, төртуыл одағының биі Торайгыр Уали балась 
Ғүбайдсшланы ханкотеремдеп Қытайдан елшілікшақьфып, орыс 
пен соғысып жүрді, ал онын бауыры Шоң орыстың да, төрени 
де керегі жоқ, қарамагымдағы елге өзім қожа, өзім би деге> 
принцигаі үстанды.

Міне, XIX ғ. басында Орта жүз жерінде қалыптасқан ахуа 
осындай еді. Біртіндеп бір жағы Ресейдің өсері, бір жағы тарим 
объективті себептсрге байланысты хандық биліктің қадірі қашгы 
әркім өз қамын ойлауға көпггі. Мемлекетсіздік, қоғамдық ісю 
жауапсыздық, үсақтық қазақ канына осылай сіңе бастады. Осындаі 
өтпелі кезенде елдің жан-жаганан қаумалап кеяіп ақылдасаты 
ны, етегінен үстайтыны өз орталарындагы билфі еді. Жақсы Жәкеі 
атанған Жанқүтты би де осындай заман тудырған, бес атаньи 
баласы ішінде ел билігін даналықпен жүргізген кемеңгері, қазаь 
қогамдық өмірінің ірі қайраткері болатын.

Уапи мен Бөкей хандар өлген соң Ресей Орта жүзді басқар\ 
туралы жаргыны дайьшдацы. Сібір Шыгыс пен Батысқа белініп 
Батыстыңқүрамында Омбы облысы қүі»ідды, Ортажүздің Қазаіъ 
осы Омбы облысына башнатьш бодды. 1822 жылы жарияланғаь 
“Сібір қазақгары (қыргыздары) туралы жарш ” 1824 жыддан бас- 
тап іске аса бастады. “Жаргының” негізгі идеялары М.М.Спе- 
ранскийдікі болғанымен, нақты дайындау кезіңде Батыс-Сібір гс
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іераЯ'Губернаторы П.М.Капцевич пен С.Б.Броневский (Омбы 
збдысьшың наналънигі) үлкен үлес қосты (52; V. 2-6, оп.1, д.225, 
(і. 3-15)-

“Сібір қазақтары бойынша жарғы” Орта жүз жерін бірнеше 
о к ^ г іе р ге  бөлетін болып шеиггі. Әр округте 15-20 болыс болмақ, 
әр  болыста 10-12 ауыл, өр ауылда 50-70 шаңырақ. Оіфуггің бас- 
шылығына сұлтандар өз іштерінен аға сүлтан сайлап, ал болыс- 
тарДИ — сүлтан, ауылдарды — би (старшьш) басқарсын деп үйға- 
рыяяй- “Жарғы” Сібір басшыларының Орта жүзді ондаган жыл- 
дар бойы бақылап, зерттеуінің арқасында дүниеге келді және 
қазақтың өз билігін бірқатар сақтағанымен түбі Ресейге нақты 
қосудың тура амалын жасады. Оның бір мысалы мынада — срте 
уақш та қазақ баласы билікті хан-сүлтанға беретін, бірақ қатаң 
бақылап отыратын, шектен шығармайтын. Енді келіп “Жарғы” 
сүлхан билігін қазақтын қолынан алып, өзіне берді. Осы себеп- 
тен И&репер мен қазақтьщ билері арасьшда үзақ жьхлдарға созыл- 
ған күрес басталды да кетті. Оның айқын көріністерін Қарқара- 
лы округінен де кореміз, мысалы, Қүсбек заманындаш күрес, 
Қүнанбайдын оның орнына келуі. "Жаргы* өз дегеніне жетті, 
сндікдзақ баласы төресіне сенбейтін, қсшдан кслсе билік бермсйтін 
бседы.

Ортажүзде қүрылған алғашқы екі оқруггің бірі — Қарқаралы 
округі еді (1824 жылы көктемде), екіншісі — Көкшетау округі. 
Орізажүздің басқа жерінде округ қүру үздік-создық 1844 жылға 
дейщ созылды. Қарқаралы мен Көкшетау екеуі де хан ордасы 
бодаан жер, жаңа биліктің жүйесін орнатуға икемді болды.

Ш 4 жылы ерте көкгемде Қарқаралы бағытында Семияр фор- 
постынан 300 адамдық отряд аттанды. Оның қүрамында князь 
Дадцанов, сотщпсгер Карбышев, Чирков, Кинжицев, Копейкин, 
дөряер Зильберштейн, топограф Кошелев, бірнеше тілмаш, 250 
орыс-казак әскері жөне қүрылғалы түрған Қарқаралы округінің 
болшпақ екі заседателі — Бубенов, Налабердин болды. Бүл отряд- 
ты ноаковник СБ.Броневскийдің өзі басқарды.

С®ір отрядыньщ тоқтағаны Түрсын (Жамантай) және Әбілғазы 
сүлжңдар ауылы, ең бірінші өтініш білдіріп шақырғаны Шет 
®ЧЙЙНиеіі бес ата баласына сүлтан болып жүрген Сүлтангазы.
Орпадгазыға қос атпен шақырушы жіберілсін, ол өзінің сүлтан- 

ЩКПлсн жөне билерімен аға сүлтанды жене болыс сүлтандарын 
сфиауга Қарқаралыға келсін” (52,63-6.). С.Б.Броневский еядің 
^ьиынпығын сақтайды, сайлауды үйымшыл өткізеді деп сенгені
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— Тұрсын Шыңгысүлы, Ағадай Маманұлы, Шама Абылайханү- 
лы, Әбілгазы Бөкейүлы сияқты беделді сүлтандар. Ягни, ол кс- 
зеқце Рссей өкімсті қара қазақгың өз ішінен шыққан беделді би- 
батырларын білмеген. С.Б. Броневский отряды округ ашылуг, 
керекті жабдықты түгел Қарқаралыға жеткізді, оган қоса қазак- 
тарга сыйға, немесе арзан бағаға сатылады деп алып катгсн көптс- 
ген өнеркөсіп заттары болды.

Қарқаралыда 8-сәуір күнгі сайлауда аға сұлтан болып Түрсьгн 
(Жамантай) Шыщысұлы сайлаңцы. Шыңгыс Бөкей ханның үлксп 
үлы, сонда Түрсын Бөкейдің немересі болған. Қазақ ішінен засе- 
датель болып Елдебай Ортауүлы, Жаманбай Нұралыұлы сайлан- 
ды. Осы үшеуі молданың қолынан қүранды сүйіп, Ресейге адал- 
дықтарын мөлімдеп, өз қызметтеріне кірісіп кетгі. Ал округгің 
ішінде болыстарды үйымдастыру 1824 жылы жаз бойы біртіңдел 
жүрді. Ага сүлтаңцық қүрылғанымен, оны ел лып етіл мойындай 
қойган жоқ, Қарқаралы басында орыстардың бекініс салуы (ок 
руг орталыш) көшпелі мал шаруашыл ыгының, түбінде қазақтың 
дербестігін ойлаған көп адамның жүрегіне үрей тудырды. Сәуірдс 
болган мәжіліске Сүлтанғазы Бөкеевтің, Шама Абылайхановгың, 
Ағадай, Көкедай Мамановгардың келмеуін осылайша түсіндіругс 
балады.

1824 жылғы жобалап жасалған есеп бойынша Кдрқаралы ок 
Р>тінде 20 мың шаңңрақ бар, адам саны — 60 мың, алгашқы 
санның шындыққа келіщарейтінш 1851 жылга санақтың (ясач- 
ная перепись) нөтижесінен көреміз:

Қарқаралы округіндегі болыс саны — 18, ауыл — 147, барлы- 
ғы — 18320 шаңырақ. Еркек саны — 39067, өйел еаны — 33839.

Бұл сыртқы округгер аталатын Омбы облысына кірген қазак 
елінің 1/10 бөлігі. Ол кезеңде Орта жүздің жерінде орысты жок 
деп те есептеуге болады: Қарқаралы округіңце — 1025, бекіністін 
өзінде — 316, сонда түгел саны — 1341 (1844 ж ).

Қаркаралы қазақтарының орысқа салық төлей бастаған уақыты
— 1832 жыл. Әуел баста 5 жыл жеңілдік болады деп, ол 8 жылға 
созылып кетгі. Оның үсгіне 30-шы жылдардың ортасында өуелі 
Саржан, кейін Кенесары бастаган дүрбелең Ресейге қазақтан жи- 
налатын алымды түтендеуге мүмкіндік берген жоқ. 1838 жылы 
қазанның 28-інде шыққан патша жарлығына байланысга Орта 
жүздің қазаганан салық жинау қайта қолға алынды: егер ақша- 
мен түлесе бір жылқының қүны — 35 руб., егіздің қүны — 20 
руб., қой — 2 руб. деп белгіленді. Әр қазақш ң от басы 100
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і П|Тря.ты біпеуін үкіметке тапсыруы керек болды [1-ж, оп.1, д.613, 
л. 75]-

Орта жуздің “Жарганы” мойындамаған әрекетгері, Кенеса- 
рдряд хан көтеріп (Үлытау маныңца) хандықты қайта жаңғырт- 
дду пйлары Ресей ұкіметін қатты ойландырып, өз позициясын 
д^цтгу үшін Орта жүз ішінен бекініс желісін салу туралы шешім- 
гевяьш кедді. Қарқаралы, Ақмола, Ақтау бекінісі, Үлытау пикеті
— цол заманның жемісі. Орыстар Ақтауды үлкен бекініс қыла- 
мда деп, басында тіпті шіркеу де сала бастаған 1837 жылы Ақтау 
ОйВЙісіне бір священник, 2 причетчик және 1 күзетші белгіленді. 
Көтеріліс кезінде Ақтауда госпиталь да салынды, 1 инвалидтік 
рсуга болды: 1 обер-офицер, 2 унтер-офицер, 38 солдаты бар. 
Әскердің көбі орыс-казактары еді [78, 176-6.].

Біржағы Ресейдің отарлау саясатьі: жердің тарылуы, жазалау- 
ШЫ отрядтардың, орыс-казакгардың қорлығы, алым-салық, 
екіншіден 1836 жылғы жүт: округге 25968 жылқы, 5890 сиыр, 
17217 қой өлді, осының бөрі Қарқаралы округіндегі қазақ рула- 
ры Кенесары бастаған теуелсіздік үшін күрес қатарына қосты. 
Шегке шыққан Ресей солдаттарын, чиновниктерін түтқындап, 
өлтіріп, қуып, алым-салықтан бас тартып, ереуілге шықты. 1839- 
1844 х х .  жасаған тізімде — Қояншы-Тағай, Жалықпас, Надан 
Тобықты, Алтай, Темеш, Төлеңгіт, Үйсін, Керей, Көрсөн-Кер- 
ней, Қара-Айтымбет, Дүйеенбай-Шекшек, Байбері, Әлтеке-Са- 
ргш сияқты Қарқаралы округінін рулары үкіметке қарсы қозға- 
льісқа белсене нмққан деп көрсетілген. Ақтау бекінісіне жасал ғ- 
ан шабуылшылардың ішінде Кәрсөн-Кернейлердің үлкен бөлігі 
болды. [1-ж, оп.1, д.1990, л.17.].

Кенесарыны хан көтерген қазақтың қалың ортасын- 
да Жанқүтты шешен жүрді. Осы оқиғаға байланысты Шортанбай 
аКЗИн айггы деген еяең жолдарын Комсл Жүністегінщ мақаласы- 
нш  алдық: Ортауда Кенесары хан көтерген,

Орта жүз соңына ерген тым ертеден.
Бесата баласынан Жанқүтгы бар,
Байсейіт, Дүйсенбай мен Елбай, Қара,
Бір қол боп көрінеді жеке дара [106].

Міне осындай ел кошіп, Есіл кері ағып жатқан заманда 
Каракееектіц ішіндегі бес ата балаларыньщ Жанқұггы бастап Сыр-

Қайта барған да кезі болды. Бірақ, бүл Абылай заманы емес 
ВДІ, Қоқан күшейген, Тешкенде күшбегі отыр, қазақты керек 
ҚШған ешкім де жоқ. Оңтүстікке барған төре-қарадан түрақтап
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қалгандары шамалы, қайта, малынан айрылып, адамын жоғал 
тып, көресіні көрді.

Қарқаралыда округ ашылып, қазақ дуан дейді, елде балыс 
құрындар дегенде үлкен рулардың бөр де оргаларындаЕЫ төрелеріц 
болыс сайлайды. Мысалы, қүжат қорында Сарым-Қаракесек ру- 
ының болысты қалай сайлағаны хөнінде акт бар “ 1824 жыл. 13 
шілде. Біз, төменде қол қойгандар, әр ауылдан хинала отырып 
бір ауыздан майор Сүлтанғазы Бөкейхановты қазаққа адал жөне 
Рсссйге берілген деп таныдық. Сол себептен оны Сарым-Қаракс- 
сек бсшысының басшысы қылып бір ауыздан сайладық. Мөр бол- 
мағандықтан бүл приговорға таңбамызды бастық.

Би Қағанбай Тоқабаев, Ботантай Шуашбаев, Баланбай Жама- 
баев және Әлтеке-Қаракесек болысының билері Есенаман Жеті 
баев, Қоғанбаев (52,119-6.).

XIX г. 40-шы жылдары жасаган Омбы облысына қараган сыр- 
тқы округгердің тізіміне Шет өңірін мекендеген рулар жөнінде 
мөлімет көбірек. Болыстықтар саны басты-басты рулар санымен 
дал келеді, ол алғашқы беттен Ресейдің қазақ руларын ысырып 
тасай алмағаньш, қазақ қоғамы рулық байланысқа негіздеягенін 
көрсегеді

Қарқаралы округінде ол юезде барлыга 19 болыс: Дүйсенбай- 
Шекшек, Қырғыз, Қара Айтымбет, Ёлтөбет, Қарауыл, Қояншы- 
Тагай, Көрсөн-Керней, Әлтеке-Сарым, Надан Тобықты, Талеңгіт, 
Керей, Тарақты, Көпгім, Жалықпас, Байбөрі, Айбике-Шаншар, 
Нүрбике-Шаншар, Қамбар, Тобықты. 19 болыс ел 314 ауылға 
бөлінген, өрине, ауыл дегеніміз — бір атаның баласы (бір стар- 
шын ел). Әкімшілік хаш нан  бір ауыл атанганымен көшіп-қона- 
тын жері, малы, т.б. бөлек.

Шет өңірін мекендеген рулар жоғарыдағы тізіммен шек- 
теліп қалмайды. Қояншы-Тагай, Көрсөн-Керней, Әлтеке-Сарыы 
бүл жерде өкімшілік бөлік, болыс атауы деп есептеу керек. Бүрын- 
нан түрғылықты елден басқа округ қүрылғаннан кейін Тобыл- 
Түмен, Қазан, Бүқара, Ташкенттен татар мен сарт молдалық жа- 
сап, күн көріс іздеп, соддатган қашып, саудамен келіп қазақ ішіне 
сінді. Кдеқаралы округінде Кдзаннан келген Хамит Яхьяев, Жүсіп 
Мусин, Ташкештік Абдолла Сарыманов, Баян Ералин, Бүқара- 
лық Мырзахабиб Ғазизов сияқты жүздеген мүсылмандар қячяу 
болыстарының қүрамына енген. 1840-шы ж. оларды “ясақ” 
теяетшу үшін қазақ қылып жазды, сол ссбептен көпшілігі қазақ- 
таныпкетті.
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5ДХ г- 40-70-ші жылдары Орта жүз қазағы үшін ауыр кезең, 
няаған жылғы көтеріліс, арпалыс еш нәтиже бермеді. Бір жағы 

эесей, бір жағы Қоқан, қазақ екі арасында қальш, қолындагы 
лалЫНан айырылды, кедейшілікке үрынды. Кенесары кәтерілісі 
кезіЯЯ6» °-І1Рт  орыстьщ жазалаушы әскері ел арасына шы- 
рып қояынатүскенді атып-асып, елді бьвдшрт тигевдей қылды. 
қ ?«утын рухы жасыды, қүддық қамытына үйрене бастады. Қазак 
м е м д а к е г г іг ін е н  айырылған соң ішкі тәртіп босады, бір-біріне 
камкорлыгы азайды, шоқынып ксткендер көбсйді, отырықшы, 
жатмоың саны архты, төрелер тыйым көрмеді. Осының бәрі келіп 
халықтың сағын сындырды.

\ 6не, осы шақта ел жүгі өз ішінен шыққан Жанқүтты сияқты 
билвріне түсті. Ол жалғыз емес еді, оның заманында ел деп жа- 
рғақ қүлагы жастыққа тимсген Қүнанбай, Мүса, Ыбырай сияқты 
не бір көсем, дүлдүлдер шықты. Олардың барлық жігері елді осы 
бір зобалаң шақтан аман алып қалу болды. Бірде Жанқүтты 
Түркістан жақта Қоңырат Имамберді датқамен (Сапақ баласы) 
үйсін Теле бишд билік айтып, торелік берген тобесівде (Күлтебе) 
мөжілістес болып отырьш, “Арқада кім бар” дегенде: “Тобықты 
Қүнанбай— шынның басынан шыққан кайнар бүлақ, Қыпшақ 
Ыбырай — қажымас қара болат, Мүса — қабыршағы жоқ, қолға 
түрмас жылмағай қара баяық, Шыңғыс төре — мүсылманға суык, 
орысқа жуық. Тобықты Қүнанбай, қыпшақ Ыбырай, төртуыл 
Муса — осы үшеуі қазақ маңдайына неғып сыйып жүргеніне 
айран-асырмын”, - десе керек.

Бүл аты аталған Орта жүздің кәсемдері үлкен қайрат-жігер, 
күш жүмсап, қазақты қүл қылып тентіретілжібермей, шоқын- 
ДЩЖай, мөңгүртгеңдірмей зар-заманнан алып шықты. Жанқүт- 
тыкақ кемсңгерлігі де замандастарының осы қасиеттерін баға- 
лаи, аз кезегінде ел шаруасына ат салысуында. Бүған бір мысал 
АЯнушкеничтің күнделігінде (1846 ж. күз айлары) кездеседі: 
“Тоқырау езенінің бойында Әлтеке-Сарымдар жайлаған қойнауға 
конуға түстік. Қойнау екі таудың арасында, таудың ең үлкенінің 
эты — Күшік. Ел билеуші Жанқүтты шағын деулетті, қарапайым 
гана қазақ.

••• Өзінің ақсақалдарын сртіп, таңертең бізге Жанқүтты келіп 
кетгі. Аға сүлтан Қүсбекті күтіп отырғандарын айтты. Виктор 
°ган арнап кигіз үй тігілді ме деп сүрап еді, бөрі де бастарын 
Үстяп абыржып қадцы. Тез арада кілем табу қиын болса, Викгор 
млемдерді біздің кигіз үйден ала түруға болатындығын айтты.
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Жанқұпы: “Басқа өюмдфдей емес, оньщ жаратылысы басқа. Әні 
Бөлекті көрмейсің бе, ол да Қара тоқтының өйеяі шыққан р\ 
дан”,- деп қойды. Бұл псомк әйелі еді, шамасы” (57, 238-239 
бб.).

Жанқұггы шешен бүл жерде Кдоқаралы қазақтарының адамі, 
мен малына санақ жүргізген палякгарға (Бөлек-Поляк) ерекц]( 
баға беріп, олардың адамгершілік қасиеттерін жоғары қойып отыр 
Санақ жүргізген В.Ивашкевич пен А.Янушкевичтің екеуі д( 
Польшаның тоуслсіадігі үшін күресіп, патша үкіметі Қазақстанг, 
жер аударған поляк зиялылары. Қүнанбай мен Жанқүтты алпыс 
тан асқан шақтарында Меккеге бірге бармақ болады. Бірақ бара; 
мезгілде Қүнанбай еяде дау-дамай көбейіп, шсшетін көп жүмыс 
тар болғандықтан: “Жәкем биыл Меккеге баруды тоқтата түрсын 
келер жылы барайық”,-деп хабар айтады. Бірақ Жанқүтты: “Мсн 
тоқтар едім, оған ажал кутіп түрмайды ғой”,- деп (ел ішівде 
Бөкес әулие атанған, Сарым-Қоңырбайдан тарайтын бір тақуа 
болжапты деген сөз бар) Меккеге жүріп кетіп, айтқаныңдай, со.і 
жақта о дүниелік болыпты. Қүнанбай келесі жылы Меккеге бар 
ғаңда, Жанқүттының басына дүга оқып: “Әй, Жақсы Жекем-ай 
тірлікте мен сені “Жақсы” деуші едім, мені сен “Жақсы” деуііі 
едаң, ашмің де менш қадрп бодды-ау, ссн болсаң Алланың қасиетг 
жерінде қалып барасьщ, мен болсам дүниенің қу боғына қайп 
кетіп бара жатырмын” ,- деп кезіне жас алган екен.

XIX ғ. шаруашылық тышрықтан, руханк күйзслістен, елді 
алып шығудың басты жолы іслөм діні деп түсінген Қүнанбақ 
Мүса мырзапар, Жанқүтгы шешен қазақ оргасында іргесін бекіт\ 
үшін күш салды. ХУІІІ-ХІХ ғг. басыңда қазақты мүсылман елі, 
тш табысудың бір жолы іслөм діні деп жоспарлаған Ресей үкімеп 
дінді қолдады, ал XIX ғ. ортасына қарай діннің отаршылдықка 
қарсы бағытгалып, үлт-азаггақ вдеяларына тамызық болып отыр- 
ғанын анықтаған соң қудалау басталды. Сол себепті мешіт салу. 
медрссе ашу, Меккеге бару үлкен қиыншылықтармен іске асушы 
еді. Кейін келе үкімет медресенің өзінде орые тілі оқытылуы 
керек деген ережелерді шығарды. Осыған қарамастан ел көсемдері 
өршелене іслем үшін күресе түсті. Тобықты Қүнанбай мырза, 
Көрсөн Копбай дінге салғырт қазақтарды қамшымен де сеждегс 
жыққан уақыты болган екен. Көпбай намаз уақытыңца сөждеге 
бас үрмаған кісіні, кім де болса, дүрелетіп тастайды екен, сонан 
сескенген жүрт Көпбай кеяе жатыр дегенде пщцің, шөптің үстінс 
қүлап, жерге бас үра берсе керек, “Көпбайдан қорқамыз деп
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1̂ °2*іқүтш ньщ  Шортанбай ақынмен достығына арқау болған 
-Щм-гг Жвкеғщін” ісләмге леген айрықшаіітипаты, оган үлкен 

қ^ц ід ы қ  мөн-мағына беруінің нөтижесі деп түсінеміз. Дерек- 
херфкарағанда Шортанбай 40-шы жыдцарға дейін Қүсбек сияқ- 
т а щ)елерге жуық болған сияқты. Орынбай ақьшмен айтысын-

да „Хан, қара шақырған соң келс қадпым,
Ақынды іздеп келген көре қалдым, - десе, Орынбай 

жауиіретінде:
Қожеке көп шайтанмен салыспаңыз,
Қараға төре түрып таныспаңыз.
Айтамьш жаным ашып ақ сүйекке,
Жасыққа бола атыңцы алыспаңыз,- деп жауап береді

(53,220-6.)
Қүсбектін аға сүлтан болатын уақыты XIX ғ. 50-ші жылдары- 

надсйін, одан кейін ел наразы болып Алшынбай, Жанқүттылар 
өзіра бәтуаласып округ билігін Бөкей түқымы төрелерден тартып 
алцп, алыс ағайын, елді әділ басқарады деп Қүнанбайға береді. 
Еййайден, Орынбайды ертіп жүрген Түрлыбек Көшенов Батыс 
СЩэ генерат-губернаторлығында қазақ үшін сөйлеген (кеңесші) 
ірі ла^азым иесі, сүйегі Керей. Оның орыс өскерімен бірге Сары- 
арі№а шыққан жылдары 1844-45 жж. болуы мүмкін. Орынбай- 
дьЩ сол көрсетілген межеде Қарқаралыда болғаны тағы анық. 
ОрЫНбай “жанын сатып мал тапқаны” болмаса, өз заманындағы 
іріщын. Шортанбайдын айтысты қойып ғүламалыққа бет бүру- 
ыш  Орынбаймен кездесуі себеп болуы мүмкін. Ат Шортанбай- 
Дьщ Щөжемен айтысы одан ертерек болған, екеуінің де тілі ащы, 
бір-бірінің хүбін аямай қазуы Шортанбайдын ол кезде жастау 
екенін көрсетеді (48, 288-6).

Әдебиет тану ғылымында Шортанбайды “зар-заман” ақыны 
Депбетатайды. Дуяат, Мүрат, Әбубөкір сияқты XIX ғ. ортасында 
^күйзелісін өлең тілімен жеткізген, болашаққатон пішкен ақын. 
ШошекбҢ Жанқүтты шешенмен дос болып, Орта жүздің ылғи 
сорпаға шығарымен табақтас болған, ірі ойлайтьш, ірі сойлейтін 
ақьш. Оның шығармашылығы қазақтың жазба өдебиетінің жаңа- 
ша Дүниетанььмының қалыптасуына елеулі әсер етті.

XIX ғ. ортасыңан бастап Сарыарқа жерінде бүрын-сонды бол- 
ірі өзгерістер баеталды. Таза көшпелілік түрмыс қазақ үшін

іідгг* щығатын болды-ау” деген сөз сол уақыттан қалыпты.
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тарихқа айналды. Ресей осыған дейін қазақ жерін тек әскери 
отарлауды ғана көздесе, енді өндірісін, ауьш шаруашылығыи, 
мәдениетін, оқу-білім ісін жеделдетуді қолға алды. Қазақстаннык 
оңтүстік үлкесін Ресей қарамағына қосу (XIX ғ. ортасы) қазақ 
жерін Ресейдің ішкі колониясына айналдырып, жаңағы айтылған 
хіроцсстерді дамытуға срскше мүмкіндік ашты. Ресейде 1861 жьц- 
дан (шаруаларды басыбайяылықтан босату) басталған реформалар 
Қазақстанды да қамтыды, соның бір көрінісі, ПІУәдиханов әзінің 
пікірін білдірген, сот ісінің реформасы. Капитализмнің даңғыл 
жолына түскен Ресей өнеркәсібі бүрынғы көсібі — делдалдық 
саудамен шектелмей, қазақ жерінің кен-байлығын игеруді, темір 
жол ашуды, ірі-үсақ кәсіпорын ашуды жоспарлады. Өзгерістсп 
оңайлықгіен жүрген жоқ, қазақтың өзі де көшпелі мал шаруашьі 
лығын тастап әндіріске, саудаға, егіншілікке, білімге ауьш 
көндікті. Оның үстіне Ресей жер реформасын дүрыс шешпей. 
әдейілеп, қазақ сахарасына қарашекпенді қаптатгы. Ғасырдың со- 
ңына қарай жүз мыңдаған орыс-хохол мүжығы қазақтың шүрай- 
лы жеріне ағылды.

Ескі заң “Жарғы” тәртібі бойынша жүргізілген соңғы санак- 
тардың бірінде (1863) Қаркаралы оқрүгіне қатысты статистика 
лық мәліметгер мынадай: округге 17 болыс, 161 ауыл, 18396 ша- 
ңырақ, 31396 еркек, 26841 әйел, осы елдің қарамағындағы мал 
дың саны: жылқы - 217651, сиыр - 75912, миллионнан астам қой. 
мыңдаған түйе, т.б. Енді орта есеппен қарасақ ер от басынажыл - 
қының өзі орта есеппен 12 бастан келеді екен, басқа малды, кәсіпті 
алмазганда. Олай болса, бүл мәліметтер қазақ шаруашылығынын
XX ғ. бірінші жартысыңдаш дағдарыстан тым күйзелмей шық 
қанын куөлендіреді (І-з, оп.1, д.58, л.50-53).

“Жақсы Жәкең”заманы өтті, болашақтың күре жолы жаңа 
күндылықтарды үсынды. Қазақтың руға бағынған, би-батыры- 
ның соңынан жүрген уақыты өтгі. Қүнанбай, Мүса, Жанқүтты 
лар кәшпелілердің көсемдік институгының соңғы түяқтары еді 
Халық дағдарған уақытга олар табиғат берген, тербиеден сіңгев 
дара қасиеттерінің арқасында елді сақтады.
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Баба туралы толганыс
3. РАХИМОВ, 

техника гылымдарының кандидаты,
доцент.

д  уптйкпік өнер жайында әрі терең, әрі жан-жақты ғылыми 
эерггеу жаеап, сындарлы еңбекжазған кернекті ғалым С.Неги- 
мов былай дсйді: “Шешен сөйлеудің табигатын тексергенде ең 
негізгі, ең басты мөселе — сол шешен адамньщ жаратылысы, та- 
биіи психофизиологаялық қасиетгері, ерекшеліктері, жүйке тал- 
шыкгарының жүйесі, өсіресе, м ж а апуан түрлі, сан қилы хабар- 
лар жеткізетін жүйке талшықтарының сезімшіл, қараушы, 
тітірйендіруші қасиеттері, керу, еезу, есту қабілеттері, образдар 
ассоцияциясын тудыру сияқты дүние осерлерін қабылдау — ше- 
шенболмысының өзгешеліктерін анықтайтын керсеткіштер”.

шешсндік сездері бата-тіяектен бастап, кейінгі үрпаққа 
арішзган онсгелі осист сөздсрді, омірде кездесетін жер дауы, жесір 
даз»і* ердің қүны секілді дау-талап мөседіееіне байланысты туған 
херЫкеліс сөздерді қамшды. Шешендік. шздерді халық өмірівдегі, 
ел ішіндегі алуак түрлі оқиғалардын нөтижесінде т\тан келелі 
ойдың қорытындысы, тоқсан ауыз сездің тобықтай түйіні мен 
түйірдені деуге болады. Малшылықтан асар кесібіжоқ, елеңнен 
асар енері кем кешпслі елде жас еспірім жастардың аэдындағы 
биій — ақындық пен шешендік, аса батырлық пен билік болды. 
Осыдан қалыптаса ксліп, уақыт елегінен егкен шешендік сездср 
омфден кең орьш тепті.

Шешендер-шешен билер ауызекі еөлемдескенде, сыртган ха- 
барвяеқанда шешендік-тапқырлық сездерді, тақпақ-термелерді 
мсшынан пайдаланғандығы байқалады. Түрмыс-салт жырларын- 
Да, батырлық жөне ғашықтық дастандарда шешендік еәлемнің 
неше алуан түрлерін кездестіруге болады. “Қамбар батыр” жы- 
РЬЩДағы Келмембегтің Әзімбайға, Жодігсрдің Қамбарта, Қамбар- 
ДЬЩ К^раманга түспалдап айтатын сездері оған мысал бола ала- 
ДЫ. Щешендік сездердің алуан түрлі үлгілері сақталған.

"Қ айш  -қазаға байланысты туған естірту, кеңіл айту сияқты 
шещендік сөздердің нүсқалары кеп. Ондай сездерді тоқтау,
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шешендік жоқтау деп айтуға болады. Шешендік тоқтау кө 
уярялы; беті ахарлы жянпяряы жадырату үшін айтылады. Та 
айтылған көңіл айту “Жетім тоқгы тасбауыр, түңілер де отьищ) 
дегендей, қайгылы жанды қайырымсыз қазадан сергітуді, “Ту 
маққа алмек кеэек” екенін ескерггеді. “Арғымаққа тайгөлеу”, “Ор 
тгкгнда бар оңалар” деп, “Өлімге өкінгенше, тірінің қамын тіле 
дейді. Ақ қоян қашты беркіне,

Қоймайды бүркіт еркіне.
Олмесжанбалмайды,
Өгкелсіз су болмайды.
Қанаты бүтін сүңқар хоқ.
Түяғы бүтін түлпар жоқ.
Дүниеде не күшті?
Алланың өмірі күпггі,
Ақ сүңқар түтырдан үпггы,- дейгін сөздер — балас 

өліп, жер таянып қалган ата-анаға ежелден айтылып келе жатқ̂  
көңіл айту үлгісі. Жақсы сөз жаралы ананың көңілі шираты 
көзінің жасын тыяды. Жақсылыққа тасымай, жамандыққа жас' 
май төзімді болуды уагыздайды.

“Жақсы лепес — жарым ырыс” деп тілектестік сөзді жогар 
бағалағаң халықгың бата-тілегін бейнеяейгш шешендік сөздсрг' 
неше түрлі нүсқаулары бар. Қазақ халқы “Ас — адамның арқауы 
“Астан ешкім үлкен емес” деп заттық игкіктің адам өмірінд* 
'іілск, игі ниеттерін білдіретін, ягни бата беретін болган.

Түнде жортқан үрыдан сақта,
Жазалдағы бөріден сақга.
Жаз жайлауды жаусыз ет,
Қыс қыстауды қарсыз ет.
Үл мен қызды мүңсыз ет,
Шыққаныньщ есесін бер,
Кіргенінің берекесін бер,- дейтін сөзден, біріншіде 

басына бақыт тілесе, екіншіден, бақыт иесі болады деген хал 
санасының сол кезгі балаң дорежесін корсетеда. Қазақ басқа 
лықтар сияқты өзіл-сықақты, ойын-сауықты ежелден жақ 
көрегін жарқын жанды, жайдары мінезді халық “Әзілің жа 
атаңмен ойна” деп, ейел мен еркек, жас пен көрі, қара мен 
қалжындаса береггін балган. Бүқаралық сын, жүртшылық 
еткір де әссрлі қүралы болып табылатын осындай шешендак 
ртлгяіг сөздердің де алуан түрлері сақгалған.

“Жақсы өзіл — жан азығы” дегендей, әзіл-қалжың таныс
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білісудін, сынасудың таптырылмайтьш төсілі болған. Бірақ “Әзіл 
^үбі — деіи1 халық. Әзіл-қалжың қыз бен жігітгің, замандас 
^стардың сынасу, сырласу төсілі болумен бірге кейде көңілде 
жүрген күпті-күдікгі сөздерді айтып, біреуді-біреу көп алдында 
кекетіл-мүкатып қалудың да қүралы болған. Мысалы, бір жолы 
күн сүрай келген Байүлының адащарын менсінбей, Әлімнің тө- 
каппар биі Ақсуат: “Атымды сүрасаң — Ақсуат, елімді сүрасаң — 
Әлім Әлімнің ортасына қаққан қазығымын, айналамнан ел 
Кетпейді, алдыма кеямей дау бітбейді,”- деп мақтаныпты. Сонда 
Байүлының жоғын жоқтай келген бала Сырым: “Би, суатпын 
деп мактанбаңыз, су жаманы — суат, басынан соқпақ кетпейді, 
қазыкпьш деп мақтанбаңыз, басынан то^пақ кетгіейді” - депті.

Отбасы, достық тураіы да шешЬТЩксщ^ЕртйоЗГХшгық оған 
да үлкен мен берген.

V Әйеліңмен дос бол,
Үйіңе береке кіреді.
Азаматпен дос бол,
Қадіріңці біледі.
Білімдімен дос бол,
Сасқанда ақыл береді.
Әйеяді теппе аяқпен,
Баланы үрма таяқпен,
Әйелді тепсең — сағы сынар,
Баланы үрсаң — бағы сынар,
Қатын ашынса — қатгы айгар,
Бала ашуланса — бетің қайтар, - деп отырады екен 

копті көрген көне көз қартгар. Көп адамда кездесетін бір кемшілік
— малға, басқа мастану. Тасыған тегіледі, мактанган шашылады: 

Малым бар деп мақганба, "
Боран соқса қайгесің?
Басым бар деп мақтанба,
Ажал соқса қайтесің?
Тілім бар деп мақтанба,
Тіл байланса қайтесің?
Бағым бар деп мақтанба.
Сорта айналса қайтесің?
Ақылдан артық хандық жоқ,
Жомартган артық нарлық жоқ,- деп тежірибелі 

^РИялар жастарға ескерту жасайды. Адам өзінің өмірінде кобіне 
'лет-қасиеттеріне қарай, кейде сөтті жағдайға байланысты та-
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сып-тартыльш түрады, бірде ойда, бірде қырда көрінеді. Сошц 
кезеңдердс әз елін білмеген адамдар өзін-өзі билей алмай, сабыр 
салмашнан, тең басу қабілетінен айырылып қалады.

