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                                                       Абстракт 
Ғылыми   жұмыста  қозғаған  мәселе  қасиетті  қарт  Торғай елінен 

шыққан   қазақ  халқының  атақты  батыры  Шақшақ  Жәнібек  бабамыздың 
ұрпағы  Шеген   биді  ұлы  тұлға ретінде кейінгі ұрпаққа көрсету, халқымызға 
таныту. Шеген  би сияқты  ірі  тұлғаның  өмір жолына талдауға арналған 
зерттеу жұмысының, ол өмір сүрген тарихи кезеңдегі халқымыздың ғылыми 
тарихына   қатысы бар  деп  көптеген мәселелерді анықтауға көмегін тигізеді 
деп ойлаймыз.   
  
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 



 
 
 
 
 
 
                                                       Абстракт 

Целью нашего исследования были   изучения материалов  о Шеген  бие, и  
ознакомления  студентов  с  историей  нашего  народа  и  о  казахском  бие,  как   
о   честном, справедливом  и  очень  авторитетном  человеке  среди  биев   в  
истории  родного края. Благодаря  этому  бию  сохранились многие казахские 
земли и современная граница между Россией и Казахстаном. Ведь история  
жива  в  народной  памяти, но не всегда она отражена в архивах, литературе.  И 
научные исследовательские  работы  -  верный путь к открытию  новых  
страниц  истории  Степи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                    
                                                      Abstract 

The objective of the research work is to analyze the material of Shegen biy and 
to introduce the history of our people to students, give knowledge about Kazakh biy 
as a honest, fair and very authoritative man among other biys in the native  history. 
According to this biy, many Kazakh lands and the modern border between 
Kazakhstan and Russia are saved. 

For the history is alive in the people’s memory, but not always it is given in 
archives and literature. That’s why the research work is the right way in discovering 
new borders of the Steppe’s history. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Қостанай политехникалық колледжінің  ТЗ - 16  тобының  студенті  Баяхметова  
Аружан   қазақ  әдебиеті   пәні  бойынша жазған «Шен қумаған Шеген би»  атты 
ғылыми  жұмысына 
 
                                                    РЕЦЕНЗИЯ 
 Ғылыми жұмыс қазақ  халқының  «Шен қумаған Шеген би»   зерттеуге  
және  қарастыруына  арналған. Қазіргі таңда төл тарихымыз қайта құралуда,  
жоғы түгенделіп, олқылығы толтырыла басталды.  
Ғылыми  жұмысының  мақсаты : 
Өз еліміздің  атақты   ұрпақтан шыққан   Шеген би  , кезінде еліміздің елдігін 
сақтауда тәуелсіздігін қорғауға  елеулі ықпал жасаған прогрессивті бағыттағы 
қазақ арасынан шыққан алғашқылардың бірі болғаны туралы жазып, көрсету.  
Туған жердің тарихымен, тарихи орындарына зерттеу жүргізу.  
 Әулие  кісілердің  мекендеген жерлері  олардың  мұралары, обалары,  жер  
атаулары,  халқына қызметі – үлкен бір  тарих. Бұл тарихи орындар бізге, атадан 
балаға қалдырылған мұра іспетті.  
 Жұмыс  барысында ізденушілік жұмыстары  жүргізілді:  көпті көрген, сол 
сөздердегі естіген қария аталардың әңгімелері және ел аузында жүрген 
аңыздарға зер сала отырып жазылды. Сонымен  қатар, колледж  студенттерінен  
Шеген  би  туралы  мәліметтер  сұралды, өкінішке  орай  студенттер, бұндай  би  
бар  екенін  білмейді  екен, мектепте оқымағанбыз  деп  жауап  берілді. 
Сауалнамаға  қатысқан 100  студенттер :  94 – білмеймін  деп  жауап  берсе,  6-ы 
аты таныс екендігін ғана айтты, ал Ы.Алтынсаринмен қандай туыстығы  бар  
екенін   білмейміз  деп  жауап  берілді. 
Гипотеза: Шеген  би  туралы  деректер  жинап, зерттеу  жасап, өлке тарихына 
зерттеу жасап, Торғай тарихы туралы жазылған естеліктермен әдеби 
материалдарды пайдаланып, нәтижесін  көрсету. 
Еңбектің  жаңалығы – сауалнамаға  қатысқан  студенттердің  пікірлері  
зерттеліп,  ғылыми  жұмыста   Шеген   биге  байланысты  мәліметтер  жиналды.      
Келесі  жылға    ғылыми  жұмыстың   әрі  қарай  жалғастыруына   жоспар  
қойылып  жатыр.  
 