Ақ бөкенім, кәп жортпа,
Алдында қазулы ор бар.
Көктүйгыным, көп шүйгіме,
Алдында қүрулы тор бар.
Адамым көп деп топтанба,
Малым көп деп мақганба,
Білгішсініп сүқтанба,
Бөрімізден де зор бар,- деген озінің нақыл сөзінд 

халық адамды осындай астамшылдыктан сақгаңцырады.
Адам мінезінде кездесетін бір мін — кекшілдік. “Үрыспайтьк 

ене, керіспейтін келін боямайды”, біргетүрған адамдар арасынд 
кейіс-керіс болмай түрмайды. Бірақ, бггіспейтін дүшпандық, тап 
тық қайшылық болмаса, күнделікті түрмыста дос-жар, ағайын 
туыс адамдар үсақ-түйек көңіл кірбендерін кек түтпау керск 
кең, кешірімді болган игі “Ас тасыса, қатығы тогіледі, ашу тасы 
са, ақылы төгіледі”, “Ашу үсгщце досынды тілдеп, жақынықіц 
жаралаудан сақ бол” - дейді мақал. “Қайтып кірер есігінді қатті 
жапнағайсың, Қайтьш көрер досыңа қайырылмастай сөз айтпа 
ғайсың”- дейтін сөз де соны аңғартады. Адам ісімен ғана емес 
мінез-қүлқымен, басқа адамдармен сыпайы қарым-қатынас жа 
сай білуімен де багаланады. Нақыл создср, есіресе үй ішінде 
көпшілік арасында өзінді өдепті үстай білуге, ойлап сөйлесуі 
үлкен мен берген. “Алған жарың жақсы болса, ат үстінен дүбі; 
ет, алған жарың жаман бояса, үйге кіріп сыбыр ет” - деп я 
адамның ерекшелігімен есептесе білу қажетгігін ескертеді.

Жақсының бір белгісі — ел-жүртын қадірлей білу. Бірақ ха 
лықтың қадір-қасиетін, онымен бірге жасап, бірге қайнасаң ғав 
түсінесің. Міне, сондай соңына үлагатты сөз қалдырған е 
қүрметіне бөленіп Жақсы Жөкең атанған бабамыз — Жанқүтті 
Ботантайүлы. Сол замандагы едцің игі жақсылары Жонемні 
теңірегінде топтасқан еді. Алысты-жақынды коптің қамын ойла 
ған азаматтар Би атамды ақылшы, дана түтқан. Белгілі ақыі 
Шортанбай да Жонеммсн дос-жгф, ниетгес болыпты. Ол осы Жа 
нқүтты аулында, қазіргі Ақсу-Аюлы ауылында қайтыс болғаг 
Дүниеден өтер алдында Жанқүтгымен, ел-жүртымен қоштасыя 

Жаралған Жәксм едің асыл азат қып,
Өзгеден бір кісі едің ақылы артық.
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Ашіадан ажал жақын кеяді білем,
Кетейін енді сізге ғарыздасып, - дейді. 

уыраудосы әрі құрдасы Жанқүттының үйінде келер заман- 
ныя еипатын айтып отырып, жан тапсырады. Дүниеден кетер 
іітлтВГР/181 Жанкүтгыға; “Басыма мазар салдырма, көпір сүйегімнің 
қайдажатқанын білмесін, таң ала кеуім ата басыма кел, рухымды 
экеЯП бара жатқанын көресің” - депті. Осы жерде айта кететін 
бір цөселе, Шортанбай жыраудың басына алғаш рет тас белгі 
қоків себепкср болған, Жәкем ұрпақтарының бірі, қазіргі ауыл- 
дыңййтулы азаматы — Тілеуқабыл Есенбекүлы.

іффакиік жылы Сарым, Керней еліне ауыр тиіп, малы қыры- 
ттия^авигі босап қальшты. Оеыны пайдаланған Тобықтыньщ Да- 
дан деасы арага аға сүлтан Құнанбайды салып, жер алып қалмақ- 
шы болады. Қарқаралыдағы бір отырыста Құнанбай: “Көкше 
Тобвктынын жері жақсы. Семсй Тобықтысыньщ да жері жаксы. 
ШвйТобықтысьшың жерін жақсартпай болмас”, - депті. Жанқұ- 
тты бүл хабарды Бөйсейітке айтады. Сонда Бөшекең:

- Мал басқа бітеді, қына тасқа бітеді. Сарым мен Ксрнейдін 
қатыны қысыр деп кім айтады. Үш Тобықты келсе де жер жоқ,- 
депгі.

Бүл өңгіме Қүнанбайдың қүлагана тиеді. Соңда аға сүлтан:
-  Тілінің қыршаңқылығын қарашы, бүл айыр тілді алдагы 

уакыгга сскермей болмас... - деген екен.
Тышқан жылы жанына Жанқұтгыны алган ага сүлтан “сиез” 

ашпақ болып қазіргі Толағай жерінің Есберғен еепесіне он екі 
қанюүйтіктіршті. Бұган дейін Қүнанбай мен Бөйсейіт бір-бірімен 
кездсспеғен екен. Жанқұтгыдан Қүнанбайдың Сарым-Керней 
еліцвн жер алып қалу жөніндегі пиғылын білгеннен соң Бәшекең 
жожа жинал ыпты.

Ордаға келісімен слеусіз кіріп сөлем береді. Солсмшінін киіміне 
Қарап, төрде қүс төсекте түйе-жастықты жастанып жатқан аға 
сүятан таяшның үшін үсыньпггы. Сонда Бөшекең Кұнанбайдың 
таяньщ қаш п жіберіп:

Әй, Жанқұтты! Ақырзаман болғанда жерден жалғыз көзді 
тажаи ишғады деуші еді, мынауың сол емес пе?! Қой, ол болса 

бір дайындық жасайық,- деп кірген бойы, түрулі есіктен 
КеРІ ШЫғып кетіпті. Сонда Қүнанбай:

-Жвке, мені Қарқаралы, Семевде ешкім бстіме қарап соқыр 
Дсмеуші еді. Соны айггқан әлгі шоқалайың тегін болмады-ау! -
деші
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- Бәйсейітіңіз сол, қолындаіы асасына қарап жүздемедіңіз бе?
- депті Жөкең. Аға сүлтан:

- Алшекем де айта береді екен юй, әлтіні бүталақ бөдене дсц 
отырушы еді, мынауың айбат шеккен арыстан ғой. Болмас.... 
дегаі. Содан “сиез” өткізбскші больга келген аға сүлтан ордасыц 
жықтырып, кстерінде:

- Жәке, жердің үстімен келіп, астымен кетіп бара жатқандаіі 
болып бара жатырмын-ау,- десе, Жақсы Жанқүтгы:

- Қүнеке, қапа болма! Осы жерді алмасаң да алгандай балыц 
бара жатырсың. Алғаның сол емес пе — осы жерде атың қалады, - 
дейді. Айтса айтқандай, Жөкеңнің аузы дуалы ғой, кейін елгі жер 
аға сүлтанның атымен “Қүнанбай еспесі” деп аталып кетіпті.

Жақсы Жөкең Мекке-Мөдинеге барып, аз күн ауырып, сод 
жерде қайтыс болған. Табыш Әлбақи-Жанфаниядан /қүрметті 
адамдарды жерлейтін жай/ орын алышы, ал Жүніс қожа киімін 
алып елге оралыпты. Жақсы Жанқүттының қазасын елге естірту 
де оңай болмаған.

Дуалы ауыз Дүйсенбай бңцің өзі әрі налып, әрі абыржып: 
Қас жақсының басынан заман өтті,
Кім қалды кешегіден керген көпті.
Алланьщ жазуына шегің бар ма,
Жанқүтты Мекке барып қүлай кетгі,- деп отырьт қалып- 

ты. Атақты Қүлтума ақын мен Керсөн Исабек ақынның айтьі- 
сында Исабек:

Өзінің терең ойлы білімімен,
Біз түгіл, бар қазаққа болған мақтан.
Ғүмырын сарп қыльш, жодца жүріп,
Ер Жекем Мекке барып Иман тапқан,- деп жырлайды.

Көрі қүлақ қариялар Жақсы Жанқүтты өзінің әділетгі ісімен 
де, имандылық ізгілік мінез-қүлқымен де, шешендігімсн де ха- 
лыққа үліі бодып, иманды болып өткен адам деседі.

1930 жылдың сойқанды кезеңі Жақсы Жөкеңнің үрпақтарына 
да оңай тимсген, қатш  қуғынға түсіп, алды атыла бастаған сон, 
Жәкеңнің үрпага Қарғажан 1929 жылы-ақ елден қоныс аударғ- 
ан. Қарғажан Жекеңнің табағын бір түңце Кепжан Бөйменүльша 
“ие боларсыз” деп тастап кстіпті. Ж анқүтаі бабамыздың аты XX 
ғасырдың сойқанды белсенділерінің үр да жық ісімен аталмай 
кслген, алайда Жақсы Жөкеңнің адами келбеті, имаңцылық істері 
халық жүрегінде сақталған, халық арасында аңыз болып айты- 
лып келген шешендік сездері, қоғамдық-елеумеггтік ой-пікірлер'
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адамгершілік-ізгшік і^ері ТӘуелсіз елінің ұрпақтарынын жаңа
үшншгі мынжьілдықка жебеп-жетелеп, дем берушісі.

уаи уүпы шешсннің қазақтың түңғыш ғалымы Шоқанга айт- 
қдд. Адамның басшысы — ақыл,

Жетекшісі — талап,
Шолганпшсы — ой,
Жолдасы — кәсіп,
Қорғаны — сабыр,
Қоргаушысы — мінез,- деген ғибратты сөздері 

қазақгын төуелсіз ақпарат қүралдары, радио арқылы жиі беріліп 
түрады.

Ж ақсы  Жәкемнің өз үрпағы, Шет ауданында ортүрлі қызмет- 
терде еңбек еткен, елге сыйлы, халқына қадірменді марқүм 
Кәдірбек Халилаүлы бабасының армандап, көзімен көре алмай 
кетквн, тэуелсіз Қазақстанның бүгінгі жетістігін ақындық ша- 
бытяен былай деп термелейді:

Көтерілді казақтың 
Көгідцір кок байрагы.
Таңцанды влем таңырқап,
Қазақ деген қайдағы,
Арманы болған Алаштьщ 
Орындалды ойдағы.

Сахара — сайран даласы,
Абайды туған данасы.
Азаттық алған бүіінде 
Біз қазақтың бшіасы.

Егеменді еліміз,
Байлыққа толы жеріміз.
Әлемге үран тастадык,
Қол үшын бізге бсріңіз...

Жазылды еядің үраны,
Бір сөзде қазақ түрады.
Бірігіп отау қүруға,
Шетелден көмек сүрады.

Алпауытгары әлемнің,
Ынтасы бізге түсіп түр.
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Бірлесіп жұмыс істеуге,
Ат басык бізге бұрып тұр.

Атамыз шықты жарыққа,
Кездескенмен нарыққа.
Өгаелі кезең бү да өтер,
Тарықпа халқым, тарықпа.

Ат сабылтқан қазақпыз 
Азатшқтың жолында.
Ел байлығы кетпесін 
Озбырлықгың қодында.

Талай жылдар отырдың 
Октемдіктің торында.
Еңсенді көтер, еркінде 
Тізгінің ез қолыңда.

Осы шараға арнап өз ұнін қосқандай, Кәдем де “Бабалар ру 
хын еске алу” (бұл өлең кітаптың бесінші тарауында жеке беріш 
отыр) деген үзақ толғауын арнаты .
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Жанқүтты би тағлымы

М /. ӘБДУОВ, 
филалогия гшымдарының кандидаты,

доцент.

Щзвқтың шешендік өнерінщ кемелденш қалыіггасуына, ауыз 
едаб N вгінін бетке үстар белді саласына айналуына, оның мазмүн- 
ттыг гақырыгпык, көркемдік жаганан молығуына ерекше еңбек 
сшіғчтн қайраткерлер баршьілық. Олардың әрқайсысы өз зама- 
стдиыят дара түлғасы, көрнекті көсемі. Өзіндік үнмен, өрнекгі де 
өтк ір тілмен жарқырап шышп көпке танылған, қысылған түста 
сөэ тнхқан, қиналған жерде жол тапқан. Екінің бірінің қолынан 
ігмиі бермейтін іс тындырып, ой-орісі жетпейтін терең мағыналы 
накыщар туғызған. Олардың есімін ел жадында үстап, өңгімесін 
ествлік етіп айтып, кейінгі үрпаққа жеткізіп отырған.

Қазақ халқын өнерғе бай халық десек, өнердің салалары да 
көп. Әр саланың өзіне тән озық немесе орта қолды өкілдері бола- 
ды. Мәселен, Тәттімбет те, Әбікен де күйші, Біржан да, Қалқа да 
өнш, Абай да, Арыстанбай да ақын, Қазыбек те, Қосыбай да 
шсшиі. Бірақ, дәрежесі бір деңгейде емес. Әрқайсысының түлға- 
сыкалайықты орынды тагайыңдайтын халық. Бізде “Жақсыдан 
сөэ кадцы” деген тамаша даналық нақыл бар. Әрине, жақсыны 
да, оааді де өр түрлі мағынада түсінуте болады. Бірақ, бүл жердегі 
6ІЗД& айтайық деп отырған мөселеміз — “сөз қалады” деген тіркес 
туращңда. “Соз” дегеніміз философиялык, талім-тәрбиелік мені 
бар туынды. Ал, “қалады” дегеніміз не? Осы сөздің астарында 
ТЧЖЧ мағына жатқан сияқты. “Қалады” деген кейінгі үрпаққа 
тапсырылган өсиет. Біреуден байлық, келесі біреуден мүлікт.б.

мүмкін. Бірақ, бүларды хшіық қалды деп айтпайды. Себебі 
°лар өсиет емес. Олай болса “сөз қалады” деген тіркестің түсінігі, 
Тфшілігшде түлға болған азаматшң озі өмірден кетсе де ел ішінде 
хае таяапкерлерге өнеге боларлық тағлымы қалды деген үғымды 
б̂ РСДІ екен. Ал, тағылым тозбайды. Ол кеінеге де қажет болды, 
бҮгіаде керек, ертеңге де үшан-теңіз пайдасын тигізері созсіз. 
Мәсвлен, халықтың “Білегі жуан бірді жығады, білімі көп мың-
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ды жығады” деген мақалын белгіяі бір дәуірге ғана қажетгі лег, 
айта аламыз ба? Болмаса, Абайдың:

Осек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ —
Бес дұшпаның, білсеңіз,- деген өлең жолдарыц 

Абай заманына ғана қатысты деп пайымдауға бола ма? Әрине, 
жоқ. Ендеше, алыптарымыздың бірі Бұқар жыраудың:

Дүниеде не өлмсйді?
Яйқсының аты олмсйді,
Ғалымның хаты өлмейді,- деп толғауы сондық. 

тан болар. Ажалмен арпалысқан Әеет ақынньщ соңғы сөзінде: 
Артыма сөз қалдырмай ала кетгім,
Айғайға қайран даусым ерінбеген.
Абайдай арт жағына сөз қалдырып,
Жақсы еді-ау, өттеген-ай, олу деген,- деп айтқан олсц 

жолдарынан жоғарыдағы келтірілген гакірдің қүптамасын кереміз 
Міне, осындай толім алатын тағлымы мол халқымыздың ұлы 

перзентгершің бірі — Жанқүтгы Ботантайүлы.
Қазақ халқы үлының үлылығын түсіне де, таныта да білетін 

халық. Айтулы азаматгарын даралап көрссту үшін, олардың зама- 
нындағы түлғасы мен түғырын айқындап, келер үрпақ білід 
түсініп жүрсін деген мақсатпен есімдерінің озін ерекше ілтипатпш 
айтқан, алдына айқындауыш мүше қосып отырған. Мөселсн, үні 
мен шешендігі үйлесім тапқан Қазыбекті — Қаз дауысты Қазы- 
бек деп, жауынан жеңіліп көрмеген, айбаты арыстандай Агыбай 
ды — Ақжолтай Ағыбай батыр деп т.б. атағандығын білеміз. Е: 
ішінен шыққан елеулілеріміз баршылық. Бірақ, барлығына бірдеі 
мүндай айрықша қүрмет көрсетіле бермеген. Көсемнің де кесемі 
шешеннің де шешені болады. Биіктер көп, іныңдар санаулы.

Міне, осындай өз заманының дара түлғалы азамаш — Жанқү 
тты Ботантайұлын халық қадірлеп Жақсы Жанқүтты атап кет 
кен. Күні бүгінге дейін біз Жанқүттыны шешен немесе би дегсі 
түрғыда ғана қарастырып келдік. Бірақ, мәселенің түпкі төркін 
бүдан әлдеқайда өріде жатқан сияқты. Кез-келген жағдайдың ба 
ғасын білетін де, беретін де халық. Жеке адам баға бермейді 
үсыныс жасайды. Оны кошділік қабылдаса орынды, қабылдама 
са орынсыз болғаны. “Халық айтса қалт айтпайды” дегеі 
нақыл бар. Яғни, сөздің соңғы түйіні — елдің пікірі. Бі 
соған жүгінуіміз ксрек. Жанқүттыға Жақсы атауын берген ха 
лық. Олай болса Жәкең туралы жазғанда алдымен Жақсы тұрғы
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_л Д  щуі^яіміз жөн- Енді “жақсы” сөзінің мөн-мағынасына ой 
^зрейік. Қаистті “жеті” санына негіздслгсн “жақсының” 

^ ^ п а м ж о л ы  бар деп шамалауға болады. Солардьщ алғашқы-
-  Ізгілік, мейірімділік, қайырымдььлық төрізді тағы
баскр адамгершіліктің барльіқ қащдшіары осы төңірекке топ- 

Келесі тармага — кемещердік. Тереннен ойлау, болашақ- 
ты бсапЖ̂У. еындарлы пікір айтып, түжырымдар жасау осыған 
т-зттуң Тағы бір тармағы — білімділік. Тарихи шежіресі мол, 
оқыгаи ы да, тоқыганы да көп, өмір тәжірибесі толымды, ісі орын- 
ды оеэі қонымды болуы осының айғағы. Ендігі бір көрінісі — 
К0ОДФІ& Көсемдікті даналықтың адам бойындаш ксскінделуі дсп 
бір овзбен пайымдауға да болады. Келссі тарау — шешендік. Бүл 
дарыңдаілықтын арқасыңда сөз өнерінің алемін тояық игеру. Енді 
біре&і — бнлік. Ол халыкты ақылмен басқару деғен сөз. Соңғысы
— ?стгО№*к. Бұл үлгі көрсету, өсиет айту, өнеге болу, тәлім- 
төрбме беру. Ал осы айтылған жолдардың басын тоғыстырып, 
тоқайластыратын қазық — әділдік. Міне, ел қүрметіне бөленген 
Жақш ЯЬкеннін тарихшы түлғасы осыңцай қасиетгерімен көрінуі 
кере*. Вё# н  айтайық деп отырғанымыз — Жанқүтты Ботантай- 
үлыныңүстаздық тағлымы. Тағлымның да тармағы көп. Соның 
бірі— қазақ дәстүрінде әбден қалылтасып, орныққан үлкеннің 
кішіге бата беруі. Бүл сата жайында айтылған азды-көпті пікірлер 
барішшіқ. Бірақ, солардың көпшілігі жанрлық түрғыдан сипат- 
тама беррлен шектсліп отырған. Мазмүндық жағынан зерделеген 
еңбекп кезіктіре қойғанымыз жоқ. Задында, батаның маңызы 
мөңділігінде, философиялык толғамының тереңдігінде. Осы та- 
лапқр толық жауал беретін Жанқүтты мен бала Абайдың жауап- 
тасуы. Халықтьпс, дәстүрде бата бермес бүрын оған лайықты деп 
табылган жас арнайы сынақтан өтеді. Егер ол өскенде батыр, 
балуан болады делінсе іс-орекет арқылы ақындыққа, шешендікке 
талапкер болса тілдесу негізінде жүргізіледі. Бата алған жасқа 
көптін кезқарасы қарым-қатынасы өзгереді.

Бас қосуларда онын айтқан сөзіне қүлақ түріп, мөн беріп оты- 
РЭДЫ. Шешендіктің жолына түскен болса, бала демей ауыл ара- 
сынД№Ы жеңіл-желпі дау-дамайға билік айтуға қатыстырады. 
Сойпп, тиісті мектептен өткізіп, шыңдайды, қалыптастырады.

Бата беретін үстаз да, оны қабылдайтын шөкірт те біріне бірі 
лайықуы болуы керек. Бүл мәселені шешетін, айқындайтын — 
эке.Өйижні, “Әке балаға сыншы”. Ал бата берушінің коп ішівдегі 
бедед-салмағы, халық алдындағы қадыр-қасиеті, жас шөкірттін
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талабына қанат бітіреді, өнерін үпггайды. Олай болса бала Абай 
дың Жанқүттыдан бата алуы кездейсоқтық емес, Құнанбайдың 
үсынысымен орындалған жүмыс. Енді біз батаның мазмүнына 
көңіл ауцарьш көрелік. Алгашқы шарты болып табылатын жау- 
аптасу үлгісі өте терең философиялық жүйеде қүрылған.

Мьккиы:
- Дүние неге сүйенеді?
- Д үние үмітке еүйенеді.
Осындағы “дүние”, “дүниелік үміт” дегеніміз не? “Дүнж ” 

дегеніміз, біріншщен, жаратылыс, екіншіден, ііршілік. Ал тіршілік 
үздіксіз қозғалыста болады, тоқгау, аялдау деген онда жоқ. Қоэ- 
ғалыста тәртіп, мақсат бар. Тертігасе — қалып, мақсатқа — үміт 
керек. Адамзат жаратылыстың бір бөлшегі, ол да үмітке сүйенеа і 
үміт тотының тоқсан тарауы төрізді, жолы көп. Оның бастыла- 
рын Кдрамснде, Жидсбай шешеңцер:

Жас өсемін деп үмітгі,
Жалғыз көбейемін деп үмітті,
Жарлы байимын деп үмітті,
Ауру жазыламын деп үмітгі,- деп кейінгіге нақыл етіп айты п 

кеткен. Үміт талапты туғызады, талап еңбек еткізеді, еңбек на- 
санаға жеткіэеді. Осының барлыга тіршілікгің белгісі. Ендеше 
адамға алдымен үміт қажет. Жоғарыдағы сүрақ-жауаптың маңь- 
зыосында.

Екіншісі:
- Көздің көрмесі бола ма?
- Көз қабагын көрмейді.
Осы айтылғандарды тура мағынасыңца қабылдап, ақиқат екен- 

дігіне көз жеткізуге болады. Бірақ, бүл жердегі “көз” — мысал. 
Адамның дене мүшелерінің өрқайсысыньщ атқаратын міңцегі ба р. 
Бірінікін екшшісі ауыстыра алмайды. Көэдің басты қызмегі- 
көру, адам бойындаш үлы қасиетгердің бірі. Ол ақыл-ой мен 
сана сезімнің жетілуіне айрықша ықпал жасайды. Бірақ бір 
срекшелігі — осындай дәрежеге ие болатүрса да, өз қабағын көре 
алмайды екен. Бүл, әрине, адамның көзі. Ал осы мөселені халык - 
тың көзі түршсынан алып қарастырсақ қапай болады? Адамның 
көзіне қабағын керу қажст емес, көшің нэя болған ел азаматына 
келер болсақ не дер едік? Екінші сөздің маңызы осында.

Үшіншісі:
- Шам жарышның түспесі бола ма?
- Шам жарыш табагана түспейді.
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Туннін түнегін түріп, сөуле шашатын жарықтың бірі — шам. 
Онсыз караңғыда көру мүмкіндігі іске аспайды. Көру болмаған 
жерДС танып-білу хоқ. Белгілі бір затты, пішінді санамызда 
ке с к ін Д е у  үшін назар аударып қарауымыз керек. Ол жарық бар 
болса ғана жүзеге асады. Сондай-ақ өмірді түсініп, саралау үшін

акыл-ойға шырақ қажет. Ол — білім. Шам жарығының өзіне 
таяны ш  болып түрған түғыры — табағына түспеуін жөн деуге 
болар, ал білім иесі шарапатын барша халқына тигізбесе, ондай 
^уламалықган не пайда? Үпгінші сөздің маңызы осыған негіздеясе
керек.

Төртіншісі:
- Болат пышақтың кеспесі бола ма?
- Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.
Осы түста есімізге ел ауызындажүрген мынадай аңыз-өңгіме 

оралады. Екі шешен сөз таластырғанда бірі былай деп сүрайды:
- Балдан төтті не бар? Қылыштан өткір не бар?
Сонда екіншісі:
- Балдан төтті бала бар, қылыштан өткір тіл бар,- деп жауап 

беріпті. Мүндағы тілдің иесі — адам. Олай болса Жөкеңнің, “бо- 
лат пышақ” деп отырғанң шешен, ал “сабы” —халқы. Өнерпазды 
тәрбиелеп шындайшн да, қадірлеп үстайтын да еяі. Шешеннің 
міндеті — халқының қамын ойлау. Бүл төртінші сөздің маңызы.

Бесіншісі:
- Тамашна тартпайгын маклүқат бола ма?
- Тамағына тартпайтын макдүқат болмайды.
Мүндағы “тамақ” сөзі де астарлы мағынада қолданылып түр. 

“Ас — адамның арқауы” дейді халық даналыга. Адамзаттьщ ру- 
хани азығы — ғылым. Ол сарқылмайды, таусылмайды, шексіз, 
шетсіз. Онан қол үзуге бодмайды, нер алып, сусындап отырған 
жон. Міне, соңгы создің маңызы осыган саяды. Сонымен, түйіндсй 
келгенде, келтірілген бес мысаддың мөні мынадай болып шыға- 
ДЫ. Дүние өзін білгізу үшін жаратылысқа иек артады. Жараты- 
лыс өзін таныту үшін тірлікке сүйёнеді. Тіршілік тірлік ету ба- 
рысында адамзатш арқаланады. Ал адамзатты емір сүруге 
жетелейтін — үміт. Үміхтің үлысы — Алладан рахым күту. Осында 
тура жолға бастайтын бастаушы болсаң, ея саған үміт артады, ол 
Үшін алдымен көреген болуың керек. Сонда ғана тура жолдан 
таймайсың, ауытқымайсың. Екініщцен, білім қажегг. Ойткені, ол 
Қараңғыдага шам тәрізді. Халқың жарыетңцы көріп соңыңнан 
еРеді, сен адаспайсың. Үшінші, көрегендігің мен білімділігіңді ел
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сөзіңнен, ісіңнен таниды. Сондықтан онымен көпке қорған болу 
міндетің. Оның көзін ашар болса өзгені де, өзіңці де риза етесін. 
Ойтксні, ол нағыз ақиқат, ақ жол. Жақсы Жәкеңнің кейінгі 
ұрпаққа қалдырған тағлымының бір тармағы осындай.

Осыдан ширек ғасыр бүрын халық қамын ойлаған айдарлц 
азаматтарымызға қара күйе жағьш, санадан сызьіп тастауга жан- 
таласқан бір заман болып еді. Солардың санатында Қүнанбай, 
Шорманның Мүсасы, Алшынбайлар да жүрді. Меккеде “Тақия' 
қонақ үйін салғызып, қазақ халқын алемге паш еткен Қүнекеиа 
Романовтар өулетінің үш жүз жылдық тойында, ойлаған мақса- 
тын жүзеге асыру үшін патшаның көзіне тұсіп, қамауда жатқан 
мындаған бауырларын бүгаудан босатқан Мүсаны, билігін 
жүргізбек болған Қоқан ханЬіның қүрсауынан қазақ елін араша- 
лап қалган Жаманқүлды халқын сұйген қайраткерлер ретінде та- 
ныгатын кезге еңиі гана қолымыз ж т і і  Осындай зияшлар қауымь; 
кейінгі үрпаққа талім-төрбиелік мәні бар мол мүралар қалдыр- 
ды. Лүқпан Хакім айтқандай, олардың өр сөзі алтын еді. Соны 
ашып, айқындау — біздің басты міндетіміз.

Жақсы Жанқүтгы тағлымының келесі бір тармағы өсиет, на 
қыл түрінде келеді. Кейінгі келер ұрпақтың сыр-сипатын 
көрегендікпен аңгара білген данагөй баба, естігеннің есідцс 
оқығанның ойында жүрсін деген мақсатпен сабақ боларлық са 
лиқалы сөздер айтқан. Солардың бірі терең толғаныстан туған 
“Кдоагайға қарсы бүтақ біткенше, еменгс иір бұтақ бітсейші, қүска 
орда болатын, Атадан алты жаман туғанша, алты атадан бір жақсы 
тусайшы, елге түлға балатын” деген нақыл. Сөз түйіні алғашкы 
орамда емес, соңғы қайырымда. “Болар елдің баласы он бесіндс 
баспын дейді, болмас елдің баласы жиырма бесте жаспын дейді" 
демекші, нашар үрпақ өмірге келер болса, ол заманның кері 
кеткені. Ал, жақсының орыны бөлек. Екінің бірі елге түлга бола 
бермейді. Егер, көпке бас болар жас болса, олқысыну орыңлы 
емес. Өйткені, “қой асығы қолыңа жақса — сақа түт”. Мінс, 
жоғарыдагы айтылган қанатгы сөзді сабақтай берсек озі жеке бір 
ғылым төрізді. Олай болса ол жай ғана нақыл емес, үлағатты 
көсем сөз.

Айта берсек Жақсы Жәкеңнің тағлымы көп. Ол кісінің Мек 
кеде жатуының өзінде де үлкен ғибрат бар екендігінде дау жок
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Жаны күтты шешен

М. ҒЛІІаГМ,
әдеби мураларды зерттеп, жинастыруиіы.

Биыл Жанқүтгы шешеннің 190 жылдығьш атап өткелі жатыр. 
Спган байланысты мен ел аузынан, әкемнен естіген әңгімелерді 
даЫП беруді жөн көрдім.

Бірде Әлтеке, Сарым елінің беделді биі Шабанбайдың ауылы- 
на Атығайдың Андағүлының үш жүзге белгілі биі Қүрмысы 
кепігпі Бигс Ботантай да үйінен дәм берген екен.

Сш жылдар ел тарығъш, алды аштыққа үшырап жатқан ауыр 
НЕзең болса керек. Астан кейін Қүрмысы биден бата сүрапты. 
Бискеңнің үйіндегі келіннің аягы ауыр екенін байқаған би:

Бүл үйге жаны қүтты бала келсін,
Жаи ғана бала емес, дана келсін.
Өйгеке мен Сарымға ғана емес,
Бгф қазаққа жақсылық ата келсін!
Өумин! - депті.
Күндердің күнінде Ботантайдың үйіндегі кслін босанып, дүни- 

сге үл келіпті. Оны естіген Шабанбай: “Қүрмысының аузына 
М$аай салған шығар, баланың атын Жаны қүтты қойсын”,- деп 
салем айтып жібереді. Сөйтіп, жаны қүтты бала Жанқүтты ата- 
нип кетііггі.

Сся Жанқүтты туған жыл қүтты жыл болып елдің есінде қал- 
*эн екен.

Ол кісі “Таспен атқаңды аспен ат”, “Жақсыльгққажақсылык 
М&р адамның ісі, жамандыққа жақсылық — ер адамның ісі”, 
Юегіс — ерегіс тудырады”, “Дүниенің қозғаушы күші — келісім, 
■Йрімділік”, т.б. деген тәрізді нақылдарды,

Біреу саған қастьгқ жасаса, ойлан,
Оған да болсын сенің айлаң.
Есінде үста ылғи, ей, бауырым,
Ашулы адам адам емес, хайуан, т.б. ұлағатты сөздерді айтып 

о^Ырады екен. Содан бергін келе бүл кісі Жақсы Жанқүпы, Жақсы 
Жекең атанып кеііпті.

Азығай Зілқараның баласы Әлібек батыр Жанқүтгымен жаста-

47



ры шамалас, орі сыйлас кісілер болыпты. Бір аста кездесіп қальц 
Әлібек батыр:

Әуелі сәлем бердім Жанқуггыма,
Дауларды өділ шешіп, сан үтты ма.
Қүнанбай, Мүса, Алшынбай келмей қалып, 
Апыр-ай, олар сені пір түтты ма? - депті Сон

да Жанқүтты:
Қазақта кім білмейді Әлібекті,
Орнатқан өз еяіне әдалетті.
Рас, халқым мына мені пір түтады,
Билікте мені Өзірет Әлі етті, -деген екен.

Әлібск:
Қүдай қолдап аруақтар сені демеді,
Халқың да сені пір түтты, жаман демеді. 
Еліне жолы қүтты бір бала келеді деп,
Әулие ағам Қүрмысы би солай деп еді. Өзід 

соны білесің бе, Жанқүтты.-депті.
- Білем-білем,- деп Жәкең екеуі қүшақтасып амандасыпты 

Әңгімелесіп отырып Әлібек батыр:
- Жанқүтты, осы мен біраз елді көріп жүріп Алшынбай мсг 

Қүнанбайды көрмеппін,- десе кереқ Сонда Жанқүтш:
- Әй, батыр аңғал деген осы екен ғой. Оларды танымаймьп 

деп қорықсаң, мен айтайын, бірінің тақия тастамайтын өурес 
бар, екіншісшің “бір басқа бір кез де жетеді” деген төубесі бар, 
деп бір шалып өтіпті. Жөкең тағы да жақсылық, жамандық тура 
лы біраз әңгіме айтыпты.

- Ио, қолдан келсе жақсылық жасаған дүрыс қой. Ал өзіі 
жамандық жасап көрдің бе? - депті Әлібек батыр. Жанқүтты:

- Мен жамандық жасауды білмеймін. Жамандықты жасама- 
түгіл, оны ойыма да алмаймын.

- О, міне, онда жамандық жасауды білмеген кісіні жақсы кіс 
деу керек десейші! Ал, өзіңе жамандық жасаған кісіге не істО 
керек? - деп сүрапты Әлібек.

Жаманшылық жақсылықтан аса ма,
Жақсы адам жақсы істсн қаша ма?
Жақсы болғың келсе егер, батырым, 
Жамаңдыққа жамандықты жасама,- депгі Жа*

қүтты.
- Япыр-ай, мынауың маған айгатын ақыл емес екен. Шығы- 

тың бір ғүламасы: “Жамандыққа өділ қарымтасын қайтар, ал жа1
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декыкқа жақсылық жаса”,- деп ұйретіпті. Менің 95-ке келген 
^ВмЗілқара:

Ежелден егескеннін есін алдым,
Жауымды жығып салып, күшін алдым. 
Желкеме мініп альш жібермейтін,
Жаным-ау 95-тің несін алдым,- деп, жауынан 

тьдъимай өтті. Мына қасқыр заманда, қорыққанын ғана сый- 
дайтын заманда, жамандықтың қарымтасын қайтармай өмір сүру 
флай бопар екен? - депті Әлібек.

- Әлеке, сенің айтып отырғаның мен менің айтып отырғаным 
йр-біріне қарсы болганымен бірін-бірі толтырьш түр. Ал қайсы- 
алн қашан, қалай, қаншалықты пайдалану, ол емір сүре білу. 
Сен елінді батырлыққа, мен жақсылыққа төрбиелеймін,- деген 
іКенЖвкең.

Е, мүньщ дүрыс. Сонда жақсылықтың үлкені не?
Жақсылык,тьш үлкені — кешірімдіяік.
Жақсылық пен жамандықтың айырмашылығы не?

-Жақсылық қүдықтан қауғамен су алғандай ауыр, жамаңдық 
сол алған суды төге салғандай жеңіл. Бірақ бүл дүниеде істеген 
яақсылығың қаншалықты ауыр болса, соншалықты ел күненді 
жадцетеді, ал жамандығын ауырлатады. Айырмашылығы сол.

- Жақсылык пен жамандықтың арасы қанша?
- Байдалы би жақында — ажал жақын депті ғой, жамандық 

жақсылыққа одан да жақын,- депті Жақсы Жөкең.
Өзіңе қай күнді бақытты деп есептейсің? - депті батыр.

- Жан-жануарға, жаратылысқа жақсылық жасаған күнімді 
еэімнің бақытты күнім деп есептеймін,- дегаі Жөкен.

- Жақсы сөз, жақсы еңгіме мен үшін үлкен олжа. Бүл жүртың 
сені енді неге Жақсы Жекең деп жүргенін түсіндім, көзім жетті.

Биік тебеге шықсаң, кезің ашылады, 
Жақсымен сейлессең, кеңілің ашылады,- деген 

яган қэзак.. Сол айтқандай, өзіңізбен кездесіп көзіміз де, көңіліміз 
де ашылды. “Қүтш  қонақ келсе, қой егіз табады” деп тегін айт- 
паған ғой, сен енді жаныңның Қүтгы екенін дәлелдеші,-депті.

- Әй, Әлекем-ай!
Жақсы келді дегенше, жарық келді дессңші, 
Жақсылықтың уызын алып келді десеңші,- де- 

ген де сол қазақ атаң. Өзің келгенде бізге де жарық келгендей, 
•*акшлықтың уызын алып келгендсй бслдың ғой. Баягыда Сы- 
РЫм батыр бір байдьщ үйіне түскенде байдың інгені өліп қалған
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екен, сонда бай: ”Қүтсыз қонақ болдың, інгенім өліп қалды” , 
деп кейісе керек. Сырым: ”Байеке, қате түсініп жүр екенсһ 
қүтгы қонақ келсе інгені ояіп, езі аман қалады, деген емес пе?" - 
депті. Сол айтқандай, мен қарынбайға қүтсызбын, жаны байга 
қүттымын. Қүдай қаласа, Меккеге жүрейін деп отырмын. Бірге 
жүр. Менімен бірге Меккеге баргандар аман-есен еліне қажы ата- 
нып, қүдай алдындағы ақыреттік борышын өтеп келеді,- депті 
Жанқүтгы.

- Ал езің ше? - деген екен Әлекең.
- Е, Қүдай шақырса, қайда барады дейсің,- депті Жөкең.
- Е, баяғыда біреу: ”Қажылыққа біреуді періште шақырады, 

ол қажыға аман-есен барып келеді, дін жолына түседі, мал- 
мүлікпен жүмысы болмайды, шын қажы саі болады, біреуді шайтан 
шақырады, ол да қажылыкқа аман-есен барып келеді, қажы ата- 
нады, бірақ үрлық-қарлығын тастамайды, ондайды шайган қажы 
дейді, енді біреуді қүдай шақырады, ол қажы жолынан еліне қай- 
тпайды, ол да қажы аганады, ол қажы елінің, туған-туыстарыныя 
ауыртпалығын, соған дейінгі жамандықты ол дүниеге алып кетеді 
оны қасиетті қажы деп атайды,- депті ғой. Сол айтқандай, ш  
періште боп шын көңілмен шақырып түр екенсің. Алла разк 
бсясын! - депті Әлібек батыр.

Содан біраз еткен соң: ”Жанқүтты Меккеге барып сонда Пай- 
ғамбар жасы — 63-те қайтыпты, ал бірге барған кісілер тегіс аман- 
есен елге ешбір қиындықсыз оралыпты” - деп естіген Әлібск 
батыр Әлтеке-Сарым еліне келіп, қасиеггі қажы Жанқүтты ше 
шенге бата қылып кетіпті.
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II тарау

ОЙДЫ
ОЙҚОЗҒАЙДЫ



Ел бірлігін, абыройын ойласақ

К. САРХАНОВ, 
Шет ауданының әкімі, 

ауыл шаруаиіьиыгы гылымдарының кандидаты.

Үшінші мыңжылдықты қарсы алу Шет ауданынын. бағдарла 
масындағы сң бір айрықша бөліп айтар жөйттердің бірі — биыл 
190 жылдьтгын кеңінен атал отпекші болып отырған Жақсы Жа- 
нқұттй бидің осы едцің тумасы екендігін, аңызға айналған баба- 
мыздың осы Ақсу-Аюлыда уық шаншып, шаңырақ көтеріп, оеы 
жерде емір сүріп, өз түстастарымсн бас қосқандығын жас үрпақ 
санасына сіңіру қажетгігі. Үрпақтар сабақтастығы жылы жана 
шыл сананы қалыптастырудың негіздерін салу, мемлекетіміздщ 
өткен дәуіріне, халқымыздың көмескіленіл аңызға айнала баста- 
ған тарихи түлгаларына әділ бағасын беріп, қазақи дөстүрдің шын 
болмысының қандай екендігіне халықтьщ көзін жегкізуді мақсат 
еттік.

Келешегін ойлаған ел тарихган тағылым алады. Керей, Жөнібек 
сүлтандардың бастауымен Көк Орданьщ қүрамынан бөлініп шык- 
қан қазақ хандыганың қүрылғанына бес жарым ғасыр толган 
екен. Осы уақыт ішінде қазақ елінің озып, үдеген кезі де, тозьш. 
жүдеген кезі де аз болмаған. Үдеудің сыры — бірлікте, жүдеудін 
сыры — алауыздықта екен.

Халқын сүйген Жанқүтш би де осыны көрегендікпен болжай 
білген: “Бақыт-дөулет келерде ырыс қонады, ынтымағы елдін 
дүрыс болады” - деп, тек бірлік қана елге береке әкелерін есисі 
қылған.

Жанқүтты би туралы біршама еңбектер кезінде жарияланды 
Әз заманының ірі түлғасы, мемлекет қайраткері Жақсы Жәксн 
женінде Шет өңірің тумалары М.Хамзин, ЖҚашқынов, М.Әбдуоі). 
С.Жүнісов, Т.Сағытаев, Ш.Жүқанов, К.Жүністегі, ез үрпагь 
Ш.Көкенов қалам тартга.

Қараганды қаласьшда 1998 жылы жарық керген “Шег өңірініі 
тарихы” атгы монографиада Ж-Артықбаев пен М.Жакин Жақсі 
Жәкеңнің от ауызды, орақ тілді шешен, қара қылды қақ жарға 
би, ірі мемлекет қайраткері бейнесін одан өрітолықтыра түсті.
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Билік деген біздің қазақ ішівде әрбір кісінің қольшан келме- 
ген-

Бұл үшін бүрынғы Қасым ханның “ Қасқа жолын”, Есім хан-
“Ескі жолын”, Әз Тәуке ханның “Күлтөбенің басында күңце 

кещес” бшғанда “Жсті жарғысын” білмек керек болды.
Саяси ой терендігі өз алдына, әділдік, дәстүр, қарапайьш 

^ р ң қ т ы қ  сананы білу керек. Билік дүрыс болмаса адамдар бір- 
Еіріне деген сенім мен сыйласуынан айрылар еді.

Халықтың рухани омірінен негіз алмаса ол билікте келешек 
жвк бодар еді.

Билік дүрыс болған, әділдік шуағын шашқан жерде өр адам- 
ннңсана-сезімінде жалпы қүқықты, адамньщ күкығьш сыйлау- 
шнлық қалыптасар еді. Бүл үлттық сананың да қалыптасуына 
улкен өсер етері сөзсіз. Сондықтан біз Жанқүттыны мемлекет 
«дйраткері дегендс, осы ой-пікірге сүйене отырып айтқанымыз 
жөн. Заманында “Жақсы Жәкең” атанған қайраткер өз халқы- 
н ың қамын ойлап, болашағын бояжауда ең жоғарғы биікке көтеріле 
адды десек, артық айтпаған болар едік.

Қазіргі қоғамда Жанқүттының адам туралы, оның өмірдегі 
оркы жөніндегі ойлары ете жақын түсінікті. Мүнда шешеннің 
тереи білімцар, үлан-ғайыр ақыл иесі болғандығын көреміз. Жа- 
ацұттының “Жақсы Жөкең” атануының өзінде терең мән бар. 
Қазақта небір өз заманынан аса туған адамдар болды, бірақ халық 
Йріие бірдей көзі тірісщцс ат-атақ бере бермеген. Шешеңці “Жақсы 
Жаюең” атымен барша қазақ біледі. Жастайынан өділеттілікке 
ДЕК қойған, осьі өмірлік түжырымы оның ойын тазартқан, руха- 
НКДЗмуына көмекгескен. Бүл өз кезеіінде оны замандастарынан 
жоғары көтерген. Әділетгілік іздеген адам Жақсы Жәкеңе келген. 
Өмір бойғы ізденіс Жанқүтты бойындағы Аллаға деген сенімге 
5аншш, табиғи тазалық, терең ойшылдық, әділеттічші бөрінен 
ДЕһюғары үстау — Жөкеңнің Алла алдындағы мөңіілік қарызын 
вТИГе талаптанғандығын байқатады. Өмірінің соңында Меккеге 
ИПЧ> шегуі, совда қалуы — бэрі-бәрі Алла адамды жер бегіндегі 
е нсадалы тіршілік иесі еткендігіне, оған ақыл, ой сипаттарьш 
ДЭРьггқаньша ризашылығы, адам санасын, ақылын пайдалана ал- 
^ с а  тіршілік ете алмайды, ез өмірін сақтай алмайды деген 
^Эйвңнің өмірлік мүратының шырқау шыңы.

Егер Шортанбай сияқты жырауды жақын дос-жар қьілып, 
Ча пщ  Сарым елінің, қала берді бүкіл Орта жүздің үлкен-кішісінің 
^зінің ашық болуын қалағанын зерделесек, Жәкеңнің халықты
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күнбе-күн көріп жүретін тіршілік пен өмір тагылымьгаан өз 
бетінше қорьпынды шығара білуге бейімдегенін түйсінеміз.

Бүган Жөкеңнің осы өңірдегі алғашқы мсшітті салдырған адам 
екенін қоссақ, едці имандылыққа, мейірбандыққа, бауырмалдыққа, 
өдептілікке, ізеттілікке, елжандылыққа баулуға икемдегенін та- 
нимыз.

Шешеннің өз сөздерінде де ең жиіркенішпен атайтыны 
қарадүрсіндік, түрпайылық қасиеттер. Рухани ақсүйектікті жо- 
ғары үстаған. Жанқүтты текке өмірді зая кетіріп, жеңілдің асты- 
мен, ауырдың үстімең жүрудің биік дәрежедегі рухани талаптарға 
сейкес келмейтіндігін әрдайым ескертеді. Жанқүтты рухтық іс~ 
қимылды дінмен ғана үпггастырмаған. Рухтылықтың белііиері 
әмірдің қүбылыстарын объективті түрде түсіне білуде, адамдар 
арасындағы қарым-қатынастарда көрінеді.

Жанқүтты шешеннің мүндай адами нисттерінің түп-тамыры 
тереңде жатыр.

Шешеннің атасы Шуаш атақты сардар болған, есімі бүкіл 
қазаққа аян Деріпсалы батырдың інісі екен. Ауданымызда 
“Деріпсалы” аталатын жерде батырдың сүйегі жатыр. Шуекең де 
тегін адам болмаса керек. Суырылып сөз бастаған шешен, айтк і- 
ны екі болмайтын би болыпты. Шуаш ея арасындағы жер дауы. 
жесір дауы, барымта, қарымтадан кейінгі шуды басып отыруга 
жүріп-түрады екен. Шуекең барған жерде дау шешілмей қалмая- 
ды. Ел аузында “Шуаштың бітірмеген дауы болмаған” деген соз 
қалуы содан.

Сол кісіге бірде ағасы Деріпсалы батыр ел білсін, жер көрсін, 
топ ортасына түсе берсін, оңы мен солын танитын бізден соң да 
адам керек қой деп, үлкен баласы Мархабайды қосып жібереді 
Бүл жолы даудың аяғы шиеленісіп, екі жағы да сөз соңына жсте 
алмайды. Соңда қарсы жақ ағасының үлкен баласы Мархабайды 
сөйлетіп, жал тауып кеткен екен. Мархабайдың бүл алғаш п 
соңғы билігі болған. Шуекең риза болмайды. Бірақ наразылығын 
да айтпай, Деріпсалыға соқпай (жолдан келгенде әдетге ағасьін 
кірмей, өз үйіне түспейді екен) өз үйіне барып жатып қалады 
Келесі күні сөскеде ғана мөн-жайға қаныққан Деріпсалы батыр 
“Сен інім Шуаштың алдын орап биліқ айтгьщ” - деп МархабаШ 
теріе батасын берген екен дейді.

Міне, отбасы ішіндегі ағайындық, туыстық қарым-қатына^ 
тың үлгісі. Бір үрпақтың өлденеше буынының әрқйлы пары - 
болады. Биылғы көп айтылып жүрген түщымды ой, дөстүр &

54



бакгастыга, даналық сабақтастыгы және төлім жалғастығыньщ 
мэйегі осы емес пе?

Осы арада Айдабол үрпақтары: Деріпсалы, Шуаш, Маман, 
ІШндіген, Кенжебай — кіші жүз алшын Бүйдаш бидің қызынан 
Гйды екен. Жанкүтты Шуаштын немересі. “Тсктідсн тектітуар 
нуйізі қарағайдай” деген осы.

Тектііік дегеннен шығады, жақсы Жвкеңнін үрпағы Аманбек 
НЦраға болыс болған, ауызы дуалы адам екен. Бір отырыста Абай- 
мен сөз жарысгырған. Сонда үлы ақынды: “Иө, рас, қажының 
упысың, езің болыс, өзің бай, әзің ақын, әзің шешен, кітап шы- 
ғаргып жатырсың — барлығы сенде, тск, менің өкем Меккенің 
тврінде жатыр, ал сснің әкең малдың орісінде жатыр” - деп сөзден 
тоқтатқан екен. Абайдың өзі де: “Уай, бәлі, мүны айтпасаң сен 
Жақсы Жөкең үрпағы болармыеың” - дсп мойындаған.

Жақсы Жокеңнен қалған таза алтыңцай сөздерді оқьлі отырса- 
мыз бірден көзге түсетіні — елдің бірлігі жайында кон айтқан 
екен. Еғер “Жақсы Жөкең заманын” айтар болсақ елдің түтас- 
тығы, бірлігі негізгі әңгіме болуы загщылық. Жақсы Жокең кіші 
жүзден сіңген алшын, табын руларына Бес ата елінің бауыр басқ- 
ан қонды жерлерінен кесіп беріп, ағайындықпен қүшақ жайға- 
нын бидің алысты шолған алғыр да кеңінен болжаған кеменгер 
вйының айқын дәлелі ретінде қабылдаута тиіспіз. Отаршылдық 
саясатты айқын түсінген, онын зардабын болжай білген бабамыз- 
ДЬЩ іс-қимылы аудан тарихынан сыр шерткен, тыңнан түрсн 
салғандай, осы өңірдің алғашқы тарихи кітабы профессор ЖАр- 
тықбаевтың жоғарыда аталған монографиясында біршама айтыл- 
ғиболатын.

Жанқүтты би сияқты тарихи түлғаға езінің лайықты бағасын 
Бвре отырып, ешбір адам жеке өзі елге түтқа бола атмайды, Жәкең 
і ямен, хатқымен, азаматтарымен “Жақсы Жәкең” атанғаньш атап 
кврсетуіміз керек.

Былтыр ғана 70 жылдышн атап еткен Шет ауданьінда Жақсы 
Жакеңнің” бүгінгі үрпақтары жср бүтіндігі үшін, ел бүтіндігі 
Уіиін көп еңбек сіңіріп жүргендігін айтуға мүдделіміз.

Сарыарқаның бел ортасьщцағы, жері бай, слі тату, үзын аққан 
Нура өзенінің бастауында, Бүғылы мсн Тагьшының қос баурай- 
ын зкайлап жатқан Шет ауданының қүрылуына себепкер болған 
а эаищтардың есімдері аудан тарихьшан, халық зердесінсн лайық- 
ты орын алғаны жон болмақ:

Ордабаев Қасқатай, Отыншин Төлеуқүл, Борнаев Қаппар,
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Мүсабеков Қасым, Жақыпов Әкімбек, Қүлатаев Төлеубек, Мата 
ев Орьшбай, Нақьшон Алтыбай, Түңғышбеков Кенжебек, Боқаер, 
Тілеке, Өшіляев Сопыжан, Темірбеков Жамантай, Төженов 
Ескендір, Жонкин Шөкей, Есмағанбетов Хасен, Тілеубергенор, 
Кәрім, Кенжин Еден, Қаратөбелов Қаби, Байнамазов Жүмаділ, 
Аққаскин Қапас, Төжин Темірбек, Омаров Әміржан, Ысқақов 
Ынтықбек, Төкенов Жүмабай, Түсіпов Қызкен, Оразбеков Смағүл, 
Жүматаев Қасымбек, Туғанбаев Асанбек, Күлейменов Балмаған- 
бет, Ақымбеков Қасқатай, Күлейменов Жүмабек, Смайылов 
Егінбай, Әбілдин Көшкінбай, Дүйсенбеков Камали, Медиер, 
Қасымбек, Дулатбеков Орынбасар, Далмағанбетов Түңғышбек, 
Сыздықов Сәулебек, Қаепақбаев Аманбай, Кокенов Шілікбай, 
Жампейісов Кенжебай, Омаров Мағаз, Жүнісов Сөулебек, Нілдібаер, 
Алдаберген, Қапасов Балтабай, Халшшн Шөкітай т.б.

Бүл адамдар — “Өмір азығы — еңбек пен адалдық, онердін 
атасы — үйымдастыру” деген Жанқүтты бабамыздың ауданы 
мыздың үлан-ғайыр жерінде ең болмаса тәу етіп жүретін зираты 
жоқ, коңілден тыс аңыз деп сезінбей, өрқашан баба рухына бас 
ие жүріп Шет өңірінің даңқын талай жерге жайған азаматтар. Ел 
аман болса, өлі де талай үрпақ жалғастыра берер.
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Қүсбегілік — киелі өнер

Т. ЕСЕНБЕКОВ, 
щсбегі,

“Азат ” жеке шаруа қожалшының жетекшісі.

Жақсы Жәкең айтқан аталы сөз елінің ы нтымақ-бірл ігін сақ- 
та)/іа, өдет-ғүргты мен салт-санаснн, өнері мен мәдениетін кадірлей 
отырьш, үрпақтан үрпаққа аманат ретінде жеткізуге үндеген. Елдік 
ервкшелікті, халықтық қасиетті қүрметтеу әрбір қазақ баласы- 
ның айрықша міндеті мен парызы дегенді де осы Жөкеңнің өр 
сөзінің астарынан аңғару киын емес. Кешегі сайын даладағы 
к азақы тірлік пен түрмыс-салт үрдісі қашанда қымбат әрі қасиетгі 
саналған. Сол асылымыз қаймағы бүзылмаған қалпында үрпақ- 
т ар игілігі мен салтанаты болса деген армаңцы омірлік мүрат түтқан 
да осы Жақсы Жөкең.

Өггең, қасиеті мен қадірі асқан бабамыздың сол аманат-арма' 
нн кешегі тоталитарлық жүйенің кесірі мен өктем еаясатынын 
салдарынан халық жадынан үмытылуға шақ қалғаны шындык 
ВД- Кеңестік идеологияның бар мақсаты қазақ өнері мен мәдснИ 
аршқшылықтарын халық тірлігі мен өмірінен аластату болғаный 
енді сезініп, бармақ тістеп отырған жайымыз бар. Дегенмен, 
еліміздің тәуелсіздік алуы, егемендікке қол жеткізуі осындай 
жымысқы саясатгың бет-пердесін айқындап қанақоймай, ендігі 
жңрде қалайда халықтық өнерді қайыра жаңғыртып, ата-баба ал- 
Д ыңцаш қасиетті парызды қүрмсггеп, кастерлей білу арқылы жаң^ 
ЛРП, жаңа есрпінмен қолға алып, дамытуды міндеттсп отыр-

Міне, бүгінгі танда сол арнаға түсіп, екінші емірін бастаға^) 
асыл қазына-игілікгеріміэдің бірі — саятшыяық. Бүл әнердін жалпь< 
ЛЕйық өміріңдегі орны да, жөні де тым бәлек. Үлтымыздың маң-- 
ДЗЙына біткен айрықша киелі әнердің қасиеті мен қүдіреті, сал- 
такаты мен жасампаздыгы жайында тарих шежіресімен бізгс дейіҢ 
иегкен жәдігерлер, мәдени-өдеби қүндылықтар аз емес. Ол со- 
н^ғтүркілердің VI-VII ғасырлардағы жазбаларынан да, басқа да 
тарихи ескерткіштерінен де жиі кездеседі. Демек оның тарихьг 
^акедәуірлерден бастау алганы ғой. Қаншама ғасырлар бойы ха- 
■'“•іымен бірге жасап келген саятшылыкқа қазақтар ғана емес, ділі
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мен діні бөлек басқа елдердің де тамсана таңқалуы осыдан болса 
керек.

Саятшылық туралы қазақ тілінде мың жарымдай сөз бар екен. 
Халқымыздың шамшырағы болған Шоқан, Абай, Мұхгар сынды 
ардақтылары қасиетті өнердің төлім-тағылымы жайында тілдік 
кесге мен айшықхы інжу-маржанын ыждаһатшлықпен тере оты- 
рып, талай тұщымды дүние жазып қалдырды, оның қасиеті мен 
қүдіретіне бас ие отырып, қадір түтш . Үлттық өнердің, үлттық 
ерекшеліктің киелі шоқ жүлдызы деп аса жоғары бағалады 
Қүсбегіліктің таргіх қазынасына айналмауына бар абырой-беделін 
салып, шығармашылық талант-дарынына арқау еггіп, оның үрпақ- 
тан үрпаққа жалғасуы үшін мөңгі өлмес қүңды шығармалар қал- 
дырған жоқ па!

Қазақтың талай марғасқалары мен ардақтылары қүсбегілікті 
өнердің биік шыңы деп бағалағаны, оны дамыта отырып, үрпақ 
игілігіне айналдыру хақында келелі ой-пікір қозғап, мөселе 
көтфгені үшін де итжеккенге айцалып, түрмелсргс қамалды. Бірак 
қазактың қанына сіңгсн қасиепі өнер қ а й іт  жерден “қара қүлы- 
пқа” салынғанымен, сол қалпында сақталып, бүгінгі үрпағының 
жігерлілігінің арқасында қайыра жандану үрдісін бастан кешірудс

Қүсбегілік бүгінде еліміздің өр аймашнда бой көрсетіп кеяеді. 
Қазақшң қальщ ортасынан шыққан жанашырлары үлтгық өнерді 
өз ынта-жігерімен қолға алып, алдында көрсетушісі мен үйымда- 
сшрушысы болмаса да, жаппай орістетуге білек түріп, бея шеше 
кірісіп-ақ кетті. Өз қатарларына қүсбегілікгі қасиет түтып, ар- 
дақтай білегін, оны мал табудың көзіне емес, шын өнердің биігіне 
бағалаған жастарды көптеп тартуға үмтылуда. Бүл игілікгі іс 
жеміссіз де емес. Қазірдің өзінде осы қасиетгі өнермен бүкіл от 
басы болып айналысатыңдар, тігаі ауыл болып шүғылданатындар 
қатары молая бастады. Олар Үзақовтың (6 адам), Түрлыбаевтын 
(4 адам) отбасылары. Сол үлгіден тағылым-төрбие алғандардьн 
ішінде 25-40 шамасындаш жастардың да бой көрсете баста\ь: 
өшкенімізді жандыратындай еенім үялатады. Бүл қүсбегіліктів 
кешегі салтанаты мен қызыш  қайыра қалпына келетін кезеңнін 
қыр астында түрғанын аңғартса ксрск.

Сондай-ақ, кешегі кесірлі саясаттың ықцалымен ата-бабз 
жерінен қашьш шығуға мөжбүр болған Моңғолия мен ТүркиЯ- 
дан туган еяіне қайта оралып жатқан оралмандар да бүл өнер# 
дамып, өркен жаюына мол мүмкіндік жасап жатыр. Қазір небіГ 
салтанатш тойлар мен астар қүсбегілік өнермен өрлене түсуд6
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жуырда ғана, Астанамыздың бір жылдығына байланысты өткен 
ңада күнінде еліміздің құсбегщері ұлттық өнердің қасиеті мен 
к ереметгігін көрсетш, қалың елді тамсандырганына бүкіл Қазақ- 
стан халқы куө. Үлы жазушы Мүхтар Әуезов "... Қүсбегіліктің
V ғлт-қуанышы көп. Ыстық оттай қызулы минуты көп, мағына- 
л ц өмір. Аңшылықта кісіні ақын күйіне жеткізетін сезім күй 
Квп” деп атап көрсеткеніндей, халық айрықша бір сезім нүрына 
Ьвпеніп, ләззат алған жоқ па?.. Олай болса, қүсбегішктің кешегі 
тамыры жанданатынына еш күмен болмаса керек.

Арқа әңірі де, кешегі Жақсы Жекең мекен еткен Шет, Ақто- 
ғай аймағы да қүсбегілік әнерге айрықша ден қойғаны тарихган 
мәяім. Осы жерлерде өмір сүріп, қыран бүркітімен, алгыр қар- 
шығасымен, қүмай тазысымен, айлалы сүңқарымен, болагг қақпа- 
ғымен, түзу мылтығымен, жүйрік атымен талай жүртқа танылғ- 
эн қүсбегілер болған. Әттсң олар жайында ауызекі ещімелерде 
%яі-жарым деректер ғана айтылады. Ендігі міндет сол қүсбегілер 
жайыңда дерекгерді жинастыра отырып, олардың іс-төжірибелері 
Мен аңшылық, қүсбегілік енерлерін бүгінгі үрпаққа таныстыру. 
Бұл киелі енер алдындағы, ата-баба алдындағы парыздың бір 
отеуі болар еді. Ойланарлық, қолға аларлық аса маңызды өрі жа- 
уапты жүмыс.

Қүсбегілік әнер біздің Шет ауданында бүгіндері қайыра қолға 
акына бастады. Солардың алғашқысы мен едім. Қасиетгі өнерді 
шмытып, қайта тірілтуге бет бүрдым да, “Азат” деп аталатын 
жеке шаруа қожалығын аштым. Сол шаруашылықта түңгыш рет 
Арқажерінде жетпіс жылдан кейін қүсбегілік енерді қолға алып, 
Вйме жанашыр, аңшылыққа бейім жөне соған бар ынта-ықыла- 
сымен берілген жастарды тарта бастадық. Сол бастамамыздың 
ыкдалы болар, бүгінде осы аймақта қүсбегілікті нағыз енер са- 
н ап, онымен біржода айналысуға бет бүрған жастар қатары көбейіп 
кенеді. Арадағы аз жыдца қүсбегіліктің қыр-сырын меңгерген, 
есның қызығы мен қуанышына шын бсрілген саятшылар 
тарбиеэіенін шықты. Қүсбегілікіің қүдіреті мен қасиетіне, қүстар- 
ДЫ баулу мен оларды аңға салу және басқа да ерекшеліктеріне 
К аныққан, киелі енерді қызық үшін емес, ата-баба дестүрімен 
жемісті жалғастырып келе жатқандар қатары осылайша көбейіп 
келеді. Әрине, бүл осындағы шекірттерімнің әз үлтына, ата-баба 
дасгүріне адалдық, елдік қасиетке деген жанашырлық сезімінің 
Эйниғыдесем, артық болмас.

Жетпіс жылдан астам уақыт ішіңде Арқа жерінде қүсбегілік
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өнер үмытылып, ол ақсақавдар мен үлкендердің тамсана айсгуы- 
мен жеткені ақиқат. Бүгінгі үрпақ қүсбегілікті өнер деп 
түйсінгенімен, оның қүпиясы мен қүдьфегі жяйьгнда мүлдем бей- 
хабар. Соған қарамастан бізде, Шет өңірінде қүсбегілікгщ өзіндік 
мектебі қалыптасьш үлгерді. Ол бүкіл Қазақстан жеріндегі сана- 
улы орталықтардың бірі десем де болады.

Иө, қүсбегілік кез келген жыртқыш қүсты қолга үстап, бау- 
лумен біте салатын өнер емсс. Ол үпгін тшімділікте, шыдамды- 
лық та, салмақтылық пен байсалдылық та, тіігген қүстың ішкі 
ойын біле алатындай қабілет пен көрегендік те аса қажет. Сонда 
ғана қүсбегіліктің сансыз көп қүпиясы мен қызығы өзіне тарта 
түседі. Міне, біздің мектеп жігіттерішң бойынан осындай 
қасиетгерді көріп, төубе деймін. Бүрын-сонды қүс баптаған, не 
қүсбегілікпен айналысқан адамды кәрмей-ақ, қиын өнерді өзіне 
ссрік етуге бел шеше кірісудің өзі неге түрады. Бүл жерде білім 
мен табандылық өз алдына, қүсбегілікте пайдаланылатын қүсгар- 
дың тегі мен түрін ажырата білу де оңай жүк емес.

Қүсбегілікті табыс табудың көзіне айнылдырмай, шын мөншдегі 
өнер қүдіретгісі деп бағалағанда ғана нөтижеге жетуге болады. 
Сонда ғана онымен айналысушылар өздеріне жүктслген міндет 
пен парыздьщ ара салмаган айыра алады. Біздің мекгеп жігіттері 
осы бір жазылмаған қаапиданы үдайы назарда үстап, қүсбегіліктік 
ез өңірімізде гана емес, сырт жерлерде де кеңінен таралуына ын- 
талы. Соның бір жарқын мысалы: осыдан екі жыл бүрын түңғыш 
рет республикалық “Салбурын” өткіздік. Бүган республиканың 
санаулы қүсбегілерімен қатар алыс шетелдерден де — Авсгриядан 
да, Германиядан да, Аілиядан да, Бсльгиядан да, Франциядан да 
қонақтар келіп, қазақтың кең даласыңда, Бүғылы-Тағылы бау- 
рында кешегі ата-баба дөстүрімен қүсбегілік енерді тамашалап, 
лөззат алып қайтгы. 1998 жылы желтоқсан айында осы “Салбу- 
рынды” екінші рет өтиэдк. Алда алыс-жақын елдерден көп қонак- 
тар қатысгыруды, сөйтіп қазақ халқының өзіндік орны мен қадір- 
қасиетінқүсбегілік өнер арқылы алем жүртшылығына танытуды 
мақсат егіп отырмыз. Ол мүратымызғажетіпжаггсақ, Жақсы Жөкен 
армандап «гкен қазағының абырой-беделі, ынтымақ-бірлігі тағы 
бір қырынан таныла түсеріне дау жоқ.

Ио, халықтық атақ-абыройдаң биік шыңы саналатын саяТ' 
шылықтың көкжиегі әлі алда. Оның бүгінгі даму үрдісін баяя&‘ 
ете отырып, өзіне тен болмысын қалпына келтіру үшін қырУ3? 
еңбек пен жан-жақты үйымдастЫру шаралары қажет-ақ. Ен 33
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дымен, нарықтық экономиканың қайнар бүлақтарьшың біпі — 
туризмді дамыту арқылы шетслдіктерді саятшылықтың қы зш и  
мен сән-салтанатьша тарта білуцің елге әкслер пайдасы шащ егек 
тен. Ол тамашалаушыларды өзіндік ерекшеліктерімен мойында 
тып қана қоймай, қазақ деген халықтың өлемдік өркениетгегі 
алар орнын айшықтап, биікгете түсері сөзсіз. Бүл кешегі Жақеы 
Жәкең мүрат түтқан ізгі армандардың бірі гой. Аты аңызға айна- 
лып, халқының болашағьша зор сеніммен қарағаң Жақсы Жөкең 
аманаты мен арманы осылайша жүзеге асып жатса, оңца қасиетгі 
де еруақты бабамыздың ізгі ісі мәңгі өлмесі хақ.
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Бірлік болмай тірлік болмайды
Ш. КЛСЫМОВ, 

еңбек ардагері, зейнеткер.

“Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер” деп халқымыз- 
дың даналары айтыл квткеніңдей, бөріміз де өткенін өшірмейтін. 
болашашн болжай білген елдін үрпашмыз ғой. Жақеысын жар- 
қыратып көрсете алатын да, жаманын жасыра алатын да біздің 
халық. Арқаның аты мөлім, аузы дуалы, әулие ақыны Бүқар 
жыраудың:

Асқар таудьщ едгені,
Басын мүнар шалғаны.
Көкгегі бүлттың өлгені,
Аса алмай таудан қалганы.
Дүниеде не өлмейді?
Жақсының ахы алмейді,
Ғалымның хаты өлмейді,- деп тереңнен толғауы 

қазақ халқының болмыс бітімін, тыныс-тіршілігін толық 
түсінгендікген шығар. Осы елеңге назар аударып, байыптай йа- 
раған адам кемеңгер жыраудың алдымен аузына жақсыны алған- 
дыган аңғарады. Бүл кездейсоқтық па? Бізше олай емее. Жаман- 
ның іс-өрекеті, еңбегі, ғалымдыш, айтқан сөзі дүрыс жолга 
жетелемейді. Сондықтан оны копшілік қабылдамайды. Ендеше. 
адам алдымен жақсы болуы керек. Ал жақсылықтың нышаны 
ниет пен пиғылдан байқалады. Міне, күміс көмей өнерпаз осыны 
мегзеп айтып ошрған тәрізді.

Жақсының да түрі көп. Агайынның жақсысы, аймақтың жақ 
сысы, ортаның жақсысы тағы басқалары. Бірақ, бүлардың барлы - 
ғына бірдей “жақсы” сөзі үкіленіп тағыла бсрмейді Н аш з жак^ 
сы болу үшін халықгың сынынан өтуі керек. Өткен ғасырда иісі 
қазақта осы есімді иеленгсн адам — Жанқүтты Ботантайүлы бол- 
ды.

Біз, қазіргі үрпақ, өзімізді бақытты деп санауымызға хақы- 
мыз бар. Соның бір үшыш өткснімізде жатыр, яғни, ата-бабала- 
рымыздьщ мүра етіп қалдырган мол қазынасы, біздің рухани бай- 
лығымыз. Көзі ашық, көкірегі ояу жастарымыз мүны түеінеді.
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т а л ім - т в р б и с  аларлық үлгілер Жақсы Жәкенде өте көп. Бала 
.{Езітзде көне көз қариялардан естіген мынадай өңгімені айта 
і^ткенді орынды санап отырмьш.

ьслгілі адамдар бас қосқан жерге, өсиет, нақыл, үлағатты сөз 
^Т^үшін, ел жиналатын өдеті гой. Бірде Жақсы Жөкең, дуанба- 
£Ы Қүнанбай, ақын Шортанбай бас қосып, әңгіме өткізігаі. Кел- 
генвл көп, барлығы тыңцаушы. Ел жайы, жер жағдайын айтып 
болғаннан кейін, халықтың өсиет тындар қалпын сезген Жанқү- 
ттыбылай депті:

- Ақыным, маған бір ой келіп отыр. Қарадан шығып хан бол- 
ғэн Қүнекеңді қалың қазақ қадір түтып, сыйлайды. Мен осы 
нспы Қүнекеме Кертанаш түлпарды мінгізейін деп отырмын. 
СЕН елді жиі аралайсың ғой, естімегендерге айта жүр, мына 
Есбергеннің еспесін, бүдан былай Қүнанбай еспесі деп атайық. 
Жнналған жүрт бізден сөз дәметіп отыр, Қүнанбай, Шортанбай, 
Жанқүтш осы жерде бас қосыпты деген аты қалсын, болашақты 
Бпяжай отырып үшеуіміз, үш ауыз өңгіме қалдырайық, ақыным, 
секбаста!

Шортекең сәл ойланып алып:
- Жөке, келер заманньщ адамдары аяаса туады, 
Ата-анасына қарсы боп, таласа туады,
Жақсылықтан шошынар,
Жамандыққа қосылар,
Әзөзілден досы бар,
Ақырзаман адамы,
Сүрасаңыз осылар! - депті.

Қүнанбай былай дейді:
Жасы қырыққа келсе де, сақал-мүрты болмайтүғын, 
Бар дүниенің байлығын алса да, көңілі толмайтүғын, 
Өмірі үрыс-керіс,
Ниеті, пшылы теріс болады екен, болашақтың адамы! 

Сонда Жақсы Жөкең түрып:
“Ал” десең тогпъщ алдын бермсйтін,
“Бер” десең бетіңді көрмейтін,
Өгкенінен нөтиже шығармайтын,
Кслешегінен керектісін үға алмайтын,
Ақылы аз,
Тойғанға мөз бсшады екен, болашақтың адамы! - депті. 

Осы нақыл ел ішіне ауыздан-ауызға отіп, кеңінен тарап кет- 
нвн екен.
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Бүл айтылған өңгіме жай ғана өсиет емес, өнегелі сөз. Кейікг 
келер заманның келбеггін талғам таразысына сала отырып, ой меі 
ақылдың елегінен өткізіп, маржан сөзбен тізіп, үрпаққа амана; 
етіп қалдырған. Осыны естіп, үлгі алғысы келген өрбір есті аза 
мат, әрине, ақырзаман адамы болмауға талаптанары ақиқат. Бү. 
нақыл — бірлікгің бастауы төрізді.

Зерттеу жұмысымен арнайы шүшлданып, ізденген адамгц 
қүйма қүлақ ел азаматтарынан Жақсы Жәкең жайлы тың дсрск. 
тер жинауына болады. Ол кісінің жер жүзі мүсылмандарының 
орталығы Меккеде жатуы еушелігінің нышаны емес пе? Тірлігіндс 
Алланың барлығын, бірлігін түсініп, біліп, өзін Мүхаммед пай- 
ғамбарымыздың үмметі деп санаған, жаны пөк, ары таза, пейілі 
ақ, ниеті түзу, айтқаны айнымай келген Жанқүттыны өулие де 
сек артық емсс. Шет ауданының ортальды Ақсу-Аюлыда Жақсы 
Жәкеңнің бүлаш бар. Соя бүлақ осы ауылдаш барлық жүргшы- 
лыққа қысы-жазы қүт. Күні бүгінге дейін қандай қуаңшылық, 
қүрғақшылық болмасын көзі жабылып, суы сарқылып көрген 
емес. Үлы бабаның бізге қалдырған үлағаты да, сол бүлаш еияк- 
ты. Зейін қойып зерделеген сайын жаңақырынан танып, таңыр- 
қай түсесің.
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Жақсы Жанқүттіы би жэне 
Шортанбай ькырау

с ЖҮНІСҮЛЫ, 
филалог,

Казақстан Республикасы Бһш  беРУ ісініц уздігі.