  
 
                                                     
 
 
                                               
 



 
 
 
 
 
 
                                                      РЕЦЕНЗИЯ 

на научную работу по  теме  : «Справедливый  Шеген  би не стремился к  
чинам»  студентки  Костанайского  политехнического  колледжа  

 группы  ТЗ-16  Баяхметовой  Аружан   
  Целью    исследования  были   изучения материалов  о Шеген  бие, и  

ознакомления  студентов  с  историей  нашего  народа, и о  казахском  бие,  
как   о   честном, справедливом  и  очень  авторитетном  человеке  среди  биев   
в  истории  родного края.  Шеген  би  жил в то время, когда казахская степь 
теряла свою самостоятельность, становилась частью Российской империи, 
решались пограничные вопросы, в этом самое непосредственное участие 
принимал Шеген-би.  

В ходе работы  были  проведены  исследовательские  мероприятия: 
анкетирование    студентов    колледжа, что они знают  о казахских  биев   и 
непосредственно  о  Шеген  бие. В анкетировании учавствовали  100 
студентов. По  ответам студентов   к  сожалению, выяснили следующее : из 
100 студентов,  94  -  Шеген  бия   не  знают, не  слышали  и  не знают о  
родственных  отношениях  с  казахским  просветителем  И.Алтынсариным.  
6 – ро  же  утверждают, что имя знакомо, но они ничего  не читали. 

 Новизна исследовании   в том,  что история жива в народной памяти, но 
не всегда она отражена в архивах, литературе. И научные исследовательские 
работы  верный путь к открытию новых страниц истории Степи. 

В  следующем  году,  работа будет  продолжена,    в  планах   
исследовательской работы  есть возможность поехать в  поисковую 
экспедицию,  так, как    деятельность самого  справедливого  бия,  достойна  
тщательного  изучения. Молодое  поколение должно   многое  узнать,  от 
помнящих  историю  родного  края  аксакалов,    и  поделиться  новыми  
впечатлениями. 
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                                       КІРІСПЕ 
Шеген бидің өмірі, билік жүргізу мезгілі Тәуке хан заманындағы қазақ 

хандығының пісіп-жетілуі, нығайып аяғынан тұруы, тұтастығын сақтауы, 
көршілес елдермен тең өмір сүруімен тығыз байланысты. Шеген би (Шербұға) 
бабамыз 80-90 жылдай өмір сүрген болуы керек. Оның өмірге келген мезгілін 
XVI ғасырдың аяғы не XVII ғасырдың басы деп болжам жасайды. Атақты 
Шеген би аумалы-төкпелі, түсініксіздеу мезгілде өмір сүрген.  

Тәуке хан билік жүргізудің бұрын болмаған жаңа түрін енгізуді 
ұйғарғаны болуы керек — бірінші болып Билер кеңесін құраған. Бұған 
қазақтың Ұлы жүзінен, Орта жүзінен, Кіші жүзінен бір-бір биден енген. Кіші 
жүздің атынан Шеген би сайланған. [18] 

Торғай тарихының өткен кезеңдеріне зер сала қарасақ, тағдырдың талай 
қысталаң шақтарында елдің сол кездегі тұрмыс-салтына, мұң-мұқтажына қызу 
ат салысып, ел ішінде және одан тысқары жерде ішінара болып тұратын 
барымта, ұрлық-қорлық, жер мен жесір дауының жанжалы сияқты теріс 
қылықтарға тыйым салып, ағайынның бірлігін сақтауға шақырып отырған 
билер болған. Бұл талғамдар Торғайдың төбе биі атанған Шеген биге де тән 
қасиеттер.Осы пікірді оған қарата айтсақ, оның да елден тысқары жердің сол 
кездегі тұрмыс-салтына, мұң-мұқтажына қызу ат салысқаны белгілі.Тура 
билігіне жүгініп, әділет іздегендер қазақтың кең байтақ жерінің әр қиырынан 
ағылып келіп, әділет жоқшысы ретіндегі билігіне риза-хош көңілмен аттанған 
екен. Шеген дала шонжарларын біле-сүйе отырып билеген. Салт-санаға 
көптеген жаңалығын именбей батыл енгізген.  

                            ҚАЗАҚ    БИЛЕРІНІҢ    ЕЛ    БАСҚАРУЫ 

Ұлт болып ұйығаннан бері берік қалыптасқан дәстүрлі қазақ қоғамының 
саяси - әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесін би деп атаған. 
Зерттеушілердің, олардың ішінде В.В.Бартольдтың пайымдауынша, «Би» сөзі 
шамамен 14-15 ғасырларда ежелгі түрік тіліндегі «Бек» атауының бір нұсқасы 
ретінде пайда болған. Сөйтіп, ол басқарушы, ел билеуші мағынасын білдіреді. 
Уақыт өте келе би сөзі бастапқы сематикалық – тілдік реңкінен ажырады, 
негізінен, даужанжалды шешетін, кесімді төрелік айтатын, әділ үкім 
шығаратын адамды бейнелеу, атау үшін қолданыла бастады. Қазақтардың 
дәстүрлі түсінігінде би мынандай төрт түрлі мағынаға ие атау:  
1. Ел билеушісі, иелік етуші; 2. Сот, төреші; 3. Батагөй, шешен;  
4. Бітістіруші, дипломат, елші. 