Жақсы Жанқүтты би мен Шортаііібай жыраудың бір-бірімен 
ара-қатынасын айқындау — бүл еқц ірі түлға туралы тарихи 
тусінігімізді терендете түеері хақ. ЖінқСЬІ ЖанҚүттьі мен Шор- 
танбайдың өмірдегі байланысы, до.с .жар болып Ақсу-Аюлы 
Өқірінде өмір кешкендігі ауыз екі әңгімелерде және Шортанбай 
елендерінде ксздескенмен жеке тақы£,ьш рстінДс алынып қарас- 
тырылмаган. Жанқүпъі шешеннің ас^дд сөздері зерттеуші ғалым- 
дардың еңбегінде үзік-үзік қана айтыліады да, оның билік қүрып 
аіділеттік жолында халыққа еіңірген <сНбсгі, өМІр сүрген ортасы 
айгылмайды. Мүның себебі: советгік К'үрЬшым кезінде билер үстем 
тап өкілдері, олар солардың сойылын сооғатын адам деп, шешендік 
сездерді таптық идеямен байланыст^рып келДІ- Осының есері 
бсяса керек, шешендік сөздерді одебиіст ж а н р ы ііа  қоспай, Жанқ- 
үгш  сияқты сөз қүдіретін ел бірлігі, е д д щ  елдіН н сақтауға күрал 
еткен билер сөзі ескерусіз калды. Нег^індс, қазақтың шешені — 
ақын, ақыны — шешен болғандышн ̂ КанқүттЫ сияқты билсрдін 
сезінен айқын аңғаруға болар еді. О с^ түрғыдаН қарап Жанқүт- 
ты мен Шортанбайдың ара-қатынасы н , өмірде тым жақын болу- 
ының себеп-салдарын аңғару қиын с\{ес. ОныИ үстіне ел билеу, 
елдің басын қосып бірлік орнату, сол кезендегі ел басына түскен 
ауыртпалықтан өз елін альш шығу үшіц Жанқүтты биге ері мүсьш- 
маңдықты уагаздаушы, дін жолын ікстс меңгерген, орі заман 
ағымын болжай алатын төкпе жырау Ш о р т а н б ^ й  сияқты белгілі 
адамдармен етене жақын жүру қажеттілігін де тугызуы занды 
Қүбылые екені даусыз. Жанқүтты би \ іСН Ш ортанбай жыраудың 
ара-қатынасын және тарихтағы әрқаіісысьщ ыи өз орнын терең 
түсіну үшін, алдымен Жақсы Жанқүгты би туралы қағаз бстіне 
түскен деректерге сүйене отырып, оңың биік түлғасын, ел ара- 
сында жөне халық алдындагы сіңіргең еңбегін айқындап, біліп 
алуымыз керек болады.
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Белгілі журналист, жазушы Жүсіп Алтайбаев “Ағыбай батыр” 
деген шығармасында Жанқүтты би туралы: “Тауып сөйлейтін, 
жорға сөйлейтін, сылдыр кэмей, жезтандай шешендігімен өйгілі 
болған адам. Жанқүтіы қасын кере түсіп, сөйлеп бір кеткен шақ- 
та үнінен төкпе жорғаның жүрісіндей майда жылы ыргақты ағың 
сезілстін. Жүрт оны тындауға қүмар... Дау шарда бас аяш н жиьш- 
теріп, ең соңынан сөйлейтін Жанқүтгының әдеті. Ердің қүнын 
екі ауыз сөзбен бітіретін майталман шешсн өрқашан тап басып, 
тауып айтады. Сондықтан да халық оны “Жақсы Жанқғүтгы” 
деп кеткен. Оның есімі алдында “Жақсысы” қоса жүреді. Ол 
қалып қойған жерде Жанқүтгы аты аталмағанмен тең”,- деп, Жак- 
сы Жанқүтшның едеби бейнесін коркем тілмен шебер бейнеяейді. 
(“Ағыбай батыр”, Алматы, “Жазушы”, 1996,58-6.).

Жанқүтгы туралы қағаз бетіне алғаш түскен дерек поляк ре- 
волюционсрі А.Янушкевичтің Қазақ даласына жасаған саяхаттар 
туралы жазбаларындағы “Күнделіктер мен хатгар” (1876) деген 
кітабында кездеседі:

“Тоқырау өзснінің бойында Әлтекс-Сарымдар жайлаған қой- 
науға қонуға түстік. Қойнау екі таудың арасында. Таудың ең 
үлкенінің аты Күшік. Ел билеуші Жанқүтты шағын деулеп і. 
қарапайым ғана қазақ. ...Өзінің ақсақалдарын ертіп, таңертең біза' 
Жанқүтты келіп кетгі. Аға сүлтан Қүсбекті күтіп отырғанын ай 
тты”,- деп Ж анқүтш  бидің белгілі адам екендігі жөнінде алға- 
шқы қағаз бетіне түскен дерекхі оқимыз.

Қазақ ауыз өдебиетін жинап, өлщеусіз еңбек сіңірген этног- 
раф-шежіреіш Мөжһүр Жүсіп Көпеевтің “Мес” атты қолжазба 
жинашнда да Жанқүтгы туралы жазылған.

Жақсы Жанқүттының заманында ірі түлға болғанын алғаш 
М.Әуезов “Абай” романын жазу үстінде Қүнанбаймен қатарлас, 
пікірлес адамдардын бірі Жақсы Жанқүтга би болғанын аңғарса 
да, сол кездегі билерді үстем тап өкілі деп бағалау саясаты оны 
ауызға алуға, шығармасына кіргізуге мүмкіңдік бермегенін, онын 
кейін қазақтың бф туар перзеші Д.Қонаевқа Жанқүтшның Абайға 
берген батасын айтып беруінен айқын аңғарамыз. (“Абай” жур- 
налы, 1999 ж., №7, 2-3-66.).

Қазақтың түңғыш ғалымы, этнограф Ш.Уөлихановтың да 
Жанқүтгы бимен кездескендігі жөне шешендік өнерге ден қой- 
ып, ауыз едебиегінің інжу-маржаны шешендік өнер туралы ғылыми 
пікір айт)та негіз болғандығы жонінде деректер бар.

Жақсы Жанқүтш бидің ел бірлігін сақгауда, хапқы үшін еңбек
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£ТКЕК ірі тұлға болғандығын дәлелдей түсетін тарихи жазбалар- 
лыңішінде төмендс келтірілгсн қүжат ерекше назар ауцаруға түрар-

"1846 жылы маусым айының 19-ыншы күнінде бізге төменде 
марлерімізді салмыш адаадар жамиг (жалпы) мөжіліс ішінде бүтін 
сібір қазақтарынын пограничник басшылыш господин гснерал- 
мойор мен кавелерінің жүзі алдында мынандай хат қылып мөр 
сальш қол қойдық.

Яғни, Қарқаралы, Аягөз, Көкпекгі, Жетісудуандарының ха- 
лмьі бір ынтымақты, татулықта бслып түрмаққа міндет алынды. 
өэараешбір шариғат-низам жолына қарсы келіс сөз, іс қылмасқа 
жэне талау-тонау кылмысқа, барымта һәм үрлық қылыспасқа 
уағда-шарт қылып қол қойды”. (Қазақ Республикасы үлттық 
әркиві, 3 бум).

Бүл үлкен қүрылтайға Қүнанбайдан бастап, Әлтеке-Сарым 
Жанқүтты барлығы 23 ел басқарушыларының жөзіккөз мерлері 
Басылган.

“Атамүра” баспасынан (1995) шыққан “Абай энциклопедия- 
смнда” Жанқүтты би т>ралы жазылған.

Жогарыдагы келтірілген жазбалардан байқайтынымыз Жақсы 
Жанқүггынын игі қазаққа белгілі ірі түлға бодғандығы.

Квлесі әңгіме Қазақ әдебиетінде ерекше орыны бар Шортан- 
бай жырау турады.

Шортанбай мүрасын алғаш рет атақты фольхлор жинаушы, 
академик, түрколог В.В.Радлов (1837-1918) “Түркітілдес халық- 
тар әдебиетінің нүсқалары” (3 том, 1870) атты еңбегінде жария- 
л ацы. Одан кейін “Бала зары” деген ашен Қазан қаласыңца бірнеше 
р ет басылып шықты. Бүдан кейін ЬІ.Алтынсаринніл “Қазақ хре- 
сіоматиясыңда” (1880), Лютштың ”Қырғыз хрестоматиясында” 
(1883) С.Сейфуллин қүрастырған “Қазақ одебиеті хрестоматия- 
сында (1931) жарық көрді. Бірақ Шортанбайдың философиялық 
Оймен қоғам шындыган еткір көрсетуімен ерекшеленетін шы- 
гармачарынын қандай қоғамдық ортада, қандай жағдайда туған- 
Дыш жөне оның ақындық дәрежедегі негізгі факгорлары аз зер- 
тіелген. Шортанбайдың тәкпе жыраулығын жене оның кереген 
адам скенін айтқанда, ақынньщ ақындық қуатының қалыптасу- 
ьіна әсер еткен ортаны, ея мен жерді және адамдардың ықпалын, 
камқорлығын айтпауға, ескермеуге болмайды. Белгілі өдебиет 
эергтсуші ғальм-сыншы Есмағамбст Исмайылов “ Ақыңдар”дсген 
эертгеу еңбегінде: “Әдетте ақын емірден үйреніп, творчествосын
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дамытады, ақындық талантш жетшдірегін қоғамдық жагдаймен 
қатар жастайынан үлгі алып ақындық жолда қалышасатын жақ. 
сы орта, дөсгүр керек” - деп жазады. Ен далада тамырсыз ешқаң. 
дай өскіннің өсіп өркен жаймайтыны сияқты ақын да, шешен де 
өздігінен қоғамдық ортадан тысқары түрып, шешендік дөрежсц 
жете алмасы белгілі. Егерде ол тек қана діни төрбие алып жыр 
сүлейі дәрежесіне бірден жетті деп, оны өзі өсіп-өнген ортадац 
бөліп қарасақ, өдебиетке, тарихқа қиямст жасағандық бсшар еді 
Ендеше, Шортанбайдьщ да ақындық өрісіне Арқа өңіріндегі он- 
даған ақындар мен шешендердің жақсы өнер дөстүрі, оның дар 
хан елінің салты, өмір түрмысы ықпал етті деуімізге негіз бар 
Жоғарыда айтқанымыздай Шортекеңнің бүкіл тіршілік өміріилс 
біте қайнасып, ел бірлігіне, имандылық жолын қарастыруга 
өмірінің ақырына дейін тізе қосып бірге болған адамның бірі -  
Жақсы Жанқүтты шешен. Баспа сөздерде жазылып жүргендей 
алғаш Қарқаралыдағы Жамантай төрені аз уақыт төңіректегеннен 
кейін Нүра бойына біржсша қайта оралып, жанүя қүрып, Жанқү- 
тты бимен қоян-қолтық араласып, оның елімен сіңісіп кетеді. 
Оған ел ішіндегі қариялардың сөздері ғана емес, оның шыгарма 
ларының өсіресе, “Шортанбайдың өлер алдындага қатың-бала- 
сымен арыздасып айтқан создері” деп беріліп жүрген үзақ толға- 
уының ОНҒА тарта шумағы Жақсы Жөкеңе арналуы дәлел бола 
алады.

Соның бірі:
Жаралған Жәкем едің асыл зат қып,
Өзгеден бір кісі едің ақылы артық.
Алладан ажал жақын келді білем,
Кетейін енді сізге ғарыздасып,- деп келеді де,

Есендікте бол, Жәке,
Қияметтік досым-ай!
Жөне сізге тапсырдым 
Бада менен қатынды.
Жалғанда досым, сіз едің,
Аяй көрме ақылды!.. - деп, артга қалған қатын- 

баласын Жөкеңе аманат етіп тапсырады. Оның тіші өмірден соңғы 
аттанар шағының өзі де Жақсы Жөкең қасында болып, соңғы 
сапарға шығарып салғаньш:

Қоя кер, Жөке, жастықхы,
Алпыс үштен асырмай.
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Өлім біркеліп асықты...
... Жантәсілім таянды,
Айта кер, Жөке, иманды?!- деген жыр жолдары- 

нанжөне Жөкеңнің:
Алланың бірмекені тұрағы еді,
Шортанбай оуяиснің ұрпағьі еді.
Мұңцасқан, бала жастан бірге өскен 
Жақсыға жол үстінде ажал жетті,- деп Шортанбай қаза- 

сын естіртуі екеуінің өмірлік достығын көрсетеді. Бұл жөнінде 
Е.А. Бөкетов атындағы университетінің кафедра меңгерушісі, 
ғьілым докторы Меуен Хамзин: “Текгі тектімен таяу жұруге тал- 
пыгоан, ірі түлға ірілермен қатар болугатырыскан. Ендеше, Шор- 
ТЕНВҢ алып бәйтерек болып, не бір гар жол, тайғақ кешуді бастан 
кешірген үлы түлға, Жақсы Жөкең атанған Жанқұтты би еді”,- 
деп, олардың шынайы достығының қисындылышна негіз бар 
екендігіне ғылыми тұжырым жасайды. Жақсы Жанқұтты зама- 
н сшда елді имандылықка баулып, жай төрбиеден аулақ ұстау үшін 
мешіг саддырған екен. Сш мешітгің алғашқы имамы да Шортан- 
бай жырау болған. Жоғарыда келтірілген деректер Шортекеңнін 
Жақсы Жекеңмен өмірі Де, тағдыры да бірігіп ел бірлігі үшін 
Еиеуінің тізе қосып игілікті іс тыңдырғадын корсетеді.

Соңғы жылдарда өлке тарихын жинап баспасөздерде жариялап 
цщрген кейбір қаламгерлеріміздің мақалаларында Жанкүтгы бидің 
КЭйгыс болған жылы туралы әртұрлі пікірлер айтылып жүр. 
Всіресе, мұндай жаңсактықтар Шортанбай жыраудың туған жері 
мен қайтыс болған жылдары туралы деректерде көзге үрып түр. 
Жанқүтты шешен туралы түңғыш зерттеу мақала жариялаған 
гапымдар Б.Адамбаевпен М.Әбдуов (“Жезқазған туы”, 19.09.1981). 
МӘбщуовтің 1984 жылы “Жұлдыз”журналының 2-санында “Огкір 
снщің иесі” деген атпен жариялаган мақаласынан соң, ҚарМУ- 
ДІК мүғалімі, ғалым Түтай Саштаев (марқүм) “Жақсы Жанқүт- 
тьГ жөнінде зерттеулерін жариялады. Жоғарыдағы еңбектердің 
&эрюде де Жанқұтты іиещенді 1873 жылы қайтыс болған деп 
та*щы. Бұл пікірді ғалымдар Н.Төреқұлов, Т.Кәкішевтердін 
вбйсгерінен де оқимыз.

ЕАБокетов атындағЫ Караганды мемлекетгік университетінш 
рвиоры, академик, техиика ғьшымдарьгның докторы, профессор 
НІСЛқылбаевтың басщьищғымен шыққан “Шет өңірінің тари- 
К*” (авгорлары Ж.О.Артъщбаев, М.С.Жакин, 1998 ж.) кітабында 
шецендік өнердің табиғатын зертгеп ғылыми еңбек жазған галым
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М.І.Ә5дуов: “Көптеген басылымдарда Шортанбайды 1818 жылы 
тУЬт . 1884 жылы қайтыс болған деп алынып жүр. Бүл жаңсақ 
пікір- Візге мелім тарихи мелімет — Қүнанбайдьщ Меккеге бар- 
ган мерзімі. Ол 1874 жыл. Ал Жақсы Жанқүтты қажылыққа 
Құнаибайщан бүрын барған, сонда қайгыс болып жерденген. Оғаі; 
Қүнанбайдьщ дүга оқып есіне алғаны, басында отырьш айтқан 
үлағатгц сө3і далел. Шортанбай ақынның Жанқүттыньщ қолын- 
да қаза тапқандығын өзінің өлеңцерінен аңғарамыз. Олай болса, 
Жанқүгш да, Шортанбай да 1874 жылға дейін қайтыс болған. 
Енді, ел аузындаш әңгімелерге сүйене отырып топшылар болсақ, 
ақындц 1808-1871 жылдар аралығында өмір сүрген деп айтуы- 
мызға болады” деп батыл пікір айтыпты (Сонда, 255-бет).

Бәлцім  ̂бүл пікірді ғалым Шортанбайдың жан тәсілімі алдын- 
даайгқдң;

Қ°я кор, Жәке, жастықты,
Аллис үштен асырмай.
Өлім бір Келіп асықты,- деген жыр шумагын негізге алған 

бшар.
Жоғарыда айтылган пікірді біз де қолдаймыз. Оның себебі, 

осы екі ірі тұдға өмір кешкен өлкенің азаматы болуымен біргс 
Шортан§ай мүрдесі біздің ата-бабамыздың ғүмырлық мекеніндс, 
Ңүра өзснінің “Ақсу” аталатын біздің балалық шағымыз өткен 
елді мексцінщ жанында жаггкандықтан, Шоргекең басына өкемізбен 
барып талай рет дүға жасауымыз, кейінірек оның баспа бетін 
көрген Щьіғармаларын іздеп оқуымызға себеп болды. Әлі де бол- 
са, Жаксід Жанқүтгы шешен мен Шортанбай жыраудың ара-қаты- 
насы, ел бірлігін сақтаудағы еңбекгері талай зерттеулердің тақы- 
рыбына айналары сөзсіз. Келешек зертеушілер Жанқүтгы би өмірін 
Қүнанбай қажы арқылы, ал Шортанбай емірін Жанқүтгы шешен 
арқылы Зертгесе көп деректсрге кезігері даусыз. Өйткені, бүл үш 
түлғаның өмір жолында кеп байланыс болғаны ауыз екі 
әңпмелерде де> жазбаларда да кездесіп отыруы осы ойга жетелейді.

Қүнанбайдың қазақ арасында ғана емес, сол кездегі жгр ауда- 
рылып ке^ген батыстың және орыс саясатшыларыньщ арасында 
зор бедслі болды, досы Жанқүтты би арқылы Шортанбай жырла- 
рының баеда бетіне түсуіне ықпал етті деген пікірдің жаны бар 
екенін де айта кетейік.
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Есімде қалган есті сөз

Ж. ЕСММ АМБЕТОВ, 
еңбек ардагері, зейнеткер.

Өзі емес, өзгенің қамын ойлап, еяі үшін егіліп, буыршын мүзға 
тайған күндерде, толарсақтан саз кешкен түмарлы түлғалар біздің 
налқымызда баршылық. Олардың ерқайсысының еэзіндік орыны, 
т  арихтан алған түғыры бар. Бірі шешен болса, бфі көсем, бірі 
6 этыр, екіншісі балуан, келесі бірі ақын болып келеді. Тарих 
бетінде келбеп кестеленіп, есімі мен үлгі алатын үлағатты сөздері 
ел есінде сақталған үлкен түлға — Жақсы Жекең. Қариялардың 
айіуы бойынша ол кісі айтқаны айнымай келетін дуалы ауыз, 
д анышпан адам болыпты. Мейлі би болсын, мешіі сүлтан, төре 
б опсынЖәкең отырған жерде сез сейлемейді екен. Сол Жақсы 
Ж акеңнің шарапаты біздің ата-бабаларымызға да үишті.

“Қилы-қилы заман болар, қарағай басын шорган шалар” де- 
ме кхш, ел басынан талай-талай аумалы-токпелі кез^ндер отгі ғой. 
К^ісымға шыдамай қалжыраған халықтың, ауыл-а уыл болып ба- 
сқа өңірғе үдере көшкен кезі де бшған. СолардыН бірі — сонау 
Батыстан қоныс аударьш кслген біздің ата-бабаларымыз еда. Өгкен 
ғасырдың қырықыншы жылдарында руы - АлшыИ, оның ішінде 
Бэян бшатын Өтетілеу, Өгебай деген ағайыңцы азаматтар аздаған 
ағайын-туыстарымсн Қарқаралы еңіріне келіп қоушстанады. Ол 
дуанбасы Қүсбек төренің дүрілдеп түрған кезі еДІ- Алғашқыда 
к елісім берғенімен, артынан түлкі бүлаңға салған т өре жер бергісі 
к елмей, жігітгерге ер түрлі тапсырмаларын орындатгып уақыт үту- 
н вн болады. Арада төрт-бес жыл өтеді. Он жылға жуық Қаратау 
6 ойын қыстаған Жанқүтгы көктем келе Арқаға к^ш  түзейді. Ба- 
л  кдштан өтіп Бекгауатаға жақындаған түста, дамылдаймыз деп 
ү  й тіктіреді. Елге хабаршы жіберуге қам жасайды. Ж#қын інілерінің 
6 ірін шақыртып алып:

- Сен Қүнекеме бар, сәлем айт! Қүс үйқылы, қ  ыран көзді сақ 
а  дам ғой, менің келе жатқанымды естіген шығар. Елді ертетін де 
6 асшы, еліртетін де басшы, елірткенді көріп болдіық қой, ер-то- 
к.ымын сайлай берсін,- депті. Көптен бері қасыщда бірге болып 
талай сыннан сүрінбей өткен Әлтеке Жаманқүл бгаласы Дүйсен-
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байды, Қаркаралыга жүмсайды:
- Сен Қүсбекке бар, еөлем де! Арман атқа жеткізеді, ат мүра- 

тқа жсткізсді. Мүрат - көсемге қонеа шуақ, данага қонса шырак. 
биге қонса бүлақ. Ал ақымаққа қонса уақытша ғана түрақ. Адам- 
ның түбі бір, елдің тегі бір. Адам Алланың кендесі, пенденін 
пендесі емес. Сез білетін жігітсің, осымды орынды тілмен жеткіз!

Дүйсенбай Қүсбектің ауылына келсе епу шақты елдің иігі жак- 
сылары биік төбенің басында дөңгелсне жайғасыпты.

Орталарында Қүсбек терс мен Алшынбай.
- Ассалаумағалейкум! - деп дауыстап сөлем берген Дүйсен- 

байға Қүсбек:
-Уағалейкум ассалам! Уа, иір қобыздың баласы, келдін бс? 

Оңаша емес, осы көптің алдында сейле! Жәкем не деп сәлем 
айтты? - дейді Соңда Дүйсенбай:

- Бүл барғаннан барарсың Қарқаралы дуанға, кеші көрсең бас 
қосқан, жақсы екен деп қуанба. Алқа-қотан отырар жиылған ха 
лық, ортасыңда екі адам отырады. Танымасаң бірінің бегінің бедері 
бар, екіншісінің басының үлгісі бар. Кесімі оңай болса да кескісі 
келмейгін басшы бооіады, шешімі жеңіл болсада, шешкісі келмейіін 
басшы болады. Адамды Аллага кенде қылсын, пендеге пенде қыл- 
масын деп Жәкем сөлем айтгы,- депті. Кеяесі күні тере үкім 
шығарып Саржал, Шолақтүлкі, Жаманқойтас деген жерлерді беліп 
беріп, Алшын ауылдарын орналастырады.

Қүсбектен қаимығып, қорқып қалған көпшілік беютіліп 
берілген жерді иемденуге бірден бата алмай Қүнанбай шешенмен 
жиылып кеңес қүрады. Ел тығырыққа тірелген шақта ортаға 
жүгіріп шыққан он үшжасар Есмағамбет бала:

- Жасы үлкен ағалар, асыл сеэді бағалар, бала екен деп қалма- 
ңыз, бізде де бір шама бар. Ердің екі сейлегені елгені емес пс. 
мүсылманның екі сөйлегені иманының сонгсні емес пе, Қүсбск 
теренің екі сейлегені езін тірідей кемгені емес пе? Өзіміз аз-ак 
болғанымызбен қанымыз бір қазақ емеспіз бе? Жекең атанын 
айтқан сезі жөн-ді, төре амалсыз кенді. Омалып ойға кіріскейше. 
елдігімізді таньггып тойға кірісейік! - деген екен.

Сезіне риза болған көпшілік осыған бөтуаласып, үш жерге үш 
ауыл қоныстандырады. Алғашқы ауылға Отетілеу баласы 
Сүлейменді, екінші ауылға Огебай баласы Оспанды, үшінші ауылға 
Кетібақ баласы Есмағамбетті басшы етіп тағайындайды. Арада 
жыл еткенде Қүсбектере орнынан түсіп, Қүнанбай сайланады 
Міне, Жақсы Жекең жайлы бір өңгіме осындай.
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Баба өсиеттері және бүгінгі үрпақ

Ш. К ӨКЕНТЕГІ, 
дербес зейнеткер.

Өгкенге көз жібсрсек, бшіер арасыңца ел тарихын жетік білетін 
ЭЕрделі зиялылар аз емес екен. Олар ел ішіндегі даулы мөселелер- 
ге  төрелік айтқанда қара қылды қақ жарып, еділдікпен шешін 
□тырғак. “Сенің кім екенінді білейін, досьизды айтшы” дегендей 
а дамды өскен ортасы тәрбиелейді. Орталық Қазақстанды Сарыа- 
рканың кіндігі десек, соның құйқалы жері Нүраталды, Қарқара- 
п ьі, Наршөккен, Қызыларай, Беказы, Тоқырауын-Жәмші, Тола- 
ғ ай, Тойатқаншұнақ т.б. өңірден кезшде Қаз дауысты Қазыбек 
6 астаған нелер дүлдүлдер шыққан. Қараменде, Сеңкібай, Жарыл- 
ғ ап, Жицебай, Шабанбай, Жалаңтөс, Сана би, Шортанбай, Ағыбай, 
Жақсы Жанқұтты сияқты ақындар мен батырларға, билер мен 
шешендерге ас беріп, ескерткіштер орнатып жатыр.

Кезінде Шабанбай бвден бата аіган Жанқүтты шешен жайлы 
Мөжһүр Жүсіп Көпейүли: ”Бүл Жанқүтты Мүса, Секербай за- 
манында ауызға ілініп, көзгс түскен, қазақ жақсьшарының қасқа 
маңдайы боліан.

Жанқүтты бабамыз қажылыққа барып, сол жақта қайтыс бол- 
ған, басына Қүнанбай барып кек тас орнаттырып, тасына “Аргын 
Сарым руы, Жанқүтты Ботантайүлы” - деп жаздырыпты деген 
дерек бар” дейді.

Жанқүтты бабамыздың осиеттері кешегі, бүгінгі үрпақ үшін 
еңжоғарш үлгі боларлық сарқылмас қазьша. Жанқүтты бабамыз 
жалғыз ғана Шуаш Ботантай үрпақтары үшін ғана емес, бүкіл 
орта жүзге аты әйгілі Әділдік биі атанган ірі тұлға. Әсіресе, өтпелі 
Киын кезендерде жан-жағьшан қаумшіап кеғііп ақылцасатын көітгің 
ксңес алатын билерінің бірі еді, бес атаның баласы бетінде ел 
билігін даналықпен ж\гргізген кемеңгер ретііще танылды.

Менін өз білуімше бабамызды алғаш рет зерттеп, оз өкесі 
ІЛиястан есгіген, білгендерін жарыққа шығарған ел азаматы, қазір 
көгасе танымал зерттеуші, фшіология ғылымдарының кандқдаты 
Мүхаметқали Әбдуов. Бүл азамат 1981 жылы ең бірінші “Жүлдыз” 
журналына Жанқүтты мен Жаманқүл жайында мақала әзірлеп
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жарыққа шығарды. Қазақетан Жазушылар одағының мүшесі, 
қаламгер, зертгеуші, ақын Балхабай Адамбаев та ел аузынан жи- 
нақгап, Әбцуов Мүхаметкалимен бірігш “Мөдениетжше түрмыс” 
жуіжалынаЖанқүгты щдден жэнінде мақала дайындаГан. Кейінде 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын Жеңіс Қашкы- 
новгың 1995 жылш 16 наурыздағы “Орталық Қазақстан” газетінде 
хары қ көрген “Әулие билер” мақаласы өте тартымды шыққан. 
Бүл материалда Жақсы Жөкең жөніңде үрпаққа үлгі боларяық- 
тай жақсы-жақсы пікірлер келтірілген.

Күні кешеге дейін қызыл империяның айтқанына имандай 
иланып келдік. Билер тіпті слеусіз, ескерусіз қалды.

Солардың бірлі-жарым шешсндік сөздерін, накылдарын ел 
аузынан естіп біддіх. 1967 жылы “Жазушы” баспасынан шыққан, 
Балтабай Ддамбаев қүрастырып, алга сөзін жазган “Шешендік 
сөздср” қолымызға тигенінс қуанған едік. Өгкенге зердеяей коз 
жіберсек, билер ел үшін еңбек етіп, үрпаққа үлгі етерлік сөз 
қалдырган зерделі даналар екен.

Кейінгі 5-10 жылда Жақсы Жәкенді зертеуіпілердің қатары 
көбейе түсті Әдебиетшілер, Жөкеңнің үрпақтары, жазушылар 
көптеген тьщ материалдарды жинақтап халыққа, үрпақгарға төр- 
бис-толім ретінде зердеяі, ойлы меселеяерді үсынуца. Олай бол- 
маған күнде, енді бір екі ғасырға жақын уақытта Жақсы Жөкеңніи 
шешеңдігін, билігін, даналығын еділдігін кім біяер еді!

Қазақтың бір туар азаматы Дінмүхаммед Ахметүлы Қонасв 
“ Егемен Қазақстан” газетіңдеіі (26 щілде 1997 жыл) “Мөңгілік 
мекгебі” деген М.Әуезоетің 100 жылдышна арнап шығарған ма- 
қаласында Жақсы Жэксмнің оз заманында қандай адам болғаньш 
өте қарапайым іілде М.Әуезовтен естіген едім деп жазган. Үрпак- 
тарға үлгі боларлықтай даналық сөзін өзінің үрпақтары Сеулебек 
Жүнісүлы, марқүм Түтай Сағытайүлы, сондай-ақ жазушы Ко 
мел Жүністегі жарыққа шыгаруга ат салысқан еді

Жекемнің үрпағының нағашы жүрты да текті жерден. Жанк- 
үгшшешенот^шшлдықшңсалдарынан^ріненайырьотғанелді 
қоныстандырып орналастыруға үлкен еңбек сіңірген. Сол кезде 
өмір сүрген жергілікті ақын Жанбайдың Әбіші бидің еділдігін 
былай деп жырлаган екен:

Әуелі сыйынамын жалшз хаққа,
Медет берсін қүдайьш тіл мен жаққа,
Ел ауып Қаратаудан келгешнде,
Қүт болып Жөкем мінген алтын таққа.

74



Жакси Жэкскнш ^риагь МргажжО Лмви6ск>.и!



Ж̂к упыным гык |п*и<чі 
К»ЩГ' Акж&і аМ ) \ л - І і ш '  Ыр̂  
ісоппищ пірсо*р(і 

чігирім п и і і я і .

Ч . к [ « . і і .  ^ « ( Ч П Я і 4 с н  г с і ц и і  « ».»
«*—• і* .іх  »*!««' ткм»»п< і г і м .«||*л •
«■»« ІН П  Риігмпа.



Ж«мы * *«х*ц ІІШ п А и  к я і с іп т .



Жаксы Жоксңнін үрпагы. слЫіздсгі саятшылык онср к 
жанлануына айрыкша үлсс қоскан Ті.іеукабыл Есеибеков



Міне осы Әбіш ақьшның үрпағы, филология ғыпымдарының 
докторы, профсссор, Қарағанды Мемлекеггік Университстінің 
к а » қ  өдебиеті кафедрасының меңгерушісі Мәуен Хамзин баба- 
ныздың асыл қазынасын кеңінен зертгеп, көпке таншуда еңбек 
СІҢфген. 1991 жылы “Қазақ тілі” қоғамы Жезқазған облыстық
V йымы газетінің бсгіңде “Шашасына шаң жүқпас тарлан тұлпар” 
а тта  мақаласы жарық көрді

Екшші бір ұрпағы марқүм Әбілдин Қалиасқар Жазушылар
о д аш ның мүшесі болған, одебиетгегі ақын -жыраулардың туын- 
Д ыларын көп зертгеген азамат еді. Ол өзі ақылдылығымен, бай- 
с  алдылығымен көп қүрмегіне бөленген болатын. Артына өшпейтін, 
в з  үрпаиш а үлгі боларлық мүра қалдырган. Оның кептсген 
ө леңдері, ой-толғаулары Жезқазған, Қарағанды облыстарының га- 
э  еттерінің беттерінен жарық көрді Осындай азаматтың өмірден 
е рте кеткені өкінш т-ақ.

Әйткені олардың өмірге деген, тарихқа деген берешегі кеп еді 
Тарихты зерггеушілер, ғалымдар, жазушылар, якыштяр баршы- 
пық. Келешекте қазақтың тарихын, дөстүрін, қазақ ортасынан 
шыққан дулдүлдерді влі де зертгеп бүгінгі жөне келешек үрпақ- 
Т ар үшін тағлымы мол мүраларды жарыққа шығара бермек.

Енді шежірелік мөліметтерге тоқталып көрелік. Ботантайдан 
Байқүтгы, Жанқүтш, Аймағанбет деген үрпақтар өмірге келген. 
Енді осы үш үрпақтан тарағандардың біразы 1930-1937 жылдары, 
қуган-сүргін, ашаршылық заманында қаза тапқан. “Артьшда бч? 
□ңалар” деген қазақ мақалы техін айтылмаған. Өздері жок бол- 
ғанмен көздері бар демекші, өткен бабаларымыздың айтып кет- 
кен өсиетгері, бсрген баталары қабыл болып, бабаларьпшңаіына 
кір келтірмей жақсы жагынан керінген жене көрініп жұрг® 
ұрпақгарымыз аз емес. _

Жақсы Жөкеңнің озінің тікелей үрпағы — Тотибек, Сөтоек. 
Тәтибектен Сыэдық, Шөкен, Аманбек, Әділ, Әшкендер 
Сетбектсн Сейігкдли, Сейггкамал, Көкіш, Сейітбскгерт^ан. 
білетінім: Аманбекген Қарғажан, Өзбек, Шөкеннен Кө,даРбск’ 
Сейітқалидан Түсіп. Осы агаларымыздан үрпақтар бар.

Қарғажан, Өзбекгер ертеден Алматыда, Шуда түрадьі- 194 
жылы Алматыға жоғаргы оқу орнына барғанымда мені ЖөкемшЯ 
үшінші үрпағы Сейітқалидың Түсібі, Аманбекгің Өзбегі Кррға- 
жан ағамызға алып барды. Мен барған кезде АлматыдагЫ жоға- 
ікы оқу орындарында емтихан басталып қалған екен. Мені ҚарГ' 
ажан, Түсіп ағаларым сол кездегі Қазақ ССР Ғыльгм АкадемиЯ'
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еынын түңғыш президенті Сөтбаев Қанышқа алып барды.
Қаныщты алғаш көруім еді, қазақтың нағыз қаеқа маңдайы 

екен. Қанекең Қарғажан ағайға қаран: “ Мьша бала мен мына кісі 
неге келді” деп сүрады. Қарғаекең: “Қанеке, мына кісінің аты 
Түсіп, Жақсы Жөкеңнің үрпағы, ал анау отырған бала біздің 
ағамыздың балаеы, осында оқуға келіпті” - деді. Қанекең маған 
қарап: “оқу барлық жерде басталып жатыр, қай институткн 
оқығың келеді” - деті сүрады. Мен КазГУ-де оқысам дедім. О.к 
“Жақсы Жәкеңнің үрпағының бір тармағы екен ғой, оқуың кс- 
рек” - деді. Сол кезде қа^ітасынан шақшасын алып насыбай атып 
отыр еді, біздің ағай Түсіп Қанекеңе: “Маған да насыбайыңьвдан 
атқызсаңыз” деп сүрап, насыбай атгы. Канекең Қарғаекеңе қарап: 
“Асьыы бала, менің тілімді алсаңыздар, ауылдың баласы гой, мал 
дәрігерлік-зоотехникалың институтқа түсіп оқысын, қазақтыц 
ауылдағы маман жігіттері әскерге кетіп жоқ болды ғой. Солар- 
дың орнын осы балалар басу керек” - деді. Сонымен Жақсьі 
Жәкеңнің аруағы қолдап, Қанекең арқасында оқуга түстім. “Жақсы 
өке жаман балаға 100 жыл азық” деген сөз осьщан қалған болар. 
1998 жылғы 9 қыркүйеісге, Қаныш Сәтбаевтың туғанына 100 
жылдық мерейтойы қарсаңында “Жақсыньщ шарапаты ғүмыры- 
ма нүр қүйды” деген тақырыппен Жезқазған қалалық “Сары- 
арқа” газетіне мақала дайындадым.

“Ғалымньщ хаты, жақсының аты өлмейді” дейді ғой халқы- 
мыз.

Қарғажан ағамыз нағыз бабасына таргқан ақылды, ойшыл деп 
әкем Көкен өз әкееінен естігенін айтып отырушы еді. ІИынды- 
гьпща сондай адам больш омірден отгі. Ертеде оқи алмай, 4 клас- 
стық білімімен 15 жыл Қазақстан Орталық Партия комитетінін 
Партия тарихы институтында кіші ғылыми қызметкер-аударма- 
шы болып қызмет істеген. Институттын 50 жылдығына арналған 
кітанқа (Алматы, 1973 жыл) бүл кісінің қандай еңбектер жасап, 
қандай үлағатш сөздер айтқаны жазьціган.

Ағайдың баласы Ғазиз, Озбектін батасы Серғазылар да өкеле- 
лерінің айтьш кеткен ақылдарын бүлжытпай орындап жүр. Ғази- 
зы Алматы облыстық өкімшілігінде жауапты жүмыста. Серғазы 
Алматыда шағьш қайырымдылық фирмасын қүрып, түрмыстары 
нашар. кемтарларга үлкен кәмек көрсетіп жүр.

Дінмүхаммед Қонасвтың Жақсы Жәкең жөнінде Мүхтар 
Әуезовтен естідім деген мақаласында (“Абай” журналы, 7-1993 
ж.) Жәкең түлғасына айрықша тоқталған, ягни Жанқүтгы баба-
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мыадың ел бірлігін сақтауца сіңірген еңбегі мешекегіміздің, бүгінгі 
егемен, төуеясіз еліміздің қазіргі саясатымен шебер ұштасады. 
М уны айтып отырғаным, Қарғаекең ағамыз Мүхаңмен сыйлас 
бшіып өтті. Ағайдың үйінде Мүхтардың болғаны есімде.

Әрбір ата-ана артывда түтін түтетіп, атымызға кір келтірмей 
жүретін үрпағымыз болса екен деп тілейді.

Осыған байланысты айтатыным, биыл 1999 жылы қараша ай- 
ында 70 жасқа толамын. Жас кезімде өкемнен, әкемнің інісінен, 
ағалардан естіген, түйгенімді осы Жәкеме арналған кітапта жаз- 
ғағшмды дүрыс деп есептедім. 45 жыл партия, кеңес шаруашы- 
лық-мекемелерінде қызмет атқардым. Қазір дербес зейнеткермін.

Әкем Көкеннің інісі Рахым пайғамбар жасы 63-те дүниеден 
кдйтты. Өз заманында, өз ортасында белгілі, беделді, атына сай 
рахыңдылығы арқасында халыққа сыйлы болды. Қазіргі уақытта 
замандастары аз қалды, бары сол кісінін уақытысында қандай 
адам болғандығы жөнінде айтып отыратын. Бүл Рахаң өкеміз 
жетім-жесір, кемтарларға үлкен қамқорлық жасаған адам. Әсіресе 
соғыс жылдары Тоқсанбайдың Әубәкірі деген кісі екеуі халыққа 
қол үштарын беріп қамқорлықты көп көрсетіпті. Осы уақытқа 
дейін замандастарының бүгінгі үрпақтары бүл кісілерді естсрінен 
ишғарған емес. Қолында мүмкіндігі жоқ емір сүру қиындьпын 
басынан өткізген ауыл, аудан адамдары Рахаңа келіп түратын. 
Сонда мен ауданда оқу оқимын, складта жүмыс істеймін. Маған: 
“Сен мынау адамга бір пүт астық елшеп бер, мынау адамға 10 кг 
үн бер, мынау адам текемет бастырып алсын, керек жүнін алып 
бер”,- деп отырушы еді. Мен айтқанын орындайтынмын. Кейде 
Рахаң үйіне өкем келіп: “Рахым, сен не істеп жүрсің, үкіметтің 
склады сенің жеке меншігің емес қой, неге үнды, бидайды, жүнді 
таратып жатырсың”,- деуші еді.

Ол кісі әкейге: “Бэрінің есебі бар ғой, кемтарларға комектес- 
кен дүрыс, одан үкіметгің қазаны ортаймайды алғыс баталарын 
аламын. “Батамен ер, жауынмен жер көгереді” деген. Ал маған 
ақыл айтып отырған озің ше? Сіз де үкіметтің қойын таратып 
жатырсыз гой, маған ол хабар жетіп түрады”. Сонда екей: “Кол- 
хоздың қойын өз қозысымен жабамын ғой “ - дейді. Екеуі осы- 
лай қалжыңцасып отырушы еді. Ал Тоқсанбайдың Әубәкірі бол- 
са, ол кісі сол кездегі аудандагы промкомбинатга (аяқ киім тігу, 
жамау пима басу) жүмысын істеген, кемтар жетім, жесірлерге 
тегін киім, тігіп беру, жамау-жасқау жүмыстарымен айналыса- 
тын еді. Бүл екі кісіге аудан түрғындарының рахмет, алғысы
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шексіз болаган.
Бір күні таңертең ауылдан өкем Көкен келіпті. “Мен Жанқү- 

тты бүлағьшың басынан үй саламын, қандай комегің болады”,- 
деді. “Менде болса сенікі ғой, үйінді бастап сала бер”,- деді. 
Содан сол бүлақтың басына екі жылда үй түрғызды, сол жердс 
қайтыс болды. Осы бүлақтан аудан халқы қазірге дейін сусындац 
отыр. Әкейдің інісі Болжьгнбек соғыстан қайтпады, Көдірбек 
ақылды, көпшіл адам болатын. Ақын еді, баласы Зекен қазір 
Қарағанды Полигсхникнлық колледжін басқарады, техника ғылы- 
мының кандвдаты. Кәдем көбінесе жолдастарына арнап қалжыц 
аралас өлеңдерді жиі шығаратын. “Шет ауцаны ақындарының ан- 
талогиясы” кітабында осындай олендері және Жақсы Жәкеме ар- 
най шығарған толғауы бар. Шөкітай — ендііі қалған үлкені, ха 
лықшыл азамат, қазір қүрметгі демалыста, Қарағандыда түрады.

Молдабек інісі дүниеден ерте кетті, коп жылдар ішкі істер 
орыңдарында жауапты қызметтер атқарған.

Нүра бойына кіндік қаны тамған, халқымыздың бір туар үлда- 
рының бірі, кейінгі ұрпақтарына мақтан егерлік үлаюты шешендік 
сөздерін артына өшпес мүра етіп қалдырған Жанқуггы Ботантай 
үлының туғанына 190 жыл талып отыр. Осыған байланысты жақсы 
Жөкеңнің мерейтойын бүкіл халық болып кеңінен атап өту — 
бүгінгі ұрпақтың алдындағы басты парыздардың бірі болмак.
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Қазактың эдеби мүраларындағы 
би, шешендер бейнесі

Сагыныш МҮХТАРОВА, 
аспирашп.

Үлттық әдеби мүраларымыздың кешегі мен бүгінгісіне зер 
сапсақ, сонау алпысыншы жылдардан бастап қазақ өдеби процсс-
і нб көптеген тарихи романдардың мольшан келе бастаганын көруге 
6 швды. Бүл қүбылыс, Н Добролюбоіпың пікіріне сүйенсек, “коща 
н ародное сознание обращается к воспоминанию свосй прошед- 
шей жизни”, сол уақытта тарихи роман туады. Сондықтан да 
болса керек, қазақ өдеби процесіне тарихи туындылардьгң коптеп 
келуі тек қана әдебиеттің кемелденуін, осіп-өркендегенін ғана 
к өрсететін көрсеткіш емес, сонымен бірге үлтгық сана мен үлтгык 
рухтың белгілі бір дөрежеде биік межеге еамғағаны деп қабыдда- 
ғанымыз абзал.

Соңғы жылдардағы өдеби процесті қарап отырсақ, негізінен, 
тарихи прозаның бас қаһармандары — ел билеген хандар мен 
сүлтандар, өділдікгің ақ туын арының тазалығы деп есептеген 
билер, бір басына қазіргі оркениетгі елдердегі судьяның, депутат- 
тьең, педогог-психологгың сипаттарын жинаған шсшендердің об- 
разын байқауға болады. Баршақазақ даласын айтпағанның өзінде, 
6 ір ғана Арқа жеріңдегі шешендік өнердің, ән-күй өнерінің орны 
каишалықты мағынаға ие екені көпке мөлім. Бір ескеретін мөсе- 
пе; қазақ қаламгері өзі кескіндеп отырған батыр мен бағланның, 
хан мен сүлтанның бейнесін жасағанда міңдетті түрде айыр көмей 
шешен мен қара қылды қақ жарған өділ бидің образын қоса сом- 
дауга тырысады. Мүның өзі хан мен сүлтанның, ак  сүйек пен 
беюаданың ғүмыры мен дүниетанымында, үлы Даланың тари- 
кында би-шешеннің қаншалықты рөл атқарғаньш керсетсе керек.

ХУІІІ ғасырдың тарихи оқиғалары ауқымында Әбілқайыр хан- 
ның қарама-қайшылық пен кереғарлыққа толы әмірін суреттеген 
тарнхи романдар “Үркер” мен “Елең-алаңда” Әбіш Кекілбаев өз 
заманының сүңғыласы Мәті биді даралап корсетуге тырысса, 
Қ.Исабаев сол кезеңцегі шытырман оқиғалар ішінен Шоң биді 
кесйндеп, оған осы аттас роман арнаған. І.Есенберлин өзінің
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“Көшпенділер” трилогиясында Бұқар, Ақжол би, Қотан жырау, 
Нысанбайлардың жайына синкретгік өнер сипаттарын дарытуға 
талпынған. Бұлар өрі ақын, әрі жырау, өрі шещен, өрі би түлға- 
сында кескінделген. С.Жұнісов “Ақан сері” тарихи роман-дило- 
гиясында Ақандай өнерлі жанның тұлғасын сомдау процесінде 
оны ея қамын ойлаған қайраткер, халқының ауыр жағдайын пат- 
ша мұрагеріне жеткізе білген абыз бейнесінде бейнелеуге ұмты- 
лыс жасайды. Соның нөтижесінде Қылышпай би немесе Ақанды 
біреудің қалындыгьш алып кашты деген желеумен артынан үкім 
айтқан бшіер тобы шығарма өзегінен орын алған.

З.Ақышевтің “Жаяу Мұса” романындағы Шөкең Қүдайбер- 
ген болыс, ҚЖүмаділовтің “Дарабоз” романындағы билер тобы, 
Ғ.Мүсіреповтің “Үлпан” романындағы Тілеуімбет т.б. билер, 
кезінде өз дөуірінің мақтанышы болып, бүгінгі күндерге де сол 
өре-деңгейімен жсткен. Шәкәрімнің “Қалқаман-Мамыр” даста- 
нындағы Әнет баба бейнесі де осы айгылған ойларымызға дөлел.

Жақеы Жекең атанған Жанқұтты би — ел арасында өзінің 
әділ билігімен, шешендігімен, ел бірлігін ойлаған кемеңгерлігі- 
мен ғана емес, бөрінен бұрын, ғасырпар бойғы қазақтың қанына 
сіңген шешендік енерді XX ғасырдың соңына дейін сары алтын- 
дай күйінде әдемі жеткізе білуімен де біз үшін үлкен мақтаныш.

Жалпы, Жәкеңдей біртуар перзентгің ғүмырына арналып жа- 
зылған азды-көітгі туындылар, негізінен, газет-журналдар беттср- 
інде кобірек жарияланып келді. Атақты түлғанын қайталанбас 
тұлғасын сомдауға арналған шығармалар қатарына ЖАлтайбаев- 
тың “Ағыбай батыр”, К.Жүністегінің “Құба белдер” туындыла- 
рын жатқызуға болады. Әрине, қос автордың ешқайеы да бидін 
бейнесін жасауды арнайы мақсат тұтпаса да, оқиға желісіне сол 
кезеңдегі тарихи-қоғамдық, өлеуметтік оқиғаларды өз мөнінде 
ашу барысында Жанқүтты бейнесін үтымды корсете білген. Со- 
ның нөтижесінде бірлікгің киелі тамшысы елдікгіңтелегей-теңіз 
мұхитына айналғай деп тілеген асыл затгы ұлы бабаның рухы, 
шетсіз-шексіз сахараның, сайын даланың озіндей боп шығарма 
өзегіне тиімді түрде кірігіп кеткен.

Әрине, шағын мақалада күрдеяі ксзеңде ғұмыр кешкен сүңқар 
қанатты, түлпар тұрпатгы Жөкеңнің, ол арқылы бүкіл ұлттык 
рух пен ұлтгық болмысты бейнелеген әдеби, медени мұраларды 
түгелдей талдап шығу мұмкін емсс. Біз соның тек басты-басты 
деген, ауқымды бағыгтарына ғана тоқталуды мақсат тұтгық.
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III тарау

ЖӘКЕҢ ЖАЙЛЫ 
ЖАЗБАЛАР



* * *

Бейбіт САПАРЛЛЫ

Жанқуггы Ботаитаяүлы (1810-83) — белгілі шешен, би. Кезіще 
аға сүлтан Қүнанбай, Алшынбай, Мүса секілді Қарқаралы дуа- 
нындағы танымал би, шешендермсн үзеңгі қашстырып, айты- 
сып-тартысып өткен. От ауызды, орақ тілді Жанқүтгы биді Абай 
қатгы қадірлеген. Оньщ қара қылды қан жарған өңгімелерді тың- 
дап қана қоймай, Жанқүтты Қүнанбай үйінде қонақ болғанда, 
Абай онымен кездескенде Жанқүтты сол кездесуде түрлі сұрак 
тар беріп, жас Абаңды сынап көреді. Абай оның барлық сүрак- 
жауабына жауап қайтарады. Оған дөн риза болған бңцің өтінішімен: 

Сіз сүнқар самгай үшқан қиядаш,
Талпынған мен балапан үядағы.
Өрнекгі едең созбен жауап берсем,
Дүниенің жалш з үміт тиянаш.
Көз көруіжетпейді қабағына,
Шам жарыга түспейді табағына.
Әз сабын болат пышақ өзі кеспее,
Мақлүқат тарытпай қоймас тамашна,- деп, табан ао- 

тында өлең сөзбен өрнектеген жауабы да ел аузында сақтальш 
қалған. Сонымен қатар, жаспын деп жасқанып қалмай, Абай да 
бңді сынамақ болып:

- Би аға, арзан не, қымбат не, дауасыз не? - деп сүрайды.
Оған: “Шырағым, арзан — шірік, қымбат — шындық, даусы :

— керілік емес пе? - деп жауап бере отырып, жанарыңның оты 
бар екен, ақындығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол! - 
деген батасында да Жанқүхты бидің өз заманының тоқыганы көп. 
өрелі де зерделі адамы болғаны байқалады.

“Абай” энциклопедиясы,
"Аіамүра” баспасы, 1995 ж. 240-бет.
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Орта жүз тарихы

М.Ж. КӨПЕЕВ

Әлгеке-Сарымнан — Өгеміс, Тоқсан. Тоқсаннан — Жиенгелді, 
Мэстан, Аддияр. Мастаннан — Қсжағұл, Қүлжан, Мамыр. Қүлжан- 
нан — Айдабол, Айдаболдан — Деріпсөлі, Маман, Шуаш. ПЗуаш- 
тан — Атантай, Ботантай, Абайла. Ботантайдан —Жанқүтгы, бүл 
Ж анқугш Мүса, Секербай заманында ауызға ілініп, козгс түскен. 
Қэзақ жақсыларының қасқа мандайы болган кісі. Қазақ орысқа 
бағынған соң, екі түрлі закон болған. Бірі ескі закон, бірі жаңа 
закон. Бүл Жанқүтты жаңа законды көрген жоқ. Ескі законда 
хажыға барып, Мединеде қалыпты. Басына тас орнатгырып, та- 
снна жаздырған: “Кэзақ, арғьгн Жанқүпы Ботангайүғылы. Мек- 
кв  мен Мединені көрмеген йсі анадан тумадым, жалған дүниенің 
жүзіне келмедім десе де болар”,- депті. Онан бүрын (хажыға 
бфганын айгады) еулиелерді зиярат қыла Алатау, Қаратауға бар- 
ған. Үйсін Толе бидің басында отырып, билік айгып, торс берген 
төбесін көремін деп барғанда Алатау, Қаратауцың пөлені қалай, 
т  үгені қалай деп сүрағандарына айтқаны:

- Тобықты Қүнанбай шыңның басынан шыққан қайнар бүла, 
К ңпш ақ Ыбырай қажымас қара болат, Мүса қабыршығы жоқ 
кдлға түрмас жылмағай қара балық. Шыңғыс төре мүсылманға 
с үық, орысқа жуық. Бүл сөздерді ол Көкгіңүлы Сапақтың бел 
баласы Иманберді датқаға сөйлеген. Тобықты Қүнанбай, қып- 
ш ақ  Ыбырай, төртуыл Мүса, осы үшеуі қазақ маңцайына неғьш 
с  ыйып жүргеніне айран ашрмын деген.

М .Ж  Көиеев. “Қазак шежіресі”,
Алмягы, “Жалын” 1993 ж. 38-39 бетгер.
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Шортанбайдың өмірі мен шығармалары

Қ. ЖҮМАШЕВ, 
професеор

Шортанбай Қанайүлы 1818 жылы Оңтүстік Қазақстанның 
Түркістан ауданы, Қаратау деген жерінде дүниеге келген. Бірақ 
оның көп журген жері, сөздерінің де халық арасына мол таральш, 
ел аузында көбірек сақталған жері — Арқа. Тууын Оңтүсгіктс 
туса да ер жеткесін әлдене себептермен Сарыарқаға келіп, Арғын 
Найман, Қуандық, Сүйіндік елдерін аралап, өлең-жырлар айтьпі, 
емірінің ең соңғы кездеріне шейін сол жерде болып, Семейдсн 
қайтып келе жатып, ауырып, Семейден Қуандық еліне қараган 
жақта, түстік жерде түратын Жанқүтты деген досының үйінс 
келіп, 1881 жылы қайтыс болады.

Шортанбай өзінің бір өлеңінде:
Жалғанның ебін тауып ем.
Қаратауда жүргснде,
Сарыарқаньщ наны үшін,
Шалқып жатқан мат ушін,
Арқаға таман ауып ем, -дейді.

Жалғыз осы созі емес, басқа мәліметтер де мүны растайды 
Шортанбайдьщ айтысқан ақьщдары, қарым-қатынасга болған дос- 
жарандар, олеңцерінде кездесетін кісі атгары - бөрі де Арқанын. 
Семей айналасының белгілі тарихи адамдары.

“XVIII-XIX гасырлардагы қазақ әдебиеті'.
“Мектеп” баспасы, Алматы, 1967,158 бет.
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Жанқүтты шешен

Б. ЛДАМБАЕВ, 
ауыз әдебиетін зерттеуші, фольклоршы.

Есімдері мен создсрі тек еаі есінде гана қалган халық шешен- 
д  ері мен ақындары бар. Солардың бірі Орталық Қазақстанда өткен 
ғ асырда өмір сүрген Жақсы Жаңқұтты мен Жаманқұл шешен.

Ысты Бөлтірікшешен бір сөзінде:
Көпбай қажыға сәлем де — бір ат берсін,
Бір ат берсе үш жылғы құр ат береін,
Жуандыгы Көпбайдың озіндей болсын,
Жоргалығы Жанқұтгының сөзіндей болсын! - дейді.

Осында айтылғандай, Жанқұтты заманында атағы ұш жүзге 
з  йгілі шешен болган. Шешеннің арга атасы — Сарым.

Өнер қайраткерінің жасында үлгі алған ұстазы — Сарым руы- 
ның белгілі биі Шабанбай деген кісі.

Әкесінің айтуымен он жеті жасында алдына бата сұрай келгсн 
6 ала Жанқұттыға:

Шырагам, Жанк.ұтты балам,
Аллағажағамын — десең, азаның бсшсын!
Адамға жағамын — десең қазаның болсын! - деп бата береді 

Шабанбай.
Аңыз- өңгімелерге қарағанда Ж анқұтш ауқатш адам болған, 

в Зін жақсы-жайсаңмын дегендермен тең ұстай білген. Олай деуге 
бірнеше далел бар.

Бірінпіі Жанқұтш бірде қыпшақ дуанбаш. Ыбырайдың үйінс 
кепеді. Ыбырай именетін немесе ерекше сыйлайгын кісісі болма- 
са , кез келген адамды өз үйіне кіргізбей, қонақ үйіне түсіреді 
е  мен. Дуанбасының қызметші жтттерінің қонақ ұйге жүріңіз - 
дегеніне көнбей, Жанқұтш Ыбырайдың өз үйіне кіреді Ыбырай 
үй ң ц е Шорманның Мүсасымен сөйлссіп, қисайып жатыр екен, 
қ  онаққа қолын бермей, аса таяганың үшын үсынады. Жанқұтгы 
таяқгы ұстамай, Мұсамен сәлемдесіп төрге шыгып отырады.

Дуанбасы өлдсн уақытга жастықтан басын көтеріп:
- Мүсажан, мына басына бостек киген шалың кім? - дейді.
- Мұсажан, басымызға елтірі бөрік кисек бөстек дейді. Ел
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басқарсын деп пысық жігігген үлық қойсақ естек дейді. “Хальіі; 
аузьша қақпақ қойып болмайды” деген осы да, - дейді Жанқүгть; 
Мүсаның орнына өзіжауап беріп.

- Бағай-еке! (Жүрт солай атайды екен - Б А ). Сіз еөзден үтыл 
дыңыз, шешенге ат-шапан айып беріңіз. Бүл — Сарым Жақсы 
Жанқүтгы деген йсі,- дейді Мүса, ЬІбырай ештеңе атамайды.

Қыпшақ Қошқар батыр Қазаннан Есілге қашып келген Жа 
қып, Насыр деген екі татар жігітті асырап алған еді. Қазанда 
мүсылманша оқыған Жақып Қошқар батырдың аулында бала 
оқытып, бешілі молда бсшады. Қошқар батыр бір жорықта қолға 
түскен қалмақ ханының қызын Жақыпқа әкеп сыйлайды. Сол 
түтқьш қыздан Есілбай, Еркебай, Жайықбай, Еділбай, Жаңаба- 
тыр, Жалпақ және Кенже есімді жеті үл туады. Ақмшаға қырық 
жыл аға сүлтан болған Ыбырай — байдың баласы. Қыпшақ Қош- 
қар батыр арғы атасын окіл бала ғып қолдан үйлендіргендікгек. 
жақсы түқымы өздерін “қыпшақішз” дейтін, ал ерегіскен қазак- 
тар арғы тегін есіне салып “естек” (татардың бір атасы) дсп 
кемсітетін. Жанқүттьшың “естек” деуінің, Мүсаның “үтыдди- 
ныз” деуінің мәнісі сол еді.

Екгашь Омбыда болған бір жиынға Ыбырай мен Мүса кешігі> і. 
келе қоймайды. Жүрт екеуін шақыруға Жанкүтхыны жүмсайды.

- Жанке, жиындарыңыз өлі біткен жоқ па? - дейді Ыбыра ' 
шақыра келген Жанқүттыны жақтырмай.

- Бітуге жақын, еңці бір-екі мәселе қадцы,- дейді Жанқүгш
- Қандай мөселелер қалды? - дейді Ыбырай мен Мүса жарыса
- Аттың жарысы мен асықтың қаржасуы ғана қалды,- дейді 

Ж анқүтш  шешен екеуін де кекстіп.
Сонда Мүса Ыбырайға қарап:
- Әй, Баға-ай! Баяғыда бір билік айтып едім, елемедіңіз. Ақыры. 

менің де арғы тегімді қаздырдыңыз-ау! Сіз бермеген айыоты мен- 
ақ төлейін,- деп шешеннің астына ат мінгізіп, иығына шапан 
жауыпты.

Қазақ пен қалмақ жиі шабысып түрған жаугершілікте ата- 
анасынан адасып қалған бір баланы тауып алған бес ағайынды 
жігіт балаға таласады.

- Балаларым, таласпаңцар, асыққажүгініңцер! - дейді анасы 
Ағалары асықтың төрг жағын: алшысын, тәукесін, бүгесін, игігесін 
алып, кішісіне омпасы ғана қалады. Асықты ат үстінен қаржап. 
иіріп тастағанда омпасынан түееді. Сөйтіп, баланы кішісі іні ғыл
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апады, атын Қаржас қояды. Қаржас Мұсаның “арш  тегімді қаз- 
дырдыңыз-ау” дейтін сөзінің мөнісі сал еді.

Үштигі. Жанқүтгы Қүнанбаймен қатарлас, қадірлес адам сксн. 
Е кеуі бір жылы “Меккеге бірге барып қайтайық” деп уәделеседі. 
Уэдслі уақыт жақындағанда Жанқүтты Құнанбайға кісі жібсреді. 
Барған кісі Қүнанбайдьщ:

- Жанкеңе айта бар, ел арасында бір даулы мөселе болып жа- 
тыр. Соны біржақты қып аяқтау керек бсшып түр. Меккеге келер 
інылдың жазында барайық,- деген сөлемін айтып келеді

Сонда Жанқүтты өзінің сол жылы өлетінін сезгендей:
- Келер жылға мен қарар едім-ау, ажал қарамайды ғой,- деп 

Меккеге суыт жүріп кетсді, сол сапарда қайтыс болады.
Жанқұттьшың туып-өскен жайлауы мен қыстауы — қазіргі 

Шет ауданына қарасты Аюлы тауының баурайы. Сол жердегі бір 
суы мол бастау күні бүгінге дейін “Жанқұтгы бұлағы” деп атала- 
ды. Сыр бойында қыпшақ Досбол датқаның:

Жанқұтгыға сөлем де, бір ат берсін, 
Кеңілітүссеүш жылш қүратберсін,
Семіздігі өзіндей болсын,
Жүрісі менің сөзімдсй болсын,
Қыландьпы хиуаның бөзіндей болсын,- дейтін сәлемі, 

сірө, сол уақытга айтылса керек.
Кдоатау мен Сыр бойындағы кдзақ ауылдарына жасаған қысым- 

қиянаггарына пшдамай, Жанқүтш Қазанның Бсшер бегіне қар- 
Ш келе береді, алым-салықшы шабармандарымен де сыйыспай- 
ды. Сөйтіп өзінің ата-мекені Сарыарқаға, Аюлыдаш қонысына 
көшіп келеді, Сарымға болыс та болады.

Мұнда да елдің бірлігін кетіріп, берекесін алатын дау-жанжал- 
дарды, ашық-жабық бақастық пен бақ күндестіктерді көргенде 
кднжылып: “Қарағайға қарсы бүтақ біткенше, еменге иір бұтақ 
бітсейші, құсқа тұғыр болатын; бір атадан алты жаман туғанша, 
апты азадан бір жақсы тусайшы, елге тұлға болатын” деген на- 
кыдды жиі қайталайды скен дейді кәрі құлақш қариялар. Кезінде 
ея арасында “Жақсы Ж анқұтш айтқан екен” дейтін ұлағатты 
вдгімелер, үлгілі сөздер көп бодса керек, бірақ олардың көбісі 
бшге жетпеген, жәдігер қариялармен бірге кеткен, ұмытылған.

“Қазақіъщ шешащс өнері”,
“Ғылым” басшсы, Адмжш; 1984 ж. 110-114 беттер.
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Шабанбай мен Жанқүтты билер
ж. ҚАіиқьтов,

ақьш,
Қазаңстт Журнатстер одагы сыйлыгының лауреаты.

Би шешендермен билікке тусіп, сөз жарыстырып өскен Жанқ- 
ұтты да халық құрметіне ёрте іліккен зиялылардың бірі. Сібір 
қазақтарының істері женіндсгі бастығы генерал Вшпневскийдің 
1846 ж. Үлы жұз — албан, суан, шапырашты, жалайыр елдері мен 
Орта жүз руларының арасындағы ұрлық-қарлық, талау-тонаудан 
туған дау-жанжалдарды бітімге келтіру жөнінде откізілгсн сьсзд 
туралы құжаттар Қазақ Республикасы Үлттық мемлекеттік 
архивінде сақталған. Бұкіл Жетісу, Аятөз, Қарқаралы дуандарын 
қамтьнан ұлы дұбірлі үлксн қүрылтайға қатасқан рубасы, елба- 
сылар ондаш қаралған мөселелерді бекіткен уөкіл куөлер ретінде 
өз мөр-таңбаларын басқан. 23 ага сүлтанның бірі Әлтеке-Сарыч 
руынан Жанқүтты Ботантайүлы екен. Елдің еркіндікке ие бо- 
лып, төуелсіздікке қолының жетуін армандап сол жолда көмех 
көрсеткен де Жанғұтты. Ол (1810-1873 жж.) Жезқазған облысы 
ның Шет ауданындаш Аюлы тауының баурайында туған. Ел 
ішіндегі ақындар мен батырларды, хандар мен билерді, күйшілер 
мен өншілерді зертгеп жүрген Ақсу-Аюлыда тұратын жергілікті 
жазушы Кәмел Жүністегі “Жүлдыз” журналының 1991 жылғы 
үшінші санында жарық көрген “Кенесары жүртында” деген ма 
қаласында жаңаш ойымызды растай түседі:

“Кенесары бастаған ұлт-азаттық қозғалысқа еядің болашағьпі 
ойлаған игі жақсылардың көбі қосылған. Солардың бірі — атақ 
ты Жанқүтты шешен. Жанқұтты Кене хан қазаға үшыраған сон, 
кеяер жылы елге оралған. Жанқүттының Ашбаймен, Шортан- 
баймен, Құнанбаймен аса дос болғанын ескерсек, бүл тоіггьш 
ішкі арманынан көп сырды үққандаймыз. Және бүл топтың пат- 
ша үюметінің ешуақытга сеніміне ие бодмағанын түсінеміз. Бүған 
Қүнанбайдың өлденеше рет тергеуге түсуі, Ағыбай аулына үзак 
уақыт жер бермей, сергелдеңге ілііуі, Шортанбайдың соңына сөзін 
андытып приставты салып қоюы куе”.

“Тура бңде туған жоқ” дегендей Жанқүтты әділдікті жақта-
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ған Қүдайдк қолпашгап, Алланы аялаған, Дінге сенген, соны 
аррэқ түтқан Шортанбай ақынды қасына алып, Ақсу-Акшыдан 
мешіт салдырып, медресе аштырған. Балаларды діни сауатган- 
дырған Шортанбай сияқты жыр сүлейінің жырларын сүйіп тың- 
чаған. Екеуінің достық қарым-қатынастары өле-елгенше ажыра- 
маған.

Бірде Жанқүггы шешен Қүнанбайдың үйінде отырғанда оған 
/1 бай келіп сөлем береді Ол кезде Абайдың жас, үйленбсген шағы 
еікен. Абайдың тапқырлығын, елен шығаратынын естіп жүрген 
шешен баланы қасына алып, оған бірнеше сүрақ қояды:

-  Шырағым, дүние неге сүйенеді?
Абай:
- Дүние үмітке сүйенеді.
Жанқүтш:
- Көздін кормесі бола ма?
Абай:
- Көз қабагын кермейді.
Жанқүтш:
-  Шам жарығының түспесе бола ма?
Абай:
- Шам жарыш түбіне түспейді.
Жанқүтш:
- Балат пышақтың кеспесі бола ма?
Абай:
- Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.
Жанқүтш:
- Тамашна тартпайтын мақлүқат бола ма?
Абай:
- Өз тамағына тартпайтын мақлүқат болмайды.
Абайдың жауабына риза болған шешен оған стсң түрінде жау- 

а п беруін сүрайды. Сонда Абай:
Сіз сүңқар самгап үшқан қиядаш,
Талпынган мен балапан үядаш.
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем,
Дүниенің жалшз үміт ш янаш .
Көз керуі жетпейді қабағына,
Шам жарыш түспейді табанына.
Өз сабын өзі кеспес болат пышақ,
Мақлүқат таргпай қоймас тамашна,- депті.

Ет жеяініп, қымыз ішілгеннен кейін Абай:
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- Ата, сізден сұрақ сұрауға бола ма? - дейді.
- Е, іиырағым, сұрай ғой,~ дейді Жанқұтты.
- Ата, арзан нс2 қымбат не, даусш не? - депті Абай.
- Шырағым, арзан — өтірік, қымбат — шындық, дауасыз - 

көрілік емес пе?! (Жанқұтш айтыпты).
Жанарың отгы екен, ақындышң шығар, мандайьщ жазық екен, 

ойлылығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол! - деп бата- 
сын беріпті.

Шабанбай би Жанқұттыға бата беріп, батасы қабыл болып 
“Жақсы Жанқүтгы”, “Ақылшы ата” атанып, ел құрметіне бшеніп, 
ал жақсы Жанқұітының Абайға берген батасы да қабыл болып. 
Абай бүкіл халқының данышпан ұлы ақыны атануы үстазынан 
шәкіртінің озғандығын көрсетсе керек.

“Шабанбай бв”, жвиақ,
Жезқазған, 1995 ж, 12-14 беггер.

90



Сөз қадірі
Қайырбек СӘДУАҚАСОВ

Қазір өдеби тілдің тегін іздеушілер көбейген сияқты. Әдеби 
т і ддің негізі тереңце, халық тілінде, гасырлар бойы түзілген, түтас, 
т вк қана көсіби диалекгі бар, алмастай жарқыған әдемі тілімізде 
жатыр. Әдемі тіл ғана — өдеби тіл. Сондықтан д а  ол сүлу тіл, 
т олымды тіл, қазақгың қанына біткен шешендігінс лайық ырғақ- 
т ы, өуезді тіл. Әйгілі түрколог-ғалым В.В.Радловтың мьша қоры- 
тындысыньщ далдігіне қайран қаласың: “Өздерімен туыстас түркі 
твктес елдермен салыстырғанда, қырғыздар да, қазақтар да еөзге 
шешендігімен ерекше көзге түседі. Олардың шещендігіне, шы- 
нындагаң қаласың. Крзақтар сөйлегенде ешбір мүдірмей, іркілмей 
сөйлеп кетеді. Өлең шумақтарында үшырайтын сөйлем түрлері 
жай сөздердің өзіңде іркес-тіркес келіп жатады да, тындаушыға 
аяең төрізді өсерстеді. ...Соңдықтан да қазақ халқы поэзияның 
дамуыныңжогарга сатысына хеткен”... “Ат сүрінгеншс” ақыл 
тапқан қазақ, сөлді сөз бойын сергіткен қазақ сөэдің асылдығын 
қасиеттей білген. Үтымды сезгс үтымды жауап беру оңай емес 
екендігін өрдайым есте үстаған. Жалпы тіл жалпақ елге ортақ 
болғанымен, тіл дарыған адам ғана, ақпа-төкпе шешен ғана, 
көріпкел кәсем ғана оны сенімен, ойлы мөнімен, оңгайлы орны- 
мен пайдалана алған. Соңдықган да Бүқар жыраудың:

Көш бастау қиын емес,
Қонатын жерде су бар.
Қол бастаукиын емес,
Шабатын жерде жау бар,
ТПаршьг топта сөз бастау қиын,
Шешімін адам таппас дау бар,- деп ескертуі 

тегіннен тегін емес. Бертінгі Мөжһүр Жүсіп Көпеев те “ Иманды 
қүл тілге шетін” дейді, онысы аряы адам артық сөзден аулақ 
жүреді дегені, Шортанбай одан да түптеп:

Атасы топқа йрмеген,
Сөзге салмас қүлағын,- деп ынтаның өзін жара- 

тылысқа қарай бүйыратынын мезгейді- “Айтпаймын халық кеңес 
тындамаса” - деп өзін-өзі тежейді. Қазақтын Қара өлеңі де
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“Сөзіңнің қадірі жоқ білмегенге” - деп асыл ойды текке қор 
қьілмауға үндейді. Әйткенмен, әр заманда бүтін ел болыгі кемсл 
ой, терең ақыл күтетін сын сағаттар болады. Сол мезгілде тог> 
жарып, толғанша сөз айтып, тағлымды ой қосып, тосыннан жол 
тауып, тығырықтан шығынсыз шығаратын ділмар шешендерін 
күткен, оларға Оган тағдырын сеніп, орасан үміт артқан. Осын- 
дай түтқиыл шешім қабылдау арқылы еру елдің намысыҢ қорг 
айтын түста көсемдік жауапкершілікген бейтарапқа болмайтын, 
ауьіздыға сөз бермрйтін, қаусырма жақ, қызыл тілге келгещқ 
алдына жан салмайтын шешен-билер ортаға шыққан.

Осы жерде би үғымына сәйкес түсінікгемелерге жүгінген жөн 
Біздін пайымдауымызша, қадым заманнаң қазақта “би” бір тайпа 
елдің ішкі-сыртқы саясатын үстап, шаршы топқа шығып отырғ 
ан. Шешсндік сөздерді жинақтауда біраз еңбек сіңіргеңдер - деп 
Ы.Алтьшсарин, А. Васильев, Ә. Дивае®, М.Ж. Көпеевпің есімдерін 
атау парыз.