Иә, қазақтың Майқы биі, Аяз биі, Мөңке биі, Бейсенбі биі, Әнет биі, 
Бұхар биі, Төле биі, Қаз дауысты Қазыбек биі, Әйтеке биі, Нияз биі 



(Тілеуліұлы),  Шоң биі, Шеген биі (Мұсаұлы), Беген биі (Азынабайұлы) және 
тағы да басқа билері осындай данагөй, қара қылды қақ жаратын әділ, ел мен 
елді, ағайынды бір-бірімен жарастырушы бітімгер, халық қатты құрметтеген 
тарихи тұлғалар. Тарихи, энциклопедиялық әдебиеттерде оншақты би-
шешендер хақында айтылып жүргенімен, әлі де ескерусіз, елеусіз қалып келе 
жатқан қазақтың белгілі билері қанша ма!  

Мемлекеттік басқару жүйесінде билердің мынандай кейбір айрықша 
құқықтары болды: «Жеті жарғы» қағидаларына сәйкес олар өзіне бағынышты 
ру – тайпа шегінде әкімшілік билік жүргізді. Сот төрелігін жүзеге асырып, 
соған байланысты ұлтының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, наным-сенімін терең 
білуге тиісті болды. Билер ру-тайпаның басшысы болғандықтан, әкімшілік 
қызметті де қоса атқарды, өз қауымының тәртіп, талабына жауапты болды. 
Сөйтіп, хандардың халық арасындағы тірегіне айналды. Осыған орай олардың 
ең данагөй, беделдісі хан жанындағы билер кеңесінің құрамына еніп, ескі 
қағидаларды жаңғыртып, заңи жосындар қабылдауға қатысты, ханның ішкі, 
сыртқы саясатына, әскери доктринасына оң ықпалын тигізді.  

Түрлі айтыс-тартыс, дауда билік айтқанда шешендік өнерді меңгере 
алмаған бидің шешімі әсерсіз, шалажансар болып шығады, лаулаған араздық 
өртін өшіре алмайды. Қазақ билерінің шешендік мектебі – халық, өздерінің бұл 
өнерге бейім тума таланты. Шешендік жас талғамайды. Нияз бидің он жасынан 
шешендігімен, тапқырлығымен билікке араласуы соның айғағы. Ол бір ауыз 
сөзбен құн кесіп, жалғыз уәжбен дау шешкен. Билердің шешендікпен шебер 
айтқан ақыл, нақыл сөздері жаратылыста, қоғам өмірінде болған өзгеріс, 
құбылыстарды жіті көзбен байқап, бақылап айтқан озық ойының жемісі. Әрбір 
бидің шешендік өнерді қолданғанда сөйлеу мәнері, стилі болған. Жалпы билер 
қатысқан шешендік дауларды: жер дауы, жесір дауы, құн дауы, мал дауы және 
ар дауы деп беске бөлуге болады. Нияз бидің көп қатысқан айтыс-тартысы 
негізінен, ел мен жер, ар дауы, құн дауы болыпты. 

Ал енді Мөңке би Аманұлының (1763-1836) кесім, шешім, билік, 
шешендік сөздерінің ішінде халықтың болашағын болжан термелеген «Сары 
азамат» «Сардар бек» деп басталатын толғауы, «Ақырзаман болғанда» деп 
оның белгілерін дәл тауып айтуы – нағыз, әулие абыздарға тән ерекше 
көріпкелдік, көрегендік қой.[8] 

2007 жылы Балтабай Адамбаевтың құрастыруында «Ана тілі» баспасынан 
шыққан «Қазақтың шешендік сөздері» деген кітапта Нияз би Тілеуліұлы туралы 
былай деп жазылыпты:  «Абылай ханның Кенжетай, Нияз деген екі биі 
болыпты, басқа он биі бұларды күндеп: «Кенжетай мен Нияз ханды 
қалжақтайды, ал, оларды хан жақтайды», - деп мәтел қылып халыққа 
таратыпты. Мұны Абылай естіп бір күні күндеуші билерден: «Жердің құты, 
елдің құты, ауылдың құты, аймақтың құты не? – деп сұрапты. Билер шеше 
алмайды. Сөйтіп отырғанда Кенжетай мен Нияз келіпті. Келіп отырысымен 
Абылай: «Белдеріңді шешпес бұрын мына жұмбақты шешіңдер», - деп әлгіні 
айтыпты. Нияз би: «Меніңше жердің құты – жаңбыр, елдің құты – азамат, 
ауылдың құты – жақсы әйел, аймақтың құты - әділ басшы», - депті». Нияз бидің 
бұлайша талдап таразылап, жердің, елдің, ауылдың, аймақтың құтын дәл 