XX ғасырда шешендікті, ол қастерлі өнердің асыл арқауьі 
шешендік сөздерді алғаш жүйелі зерггеген ССейфушшн мен М.Әу- 
езов. Осы түста С.Сейфуллиннің бір ойына назар аудармай кету 
ге болмас: “Кейбір би-шешен айтты-ау деген сөздер одан бүры- 
н ш  заманда басқа ділмардың аузынан шығуы мүмкін, үнделіп, 
түрленіп айтылуы мүмкін. Сондықтан сөзге үлкен ыжда- 
һалылықпен қарау қажет” - деп ескертеді. Қогамдық өмірін өзінің 
қисынды түжырымымен, шешімді уөжімен, басқару төжірбиесімен 
реггеп огыратын беделді ру басы немесе ея басы. Телі мен тентегін 
тезге салу да, теңцесіне тепкір айту да шын шешен, сезі өтімді, 
беделі берік адамның ғана қолыннан келмеқ. “Елдестірмек — 
елшіден, жауластырмақ — жаушыдан” дегенде, қажет кезінде би- 
лер ру аралық жүз аралық, ел аралық меселелерді шешуде 
момілегер, елші қызметін де атқарған. Агапар басьш имеген жергс 
тізесін бүкпеуді мақсүт еткен қайраткер болған. Сондықтан да, 
біздің түсінігімізше, олардың арасынан оқшауланып шыққан са- 
натгаш шешен, асқан ділмар азамат қана би бола алады.

Ал енді М.П.Вяткиннің 1985 жылы Крзмембаспасынан шық 
қан “Сырым батыр” деген көлемді зерттеу еңбегінде: “Ең алды- 
мен атап көрсететініміз, 187/қ  қ_азақ арасынан шыққан 
документгерінің қандайында болса да “би” деген термин рулык 
үғым ретінде емес “тархан”, мырза деген терминдер сияқты түрлік 
үғым ретіңце ауызға алынады” - делінген. Осы ойды П.П.Паллас 
та, И.Г.Георий де қоштайды. Алғашқысы былай деп жазады:
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''Взінің қарауында бағынышты адамдарынын саны көптер хан 
жэне сұлтан деп аталады. Соя сияқты бүларға бағынышты тагы 
бір шендер бар, атап айтқанда “би” деп аталатын “дворяндар”. 
Оның үсііне П.П.Паллас билерді “ақ сүйектер” қатарьша жатқы- 
эавы. Сол сияқты П.И. Рычков та: “Би дегеніміз — кішігірім 
киязь, бүл атақ азиялық халықтарда дворяндар қатарлас тандау- 
ли, текті адамдарға беріледі” деп жазады. Ал Тимковский Кытай 
дңректеріне сүйеніп “Қазақтарда ру басшысын би (князь) деп 
атайды”,- дей келіп, би атағы көбіне мирасқорлық жолмен де 
5еріліп отырған деғен түжырым жасайды. Ал “Дала уалаяты” 
газетінің 1888 жылғы 55-ші санында Д.Сүлтанғазиннің " Бүры- 
нгы замандага қазақтардьщ билік қылуы” деген мақаласы басы- 
лған. Онда: “Бұрынгы уақытта биді сайламай, білімді ақсақалдар 
бодып, көбінесе тұқымына кетеді екен... Солар көп уақыт билік 
цылып өбден ысылып, халық арасында бір атакты би аталып, 
ешкім қарсы түрмайтын болып, өз ойлағандарымен әділеттікпен 
іе кеседі екен, һәм солардың бітірген жүмысын еуелі хандар да 
арқашан бүзбайды екен, солардың біліміне әбден сеніп, жүмы- 
еына кіріспей һәм қылған биліктерін бұзбайды екен. ...Бұл ха- 
пық сондай билерді мейлінше үлық түтып, бір түрлі кісі деп 
ңұрметтеп түрады екен. Сондай билер турасында қазақтың мақа- 
лы да бар, батыр мен биді салыстырғанда, биді қатты артық 
көретінін білдіретін. Сол мақал мынау: “Батыр деген бір барақ ат
- екі қатынның бір табатын, би деген ақсарағат — бүтін елде 

біреу ғана табатын”,- деп жазылған.
ІПоқан Уөлихановтың пікірінше би атағын алу үшін екі шарт 

орындалу керек: біріншіден, халықтың салт-дәстүрін жетік білу 
керек те, екіншіден, ерекше шешендік қабілеті болу керек. Бүл 
Бйды Абай даайгқан: би болу екінің бірінің қолынан келе бер- 
мейді, ол үшін “Қасымханньщ қасқа жолын”, “Есім хашіьщ ескі 
жолын”, “Әз Тәуке ханның жеті жарғысын” терең білуі керек 
және ескірген зандарды заманға лайық өзі жетілдіре алатын адам 
рана би бола алмақ. Бұл екі ғүламанын да ортақ пікірі: би деген 
тәрелер мен қажылар сияқты атадан балаға мирасқорлықлен жал- 
ғаса бермейді, әр рудан, елден езінің дара ойшыл, дещарлық, 
білікгілік, шсшендііімсн көрінген жеке қасиетгерімен оқшаулан- 
ған, беделімен елді аузына қаратқан адамдардан сараланады.

Теңіэдің дәмі тамшысынан белгілі. Шабекеңнің мағынасы жа- 
ғынан, терендігі жағынан, таглымы жағынан ешқашан өшпес 
кенеулі сәзі —- Ботантайдың Жанқүтгысына берген батасы. Бүл
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ш ы н д ы ғ ы н д а  улгісі биік бата. Аз сөзге соншалықты бүкіл адам- 
заттық, жаратылыстық мағынасы бар тілек-тілеуді сыйғызу, да- 
наның атымен сленіп, кесемнің жүрегімсн тербеліп, ділмардьің 
тілімен әрленіп, арқалы аңыздан қүлықты тындаушыға жеткгл 
шешендіктін хас шеберінің ғана қачынан келмек.

Осы түста қазақтьщ “Батаменен ер көгерер, жаңбырменен хср 
көгерер” деп, жақсының шарапаты тисін, ішкі тәубәмізді естен 
шығармай, рухымыз биіктесін деп бата-тілекке қатты мөн 
бергендігін айту орынды. Бүл — қазак фолыоюрының өз алдыка 
бай жанрларының бірі. Оларды жинау, зерттеу, жүйелеу өтксн 
жылдарда-ақ басталған. Бірақ, біздің биіуімізшс, ең алғашқы жн- 
нақ 1905 ЖШЫ Оръшборда басылып шыққан “Баталар — благие 
пожелания” деген шағын кітапша. Осы кітапшаны 1992 жы.; 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік кітап Қазынасы әйгілі ро- 
манист Софы Сматаевтың бастамасымен, “Жезқазган түсті мс - 
талл” акционерлік қогамының демеушілігімен қайта басып шьь 
ғарғаны қуантарлықжаңалык болды.

Одан кейінгі жылдары бата-тілекі ер үлгілері Балтабай Адам- 
баевтың “Шешендік сөздер”, “Тозған қазды тогтталған қарга жейді’’. 
“Ел аузынан” жинақтарында, Түрсынбек Кәкішев құрастырған 
“Бюіерсозі” , І.Есхожин қүрастырғантоштіаларьшдакслтіригсіі, 
Бір тоуірі кейінгі үш топтамада Шабекеңнің Жәкеңе берген бата 
сының толық варианты басылган. Осыған байланысты, мың да 
бір рахмет айта отырып, бірер пікірді ортага сшіуды міндетімп 
деп санаймыз. Бүл вариантың екі жеріне түзету енгізу қажет дег. 
есептейміз. Ондай түйінге батылымыз барып отырганы, Шабан 
бай бидің сөздерін бүрмаланбай түрғанда кокіректеріне үялатқал 
көне көз қариялардың өз аузынан естіп үлгергеніміз. Ең алдымеі; 
бірінші жол “Аллаңа жағам дссең — азанды бол”. Мүнда “Ал ■ 
лаңа” емес “Аллаға” болу керек. Өйткені жаратушы бір адамга 
гана емес баршамызға ортақ, қүдай тагала. Екіншіден, бесінші 
жол “Жердей берік бол” емее, “Жердей котерімді бол” болу ке- 
рек. Соңда бүл батаның біздің, Шабскеңнің үрпақтарьшың жас- 
тайымыздан қүлағымызға өбден сіңіп, көңілімізге үялаған вари- 
анты шығады:

Аллаға жағам десең — азанды бол,
Ағайынға жағам десең — қазанды бол,
Халқыма жағам дееең — өділ бол,
Судай таза бол,
Жердей көтерімді бол,
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Өмірің ұзақ болсын,
Аймагьщ суат болсын,
Созің халқына қуат болсын!

Келешектегі басылымдарда осы нұсқа сақталса деген тілек- 
теміз. Осыған қосар және бір базынамыз бар. Әрине әр уақытга 
салыстыру, жарыстыру абырай әпермейгін әбесгік болар еді Әйте- 
кенмен, әділдік үшін кейінгі шығатын жинақтар тақырыбында 
тек “Жанқұтты шешен” делінбей, екеуін қатар: “Шабанбай би 
ж өне Жанқұтты шешен” десе құба-құп болар еді. Ойткені бата 
деген тілек айтушы мен бата алушының бірінсіз бірі болмайды. 
Е кіншіден, ұстазы, жасы үлкені, бата берушінің есімі алдында 
түруытиіс.

“Шабанбай би”, жвиақ.
Жезказган, 1995,22-26 бетгер.
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Заманының дарабоз өр түлғасы

Мәуен ХАМЗИН, 
филология гшымдаршың докторы,

доцент.

Империялық өктемдік үстем болып, қасаң саясат өз дегенін 
істеп түрған заманда үлттық болмыс-бітімі, кескін-келбеті ғана 
емес, бүкіл қоғамдық сана деңгейі, ой өрісі көрінетін тарихи түлға- 
лар ғүмыр кешкен дәуір кезден таса, көңілден үмыт болғаны;; 
айта кеткеннің бүгінгі таңда ешқандай дау тудырмасы ақиқат.

Шоқтығы биік, әрі шешен, әрі би болған тарихи түлғаларды 
бүгінде зеректікпен зерделеп, ойлы көзбен ақыл таразасынан 
өткізер болсақ, олардың ғүмыр кешкен қоғамдық-алеумеггік ор- 
тасына, заманы, доуір кескініне назар салуымыз қажег, бүл орайза. 
әрине, тарих анаға жүгінеміз. Ал оларды тек сөз қадірін түсінген, 
сөз қүдіретін қастерлеген деп қана бағаласақ, үлкен агаттықка 
жол бергеніміз. Себебі, олар — өздсрі омір сүрген қоғамньш, 
онда да ғасырлар бойы өзіндік салт-дәстүрі, әдет-ғүрпы, үлттык 
медениеті мен енері қалыптасқан қазақ мемлекетінің, дарабоз ер 
түлғалары, сол қоғамның перзенгі, адам жанының нөзік иіріщсрім 
сүңғылалықпен сезе бшетін психсшогы, тәрбие-тағлым бере білетш 
үстаз педагогы, заман жайын бағамдай білетін ойшыл филолосо- 
фы, ел мен елді, ру мен руды береке-бірдікке шақыратын мәмілегср 
елшісі, ханына үтымды ақыл-нүсқау беретін мемлекеттік 
деңгейдегі кеңесшісі...

Ендешс, мерейтойы тойланғалы отырған Шабанбай бидің ти- 
рихтағы орнын анықтау барысында мәселеге осы түрғыдан кел 
геніміз абзал. Әйтпесе ғасырлар үрдісі мсн уақыт проблемасында- 
ғы іштегі сабақтастыкты үзіп аламыз. Сабақтастык дегеннен шы- 
ғады, әрі қайраткерлік, әрі тарихилық, әрі идеологгық желі, қарап 
отырсақ сонау Ақжол биден бастап, бертініректегі жеті баба — 
Қаз дауысты Қазыбек, Сана би, Сеңкібай би, Қараменде, Жиде- 
бай, Жарылғап, Шабанбай, Жанқүтш болып жалғаса береді екен. 
ал бүның езі пайымдай білген жанға қазақ жеріндегі, есіресс. 
Арқа жеріндегі сонау бағзы заманнан келе жатқан ерекше бір 
дөстүрді, айрықша бір үрдісті керсетсе керек.
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Шабекең өмір сүрген деуір, ақын сөзімен айтқанда:
“Еділді кеяіп алғаны,
Етекке қолды салғаны.
Жайықты келіп алғаны,
Жағаға қсшды салғаны.
Ойылды келіп алғаны,
Ойдағысы болғаны”,- деген заман туа қоймаған- 

мен, дөл сол зүлмат күндердің, отарлық дөуірдің тақап келе жат- 
нан қарсаңы еді. Міне, ез замандастарынан мойыны озық туған 
сұщыла Шабекең асқан көрегендікпен ел-жүртын береке-бірлікке, 
ынтымаққа шақырды.

Дүниеге келгеніне, шамамен, екі жарым ғасыр отсе де осынау 
ұлы түлғаның жүрт кеңілінде еулие саналатыны, күні бүгінге 
дейін ересі биік болып, көңілден кемескіленбей керісінше жаңа- 
ра, жаңғыра түсуінің басты себебі осында жатса керек.

Шабекеңнің емір сүрген кезеңі — Абылай және оның балала- 
ры, өсіресе аузы алты қарыс Қасым теренің қазақ жеріне билік 
жүргізген кезеңі. Бүқар жыраудың созімен айтсақ, арыстандай 
айбатты, жолбарыстай жүректі үрпақтың заманы еді гой. Бүқар 
бабаның Абьшай түсін жорыпты деген аңыз-енгімеге қарасақ, 
Квнесары хан түсы — кокжал қасқырдай осы заман түсы.

Міне, Шабекең билік қүрып алты Алашқа мелім болған түс, 
жоғарыда көрсеткеніміздей, қазақтьщ аса ейгілі ханы Абылай мен 
(жын атақты баласы Қасым торенің түсына, солардың сайын да- 
лада сан жортып, елінің теуелсіздігі үшін күрескен кезеңімен 
тұспа-түс келеді.

Абылай хан заманында билік қүрғандар мен алты Алашқа ие 
болған өйгілі жырауларының, кемекей тілді еулиелерінің Шабе- 
кең соңғы шегіне жатады. Ойткені, бидің шамамен туған жылы 
мен дүниеден откен жылы осы ойымыздын дәлелі болса керек. 
Шабанбай би Бүқар дүниеден өткенде сяыз жасқа тола қоймаған, 
кағыз қылшылдаған жаста бсяды. Сол бір аласапырандау кезеңнің 
аса белгілі адамдары қатарына Көтеш ақьшды, Шал ақынды, Жа- 
кақ ақынды, т.б. жатқызуымыз керек.

Ал олар өмір сүрген кезең — қазақ жерінің береке-бірлігінен, 
тэуелсіздігі мен бостандышнан айрыла қоймаған кезі, әйткен- 
мен, небір қауіпті дөуірдің туып келе жатқаны баршаға аян еді.

Сондықтан да Шабанбай бидің, яғни Қаракесек ішіндегі Са- 
рым елінің биі, ойгілі шешен, батагөй түлғасьш мемлекетінің 
тәуелсіздігі үшін күрескен, күні кешегі үшы-қиыры жоқ, асты
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да, үсті де қазына даласы бар, Евразияньщ апайтөс даласын көкгей 
өтіп, еркін көшіп жүрген, кешегі заманда үлы Қытай қорганы- 
ньщ салынуына себепкер болған, досына адал, ақ көңіл, дүшга- 
нына алмас қылыштай өткір келетін батыр жүртгың өздері туғы- 
зып, қалыптастырған қоғамдық өмірінің қаймагы бүзылмай, сал- 
танат қүруына бірден-бір тілектес болған, тілектес қана больщ 
қоймай, сол қоғам үшін бүкіл ғүмырын арнаған аса ірі қоғам 
қайраткері еді дегеніміз өлдеқайда үтымды.

Өзі өмір сүрген замаңца бірімен үзеңгілес, бірімен замаңцас, 
бірінен шамалы жас алшақтыгы бола түрса да, иісі қазақ сахара- 
сын айтпай-ақ қояйық, бір ғана Арқа жеріндегі өрі батыр, әрі 
шешен Жңцебай, әйгілі қсябасшы Жарылғап, Сана би, Қарамсіі- 
де, т.б. үлағатты сөзі, енеғелі өмірі Шабанбай би өмір сүрген 
дөуірдің даналық мектебі болды. Гүл өскен жерге ғүл, тікенек 
оскен жерге тікенск осер дегендей, Шабскен қатыптастырған XVIII 
ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдың басындағы осынау 
үлағатты мектеп, көп үзамай-ақ өз жемісін бере бастады. Соньщ 
жарқын дөлелі Шабакеңнің сущылалықпсн жазбай таньш, отгы- 
лыш на, ойлылығына ойлана қарап, Әлтеке-Сарымның өткен 
ғасырдагы ірі биі, биіктүлғалы қайраткері Жанқүтгыға бата беруі.

Жанқүггы заманы Қүңанбайдьщ билік қүрып, атқа мінгсн 
кезі. Сол Қүнанбайдың, мойыны өзге жаннан озық туған Қүнан 
байдың Қарқаралы дуанына аға сүлтан болып сайлануына атса- 
лысқан да, баласы Абайға бата беріп, ақ жол тілеген де осы Жан 
қүтш  би. Қүнанбай, Шорманның Мүсасы, Уәлінің Шыңшсы. 
Байсейіт, Ақжолтай Ағыбай батыр, Кенесары, Наурызбай, Ал- 
шынбай — бүлар Жақсы Жәкең атанған Жанқүтгының түсында 
қалыптасқан орта. Ал байыптай қарасақ, өзінен бүрышъшардан 
даналық мекгебінің эстафетасын қабылдап алып, әз деуірінде сон- 
дай мекгептің қалыптасуына игі әсер еткен осы Шабекең екен.

Өмір-өзен деп жатамыз, бүгінгі төуелсіздігімізге тәубе деп жа 
тамыз, ендеше оның өзі қарап отырсақ, сансыз су, бүлақ, жылға- 
ның өзенге қүйғанымен, ал езеннің колге, мүхитқа қүйганымсн 
бірдей екен.

Міне, сондықтан да Шабанбай би туралы қысқаша түжырым 
жасап, ой-толғауға берілсск, бүгінгі күн түршсынан кешегі дөуі- 
рімізге шолу жасағанда, бүгінгі үрпақтың мөңгі бақи қарыздары 
да, осы Шабекең сияқты түлгалар болса керек.

“Шабанбай би”, жинақ, Жезказган, 1995 ж. 16-17 бет.
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Жақсы Жанқүтты

Сәулебек ЖҮШСҮЛЫ, 
халық агарту ісінің уздігі.

Елдің елдігін сақтауға, халықтың сл қатарына қосылуына бар 
өмірін арнаған қайраткер, ойшыл адамдарымыздьг таныстыруға 
□ блыстық “Сарыарка” ғазетінің көңіл бөле бастаған қадамын 
к үптай агырып, Шет өщрінде өмір сүрген ірі түлғалардын бірі — 
Жанқүгты биді оқырман қауымға таныстыруды жөн көрдім.

Жанқүтты өткен ғасырда қасиетті Нүра бойының топырағын- 
дв, Аюлы тауының баурайында туған. Ол орта жүзге қадірмеңді 
болған өткір тілді шешен, ел бірлігін өділеттік арқылы сақтап, 
Күрметке беленген, қара қылды қақ жарып, билік айтқан Жақсы 
Жөкеңнің өмір жолы, шешендік сөздері кезіңдс зерттеліп, толық- 
тай қағаз бетіне түспеген. Жанқүтты туралы жазба дерек профес- 
СОр Қ.Жүмалиевтің “ХУІІІ-ХІХ ғасырдағы қазақ өдебиеті” деген 
еңбегінде кездессді. Жанқүтты туралы дерсктер зерттеуші, ғалым 
Б Адамбаевтың “От ауызды, орақ тілді” атты ХЗХ-ХХ ғасырдағы 
тарихи аңыздарды зерттеу еңбегінде жөне облыстық “Жезқазған 
туы” (“Сарыарқа”) газетінде “Жақсы Жанқүтгы жөне Жаманқүл 
шешен” (1981 ж.) деген такырыппен жарияланған мақаласында 
да бар. Өз ауданымыздың тарихын зерттеп, қағаз бетіне түсіріп, 
шығармаларына негізгі өзек етіп жүрген жазушы К.Жүністсгінщ 
"Қүба белдер” романында да әйгілі шешен туралы бірқатар де- 
рекгер кездеседі.

Жақсы Жөкеңнің ел іпіінде қаншалықты беделді, ірі түлға 
болғанына жазушы-журналист Жүсіп Алтайбаевтьщ “Ер Ағыбай” 
туындысын оқып отырғанда көзіміз анық жеткендей болады. 
Шыгармада қазіргі “Шет” совхозының жеріндегі Қармыс бой- 
ында өткен әйгілі Есбай асына жиналған қаракесек, қуандық, 
тобықты елінің игі жақсыларының бас қосуыңда Жақсы Жанқү- 
тіының үш жүзге белгілі үлкен түлга екеңцігі шынайы суретгел- 
ген. Туындыдан үзінді келтірейік: “Сарысу өзенінің бойы қүмыр- 
с қаның илеуіндей қарақүрым. Ата үлдарына деп тігілген екі қатар 
киіз үйлер тізбегінің ана шегі мен мына шеті атшаптырым. Мүңда 
бүгін кімдер жоқ! Тере де, би болыс та, бай да, кедей де — бәрі
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осында!
Үй толы кісі. Ішіндегі ақсақалдары: Көпбай мен Жанқутты 

екен. Ағыбай бөрімен амандасыл болған соң, Жәкеңнің жаныщ 
келіп отырды. Әшейінде жай сөздің өзін мәтелдеп, түйдектеп 
тош та сөйлейтін Жанқүтты: “Аспанда не көп, жүлдыз көп, бәрі 
бірдей жарық емес” деп ішшат керсетіп, Ашбайды жарық жүлдыз- 
ға теңеді.

Досбол датқа хат жазып, “Жүрісі Жанқүпъшың сөзіндей бол- 
сын” дейтін Жанқүттыңыз — осы Ж анқүтш”.

Жанқүтты патша үкіметінің отарлық саясатын әшкерелеуде, 
қалың жүрттың ащы зарын, уайым-екінішін халыққа жеткізуде 
XIX ғасырдаш қазақ поэзиясының ең кернекгі екілінің бірі бол- 
ған Шортанбай Қанайүлымен дос еді. Мүны Шортанбай ақын- 
ның алер алдындағы “Жаралған Жөкем едің асыл зат ш п , Өзгс- 
ден бір кісі едің ақылы артық” деп келетін толғауынан айқын 
байқаймыз.

Жақсы Жекең халықты бірлікке, имандылыққа тәрбиелеудік 
жолын қарастарып, Қарқаралыда Қүнанбай салдырды дсйтін 
мешіттің салынуына үлкен қызмет жасайды. Нүра өзенінің бір 
тармағы Қойкал бойына мешіт салдырған жөне өзі қажылыққа 
Меккеғе барған адам.

Жанқүттының шешендік сөздері, ел басқарудағы тындырған 
еңбегі қағаз бетінде болмағандықтан көмескіленіп, үзік-үзік 
күйіңде ел аузында ғана айтылып, үрпақтан-үрпаққажетіп кс- 
леді. Соңдай бір өңгіме Жанқүіты мен Абай жайында екен. Кезінде 
Жанқүтгы би Қүнанбаймен дос-жар болып кездесіп, ел мен жер 
мәселесін бірігіп шешіп отырған.

Осындай бір кездесуде Қүнанбайдың үйінде отырған Жанкү 
ттыға сәлем бере келген жас Абай одан:

- Ата, арзан не? Қымбат не? Дауасыз не? - деп сүрапты.
- Шырағым, арзан — етірік, қымбат — шындық, дауасыз — 

көрілік емес пе? Жанарыңның оты бар екен, ол ақындығың шы- 
ғар, мандайың жазық екен, ол ойлылығың шығар. Халқыңнын 
қалаулы азаматы бол, - деп Жанқүтгы жас Абайға ақ батасын 
берген екен.

Сонан кейінгі бір дерек Ашбай батырға байланысты. Қазак 
халқыньщ тәуелсіздігі үшін күрескен Кенесары хан өлтірілгеннен 
кейін оның бас қолбасшысы болған Ағыбайды соттамақ болып, 
Омбы генерал -губернаторы ру басы Қыпшақ Ыбырайды Ағыбай 
еліне жүмсаса керек.
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Ағыбай Ыбырай алдына бара хатып Көрсөн баласы Көпбай- 
пи. Әлтске-Сарым билеушісі Жанқұгшны қасына алдырыпты.

Ыбырайцың отыртан үйіне бірінпгі Көпбай кіріп, сөдем береді. 
Оған таяганың ұшын үсынған тәкаппар Ыбырай:

- Сен Көпбаймысың, Көпбай болсаң, былай қарай отыр,- деп 
шетке отырғызады.

Екінші Ағыбай кіріп сәлемдессе:
-Е. сен көсемісің, көсеумісің, елді қырған есермісің, патша 

ағзамға қарсы шыққан еяден шыққан безермісің,- деп оган да 
Көпбай отырған түсты меңзейді.

Сыртта осының бөрін есітіп түрған Жанқұтгы ішке кіре салы- 
сымен сөлемдесе беріп:

Су жығылса — жарға сүйенеді,
Жар жығылса — суға еүйенеді,
Мен жышлсам — бес атаға сүйенсмін,
Сен жығылсаң, бес үй қыпшақ, кімге сүйенесің?
Өзі үшін істесе ақтама,
Бсс күндік қызметке мақтанба,
Ел үшін туған ердідаггама,
Тарт қолыңцы, тарат тобыңды, - деп Қыпшақ Ыбырайдын 

усынған таяғын кагьш жіберіпті. Сөзден тосылып, халықтьц^ 
қаһарынан қоймыққан Ыбырай Ағыбайды жазалай алмай Ом _ 
быға қайтқан екен.

Бүл тарихи оқиғаны бүрын бізге үзақ жыл қаржы бөлімінде 
жауапты қызмет атқарған, ел ағасы Рысқүл Жонкин осылай 
әңгімслеген еді.

Ел аузында Жақсы Жөкеңнің Шабанбай бимен арасындагЬі 
және Қүнанбай, Алшынбай, Мүса үшеуі бірігіп, ел ішіндегі ж^р 
дауын шешудегі шешендік сөздері, сонымен бірге қартайған 
шнда айтқан үлағатш создері сақталған.

Жөкең туралы деректерді қорыта келе, оньщ кезінде Қ үна^. 
баймен, Шортанбай, Ашбаймен дөмдес, дос-жаран болганын жаНс 
кезінде аузы алты қарыс шонжарлар Қүсбек пен Алшынбай, Ы б^. 
рай мен Шорманның Мүсасымен терезесі тең болғанын байқад. 
мыз.

Жоғарыдаш дерекгерді жіті оқып, зердеяеп жүрген бі3ге 
Жөкеңнің осы уақытқа дейін тарихган өз орнын ала алмай, калЬщ 
қазақ еліне жасаған сңбегінің ескерілмей жүргендігі батады.

Біз айтулы адамдарымызды тану, қүрметтеу арқылы е л ім і^  
жерімізді танытамыз жөне ауьілымыздың, обяысымыздың мереЦін
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беделін өсіреміз. Құрметтеу о дұниелік адамға емес, ол келер 
үрпаққа тағылым-өнеге. Ендеше, ақьш-жырауларымьізбен қосй 
ел билеп, елдің қамын ойлаған атақты билеріміз бен шешсн- 
деріміздің шешендік сөздерін де ескергеніміз жөн болар. Осы 
қүрметкс Жақсы Жанқұтгы да лайық екеніне ешкім шүбө келтірмес 
деп ойлаймын.

Үлы Абайдың 150 жьілдық мерейтойы қарсаңында, Кенесары 
ханның, Ағыбай батырдың 190 жылдық мерейтойлары атальщ 
жатқан түста астанамыздың көшелеріне, аудандарға атақты Толе 
би, Әйтеке би, Қазыбек би есімдері беріліп жатқанда бір кезде 
Қарқаралы дуанынан шеткері болғандықтан Шет атальш, алпыс 
жылдан бері соңымыздан қалмай келе жатқан шет жатқан жүрт 
деген атақтан арылып, қыстауы тұрған, мөлдір бүлағынан сусык- 
дап отырған ауцан орталығьшаЖанғүтты би аты бері'іуінің қисыны 
келіп-ақ тұр деп сеніммен айгуымызға болады.

Ал Жанқұтты би кім еді деген сұраққа жоғарыда көрсетілгсн 
деректі шығармаларды оқыған өр адамның өзі-ақ, жауап табары, 
оның әруағын қүрметтеуге, үрпаққа үлгі, ғибрат етуге таптыр- 
майтын ірі түлға екеніне көз жеткізері даусыз.

Тіпті аудан, облыс көлемінде Жанқүтты шешен күнін өткіз\ 
арқылы шешендік онерді дөріптейтін шешендік сөз сайысыіі 
өткізіп, үрпақты сөз құдыретін тануға үйрететін шараларды қшғи 
алғанымыз дүрыс шығар.

“Сарыарка” газеті, 21-қыркүйек, 1993 жыл.
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Өткір сөздің иесі

Мухамметқали ӘБДУОВ

Өз кезівдегі сөздід шебері — Жанкүгты Ботангайүды 1810 
жылыючфгі Жезказган облысывыц Ақсу-Люлы селосынын 
күнбатаіс жашвдагы Ашы тауыныц баурайыңца лүниеге келіп, 
1873 жылы қяягыс бодды. Жанкутгы Ботавпгайүлы заманынын 
өткір тілді орақ ауызды шешені болган адам. Ел кадірлен шешен- 
ге “Жаксы Жанкүгты” деген ат берген. Жаяқүтты туралы жазба 
дерек нрофессор Қ.Жү.чалиевіін “XVIII-XIX ғасырдағы қазақ 
эдебнегі” деген еңбегідде көрсетііген. Біз гөменде соз шеберінін 
бір топ шешеқдік сөздерін жариялап отырмыз.

Шабанбайдың Жанкүттыга берген батасы

Жанқүтгы он жеті жасында әкесінің айтуымен Сарым елінің 
беделді биі Шабанбайға бата алуға кследі. Би Жанқүттының жай- 
ын сүрап білгеннен кейін:

- Шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты? - деп сүрай- 
ды. Сонда Жанқүтты:

Адал болсаң, судай бол —
Су арамды кетіреді.
Мықты болсаң, жердей бол —
Жер жаһанды көтереді, - деген екен.

Жауабына риза болған Шабанбай бала Жанқүттыны бірнеше 
күн қонақ етіп кетерінде:

Аллаңа жағам десең — азанды бол,
Ағайынға жағам десең — қазанды бол,
Халқыңа жағам десең — өділ бол,
Судай таза бол,
Жердей берік бол,
Өмірің үзақ болсын,
Аймағьщ суат болсын,
Сөзің халқыңа қуат болсын,- деп батасын беріп 

атгандырған екен.
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Бөлтірік бидің Көпбайдан ат сүратуы

Ысты еліндегі Болтірік би бірде Кәрсөндаш Көпбай қазыдаң 
ат сүратып, кісі жібереді. Сонда бьшай деп сәлем айтқан екен:

Бір ат берсін,
Бір ат берсе, үш жылғы қүр ат берсін,
Ақтығы Самарқанның безівдей болсьш,
Жорғасы Жанқүтшньщ сөзіндей болсьш,
Жуандыга Копбайшн дая озіндей болсын!

Жанқүтты мен бала Абай

Бірде Ж анқүтш шешен Қүнанбайдың үйінде отырғанда Абай 
келіп сөлем береді. Ол кезде Абайдың жас, үйлекбсген ш аш  екен 
Абайдың тапқырлышн, өлсң шығаратыңдығьш естіп жүрген шс 
шен баланы қасына отыршзып:

- Шырағым, дүние неге сүйенеді? - деп сүрайды. Абай:
- Дүние үмітке сүйенеді.
- Коздің кормесі бола ма?
- Көз қабаш н көрмейді.
- Шам жарығының түспесі бола ма?
- Шам жарыга табағына түспейді.
- Болат пышақтың кеспесі бола ма?
- Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.
- Тамағына тартпайтын макдүқат бола ма?
- Оз тамағьшатартпайтын мақлүқат болмайды.
Абайдың жауабына риза болған шешен оған алең түрінде жау- 

ап беруін сүрайцы. Сонда Абай:
Сіз сүңқар самғай үшқан қиядағы,
Талпынған мен балапан үядаш,
Орнекгі өлең созбен жауап берсем —
Дүиенің жалғыз үміт тиянаш.
Кез көруі жетпейді қабағына,
Шам жарыш түспейді табашна,
Өз сабын болат пышақ өзі кеспес,
Мақлүқат тартпай коймас тамағына,- депті.

Ет желініп, қымыз ішілгеннен кейін Абай:
- Ата, сізден сүрақ сүрауға бола ма? - дейді.

104



- Е, шырағым, сұрай ғой, - депті Жанқұтты.
- Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не? - депті Абай.
Жанқүтгы: - Ш ырашм, арзан — отірік, қымбат — шындық,

дауасыз — кәрілік емес пе, жанарьщның оты бар екен — ақын- 
дығың шығар, маңдайың жазық екен — ойлылығың ідығар, хал- 
қыңның қалаулысы бол,- деп батасын берігаі

Жанқүтгының Қүнанбай, Алшынбай, 
Шорманның Мүсасына айтқаны

Бірде Қүнанбай, Алшынбай, Мүса үшеуі бірігіп, ел арасында 
даулы мәселелер көбейіп кетті, барымта жиі қайгаланатын болды 
деген себепті желеу етіп, ел жинап, мөслихат еткізбек болады. 
Дуанбасылар шақыртқан соң халық жиылады. Халықтың бас- 
аяғы түгел жиналып болғанымен дүанбасылар келе қоймайды.. 
Шілденің аптап ыстығында халық бірнеше күн тосып қалады. Ел 
арасынан рсніш сөздер шыға бастайды. Соны сезген Жанқүтты 
халықты дуанбасылар келмейтін болды деп таратып жіберіп, өзі 
үшеуінің алдынан шығады. Алшынбай түрып:

- Е, Жанқүтты, халық жиналды ма? - депті.
- Халық жиналмақ түгіл, жиылыс бітіп қойды. Сіздер кешік- 

кеннен кейін сырқаттанып қалды ма деп, жиылыста қаралатын 
терт мәселенің біреуін озім шешіп, үшеуін үшеуіңізге калдырып, 
кейін бір кезі келгенде айтар деп, халықты таратып жібердім,- 
депті Жанқүтты.

- Оның да дүрыс болған екен, бізге қайсысын қалдырдың? - 
депті Алшынбай. Сонда Жанқүтш түрып:

- Мүсажан, асықтың қаржысының билігін саған қалдырдым. 
Алшеке, тақыр жердің билігін саған қалдырдым. Қүнанбай, ақ 
тобық жердің билігін саған қалдырдым, - деген екен.

Жанқүттының қартайган шагында айтқандары

Шешеннің қартайған шағында ел арасыңца даулы мәселе бо- 
лып, соны шешу үшін билік айтуға жастар арасынан адам шыға 
қоймайды. Соган қынжылған қарг шешен: “Қарағайга қарсы бүтақ 
біткенше, еменге иір бүтақ бітсейші, құсқа орда болатын, атадан 
алты жаман туғанша, алты атадан бір жақсы тусайшы, елге тұлға 
бодатын” деген нақыл сөз айтыгггы.
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* * *

Бір сөз айтсаң жақеыға,
Аталы сөзге тоқтайды.
Бір сөз айстаң жаманға, 
Өмірівде үқпайды. 
Надандақтың белгісі —
Өзін-өзі мақтайды.
Көкірегі соқырға,
Өмірде таң атпайды.
Шешеннің сезі — дария,
Қап түбінде жатпайды.

Тон бітпеске тон бітсе 
Қагумспен тоздырады.
Жаман болса алғаны,
Ер жігітті аздырады. 
Жақсыменен сөйлессең, 
Қүмарыңды қандырады. 
Жаманменен сөйлессең, 
Коңіліңці қалдырады.

Кез болсаңыз суайтқа,
Огірік айтып нандырады. 
Өсекшімен сөйлессең 
Үрмай-соқпай талдырады. 
Жолдас болсаң сараңмен 
Жол үстінде қалдырады.
Жаман болса достарың 
Өзін жауға алдырады.

Жаман болса —жақын жау, 
Шайпау болса — қатын жау, 
Шабан болса — атың жау, 
Тартыншақ болса — түйең жау, 
Тебеген болса — биең жау, 
Күнде келсе — күйеу жау, 
Жьімысқы болса — жиен жау, 
Тіл алмаса — үлың жау,
Арсаң болса — қызың жау.
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* *  *

Әйеяің жақсы бсяса қонаш н мен үйіңнін гүрағы,
Балаң жақсы болса екі көздің шамшырага.
Атың шабан болса бүл жалғанның азабьі,
Әйелің жаман болса дүниенің дозағы,
Балаң жаман болса көрінгеннің мазағы.

*  *  *

Не жетім?
Ел қонбаса жер жетім,
Қүс қонбаса көл жетім,
|Кемпірі жоқ шал жетім,
Иссі жоқ мал жетім,
Соқыр болса көз жетім,
Тындалмаған сөзжетім,

/Доссыз қалса ер жетім,
Жау қатында ел жетім,
Тыіщаушысыз дана жетім,
Ата-анасыз бала жетім,
Қағазсыз қалам жетім,
Ақылсыз адам жетім.

“Жүддьп” жзфналы, №2, ақван, 1984 ж.
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Шабанбай би

Қайырбек БАЙСЕРКИН

Уақытқа төтеп беріп, ұрпақтан үрпаққа жетіп келе жатқан 
ауызша деректсрдің арасында ерекшееі — Шабанбайдың жас өспірім 
Жанқүтгыға берген батасы. Ботантай бай ат жалын таргып мінуге 
таяп қалған, үміт күтгірер зерек баласы Жанқүтгыны Шабанбай- 
дан бата алуға жібереді.

Шабанбай жас Жанқүтгыға:
- Аллаға жағамын десең — азанды бол,
Халыққа жағамын десең — қазанды бол,
Судай таза бол,
Жердей көтерімді бол,- деп бата берген екен. Жанқүтты мен 

оның қасына еріп барған өзі түстас жасгар бүл батаны қомсыны- 
ңқырап Қайтыпты. Аулына келген соң батаны естіген ел жақсысы 
Ботантай қатгы риза болып: “Қабыл болсын, өумин!” - депті. 
Ботантай батаның мәнін өзінше түспалдап, бағалаған. Біздіңше 
оның мәні мынадай болса керек. Аллаға жағу дегені — мүсыл- 
мандықты берік үстау, намаз, оразаны қажетгеу, исламның бес 
парызын қалт жібермей орындап отыру, имандылық, инабатш- 
лық, үлкенге - қүрмет, кішіге - ізет. Халыққа жағу үшін қазан- 
ды болу дегені — кеңпейілділік, қайырымдылық, байға да, ке- 
дейге де, үлыққа да, кішікке де, үлкенге де, кішіге де, арнаульі 
қонаққа гана емес, ауылдасқа да, жолаушыға да, қарыпке де. 
жетім мен жесірге де іске ашық, төрі жазық, дастарқаны жаюлы, 
асы өзір болу. Су тазартпайтын лас жоқ. Судан таза зат жоқ. Жер 
көтермейтін ауырлық жоқ. Тауды да, тасты да, өзенді де, көлді де 
теңізді де, мүхитты да, орманды да көтеріп түрған жер. Адам да, 
арам да, өлі де, тірі де, данышпан да, ақымақ та, ақылды да. 
арамза да, мансопқорлар мен би қүмарлары да, өтірікші-өсекші 
де, алаяқ саудагер де, маскүнемдер мен нашақорлар да, зинақор- 
лар мен жезөкшелер де, үрылар мен қарақшылар да, арсыздык- 
пен байып жүрген жастар да, бәр-бәрін қосқанда он сегіз мын 
ғалам Жердің мойнында. Соның бөріне қынқ етіп жатқан Жср 
жоқ. Жақсының бағасын, адамдардың сазайын, бір Алла өзі береді 
Бүл батаның Шабекең меңзеген бағыты да, міне, осындай болса 
керек.
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Жанқүітының Шабанбайдан бата алуға барған сапары туралы 
ел аузында мынандай өңгіме сақталған. Ботантай бай ауьілының 
бір ақсақалына алып, барып кеяуге жүмсайды. Жанына Жанқүт- 
ты шітүстас екі-уш жасөспірімді қосады. Олар Шабанбай ауылына 
кеяіп, ауыл сыртында, желі басында бие сауып жүрген ақсақал- 
дан жөн сүрайды.

- Шабекең ауылы осы ма?
- Осы, - деп жауап береді ақсақап.
- Ол кісі ауылда ма?
- Ауылда.
- Үйіқайсы?
- Үйі анау, - деп жөн сілтеп жібереді жаңағы ақсақал.
Үй сыртында аттан түсіп, атгарын көрмеге байлап, үйге кіріп, 

жайғасып отырады. Әне-міне дегеншс дастархан жайылып, қымыз 
сапырыла бастайды. Осы кезде жанағы бие сауып жүргендегі 
киімдерін ауыстырып, Шабекең кіріп келеді. Жастарды ергіп кел- 
ген аксақал мән-жайды бірден түсініп, орнынан түрып сәлем 
береді. Қымыз ішіп отырған жастар: “Жанағы жеяі басында бие 
сауып жүрген кісі осы кісі емес пе?” - деп өзара сыбырласа бас- 
тайды. Оларды бастап келгсн ақсақал жастардың қобалжыңқырап 
ашрғанын байқап: “Қүлша істеп, бише іш” - деп бір түйін таста- 
ган екен.

Шабанбай би аз сөйлеп, көп үғыңдыратын адам болышы. Көп 
билер бас қосып, аса даулы мәселелерді талқылап, шешерде Ша- 
бекең шеткері, төмендеу отырады екен. Билер дауласып, ерқай- 
сысы өз үкімін айтып жатады. Біреуі келіоіп, біреуі келіспей, 
еркім өз билігін жақтап отырганда шеткері отырған Шабанбай өз 
билігін бір-ақ ауыз сөзбен жеткізеді екен. Басқалар осыған келеді 
екен. Шабанбай бидің үзақ жылдар билік қүрган, шешімдер жа- 
саған іс-төжірибесі осындай болыпты. Жидебай батырдың:

- Шаппай жүйрік болған Шабаным.
Сөйлемей шешен болған Шабаным, - деуі осыдан болса керек. 

Шабекеңці кейінгі үрпақ, өулие түтып, осы уақытқа дейін басы- 
на барып, тілек тілеп, түнеп жүреді.

НІабанбайдың өзінен туған бсс баласы: Байша батыр, Балапан, 
Тойғүлы, Молда, Қожа — бәрі де өз заманьгнда бай болған. Ша- 
банбай балаларына енші беріп, балек шыгарғанда Балапан деген 
баласы енші малын алғанда Балапанның маңайындағы замандас- 
тары азсынып: “Шабеке, Балапаш'а еншісін неге аздау бердіңіз?”

деп сүрайды. Сонда Шабекең: “Ол үйдегі келінім көргені мен
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желісін өзі бөктере келген, оның дәлелін әлі-ақ көрерсіндер’' - 
дегаі. Осы келіні Үмсынгүл кейіңце Қарабөйбіше атанған, дөулетті, 
қолы берекелі, қасиетті адам болыпты. Балапан мен Үмсынгүл 
дөулеті басқа ағайындарьшан аргық болмаса, кем болмаған. Осы 
Қарабөйбіше халық санасында өулие адам ретінде сақталған.

Бізге жетксн дерекіер бойьшша Арқаның атақшлары, игі жак- 
сылары — Қараменде (1701-1797), Сеңкібай (1709-1789), Жидс 
бай (1726-1826), Шабанбай (1754-1838), Жақсы Жанқүтты (1810- 
1873) өскен жерлері, қоныстары іргелес, бірі үлкен, бірі кіші, 
бірақ бірін-бірі білген, бірін-бірі қадірлеген, сыряас, ниетгес бол - 
ған. Сондықтан да болар бүл дүниелердің меңгілік түрағы-зират- 
тары да бірге десе боларлық, аралары небөрі 25-30 шақырымнан 
ғана.

“Шабанбай би”, жинак, Жезказған, 1995 ж., 4-6 беттер.
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Жақсы Жанқүтты

Т. САҒЫТАЕВ, 
педагогика гылымдарының кандшкяпы,

доцеюп.

Жақсы Жанқүтгы жөніндегі аңыз әңгімелер үш жүзге белгілі. 
ОЬі Қүнанбай, Алшынбай, Ерден, Шорманның Мүсасы сияқты 
т анымал адамдармен үзеңгілес. Солардың ортасында Жақсы Жа- 
нқүттының өзіндік орны болган. Оның ерекшелігі — айрықша 
шешендігі және аса имандылығы.

Жақсы Жанқүтты жөніндегі әңгімелердің кешшлігі үмыты- 
лып қалганга үқсайды. Оның ел аузында сақталып келген біраз 
іікшендік сөздері “Орталық Қазақстан”, “Жезқазған туы”, аудан- 
дық газеггерде жене “Ет аузынан” деген кітапгардажарық көрген. 
Мысалы, бірінде Жанқүттының он жеті жасында Шабанбай би- 
мен жауаптасқанда айтқан шешендік сөздері, снді бірінде Қүнан- 
бай, Алшынбай, Мүса үшеуі бірігіп, ея арасындаш дау-жанжал- 
ды шешеміз деп жиналғанда оларға айтқан шешендік сөздері 
берілген. Сонымен бірге Жанқүтгының қартайған шағында айтқ- 
андары деген шешеқцік сездері бар. Біз бүл жерде ол әңгімеяерге 
найталап тоқталмаймыз.

Жаксы Жанқүттының айрықша шсшендігін паш ететін ел 
аузындажүрген тағы бір мынадай оңгіме бар. Қаракесек, оның 
ішінде Кәрсен руынан шыққан Кепбай мен Сыр бойыңдағы қып- 
шақ Досбол қүда болады. Ол Көпбайға быдай деп салсм айтады: 

Копбайға салем айт!
Бір ат берсін,
Бір ат берее, бес жыл мінілмеген қүр ат берсін,
Қыландығы Бүхардьш бөзіндей болсын,
Жүрісі Жанқүттының сезіндей болсын,
Жуандығы Кепбайдың езіндей болсын!
Аттың жайлы жүрісін Жанқүтгының созіне теңеу — оның ай- 

рықша шешендігін меңзейді.
Жанқүтш халықтың қамын кеп ойлаған, еділ билік жүргізуші, 

Оарымта, жср дауы, жесір дауын әділ шешупгі бсяған. Халық оның 
билігіне дән риза болып отарған. Сондықтан “Жақсы” деген атты
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қосып, Жөкем не Жақсы Жанқүтты деп атап кеткен.
Атақты Шортанбай ақын өзінің көп өмірін осы Жанқүтты 

аулыңда өткізеді. Ақсу-Аюлы селосының маңында қайтыс бола- 
ды. Өлер аддында Жанқүттымен, ел жүртымен қоштасады: 

Жаралған Жәкем едің асыл зат қып,
Өзгеден бір кісі едің ақылы артық.
Алладан ажал жақын келді білем,
Кетейін енді сізге ғарыздасып, - дейді.

Жанқүтгы Қаракесек, оның ішіқде Әлтеке-Сарым руының сл 
билеушісі, әділетті биі болған адам. Елуінші жылдары қайтые 
болған Байбеков Төлеген деген кісі ертеректе ел билеген өз өкелсрі 
Асылбекбидің қольшда “Жанқүпы Ботантайүлы, Әлтеке-Сарым 
руьшың билеушісі” деген мердің сақталып келгендігін әңгіме егіп 
айтып отыратьш еді.

Қазақ қалмақтарды әбден жеңген соң, оздерінің байырғы қоны- 
старына қайта көшеді. Қоныстары ауысқан ел үлкен қиындықіа- 
рға тап болады. Сся кезде елді қоныстарына орналастыруда Жан- 
қүтты би үлкен ізіілікті, имандылықты жүмыстар атқарады.

Жанқүпы өз маңындағы елдін басын қосып, ынтымақ-бірлікке 
шақырады. Ертеден осы елге жскжат, қүда-қүдандал бодып, іргело. 
қонысганған Табын, Керей, Қанжығалы, Алшын т.б. рудан қүра- 
лған жүрт бар. Солардың бәрі Жанқүтты аулына қоныстас бо 
лып, соны сағалайды.

Бір жылдар Жанқүтты Меккеге жүрмек болып, ел-жүрт оны- 
мен арыздасып қалуға жиналады. Сол жиында Алшын руына: 
Қүманбай деген кісі: “Ей, Жөкем, сіз келгенше біз аз үй Алшын 
болып қаламыз ба?” дейді.

Соңда Жанқүтты өз орнында билеуші болып қалып бара жат- 
қан Малыбайға:

- Ей, Малыбай, мына Қүманбай не деп отыр? Бүдан былай бір 
де бір адам аз ауылға өктемдік жасаса, сен жауап бересің, - дейлі 
Содан кейшде Жанқүттының бүл өсиеті мүлтіксіз орындалыг 
отырған деседі.

Тағы бір жылдар өзінің немере туысы Бөрі батырдың баласы 
Жаңабай басқа рудың адамдарымен Қарашоқы деген жерге тала- 
сып, Жанқүттыга жүгінеді. Жанқүтгы жерді сол руга қайтар дсп 
бірнеше рет сәлем айтқанымен, Жаңабай қайтармайды. Бір күні 
Жанқүтты өзі келіп:

- Жаңабай, сен менің сөзімді неге орындамайсың? Жауабынды 
ез аузыңнан естіғелі келдім, - дейді. Сонда Жаңабай:
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- Жөке-ау, сіздің сөзіңізді кім орындамайды. Бірақ, сізге ай- 
теш қалайын деген бір өкпем бар еді... Сіз жақын туыстан гөрі, 
аяыс агайынның қамын көп ойлайсыз. Ертең сіз өлгенде бізді өз 
жерімізге де ие етпейді гөй, - дегггі. Дегенмен, Қарашоқыны қай- 
тарып б ер іт і

Жанқүттынын осындай өділдігін, өсиетгерін айтып, оның за- 
манында ел арасында ешқандай араздық болмай, тату-төтгі өмір 
түрды деп, көне қүлақ қариялар тамсанып, ылғи да өңгіме етіп 
ошрғанын естуші едік.

Жанқүтты елді төре түқымы билеп, қара халықтың қанын 
сүліктей сорып, шүрайлы жерлерін тартып алып, озбырлық 
керсеткеніне қарсы түрып, ханды қара халықтан сайлау керекгігі 
үшін белсенді күресушілердің жөне сол кезде Қарқаралы округін 
билеп келген Жамантай, Қүдайменде төрелердің үстінен Омбы, 
Семей губфнаторларына шағым жасаушылардың бірі болған. Бірде 
генерал-губернатор алдында: “Елді төре бшіейді, төрені төбе 
билейді, қара халықгың қаыын кім жейді?” деген сөзді Жанқүт- 
ты айтыпты. Сол жьілы хандық жойылып хаңцардың орнына ага 
сүлтандар сайланыпты деген де әңгімелер бар.

Жақсы Жәкең дінді ете қүрметтеген адам. Діннің ссил кездегі 
крзақ халқының рухани күші болганын жақсы түсінеді. Сондық- 
тан да діңці қастерлеп, дін арқылы халықтың адамгершілік-иман- 
дылық сезіміне өзгеріс жасау мақсатын көздеген жөне сол жолда 
еңбек еткен.

1847 жылы бір топ еп басшылары Омбы генерал-губернаторы- 
ның алдына барып, Қарқаралы мүсылмандары үшін мешіт сатуға 
рүқсат сүраган. Акт жасап, қол қоюшы 16 адам болған. Оның 
ішіңце мына адамдар бар:

1. Жалықпас болысы — Сүлтан Жеңгір.
2. КүшікТобықты болысы — хорунжий Қүнанбай Өскенбаев.
3. Әлтеке-Сарым болысы — Жанқүтш Ботантаев.
4. Нүрбике-Шаншар болысы — Төтгімбет Қазангапов, күйші.
5. Көрсен-Керней болысы — Есберген Садыров т.б.
Мешіт салугарүқсат 1847 жылы алынған. Ал Қүнанбай 1850

жылы Қарқаралыға аға сүлтан болып тағайыңцалган соң, мешіттің 
салынып бітуш үйымдасгырған. (“Қарқаралы мешігінің тарихы”, 
“Орталық Қазақстан” газеті, 30 ақпан, 1990 жыл).

Жанқүтты бір жылы Қүнанбайға: “Меккеге барайық, дайын- 
дал” деп салем айтады. Оған Қүнанбай: “Жанқүтш биыл тоқта- 
сын, келесі жылы бірге барайық” деп жауап қайтарады. Жанқүт-
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ты: “Мен тоқтағанмен, ажал тоқтай ма” деп, Меккеге сол жылы 
жүріп кетіпті. Содан Мекке-Мөдинеге барып, аз күн ауырып, 
Меккеде қайгыс бсяады. Табыты Әлбақи-Жанфаниадан (қүрмеггі 
адамдарды жерлейтін жай) орын алыпты деседі.

Келесі жылы Меккеге Қүнанбай да барады. Меккеде бір жьш- 
дай болып, мүсылман қауымы үшін уақып үй (қонақжай үй) 
салдырып, Қүнанбай қажы атанып қайтады. Меккеден қайгарда 
Жанқүгтының басында дүға оқып түрып: “Жанқүтты, сен жақсы 
деп мен айтушы едім, Қүнанбай, сен жақсысың деп сен айтушы 
едің, ақыры Жанқүтгы, сен жақсы боддьщ. Сенің сүйегің Мек- 
кеде қалды, мен алдамшы дүниеге қайтып бара жатырмьін” дсп 
жылашы деген сөз бар.

Жақсы Жанқүтты Қаракесек, оньщ ішінде Сарым руынан 
шыққан. Атамекені — қазіргі Шет ауданьшың ортәлығы — Ақсу- 
Аюлы селосы. Аудан жүртшылығы осы жердегі Ж анқүтш бүла- 
ғынан сусындап отыр. Осы елдің кәрі-жасы "Жәкем бүлағыньпі 
суы қандай тетті!” деп тамсанып ішетіндігіне куөміз.

Ендеше, халық арасында аныз болып кеткен шешендік созі. 
қоғамдық-әлеуметтік ой-пікірі, ізгілік-имандылық үлгі-өнегесі 
қалған Жақсы Жанқүтгы ссімін есте сақтаудың мөн-маңызы ерек- 
ше.

“Илыктуы” (қазіргі “Замаи”) газеті, 1991 ж. №113.
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IV тарау

ТЕРЕҢДЕР ТЕРЕҢГЕ 
ТЕРЕҢДЕР



Бабалар рухын еске алу

Кәдірбек ХАЛИЛИП

Мекенім ата қоныс Құлекеде,
Өз туған топырашңа жер жете ме?
Үш жүзге адалдықпен аңыз болган,
Жөкемнің жатқан жері түр Меккеде.

Өгті ғой нелер жақсы ағаларым,
Қатардан артық еді-ау бағаларың,
Жайлаушы ең үлкен ауыл-кіші ауыл боп,
Нүраның екі жақта жағаларын...

Қояншытағай-Сарым сліміз,
Сарыарқаның белі біз.
Найзаның үшымен,
Мирасқа қалган жеріміз.

Деріпсалы, Бөрі, Апақты,
Жауга шапқан жасақты,
Жесір үшін, жер үшін,
Талай ерлік жасапты.

Жақсы Жәкең — жезтаңдай,
Дуалы ауыз Дүйсенбай.
Ел билігін үстаған,
Би болышы атақты-ай.
Сыртган келген жау болса,
Іштсн шыққан дау болса,
Бірі тауып шешімін,
Бірі айтып кесімін,
Басыгаы солай шатақты-ай.

Болжампаз жырау Шортанбай,
Ол да болған ортаң да-ай.
Сол бабалар кезінде,
Дөулетің түрған ортаймай.
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Деріпсалы, Бөрі - қос батыр, 
Жаугершілік уақытта,
Солар салған жол жатыр, 
Қаракесек, Қуандық, 
Шекарада сол жатыр, 
Жанқүтгыдай шешені, 
Жібермеген сөзден есені, 
Меккеде барып ол жатыр.

Тұтқа болған осылар, 
Қояншьггағай-Сарымға, 
Мирас боп қалған осы жер, 
Бабалар көзі барында.

Өз хаяқының болған косемі, 
Жібермей жауға есені,
Ел аузындагы аңызда 
Дәл осылай деседі.

Үмытпайық үрпақтар, 
Аруақ бар қорымда.
Сіздер мен біздер ұрпақпыз 
Солардын қалган соңында...
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Уақыт

Қадиасқар ӘБІЛДИН

Күндср-күндер — жылдардьщ ол белесі,
Уақытгьщ жай ғана емес елесі.
Болашақтың қайығынцай әрбір күн,
Бастамасы, ғасырлардың кемесі.

Өткен күндер өрі тарих, әрі із-ді,
Үштастыру бүгінгіге парыз-ды.
Адалдығым, едіддігім — жетекшім —
Жақсы Жәкем аманаты тәрізді.

Огкен күндер алға итеріп тастайды,
Келер күндер жаңа жолға бастайды.
Уақыт — сыншы, қадамыңды бағатын,
Ол ешқашан асып-тасып, саспайды.

Кешегі күн қалдырыпты жылдарды,
Бүгінгі күн бастым биік қырларды.
Өткен күнге өкінбеймін өз басым,
Үқтым одан талай ғажап сырларды.

Ертеңгі күн — келе жатқан болашақ,
Қуаныш қой, биігінде бола алсақ.
Келешекгің сыры қанша, білмеймін,
Алға үмтылам, көрсем ғой деп соны аңсап...
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Дана би
Жеқіс ҚАШҚЫНОВ, 

Қазақстаи Жазуиіылар одагының мүшесі.

Би Шабанбай халқы үшін жаратылған,
Сөзі мірдің оғындай дөл атылған.
Ел бірлігін ойлаумен күн батырып,
Көзін ілмей қырандай таң атырған.

Ол айтпаған шешендік сөз қалмаған,
Салмақта жан жартастай қозғалмаган.
Шабанбайдан Жанқүтш бага алып,
Үстазынан шөкірті озған заман.

Тілі майда, ал кейде шақпақ жаққан,
Мамық болып кетеді тастақ жатқан.
Шаппай жүйрік, сойлемей шешен болған,- 
деп Жвдебай пір түтып, асқақтаған.

Ақиқатш қай пенде жақтамасын,
Тура биге марқайып, мақтанасың.
Көп сөйлемі тастайтын бірақ түйіп,
Дөл айырған әр істің, ақ-қарасын.

Әділ жолды іздеген қалың қауым,
Ақ тілеумсн атырған таңьш дойім.
Ала қойды бөле деп қырықпаған,
Жоқтамаған жоғын тек Сарымдардың.

Қорғаны боп халықтың жаратылған,
Сөзі мірдің ошвдай дөл атылған.
Бүгіндері дүрдиіп тақга сгшрған,
Дана биге тартса ғой бала туған.
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Баба рухымен сырласу

Тезекбай АМАНДЬЩҮЛЫ

Жаксы Жәкец, көсем сөзде алдына жан салма- 
ган шешен Жанқүгты Ботантайүлы бабамыздыц 
есімін туган ауылына беру, ескерткіш белгі кою, 
сол арқылы есімін ел есінде мәцгі қалдыру, үрпак 
көшінен гиісті орнын беру шселесі көнген бері 
әцгіме болган еді.

Жақсы Жакем!
Айнавдым аруағыңнан,
Үнің жетті ғасырдың өр жағынан.
Мөйітің қалса жырақта мәңгілікке —
Елден ерек, шырқаулы арманыңнан.

Естілгендей бізге де күрсшхснің,
Мәңгілікке содан ба бір сіңгенің.
Біліп, бәлкім, келерін салғырт үрпақ,
Қабірімді таптамай жүрсін дедің...

Өгпегенсіз, білеміз, текке налып,
Көсемсөзді суарып кекке малып.
Қу тірлікгің торынан жырақтанып,
Жайландың ба киелі Мекке барып!

Жігерінді жасықтар қүм қылған соң,
Жібегіңді пасықтар жүн қьшған соң,
Аландаумен аулаққа барып қоңдың,
Тірлік ісін тамамдап, тындырған соң.

Үтқыр сөзді үққандар бата көріп,
Саналы үрпақ ардақтап, жатады өріп.
Бақ жүлдызын жағуға еттің ықпал,
Үлы Абайға үлагат-бата беріп.
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Ертең ж айлы , сххд  кезгі ортаң жайлы, 
Сырға толы са н с д ы ғы ң  ортаймайды. 
Қазағыңнын, ш а й ы р ы  еткен өзің, 
Қаратаудан а с ь г р ы п ,  Шортанбайды!

Бірлік болса —  көктейді түбір өніп, 
Тағлымына б гк б ан ы ң  үңілелік. 
Салғыртсыған. 'үрпақтың салдарынан, 
Жүмақта д а  ж а т с ы з  ба күңіреніп!

Ү л ы м б а р д е л  талайды осірді Ана, 
А займайтүр, алай да , кесір-бала.
Өз басынан а с а  алмай, тірлік еткен, 
Соры қ а л ы ң  ^ р п а қ т ы  кешір, Баба!
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Қүнанбайдың қабір басындағы сөзі

Ғазиз ЕШТАНАЕВ

Қажылықка барган Қүнанбай қайтар жолында 
Меккеде жаткан Жанқүпы шешеншн кабірін күіпак- 
тап жызашы.

Ел эңгімесінеп.

- Ақылдым-ау,
Асқар тауым еңселі,
Өлімің де өрелікгің өлшемі.
Жамиғатқа жақсылығың өтпесе,
Жақсы Жөкем демес еді ел сені.

Көпке жағып келіеті әмір сүргенде ер,
Сыйыңа сай береді екен жүлдеңді ел.
Жақсы сәзін теліп айтса,
Қайдаәлгі...
Қүнанбайды қүдай санап жүргендер.

Жо-жоқ, Жексм,
Өкпе артпаймын көпке мен,
Қымбатты сөз қимай жүрген жоқ менен.
Жампоз санар Жанқүттысы бар елге,
Қүнанбай кеп қүдай болу көп дер ем.

Сен жендің де,
Үшмсыз біз үтылдық,
Жаратушы жазды солай үкім ғьш.
Тірлігінде Жақсы Жәкем атандың 
Енді өзіңмен жағаласу — күпірлік.

Түрлауы жоқ тақ мінгенге мастанып,
Дабыдцатгық,
бақ қонғандай басқа анық.
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Біз бейбаққа Меккеде өлу жазбады, 
Текті жердің топырашн жастанып.

Ақыддым-ау,
Асқар тауым еңселі,
Өлімің де өреліктің өлшемі.
Көп мықтыдан басьщ биік түрмаса, 
Жақсы Жекем демес еді ел сені.

Қош, қош Жөкем,
Жайлы болсын мекенің,
Сені тастап ит тірлікке кетемін. 
Үқтырдың-ау,
Онсгелі күн кешіп 
өлудің де үлы мүрат екенін!..
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Алып түлға әруақтым

Аш ш жоаӘЛТАЕВ, 
айтыскер ақын, 

“Дарын” жастар сыйлыгының лауреаты.

Әр заманда талай асыл, текті өткен,
Сол бабалар дала сырын шерпі өкгем.
Арқадаш Жанқұтты би кешегі,
Ел ішінде “Жаксы Жәкең” деп кеткен.

Әділ сөзіжұртқатарап, қырды асқан,
Толғамынан тебіренген нүрлы аспан.
Үлт ұясы бүзылмаса екен деп,
Құнанбаймен ой.бөлісіп сырласқан.

Өрелі би озьщ шыкқан қатардан,
Ақылыңды дос түгілі, жат алған.
Ауызыңнан шыққан сөзді ырым ш п,
Үлы Абай ниеті ауып, бата алған.

Салиқалы сөз бастасаң ақырьш,
Жүмыр жерді толғандырған батыл үн.
Санамызда өмір сүріп келеді,
Ақиқатпен ақгарылған нақылың.

Ғасыр өтсе су алмаған арналым,
Мекке барып орындалған арманың.
Огкен едің биі болып Алаштың,
Кеткен едің қүлы болып Алланың.

Сырттан ерден мүра болып сөз қалған,
Ордалы ой әр заманда тозбаған.
“Жақсы Жөкең келіп қалар ма екен” деп,
Мекке жаққа елендейді боз далам.
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V тарау

ШЕЖІРЕ 
СЫР ШЕРТЕДІ



Лрқаның ардактылары

Жащутты Ботаіітайулы 1809 жылы қазіргі Қарағанды об- 
лысы, Шет ауданындағы Аюлы тауының баурайында дүниеге 
келіп, 1873 жылы Меккеге қажылыққа барған сапарында қайтыс 
болады. Ол өз заманының әділ биі, от ауьізды, орақ тілді шешені 
бслған адам. Бала кезінде ауылдағы мсхлладан оқып, мүсылманша 
сауатын ашады. Он төрт-он беске келген шағында, аты Алашқа 
мәлім, дуалы ауыз Шабанбай бищен бата алады. Іле-шала экееі 
Богантайдьщ үйғаруымен округ бсяып қүрылған Қарқаралы қала- 
сындағы (1824 жыл) медресеге оқуға түседі. Мүны тәмамдаған 
соң ел ішіңцегі ортүрлі билік, басшылық мәселелерге араласа ба- 
стайды. Өйткені, өрі алғыр, ерітапқыр, әрі шешен, әрі әділ аза- 
мат көптің көзіне тез түсіп, есімі жедел тарай бастаған еді.

Шешеннің алгаш рет жүртқа танылуы Жамантаймен жауапта- 
суы. Қаркаралыга аға сүлтан болып сайланған Жамантай төре 
елдің игі-жақсыларын жинапты. Жер көріп, ел танысын деген 
ниетпен Ботантай Жанқүтганы ертіл келеді, мүны көрген Жа- 
мантай:

- Бүл қатын-қалаш, бала-шағының өсек айтатын жері емес, 
алқалы тогггың бас қосатын межілісі емес пе, мына бала кім? - 
депті.

Соңца Жанқутты:
- Ғафу етіңіз, кеше келгенде бір үйге қонақ болып дем ішіп 

едік, бір ақсақал “еті арық екен” деп тыжырынып отырды, бүгін 
мені көріп сіз тыжырынып отырсыз! Сонда бүл қалай? Адам ал- 
жыса астан шошиды, төре алжыса жастан шошиды деген осы ма? 
Болмаса, “асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады” деген ата- 
лы сөзді аттап кеткеніңіз қай сасқандығыңыз? — депті.

Торе қасындашларының бірі:
- Сөзін қара, болайын деп түрған бала екен! - дегенде, Жаман- 

тайтөре:
- Болайын деп емес, болып түрған, торт қүбыласы тең түсіп, 

толып түрған жас екен, бүдан былай біэдің оіфуггің ішіндегі дау- 
шарға қатысты мөселені осы шешетін болсын,- деп үкім ш ы ға- 
рыпты.

Жанқүтты Ботантайүлы шешен ғана емес, ақьіпды, парасатты ,
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тереңнен ойлап түсінетін кемеңгер адам. Бала Абайдың болаша- 
ғьш болжап, ақ тілеу батасын берген. Тіршілігінде басшылық оры- 
нға қызықпаған адам. Қазылық сайлауында халықтың қалауы- 
мен сайланғанымен, орьпшн өзінің немере інісі Малыбайға береді 
Ислам дінінің қағқца, зандылықтарын жете меңгерген.

* * *

Қунанбай Өскенбайулы — өткен ғасырда өмір сүрген, ел басқа- 
рған қайраткер. Халықтың өз сөзімен айгар болсақ, Қүнанбай — 
“Қарадан шығып хан болған” азамат. Ғалым Ахмет Байтүрсынов 
“Қүнанбай жүрт аузына қараған қазақтың бас адамдарынын бірі 
болған” деп жазған.

Қүнанбай 1804 жылы дүниеге келіп, 1886 жылы қайтыс болғ- 
ан. Әкесі Өскенбай би халыққа танымал, еділдігімен, турашыл- 
дығымен аты шыққан. Руы — Тобықты-Көшек. Адцымен арабша 
сауатын аінқан Қүнанбай, діни мектепте оқып, мүсылманша білім 
алады. Өткірлігімен, шешендігімен, үпіқыр ойлылығымен он бес 
жасқа кслген шамада көпке көріне бастайды. Жас кезінен бастап- 
ақ арманы халықты бірлікке үндеудің жолын іздеу, ел басқару, 
еділ төрелігін айту болған. Алғаш рет билікке араласужолы XIX 
гасырдын отызыншыжылдарынан басталады. Әуеяі старшын, со- 
нынан болыс, кейін аға сүлтан болған.

Қүнанбайцың аға сүлтан болған уақыты 1849-1852 жылдар- 
дьщ аралығында. Осы мерзімде ол оқу, білім мөселесіне ерекше 
көңіл бөліп, ел ішінде ауыл-ауылда мектептер аштыруға ықпал 
жасаған. Оның әсіресе Семейде, Қарқаралыда, Бесқарағайда үйым- 
дастырған медресслері түрғылықты оқу орынына айнальш, жыл 
өткен сайын оқушылар саны артатүсіп отырған.

Аға сүлтандықтан түскеннен кейінгі он жылы біраз қиын- 
дықтар әкеледі. Үстінен түскен шашм, керсетістердің кесірінен 
Омбы қаласында алты ай абақтыда да отырады. Ел жақсылары- 
ның өтініші арқасында босатылады.

Халыкқа жақсылық жасаған үш азаматтың бірі — Қүнанбай. 
Ол 1874 жылы төрт жылға созылған Меккеге барған сапарында 
“Тақия” қонақ үйін салшзып, қазақ жүртын әлемге паш етеді.

* * *

Муса Шорманулы — өткен ғасырда өмір сүргсн халқымыздың 
зиялы азаматы. Ол 1819 жылы Баянауылда дүниеге келіп, 1885 
жылы Омбыда қайтыс болған. Руы — Қаржас. Бала кезінде мүсыл-
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машпа окып сауатын ашқан Мүса, білімге деген айрьіқша қүштар- 
лығымен, алғырлығымен көзге түседі. Сөйтіп, Омбы қаласын- 
дағы әскери училшцеде оқиды. Уалиханов, Достоевскиймен дос- 
жар болып, жиі қарым-қатынас жасасъш түрады. Ел арасының 
бірлігін нығайтуға, жастарға білім жолын нүсқауда айтарлықтай 
еңбек етіп, жүмыс жүргізген. Орые және француз тілдерін еркін 
меңгерген. Казақ балаларын оқытатын мектеп ашудың қажеттігін 
нақты мысалдар арқылы дөлелдей отырып, сібір қазақтарының 
облыстық басқармасына жылжымалы гимназия ашу керектігін 
айтып, үсынып жібереді. Г.Н.Потанинмен, К.К.Сутковскиймен 
түрақты түрде хат арқылы байланыс жасап түрған.

Ел аузындағы әңгімелерге қарағаңца XIX ғасырда қазақ халқ- 
ына ауқымды деңгейде жақеылық жасаған үш адамның бірі — 
осы Ш орманнын Мүсасы. Әңгіменің қысқаша мазмүны 
төмендегідей:

Патша өулеті Романовтардың үш жүз жылдық тойында фран- 
цуз жөне орыс тілдерінде қысқаша баяндама жасаған Мүса наза- 
рға ілігеді Паіша ағзам айрықша ілтипат корсетіп оны жеке қабыл- 
дайды, тілегін сүрайды. Сонда Мүса:

- Маған жабық үйдің кілтін беріңіз! - дейді. Патша келісім 
береді. Сөйтсе, “жабық үй” дегені абақты екен. Омбыда, Орын- 
борда, Қызылжарда қамаудажатқан қазақ азаматгарына азаттык 
алып берген екен.

* * *

Дуйсенбай Жаманқулулы XIX ғасырда өмір сүрген өткір тілді, 
сөз шебері. Ол 1824 жылы қазіргі Қарағанды облысы, Ақтоғай 
ауданы, Қаратоғанбай тауының бауырында дүниеге келіп, 1892 
жылы қайгыс болған. Мүсылманша оқып, хат таныған адам. Жас 
кезінен бастап-ақ, ру арасындағы өр түрлі дау-дамайларға билік 
айтып, үшқыр ойлылығымен танылған.