анықтауы ойшылдығынан, білімділігінен, парасаттылығынан ғой. Профессор 
Аманжол Күзембайұлы «Қостанай жаңалықтары»  газетінің 2008 жылдың  26 
тамызында шыққан «Қоғамға  қызмет  ететін  әділ би» деген мақаласында 
былай дейді: «…Би халықтың ашық даусымен сайланған. Егер би өзінің 
шыншылдығы жөнінде халыққа сенімсіздік білдірсе, онда оған адамдар барып 
шағынуды қояды және ол би биліктен шығып қалады. [11] 

Ал  қазақтың алғашқы заңгерлерінің бірі Д.Сұлтанғазин өзінің «Бұрынғы 
замандағы қазақтардың билік қылуы» атты зерттеуінде былай деп жазады: 
«...бағзы билер болыпты, бек білімді, атақты һәм ақылды әділетті, көпті көрген 
және іс бітіргенде әдет рәсімдерін тегіс біліп, әр жұмысты қара қылды қақ 
жарып орнына келтіреді екен, һәм солардың бітірген жұмыстарын ұлы хандары 
да әрқашан бұзбайды екен... Сондай билер турасында қазақтың мақалы да бар. 
Батыр мен биді салыстырғанда, биді қатты артық көретінін білдіретін сол 
мақалы мынау: «Батыр деген бір барақ ит, екі қатынның бірі табатын, би деген 
бір ақсарағат, бүтін елден біреуі ғана табатын»  
ТОРҒАЙДЫҢ  ТӨБЕ  БИІ  НЕМЕСЕ  ШЕН  ҚУМАҒАН  ШЕГЕН БИ  
ХАҚЫНДА 

 Шеген би  Мұсаұлы  XVIII  ғасырдың   сонымен   XIX ғасырдың  
ортасында  өмір  сүрген  кісі. Дүниеге  келген  жері - Қостанай  облысы. Ұяда 
не көрсең, ұшқанда соны аларсың дегендей, Шеген жастайынан зерек болып 
өсіп, жасында ел арасында қайтпас ер мінезімен, есейе келе батырлығымен, 
содан кейін ел билеуге араласа келе әділдігімен де, шешендігімен де көзге 
түседі. Шеген би Жағалбайлы тайпасынан шыққан, азан шақырып қойған аты – 
Шербұға. Түбі Мелде бидің ұрпағы. Ел аузында: «Елді ел еткен Мелде би» 
деген сөз қалған. Шеген сол замандағы ғылым мен мәдениеттің орталығы 
болған Бұхара, Самарқаннан тәлім-тәрбие алған. Жалпы, Шеген би туралы ел 
аузынан естігеніміз – оның мына төрт жол айтқан сөзі: «Елдің емі далада, 
Даланың емі балада. Баланың емі анада, Тіршілік түбі Аллада». 

Сол  өңірде  ғұмыр  кешкен  халық  арасындағы  күрделі  де   ұзаққа  
созылған дау-жанжалдарды  әділ  шешіп,ел  алғысына  бөленгендіктен,өзі  өлсе  
де, артында: «Шиеленісті  шешкен  Шеген  би»  деген  сөз  қалды. Оның   
расында да қылышынан қан  тамған  ханнан  да, бақ-дәулетімен  алып  та, 
шалып  та  жығатын  алпауыттардан  да  қаймықпайтын  әділеттігіне  жалпақ  
жұртқа  жайылған  әрбір  шешендік  сөзі  нақты  дәлел.Ол  өзінің   халық  
айтқан  өнегелі  өсиеттерінің  бірінде  былай  дейді:  

Хан  азғаны  сол  болар, 
Әділеті  жоқ  болса. 
Бай  азғаны  сол  болар, 
Сақау  аты  жоқ  болса, 
Би  азғаны  сол  болар, 
Төреде  жоба  жоқ  болса. 
Көл  азғаны  сол  болар, 
Ұшқан  құсы  жоқ  болса. 



Тарихи  шежіреге  арқа  сүйесек, Шеген би  - тархан  Шақшақ Жәнібек 
батырдың ұрпағы, Жәнібектен Дәуітбай, Жаушағар, Тоқтамыс дейтін үш бала 
туды да, кейін олардан  үлкен үш  рулы ел тарайды. Көне көз қариялардың 
айтуынша, ағайынды үш арыстың ішінде Дәуітбай өте жаужүрек  жігіт  болып  
өседі. Ол 1740 жылдардан  бастап, Жоңғар мен Еділ қалмақтарына қарсы  
жорықтарға  қатысып, өзінің батылдығымен қатар ұрыс қимылдарын  шебер 
ұйымдастыра білетін үлкен қолбасшылығымен де көзге түседі. Сондықтан да 
Шақшақ Жәнібек батыр көз жұмғаннан кейін соғыс министрінің бұйрығымен 
бабасының  тархан  атағы  баласына, яғни, Дәуітбай батырға көшеді. Осы 
Дәуітбай  батырдан  тоғыз  бала туса, соның бірі Шеген бидің әкесі – Мұса 
бабамыз.  