Шешеннің ел ішінде кеңінен тараған бір өңгімесі мынадай:
Омбы қаласында отырған жарым патша қазақ халқының игі 

жақсыларын жинайды. Мәжіліс аяқталғаннан кейін, кәпшілікке: 
“Ақ патшаға аят оқып, бата жасаңдар!” дейді. Жүрт патшаға бата 
жасайын десе діні белек деп, жасамайын десе жандаралдан қорқ- 
ып, үнсіз қалады. Сонда Дүйсенбай көпшілікке:

- Уа, халқым! Батаны былай жасайық: Жетісем деп Жиделі 
Байсын бардық — түйеден басқа малы жоқ елді кордік, Түркістан 
мен Ташкентті көрдік — жемістен басқа өнімі жоқ елді көрдік;
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төрені көрдік — тепкіні көрдік, Бегілер Бегіні көрдік; ойға шап- 
тық, қырға шагггық, ондыны, жақсыны қайдан таптық, дінім 
үшін емес, күнім үшін, мен жазықты болам ба мүным үшін! - 
деген екен.

Тындаған халық осыған бөтуаласьш, бата жасапты.

* * *

Кенесары Қасымұлы XIX ғасырдың бірінші жартысында отар- 
лау саясатына қарсы үйымдасқан қозгалыстың басшысы болган. 
Абылайханның отыз үлының ішіндегі ең кенжесі Қасымның 
бірінші өйелінен Саржан, Есенкелді, Ағатай, Бопы, Күшік жөнс 
Кенесары деген алты үл, екінші эйелінен Наурызбай жалғыз туа- 
ды.

Кенесары жас кезінен айрықша қабілеттшгімен, шсшендігімен 
танылады. Осе келе оның алғырлығьш ағалары да мойындайды. 
Сөйтіп, ел басқаруға білімділігінің бар екендігін байқатады. Ол 
ат жалын тартып мінген кезде Көкшетау өңірінен Шу өзені бой- 
ына қоныс ауцарады. Бірақ, бүл көштің соңы жақсылыққа апар- 
майды. Әкесі Қасым сүлтан Қоқан әкімдерінің қолынан қаза 
табады. Енді Кенесары еріксіз әскер жасақтап, қол жинауға 
мөжбүр болады. Сондай мақсатта жүргенде өзі де Ташкентте бір 
жылдай түтқында болып, Мәделі ханның араласуымен қүтыла- 
ды. Мүнан кейін ол ағайыгідарымен Үлытауға көшіп келеді.

1841 жьілы өр рудын ақсақадцары мен билері жиылып, үланг- 
айыр ас беріп, Кенесарыны ақ киізге салып хан көтереді. Осы 
кезден бастап 1847 жылғадейін орыс өскерлерімен үрыс жүргізеді. 
Бірде жеңілсс, бірде жеңіп отырған. Тожірибслі орыс офщерлсрінін 
өзі Кенесарының соғыс төсілерін жетік білетіндігіне қызыға та- 
ңырқайды екен. Орынбор қаласының әкімі Н.Серада: “Кенесары 
ез сарбаздарының парасатты билеушісі бола біяді. Оларды қанат- 
таңцырған рухани жігер қуатын көрсе, Европа өскери қолбасшы- 
ларының кез-келгені қызғаныштан күйіп кетер еді”, - деп жазғ- 
ан. Бірнеше жылға созылған үздік-создық шайқастан шаршаған 
елі мен сарбаздарын дамылдату мақсатында жөне Қытаймен бай- 
ланыс жасауды көздеп, маңайындағы жиырма мыңға жуық ша- 
ңырағымен Қарақүмға қарай көшеді. Сейтіп, Шудың оқ жақ 
бойлыгандыга Күрті, Үзынағаш, Қарғалы жерлеріне қоныста- 
нады. Осы жолы қырғыздардың Орман, Көрібоз, Жантай манап- 
тарымен қақгығысады. Кітпігірім бір шайқаста Ағыбай батьір жек- 
пе-жекке шышп, Кәрібоз батырды өлтіреді. Қақтышстың соңы
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шиеленісіп, Кенесарының қазасына әкеліл соғады. Оның қазак 
тарихында өзіндік орыны бар, өткен ғасырдағы үлкен түлғалар- 
дьвд бірі екевдігі ақиқат.

* * *
Агыбай батыр (1802-1885) Арғынның Шүбыртпалы руынан 

шыкқан атақты батыр, Кенесары Қасымүлыньщ бас қолбасішысы 
болған. Халық Ашбайдың батырлығын, ақылын, тапқырлышн, 
корегендігін жоғары бағалаған, түрлі-түрлі аңыз-әңгімелер шы- 
ғарған, “Акжолтай Ағыбай батыр” деп ат берғен.

Кенесары серіктерінің ішіңде Ағыбайдың алатын орыны ерек- 
ше. Ересен ерлігіне сай ақыл-парасаты, қысталаң шақтажол тап- 
қыштығы, әр нәрсені болжап білетіндігі тәрізді сан қилы қадір- 
қасиеттеріне орай Кенесары оны айрықша кадірлеп “Менің Ақж.ам - 
тайым” деп атаған.

Архивтегі деректер Ағыбайдың ерлігін сипаттаумен ғана шек- 
телген. Қандай ортадан шыққан, тәлімгері кім болған, өмір жолы 
қалай өткен деген сүрақтарға тслық жауап бере алмайдьі. Оньін 
есесіне ел аузында Батыр туралы мол мүралар сақталған, Ағыбай- 
дың халықтық бейнесі жасалған.

Батырдьщ Манабай, Танабай деген ағалары да Кенесары қозғ- 
алысына қатысқан. Анасы Қойсана деген кісі, белгілі Байғозы 
батыр шыққан Тарақты руынан.

Ағыбайдың 13 жасында өкесі әліп, анасынын қолында 
тәрбиеленді, 19 жасынан бастап Саржан, Есенгелділермен жора- 
жолдас болады. Кенесары қозғалысының басынан соңына дейін 
қатысқан. Оішң батырлығын дәрштейтін мынадай оңгіме де бар. 
Бірде Кенесарыға өскербасьыардың бірі былай деп сүрақ қойып- 
ты: “Хан-иеміз, сіз қолбасыларға “жүзбасы”, “мыңбасы”, деген 
атақтарды берілжатырсыз, осы Аукемізге неге атақ бе-рмейсіз?” 
Сонда Кенекең: “Ой, Тәңірі-ай! Менің әскерлерімнің атды “Абы- 
лайлап” жауға тисе, соңы “Ағыбайлап” шабады. Аты үранға ай- 
налған адамға атақтың қажеті қанша?” деген екен.

Батыр емірінің соңғы жылдары Балқаш көлінің Бетпакдала 
бетінде Ақтау, Қызылтау, Тайатқаншүнақ жерлерінде өтеді. Екі 
әйелінен Аманжол, Аманбай, Сопы, Дуана деген тәрт баласы бол- 
ған. Ағыбайдың ерліктері жайында талай дастандар жарыққа шы- 
ғып, ел ішіне кең тараған.

1914 жылы Ә.Бөкейханов “Қызыл қайнар Тектүрмас” дегеи 
кітабында Ағыбай туралы жазған. С.Сейфуллиннің “Ақжолтай
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батыр” деген шығармасы аласапыран кезде із-түзсіз жоғалып кеп і 
М.Көпеев, М.Әуезов, І.Есенберлин еңбектерінде батырдьщ бейнесі 
жан-жақш көрініс тапқан. Сондай-ақ, батырдың үрпағы, фило- 
логия ғылымдарының қандидаты М.Әпсеманов те бабасы жайлы 
зерттеу жүргізіп, “Ақжолтай Ашбай батыр” деген еңбек шығар- 
ды.

*  *  *

Жаманқұл Табшщы 1790 жылдар шамасында қазіргі Ақтоғай 
ауданына қарасты Қаратоғанбай тауының баурайында дүниеге 
келіп, 1860 жылдары қайтыс болған. Руы — Әлтекенің ішінде 
Ақбота. Он бес жасында Шабанбай биден бата алып, шешендік 
өнердің жолына түседі. Алғашқыда ауыл арасында ағайындарына 
танылған ол, бірте-бірте жер, жесір дауына араласьш, билік, төрелік 
айгьш, копке беягілі бола басгайды. Жанқүтгы, Қүнанбай, Қүсбек, 
Алшынбай сияқта ел жақсыларымен қарым-қатынас жасасып, 
дос-жар болады. Әлтекенің белді де беделді биі болған ол ел 
бірлігін сақтауға оз үлесін қосқан. Отарлау саясатына наразылы- 
ган білдіріп, ағайын-туыстарымен көшіп барып, Қаратау бойын 
он бір жыл қоныс еткен. Кейінгі үрпакқа үлгі боларлық төрбиелік 
моні бар нақыл создердсн мол мүра қалдырған. Шешеннің өмірі 
мен шығармашылыш өлі толық, жан-жақты зертгеліп болған жоқ.

1981 жылы “Жезқазған туының” 19-қыркүйектегі санында 
Б Адамбаев пен М.Әбдуовтің “Жақсы Жанқүтгы және Жаманқүл 
шешен” деген мақаласы жарияланған.

Ж оңғар-қалмақ шапқыншылышна үшырап, бірлігінен, 
бірынғай хандығынан айрылған қазақ елінің Алатау мен Қаратау 
өңірінде, Сыр бойында қалған руларын билеген Қоқан хандары 
қарапайым шаруаларды әскер күшімен қорқьггьш багындырып- 
ты. Ал қазақтың баққүмар аггқамінерлерінс сый-сыбаға беріп, сый- 
лағансып алдап, айламен үстапты. Алдауына қарсылық жасаған- 
дарын үстатып, жазалап отырыпты. Халыққа жасаған зорлық- 
зомбылығына қарсы түрған Жанқүтты шешенді де үстауға үкім 
шығарыпты. Соны естіген Жаманқүл шешен тиісті гарту-таралғ- 
ымен Түркістанның Бегілср бегіне барады. Бек сыйлығына разы 
болып, қайтарда Жаманқүлға:

- Қонағым, “сыйға-сый, сыраға-бал” деген, сен де бір менен 
сыйлық алып қайт, не қалайсың, мал аласың ба? - дейді.

- Тақсыр, малға зөру емеспін, байтақ далам толған мал, - дсйді 
Жаманқүл.
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- Ендеше ақша аласың ба?
- Ақшаға да зәру емеспін, малымды саудаласам ақша болады.
- Кілем аласың ба?
- Кілемге де зәру емеспін, көшкен сайын жұртымда қалады.
- Енді не қалайсың? - дейді Бегілер Бегі.
- Тақсыр, үш үйлі агам бар, бір тентек інім бар, солардың 

билігін өзіме берсең разымын, - дейді Жаманқүл.
- Қонағым, бар қалағаның сол болса бердім, - деп қағазын 

жасап, мөрін басып беріпті. Бекгің анасы ақылды өйел екен. Жа- 
манқүл атганып кеткен соң:

- Балам, қонағың қандай адам екен, не қалады? - деп сүрай- 
ды.

- Ой, шеше-ай, әкелген тарту-таралғысына қарап қазақтың 
бір ақылдысы екен десем, ең ақылсызы болып шықты. “Не қалай- 
сың?” дегенімде, “үш үйлі ағам бар, бір тентек інім бар, солар- 
дың билігін өзіме берсеңіз разымын” - деді.

- Айтқандарын бердің бе?
- Бердім.
- Ой, балам-ай, қонағың қазақтың ақылсызы емес, ақылдысы 

екен ғой. Оның “үш үйлі ағам” дегені үш ағайынды қазақтын 
үш жүзінің баласы емес пе? “Тентек інім” дегені езіне кешс 
үстатуға үкім шығарған Жанқүтгы емес пе? Жаманқүл қолыңнан 
бүкіл қазақтың билігін алып кеткен екен ғой,- дегснде, Бегілер 
бегі санын бір-ақ сошп:

- Қазақтың жаманы мүндай болғанда, жақсысы қавдай бол 
мақ екен? - дегггі. Сөйтіп, Жаманқүл ақылмен Қаратау мен Сыр 
бойының қазақтарына аз уақытқа болса да бостандық әперіпті 
және Жанқүггыны Бегілер бегінің түзағынан арашалап алыпты.

“Жаманқүл үш жүздің баласына билік айтыпты” деген сөз 
осыдан қалған екен.

* * *

Шортанбай Қанайулы — XIX ғасырда өмір сүрген қазақ халқ- 
ының тарихындағы ірі түлғалардың бірі. Ол өз дәуіріні шынды- 
ғын бүге-шігесіне дейін көрсете білген бірден-бір ақын. Шортан- 
бай белгілі ортаның немесе аймақтың ғана түрмыс-тіршілігін жыр- 
лаған жоқ, барша халқының басындағы мүң-мүқтажды толғады, 
кегаің жоқтаушысы болды. Зобалаң заманның зорлығын кезімсн 
керіп, жанымен, төнімен сезінген ол өзінің “Зар заман”, “Бала 
зары”, “Опасызжалған”, т.б. төрізді толғаулары арқылы ақикат-

132



тың астарын айқара ашып берді.
Шортанбай өзіне дейінгі Бүқар, Шал, Төтіқара, Ақтамберді 

жыраулардың да мол мүраларымен ж ақш  таныс болған. Омірінің 
дені Арқа өщрінде өткен. Жақсы Жанқүпымен достық қарым- 
қатынасга болып, сыйластықпен ғүмыр кешкен.

Көгггеген басылымдарда ақынды 1818 жіілы туып, 1881 жылы 
қайтыс болды деп алынып жүр. Бүл жаңсақ пікір. Бізге белгілі 
тарихи мөлімет — Қүнанбайдың Мскксге барған мерзімі. Ол — 
1874 жыл. Ал Жақсы Жанқүтгы қажылыққа Қүнанбайдан бүрын 
барған, сонда қайтыс баяып, жерленген. Оған Қүнанбавдың дүға 
оқып, есіне алғаны, басында отырып айтқан үлағатты сөзі далел. 
Шортанбай ақыннын Жанқүпының қолында қайтыс болғанды- 
ғын өзінің өлеңдерінен аңғарамыз. Олай болса, Жанқүтты да, 
Шортанбай да 1974 жьілға дейін қайтыс болған. Енді, ел аузын- 
даш  еңгімеясрге сүйене отырып топшылар болсақ, ақыңды 1808- 
1871 жылдар аралығында өмір сүрген деп айтуымызға болады.

Шортанбайдың ақындығына байланысты төмендегідей 
ерекшеліктерді ашып айта аламыз.

Біріншіден, сол заманның кескін-келбетш дәл басып, нақты 
көрінісін жасаған шыншыл ақын.

Екіншіден, өзінің болмыс-бітіміндегі көрішселдік қасиетінің 
аркэсында бүлынғыр болашақгы айна-қаггесіз болжаған әулие ақын.

Үшіншіден, өлеңнің өрнегін қиыстыра білген, мазмүн мен 
маңызды үштасшра білген шебер ақын.

Шортанбай мүраларын зертгеу барысында ғалымдар М.Әуе- 
зов, С.Мүқанов, Қ.Жүмалиев, С.Кнрабаев, Х.Сүйінішелиев, 
Т.Нүртазин, М.Мағауин, ЫДүйсенбаев, Ғ.Мүсабасвтардың жан- 
жақты еңбек сіңіргендігін де айта кеткен орынды.

* * *
Корсөн Көпбай қазы XIX ғасырды өмір сүрген заманында ел 

билсген білгір, сөзге ділмар адам болган. Сол кездегі қазақтың 
Жанқүтш, Қүнанбай, Жашнқүл төрізді ш і жақсыларымен ішкі- 
сыртқы жүмыстарға бірігіп араласып отырған. Омбының гене- 
рал-губернатррынан нүсқау келіп, Ағыбай батырды жауапқа тар- 
туға жиналғанда, ақтап алуға айрықша ат салысқан ел азаматы- 
ның бірі осы Көпбай еді. Ысты еліндегі Бөлтірік би Көпбайдан 
ат сүратып жібергенде былай деп сөлем айтқан екен:

Маган бір аг бсрсін!
Бір ат берсе үш жылғы күр ат берсін,
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Ақтығы Самарқанның бөзіндей бшсын,
Жорғасы Жанқүгтының сөзіндей болсьш,
Жуавдағы Көпбайдьщ өзіндей болсын!
Осы айгылған мәселеге орай көп жерлерде Көпбайды денелі, 

зор адам болган десіп жүр. Негізінде сиай емес. Шешендер сөйлегсн 
сөзіне айрықшы астарлы мөн, мағьша беріп отырған. Қазақта 
толық немесе денелі, зор адамды жуан адам деп атамайды. Олай 
болса Бөлтірік шешен сөлемінде Көпбайдың ел ішіндегі беделін, 
салмағын пайымдап отыр. Сондай-ақ, Көпбайға қазы атауы ел 
басқарғанына байланысты тағылмаған. Қазы болып сайлану әр 
елде де баршылық. Ал, Көпбайдың қазыльгғы оның еділдігі, қара 
қылды қақ жарған турашылдығьшың белгісі.
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Жанқүтіының Ағыбай баіырды 
жауаптан қүтқаруы

Омбының генерал-губернаторы Ағыбай батырды кезнде 
Кенесары Қасымүлы бастаған көтеріліске қатысты, оның өскери 
қолбасшысы болды деген айьшпен жауапқа тарту жүмысын 
Қыпшақ Ыбырайға тапсырыпты. Ыбырай болса үй тіккізіп, 
Ағыбайды шақыртады, ел басшыларын жинайды. Батыр 
жауапқа тартылады дегенді естіген халық, наразылығын білдіріп, 
дуанбасыға сөзі өтеді деген жақсыларды Ыбырайға жібереді. 
Дуанбасы жеңістік бере қоймайды. Жақсылардың соңын ала 
кірген Кепбайға: “Мынауың кім? Көпбай ма, көп байлардың 
бірі болған Шөпбай ма, шешенсініп аузына келгенін оттай ма, 
бүл да ел намысын жоқтай ма?” деп, бір ауыз сөзге келтірмей, 
оны да шығарып салады.

Содан дуанбасы отырған үйге Жанқүтты келіл кіреді.
Ыбырай оған қарап отырып:
- Мынауың қандай пошым? Басы жалпақ екен, бүты талтақ 

екен, қазақ па, өлде қалмақ па? - депті.
Сонда Жанқүтгы:
- Қалмақ емес, қазақпын, осы отырған қазақтың бәрінен 

де таза, ақпын. Жар жығылса суға сүйенеді, су қүласа жарға 
сүйенеді, мен жығылсам бес атаға сүйенемін, сен жығылсаң, 
жалғыз үй естек, кімге сүйенесің? Ағыбайдың ісі арам болса, 
айдатқара тобыр халқы бар, іздеп алар арты бар. Не болмаса 
мақтан үшін ел жинамай тарқат, мизамның да мөлшері бар, 
нарқы бар, - депті.

Шешеннің сөзінен сескенген дуанбасы:“Жанқүтты бес атаны 
аузына алды, енді болмас” - деп Аыбай батырды жауаптан 
босатыпты.
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Дүйсенбай мен Жақсы Жанқүтты

Қаракесек ішіндегі Қояншытаңай еліне қарасты Қызылтау 
жерін бір заман Шуаш елі қоныс қылып, оны Қояншьітадайлар 
жоғарыға жазып, қудалап, іс соңы дауға үласады. Сол кезде 
аға сүлтан Қүсбек төреге от сүлтан болып жүрген Кәрсөн 
Көпбай Жанқүтгыға астыртын сөз салып, “Қызылтауды бер- 
меңдер” деп үгіт жүргізеді. Қазылық сайлау жақындап келе 
жатқан кез болса керек. Егер Қызылтау Щуаштарда қалып 
қойса, сайлауда Қояншытаңайлар тасты Көпбайға салып, 
қазылықты алып кету қаупі туады. Жер дауына ел адамдары 
жиналып, билік айтуды ара ағайын, Әлтеке Дүйсенбай 
Жаманқүл баласына үсынады. Сонда Дүйсенбай былай деп 
билік айтыпты:

- Жанқүтгы жерді даулағанын қоймады,
Көпбай соңынан салпаңдап қалмағанын қоймады...

Мүның өзі Қызылтау,
Бас-аяғы үзын тау,
Төтелесе - менікі,
Төрелесе - сенікі, - деген екен.

* * *
Заманында Жақсы Жәкеңмен, басқа да ел жақсыларымен 

сыйлас, қадірлес болған Жаманқүл Табылүлындай белді, беделді 
адамнан туған, сол арыс әкенің асыл мүраларыи бойына 
үлағатпен қабылдай білген осы Дүйсенбайдың артында қалған 
ғибратты еөздер де біршама. Төменде солардың және біреу 
келтіріпіп отыр. Әңгіме әкесінің сәлемі, Қүсбектөре, Алшынбай 
билер хақында.

Жаманқүл ертеректе әлде қандай себептермен Қаратау 
бойына қарай көшіп кетіп, содан еліне қарай қайта қоныс 
аударғанда елден Қүсбек төренің Кіші жүз кірме - Алшын елін 
атарман-шабарман ретінде үстап отырғандығын естиді де, өзі 
қатты сырқат болғандықтан баласы Дүйсенбайды төрегс 
жүмсайды. Дүйсенбай ауылға келіп, бір төбенің басында алқа- 
қотан отырған халық пен көпшіліктің ортасында жайғасқан 
Қүсбек пен Алшынбайды көреді.
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Төре Дүйсенбайды танып, дауыстап:
- Уа, иір қобыздың баласы, көшіп келесіңдер ме? Жаманқүл 

не деп сәлем айтты? - дейді.
Дүйсенбайдың әкесін үзын бойлы, еңкіш, сөзге шебер 

болғандықтан “иір қобыз” деп атайды екен.
Сонда Дүйсенбай:
- Әкем: “Алқа-қотан жиылған халық, ортасында екі адам 

отырады. Танымасаң - бірінің бетінің бедері бар, екіншісінің 
басының үлгісі бар, адамды аллаға пенде қылсын, пендеге пенде 
қылмасын” деп сәлем айтты, - депті.

Бір ауыз тіл қаптаған төре ертеңіне Алшын елін көшіріп, 
Саржал деген жерге қоныстандырады.
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О Қ Ы Р М А Н  Н А ЗА РЫ Н А !

Өз заманының аса ірі түлғасы болып, ел бірлігі мен үлт 
түтастығын сакт ауға  айрыкша үлес қосқан Ж аксы  
Жанкүтты бабамыз жайлы жазылған кітапты өздеріңізге 
үсыну барысында редакция алкасы бір жайтка қыскаша 
түсініктеме бергенді жөн көрді.

Біз макала жазған адамдардың авторлык күкына нүксан 
келтірмеуге тырыстык. Жекелеген стилъдік, грамматикалык 
кемістіктерді өңдегенімізбен, барлык жазба дүниелерді еш 
өзгеріссіз жібердік. Дегенмен, кітаптың екініиі тарауындағы 
“Ел бірлігін, абыройын ойласақ” атты мақаяада “...Шет 
ауданының күрылуына себепкер болған азаматтардың  
есімдері аудан тарихынан, халық зердесінен лайықты орын 
алғаны  жөн б о л м а қ ” деген ж олдардан со ң  бір топ 
азаматтардың тізімі берілген. Өкінішке орай, тізімде 
хронологиялық тәртіпті сақтауда жаңсақтықтар кеткен. 
Сондықщан да бүл жолдарды аудан күрылған кезден бастап, 
бертінге дейін өң ірд ің  өсіп, өркендеп, дамуына белгілі 
дәреж еде үлес қосқан  азам ат т арды ң бір тобы деп 
қабылдауларыңызды өтінеміз.

Крлай болғанда да, үлттық руханият саласында ауқымды 
іс тынғанына куанайық, ағайын! Ең бастысы - есімін атауға 
белгілі дәрежеде шектеу қойылған біртуар бабамыздын 
рухына арналып шығарылған кітап дүниеге келді. Тәубе дейік, 
қанағат дейік!

Редакция алкцсы.
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Сөз түйіні

Крзақ фольклорында ерекше көзге көрінетін, айрықша ашпы- 
лып, жан-жакты зерттеліп келе жаткан салй - шешендік әнер. 
Оның калыптасуы мен даму жолдарына назар аударған адам, 
сәз зергерлерінің өз кезінде ірі түлга, мсмлекеттік деңгеадегі 
кайраткер болғандығын аңғарады. ШешсндердіҢ взін дәрежесіне 
Карай бірнеше тапка жүйелеуге болады. Мәселен: бітпес дауды 
бітімге келтіріп тәрелік айтатын билер, суырылып шыгып сәз 
сәйлен, такпактай төгетін шешендер, тім мірдің оғындай 
шүйреп түсетін ділмарлар, үрымтал түсын тауып, үтымды 
жауап кайтарашып пшпкырлар, тағы баскалары. Осылардың кай- 
каасысы болмасын көне дәуірден бастап, күні бүгінге дейін әшпеи, 
жалғастығын тауып келе жатыр. Яғаи, дәуірден дәуірге үшта- 
скан шеіиендік өнердің сабақтастығын кәреміз.

Шешендіктің төлім-тәрбиелік мәнінің де мол екендігін айт- 
паска болмайды. Өйткені, ол терең ойдың түкпірінен еленіп, 
екшеліп шыкканнан кейін, жалаң, жаеық турдс туындамайды. 
Сомдалып, сүрыпталған еәздің бойынан адамгершілікті, әділдікті, 
ақикатты аңғарамыз. Он бес жасар Крз дауысты Крзыбектің 
Крңтәжіге айтқан сөзіпің негізгі түйіні екі елдің араеындағы 
бітімділікте жатқанымен, мазмүнының қаншама тағылымға 
түнып түрғанын көріп қайран қаласыз! Байдальі бидің:

Ағасы бардың, жақсы болса, жағасы бар,
Жаман болса інісіне жабар жаласы бар;
Інісі бардың, жақсы болса, тынысы бар,
Жаман болса ағасына берер жүмысы бар;
Баласы бардың, жақсы болса, панасы бар,
Жаман болса күдайдың берген бәлесі бар, - деп халык мақа- 

лын өңдеуден өткізуі кемеңгерліктің көрінісі емес пе? Немесе, 
Дуйсенбайдың түйыққа тірелген кепіиілікке ак патшаға бата 
берудің жолын табуы үшкырлықтын белгісі екендігі акиқат. 
Сондай-ақ, Шабанбай бидін Жанқүттыю Оерген батасы үла- 
ғатты да үлгі боларлық сәзге толы. Әрине, айта берсек мүндай 
миселелер толып жатыр.
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XIX ғасырдағы жаксының жайсаңы болып табылатын Жан- 
қүтты Ботантайүлы өз заманындағы түлғалы түстастарынан 
түрпаты жоғары түрған, акикатты аялап, әділдікті әлдилеген 
еңселі ер, тарихи бейне. Дәуірдің дарабоздары Кунанбаймен, 
Шорманның Мүсасымен дос-жар болуы, каһарынан қалың ел 
Корыққан Ыбырай, Күсбек тәрізді аға сүлтандардың Жақсы 
Жәкенңің әр сөзіне таңырқап таңдай қағуы, айтқан билігіне 
халықтың қалтқысыз мойын үсынуы, бақиға аттанғанда мүсыл- 
мандардың орталығы Меккеден орын алуы көп жағдайды аңғар- 
тады.

Жақсы Жәкеңе дейін де, кейін де Арқа өңірінен талай тарлан 
азаматтар иіыққан. Оған Жаманқүл, Дүйсенбай шешендерді, 
Көпбай қазыны, Боранқүл көсемді, Тәшен, Крқпан, Дия, Мая- 
сар, Әбіш тағы басқа ақындарды атап айтуға болады. Бір сөзбен 
түйіндер болсақ, осылардың барлығы - Сарыарқа саңлақтары! 
Солардың көш басында Жақсы Жанқүтты түрары хақ.

Мүхамметқали ӘБДУОВ, 
филология ғылымдарыньщ кандидаты, доцент.
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АЛҒЫ СӨЗ

Өткенсіз бугін жоқ, бугінсіз ертең жоқ деген қагидага суйенсек, 
біздіңхалық өлемдік деңгейдегі адамзаттық ақыл-ойды “өткенге
— салауат, бугінге — тәуба, болашаққа — уміт” деп тужырым- 
дайды. Адамзат баласының мәңгі бақи қоэгалыста болатын Өмір 
атты көиі-керуенінде сөзбен сурет салып, сарай соққан, сөз қадірін 
тусініп, әнерпазын қастерлеген қазақ ултының әлемдік руханият 
дуниесінён алатын орны да қомақты.

Оқырманга уміт пен сенімді арқалатып, улкен мақсат-мудде- 
мен жол тартқан осынау кітап Еібасымьіздың 1999 жьілды “Үрпақ- 
тар бірлігі және сабақтастыгы жылы ” деп жарияіауымен сәйкес 
келіп отыр. Метекет басшысының соңгы жылдарды Саяси қугын- 
сургінді бастан кешкендерді еске алу, Халық бірлігі жөне улттық 
тарих жылы деп уйгаруы — бәрі биылгы жылмен іштей сабақтас- 
тықта, органикалық бірлікте, тутастықта деп қабылдаганымыз 
абзал.

Аталган кітапқа арқау болган Жанқутты бабамыз — кезінде 
қазақтың уш жузінё мәлім багган, әділ билігімен, сәзмәйегін төкхен 
шешендігімен танымал болган аса ірі, еңселі тулга. Еі-журтынан 
“Жақсы Жокең ”деген ат алган Жанқутты би өзхалқының суңгы- 
ла ойын, кемел санасын, ултының биік дуниетанымын, тужырым- 
дай айтсақ, барша болмыс-бітімін, кескін-келбетін өзгеге әйгіпей 
білген жан.

Егербіздің тәуелсіз, дербес мемлекетімізде болашақ атты угым 
ертеңгі ел тізгініне ие болатын жастармен тыгыз байланысты 
десек, Жанқутты бидей белгші тулга жайлы жазылган осынау кітап 
тек қана улы бабаның әруагына тагзым еткеніміз гана емес, соны- 
мен бірге бугінгі жас урпақ бойына патриотизмді қалыптастыру 
деп қррытындылаганымыз жән.

Жақсы Жәкең заманы — XIX гасырда қазақ еліне бодандық 
бугауы кеңінен киіле бастаган отаршьиідық заманы. Үшы-қиыры 
жоқ, сайын сахараның барлық жерінде дерлік патшалық Ресейдің 
бекініс-бекеттері салына бастады. “Балапан — басына, турымтай
— тусына "дегендей заман туды. Міне, дәл осы туста, ягни улттық
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рух, улттық тіл, улттық діл, үлттық дін саудага түсквн сөтте, 
қазақы болмыстың санадан өшіп кетпеуі үшін курескен топтыц 
белсенді мушесінің бірі осы Жәкең бабамыз болатын. Сондықтан 
да Жанқүтты сияқты атақты түлганың өмір-гүмыры, хаақы, елі- 
жүрты үшін сіңірген еңбегі бүгінгі үрпақ үшін үлгі-өнеге, болашаққа 
мақсат-мүдде.

Жанқүтты бабамыздай ел бірлігін, үлт түтастыгын көксеген 
азаматтар бүгінгі таңда егемен еліміз үшін ауадай қажет. Аталг- 
ан жинақтың жаіты жүртшылыққа берер тагылымы да осында 
деһ бтеніміз абзал. Өйткені, біздің ел — бірліктің киелі тамшысы 
елдіктің телегей-теңіз мүхитына айналгай деп тілейтін ел.

Жамбыл АҚЫЛБАЕВ, 
Халыкдралық Жогары мекгеіггер Ғылым Академиясыныя 
академші, техника ғылыщарыныц докторы, профессор.
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ОҚЫРМАНҒА

Әуеліде Орталық Қазақстандагы әлуетті білім ордаларының бірі 
ЕА. Бөкетов атындагы Кцраганды мемлекеттік университеті жа- 
нынан ірге көтеріп, кейінде жеке шаңырақ болып бөлініп шыққан 
маңызды білім беретін “Болашақ”институтының ат-атагы бугінде 
қалың буқарага танымал. Соңгы жылдар сорабында, қогамымыз- 
дың барша буындары сияқты, білім беру саласында да қауырт қрлга 
альінып, жузеге асырылып жатқан курделі реформалар, оң өзгерістерге 
сәйкес, нарықтық қатынастар талаптарына орай “Болашақтық- 
тардың ”да іс-қимыл багдарын басқаша белгілеп, жарқын келешек- 
ке жаңаша багыт тузеген сыңайы бар.

Осы ыңгайда бас-аягы бірер жылдың ішінде екпін алып, еңсесін 
тіктеп улгерген сәнді-сәулетті гимарат, оқу-өдістемелік, мате- 
риалдық-техникалық база, бай кітапхана, т.б. жтіндг әңгіме бөлек. 
Бугінгі бірер ауыз сөз — институт жанындагы “Болашақ-Баспа ” 
редакциялық бөлімі хақында.

Әлбетте, мундай мазмуны бөлек белім уйымдастыру да өскелең 
шірдің ті талап етіп отырган толайым шара. Бугінгідей баспа ісі 
тоқырап турган жагдайда аса қат, жаңа оқу қуралдарын, 
әдістемелік кітап-қагаздарды өзгеге кун тусірмей-ақ, оз кушіңмен 
дайындап, демде шыгарып алу ушін, бул дегеніңіз бірден-бір дурыс 
жол болса керек.

Осындай игі мақсатта қурылган бөлімнің қазіргі аяқ алысы жа- 
ман емес. Өнім турінің молайып, өндіріс көлемінің улгайып келе 
жатқаны соншалық, баспа ужымы, оқу-әдістемелік куралдар 
көлемінен шыгып, ел-халық, жер тарихын тектеп, таразылау, 
улттық рухани жәдігерлерімізді әспеттеп, урпақ санасына зерделеу 
ісіне де ун қоса бастады.

Оган мысал ретінде, соңгы бір жьіл ішінде гана жарық кәрген: 
осы өңірдің даму-өркендеуіне еселі еңбек сіңірген адамдардың 
өмірбаяндарынан тузілген “Кцрагандының тугырлы тулгалары ” ( “Кто 
есть Кто в Караганде ”), туган өлке тарихын көркем сөзбен кесте- 
леген ақын-жыршыларын ардақтаган “Шет өңірі ақындарының ан- 
тологиясы ”, “Атыңнан айналдым, Жаңаарқам”, мысты, жезді 
әлкенің қалыптасу тарихын сөз ететін “Жезқазганның мыс алы- 
бы ”, Егіндібулақ, Қарқаралы өңірінде өмір сурген әйгілі әншілер ту- 
ралы деректі әңгімелердің жинагы, тузілуі, жуйеленуі жөнінен



академиялық деуге де келетіндей әйгілі Нарманбет ақын шыгарма 
лары, халқымыздың біртуар азаматтарының бірі “Академг 
Е.А.Бөкетовтің қабыргалы еңбектері” т.б. көптеген кітап-Жь 
нақтарды айтсақ та жеткыікті болар.

Аталеан кітаптар қазірде оқырман қауым арасына кеңінен та 
раган, көзі қарақты адамдардан лайықты багасын алып улгерді. 
Осыпдай қрл жеткен табыстарга қанаттанган баспагерлер бу.і 
багыттагы ізденістерін әлі де індете түспек ниетте.

Әйткенмен, осы арайда кейінгі кездері жиі с&і балып, көпшшкті • 
мазасын алып журген бір келеңсіздікке оқырмандарымыздың наза 
рын аударсақ па деп едік.

Біз, білесіздер, ақылы оқу үлгісінде болганымызбен, кейбір уйым 
дардай, коммерциялық мақсат көздеген іс-иіараларга бара алмай 
мыз, ондай қуқыққа ие емеспіз. Сондықтанда барша өнімдеріміздіі, 
өзіндік қуны қашанда өндіріс шыгындарын гана қурайды. Яақты 
рақ айтсақ, бізде басылатын кітаптардың багасы орта есеппен 
120-350 теңгенің мугдарында болып келеді. Ал қазірде бізге мәліл’ 
болып отыргандай, кейбір пысықайлар біздің кітаптарды 2-3 есь 
артық багага сатып, устінен пайда табумен де шугылданып журген 
көрінеді. Мәселен, әткен жылы жарық көрген, өзіндік қуны 176 
теңге гана туратын бір жинақ ауылды жерлерде 500 теңгеге, 300 
теңгелік бір кітап 12Щ!) теңгеге саудага тускен!

Оқырманның іші сезіп отыргандай, бул жердегі бар жаманат 
бізге келеді. Бул келеңсіздік алдагы уақытта қайталанбас уші 
әрбір кітапқа оның әзіндік қунын жазып отыруды ережеге епгһбе 
ниеттеміз. Бабамыз Жанқутты туралы әр кітапты шыгару — 20 
теңгеге тусті.

“Малым жанымнық садагасы, жаным арымның садагасы ”, 
ата сөзін мурат тутқан урпақпыз. Еліме, туган жеріме лайыідпі 
улы болсам деген арманның жетегінде журміз. Сол жолдан тоқірЬ 
тайдырмасын!

Нүрлая ДУЛАТБЕКОВ, 
Қарағанды маңызды бііім береті* 

“Бодашақ” ивстнтутьгаың ректоры.
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