Шеген  бидің  шешендік  сөздері  жинастырылып,жарыққа  шықпай  
отырғаны  болмаса,оның  терең  ойлы,тәрбиелі  мәні  жағынан  қазақ  
әдебиетінде  алатын  орны  айрықша. Мұны  бабамыздың  мына  бір  шешендік  
сөзінен-ақ  айқын  аңғаруға  болады: 
         Ел  болған  соң  қоныс  керек, 

Қоныс  үшін  соғыс  керек. 
Хан  болсың, халық керек, 
Халық  үшін  салт керек. 
Би  болсаң, даналық  керек, 
Даналық  үшін  саналық  керек. 
Шүленгерлік  үшін  кемеңгерлік  керек. 
Батыр  болсаң  білек  керек. 
Білек  үшін  жүрек  керек, 
Кедей  болсаң  кәсіп  керек. 
Кәсіп  үшін  машық  керек, 
Молда  болсаң  азан  керек. 
Азан  үшін  асылған  қазан  керек, 
Сері  болсаң  сән  керек. 
Сән  үшін  ән  керек  
Енді бірде Шеген би былай дейді: 
Ер жігіттің белгісі, 
Қара бура нармен тең. 
Талапсыз ердің тірлігі, 
Қара топырақ жермен тең. 
Саясы жоқ бәйтерек, 
Сазға біткен талмен тең. 
Пайдасы жоқ көп байлар, 
Арам өлген малмен тең. 
Жетесі жаман бозбала, 
Тоқсанға келген шалмен тең. [16,118Б]    
Профессор  Аманжол  Кузембайұлының  «Қостанай  жаңалықтары»  

газетінің  2008 жыл   26 тамызында шыққан  «Қоғамға  қызмет  ететін  әділ  би»  
деген  мақаласында  былай  дейді: «Шеген  би   әсіресе, жер  көлемі  туралы  
көп  мәселелер  шешімін  тапқан. Ол  кезде  жазғы  жайлау,қыстау,сосын  мал  



ұстайтын , қазаққа  мал  суару  үшін  өзең,көлдің  жағалауын  жанжал  
шықпайтын  қылып,қылдай  етіп  бөліп  беру  керек  болған. Әр  руға,  тайпаға  
бөлінген  жер, арада  алауыздық, не  өкпе  тудырмаған. Бұл  Шеген  бидың  
шеберлігімен,оның  әркімге  тартпайтын  шыншылдығын  көрсетеді» [11 ] 

Дала данагөйі  Шеген  бидің  бар  арманы   -  елі  мен  жерінің  тұтастығы, 
халқының  тәуелсіздігі  еді. Бұл  жөнінде  тарих ғылымдарының  докторы  
Ермұқан  Бекмаханов  өз  шығармаларында  былайша  ой  толғайды: «Ал,  
арғын  руының  ру  басы  Шеген  Мусин  өкімет  алдында  беделді  
болғанымен,өзінің  келісімінсіз  Арғын  руының  жеріне  бекіністер  салуға  
рұқсат  бергені  үшін  енді  билеуші  сұлтандарға  өжеттік  пиғыл  көрсете  
бастады.» [2] 

1680-1688 жылдар аралығында Тәуке хан тағына отырғанда Шеген Жеті 
рудың атақты билерінің бірі болғаны белгілі. Бірінші болып қойылған мәселе – 
елдің бірлігі. Шеген  биге  патша  үкіметінің  сый-сыяпат  көрсетуі  де,  
абақтыға  жабуы  да  лақап  емес, өмірде  болған  жайт. Оны  Орынбор  әскери  
губернаторы  мен  жеке  Орынбор   корпусы  командирі  басқармасының  1845  
жылғы  24 желтоқсанында  Орынбор  Шекара  комиссиясының  төрағасына  
жазған  хаты. Хат  мазмұнында   Шеген  Торғай  мен   Ырғыз  өзеңі  бойындағы  
қамал  құрылыстарын   салуды  тоқтатуды  сұраған. Сондықтан  құрылыстар  
салудың  себебі  Шеген  биге  айтылды  ма, құрылыс  салу жөнінде  алдын-ала  
ескертілді  ме  сол  туралы  құжаттар  болса,соның  көшірмесін  беріп  жіберуін  
өтінеді. Шеген бидің  ашу-ызасын  келтіріп,толғандырып  жүрген  осы  
бекіністер  еді.  

Ол Ахмет  Жантөринге  1845 жылы  мынадай  кекесін  хат  жазады:   
« Сіз маған   алтын   алқа  бердіңіз.Мойныма  таққан  соң  мен  қызға  

айналдым, ...Алтын, күміс  ақша  алдым. Менің  жерімде  дала  сұлтаны  Ахмет  
бекініс  салып, маған  орыстан  әскер  берді. Не  істеуім  керек? Мен  Ахметке  
ризамын. Тек  қана  басымызға  шаш  киіп, ауызымызды  мұртпен  жабу  ғана  
қалды. Оны  істеймін  әлі! Біздің  дініміз  бір  және  тіліміз  де  бір. Сіз  осындай  
іс  жасауға  жол  бердіңіз. Мен  дәрменсізбін. Сіздің  патшадан  рахым  
сұраймын  деген  уәделеріңізге  біз  сеніп  қалған  едік,бірақ  мынадай  күтпеген  
оқиға  болды  және  неден  болғанын  білмейміз. Біз  кеңесіп,іс  қыла  
алмадық,сондықтан менің  ойымша,сіз  тақтық  сұлтандықтан, ал  мен  
лауазымынан  бас  тартуымыз  керек. [9, 10Б]  

 Хат  мазмұнынан  елін, жерін, халқын  сүйген  жанның  жанашырлығын  
сезіну  қиын  емес. 

Кеңес  дәуірінде  «Шынжыр  балақ, шұбар  төс»,  «Үстем  тап  өкілдері»  
жайында  мадақтап  жазу  мүмкін   болмағаны  белгілі.Тіпті, «Шеген  
тұқымымын»  дегендер   «халық  жауы»  атанып,  «ит  жеккеннен»  бір-ақ  
шығатын. Оған  куа  Хасен  деген  атамыз  ауданнан  келген  уәкілдер,ауыл  
адамдары  бар, Шеген  жайында  әңгіме-дүкен  құрып  тұрғандардын  естіп  ат  
үстінде  үзеңгіге   аяғын  тірей:  «Сол  Шегеннің  тұқымы  біз  боламыз»  деп  
шіренсе  керек. Ертеңіне-ақ  байшыл, рушыл, атанып  құдаланып, қамауға  
алыныпты. 



Мұсадан  тарайтын  ұрпақтардың  ішіндегі  ең  атақты, есімдері  ел  
ауызына  кең  тараған  осы  Шеген  әулеті. Шеген би кедей-көпшілікке 
қайрымды-мейрімді болып,қолының аса ашықтығы үшін жай ғана Шеген емес, 
Шеген мырза атанған. Ол мырзалық жағынан атағы иісі Орта жүзге тараған. 
Елге Шеген сөзі-жазылмаған заң. Ол айтқан билік-екі қаралмайтын үкім 
болған.Шектен тыс әділдігі табиғи түрде заңдылыққа  айналған. Ол туралы ел 
аузында, «Шешілмеген шиеленісті Шеген шешкен», «Ойда Шеген,қырда Беген  
тұрғанда  қазақты  жау ала  ма? »- деген сөздер көп. Қазақтың атақты заңы 
«Жеті жарғыны» топтастыруда, ұйымдастыруда,  текшелеуде, өмірге келтіруде 
алты бидің бірі Шеген бидің орны ерекше екені анық болып тұр. Осы заңның 
негізінде  Тәуке ханның бастауымен сол алты би  Билер кеңесінде жүйелеп, 
халықты өз уәкілдері – билер арқылы ел билеу ісіне араластырды. Бүгінгі 
«демократия» деген сөздің аты болмаса да заты, міне, осы XVI-XVII ғасырда 
қазақ жерінде, қазақ хандығында Тәуке ханның көрегендігінің арқасында, 
Алаштың   алты   биінің   ақыл-ойының артықшылығының   арқасында   біздің  
қоғамға,  елге,  халыққа  енді. Шеген бидің басқалардың қатарындағы ерекше 
үлесі осында жатыр.  

Болатбек Нәсеновтың   «Абыралы   Сарыарқаның   кіндігі»  кітабында  
Шеген  бабамыздың  игі  істері  жайында  біраз  мағлұматтар  беріліпті.Автор  
Кенесары  Қасымовтың  көтерлісі  жөнінде  құжаттармен  танысқанын, 
солардың  ішіне  Шеген  биге  байланысты  жайлар  кездескенін  айта  келіп  
«Менің  түсінгенімде  бұл  атамыз  өте  ақылды, кең  пейілді,  мырзашылығы  
мол  жан,» -деп  жазды.  Әрі  өте  бай  болған. Сол  себепті  кімде-кім  не  
нәрсеге  кемтар  болса, соларға  шын  пейілмен  көмектескен. Шеген  ата  
барлаушы  да,жау  да емес.Бейтарап  саясат    ұстаған  «Кенесары   саясатының  
бағыты    дұрыс» ,- деп  санап,оған  көмегін  де  аямаған. Бірақ  толығымен  
оның  саясатына  беріліп  те  кетпеген. Бұл  атамыз  қазақ  халқының  ақ  
жарқын, қонақжай  арам  пиғылы  жоқ,таза  өкілі.» .[16, 155б ] 
Шеген би көзі тірісінде ата-қонысын тікелей өз қамқорлығына алып, баладай 
баптап-күткен, көзден таса етпеген. Ауыл сырты, маңайы да аса таза күтімде 
тұрған. Мыңғырған  мал  сырт  өзендерден  суарылған. Қонақ қабылдау да 
жаңаша болған. Сый-сияпаттың  баршасы  аса  жоғары  дәрежеде  өзінің 
қадағалауымен  жасалған. 
Серікбай Оспанов «Шеген  би» поэмасында еркіндік пен бақыт өз-өзінен 
келмегенін, ол бабаларымыздың білек күшімен, ерлік ісімен келгенін, сол 
бабалар  арманын, күресін кешегі Сырым Датұлы одан кейін Жоламан, Саржан, 
Исатай, Махамбет Кенесары, Сыздық, Жанқожаның жалғастырғанын айта келіп 
құйма құлақ Ахметхан қарттың әңгімесі арқылы Шегеннің кім екенін былайша 
суреттейді: 

Білмеймін алатынын тауып қайдан, 
Жыр төгер болса Ахаң сауық сайран. 
Тұңғышы Шақшақұлы Жәнібектің 
Туыпты тоғыз бала Дәуітбайдан. 
Сондайда ұмтылып қайғы-шемен, 
Терлеп біз қызылкүрең шайды ішер ең. 



Шомақ пен Абылай, Абыз, Мұса, Мысық – 
Барлығын дейтін Ахаң бәйбішеден. 
Бүгінгі болғанды айтып ерсе бізбен, 
Жан еді жаңылмайтын кешегі ізден. 
Шүрек пен Шүрегейі, Құралайы – 
Кейінгі Құланбике шешемізден. 
Ахаңның сыры ғажап көзде оқылар, 
Әр айтқан түбі – шындық сөзде оты бар. 
Ішінде тоғыз ұлы Дәуітбайдың 
Болтайы ең кенжесі деп отырар. 
Халқының жарау бақыт керегіне, 
Жанашыр болсын әрбір Ер Еліне, - 
Деп Ахаң би Мұсаның жеті ұлының 
Ерекше тоқталатын Шегеніне  
Сендіріп  сонда  қартың  дегеніне, 
Сөзіне, арқау  етіп  өлеңіне. 
Сан  айтып  көсемдігін,шешендігін. 
Қайран  қап  отыратын  өңеріне. 
- Шегеннің  Шолағы  мен  Қазыбегі  
Оқыған, 
Маңайына  жағып  еді. 
Бірімжан,Бектеміс пен  Өтетілеу 
Халқының  жол  көрсеткен  жарығы  еді. 
Ділдабек ,Алтынсары-жалын  еді, 
Сыйлады  Торғай,Тобыл  барлық  елі. 
Жеті  ұлы  екі  қыз  - Аймен,Айшық 
Соңында тоғыз  бала  қалып  еді.  [2] 

 Жігіттің  үш  жұрты  - өз  жұрты,нағашы  жұрты, қайын  жұрты  болатыны  
белгілі. Ыбырайдың  өз  аталары  да,нағашылары  да  елге  сыйлы,аузы  
дуалы,халық  қамын  ойлаған  атпал  азаматтар  болған.Алайда  Кеңес  
дәуірінде  тұқым  қуалаушылық  -  жақсыдан  көбіне  жақсы  туатыны  
айтылмай, айтыла  қалса, рушылдық,ескілік  саналып  келді.Ыбырай  
нағашылары  -  елін,жерін  жат  жерлік  басқыншылардан  қорғауға  белсене  
қатысқан,әскери  лауазым  Тархан  атағын   қазақта  тұңғыш  алған  асқар  
батыр,мәмілегер  Жәнібек  Қошқарұлының  ұрпақтары  еді.Ыбырайдың  
Жәнібек батыр  туралы  ел  ауызындағы  әңгімені  жазуының  бір  ұшы  осында  
жатса  керек. Шежіреге  сүйеніп  таратып  айтсақ, батыр  Шақшақтан   Көшей, 
Көшейден Қошқар, Қошқардан Жәнібек, Жәнібектен   Дәуітбай, Дәуітбайдан  
Мұса,Мұсадан  Шеген. [5] 
Тарихи  шежіреге арқа сүйесек, Шегеннен   жеті  ұл -  Шолақ,  (Кенесары 
батырларының   бірі   болған), Қазыбек  (Әділби),  Бірімжан  (Ел 
билеуші),Бектеміс (Асқан  бай  болған,ел аузында «Бектеміс үйіне қонақ түссе 
жылқы  сойылады»-деген сөз қалған.),Өтетілеу (шаруа кісі,қажы), Ділдабек 
(жастай қайтыс болған) және Алтынсары (батыр тұлға болған) және екі қыз – 



Айман,Айшық.Ұлы  ағартушы  Ыбырай  Алтынсарин  Шегеннің  үлкен  қызы 
Айманнан туады.  
 Ыбырай  атамыз 1864 жылы  Торғайдан  мектеп  ашқанда   ауқатты  да  беделді  
осы  нағашы  жұртына  арқа  сүйеген.Әйтпесе  ол  кезде  қалың  қазақ  арасынан  
діни  мектеп  болмаса,орыс  дәстүрімен  оқытатын  жаңа  үлгідегі  мектеп  
ашу,оған  оқушы,қаражат  табу  қиын  іс  еді.Шеген  балалары   қаражатпен   
қамтамасыз   етіп   қана  қоймай,Бірімжан  деген  ұлынан  туған  Қорғанбек  
атты  немересін  Ыбырай  мектебіне  береді. Қорғанбек  Бірімжанов  - Ыбырай  
оқытқан  алғашқы  14  баланың  ең  үздігі  еді. Бұл  жөнінде  Ғ. Балғымбаев  
«Ы.Алтынсарин  туралы  естелігіңде: 
-Алтынсарин  арғынның  белгілі  адамы  Бірімжанның  балалары  
Дәуренбек,Қорғанбек,Әбдібектермен  жиі  араласып,өзі  Торғайға  келісімен  
оларды  әуелі  үйінде  оқытып,кейін  мектеп  ашылған  соң,мектепкке  алып  
оқытты,» - деп  жазды.  Сол  Бірімжанның  екі  баласы  Қорғанбек  пен  
Әбдібектің  есімі  жоғары  жаққа  берілген  емтихан  тізімінде  аталатынын  
білеміз,олардың  Ыбырайға  шеше  жағынан  туыстық  қатысы  да  
болатын.Оның  әкесі  Алтынсары  Бірімжанның  әкесі  Шешеннің  (кітапта  қате  
жазылған,дұрысы  Шеген- С.О.) қызына  үйленген  еді,жиен  деп  атайтын» [17]  
Республикалық  дәрежедегі  дербес  зейнеткер  Әуезхан  Жүсіпов  Жангелдин  
аудандық  (Қостанай  облысы) кезіндегі  «Қазақ  тілі» қоғамының  «Аманат»  
[№2, сәуір,1991] газетіндегі  Қазақ  арасындағы  тұңғыш  мектеп,ол  неге  
Торғайдан  ашылды?  мақаласында  Ыбырайдың  Торғайдағы  негізгі  тірегі  
нағашылары  Шегеннің   балалары   Қазыбек  (1813-1869),Бірімжан (1817-1873)   
болғанын  айтады. Торғай  бой  Шегенді  «Шеген  би»,  «Шеген  батыр»   деп  
қадір  тұтқан.  Ол  жайында  ел  ауызында  өлең-жырлар  да  баршылық. 
Басықара  баласы  Қанапия  :  
Құдай   артық  жаратқан   
Орта  жүзде  Шегенді 
Ешкімге  тең  көрмеймін 
Бірімжанның  бес  жанын  - 
Өтетілеу,Бектеміс,Алтынсары, 
Бәрі  бүтін,теп-тегіс,-десе, 
Әлмағамбет  Оспанұлы: 
Батырдан  Мұса,Шеген  би, 
Патшадан  шекпен,келген  сый, 
Алдауыш  деп  алмаған, 
Олжа  деп  көзін  салмаған, 
Көнбеді  деп  алдауға, 
Жүрмеді  деп  айдауға, 
Қараңғы  үйге  қаматып 
Сылтаумен  патша  алған  кек ,-деп  жырлайды.[7] 

Жоғарыда шежіреде көрсетілгендей, бұл шумақтарда аты аталған 
кісілердің бәрі де өмірде болған адамдар.  Ы.Алтынсариннің Торғайға барып 
мектеп ашуы да осы шынжыр балақ, шұбар төс би, болыс нағашыларына 
байланысты, соларға сенім артып барған. 



 Шеген – бай, батыр болған, байлығын  жиені  Ыбырай арқылы  елді  
сауаттындыруға  жұмсай білген. Ол туралы мәліметтер басылымдарда, жалпы 
зерттеулерде кездеспейді.  

Қазақстан егеменді ел болғаннан кейін елді мекендердің аттарында 
бұрынғы қазақ аттары қайта жандады. Осыған орай совхоз орталығы Станция 
деп аталып, кейін Торғай совхозын өзгертіп қасиетті, аруақты атамыз Шеген 
есімі берілді. Қазіргі таңда Шеген ауылы деп аталады. 

Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері Бірімжанов Батырбек пен 
Торғай қыздары арасынан шыққан алғашқы медицина ғылымының докторы, 
профессор Бірімжанова Іңкәр  мен медицина ғылымының докторы Бірімжанова  
Әнел және педагогика ғылымдарының докторы Кәрім Есжанов пен химия  
ғылымдарының докторы Қабиев Төкен де Шеген әулетінен шыққан текті 
жандар.Шеген  ұрпақтарынан  еліміздің құқық қорғау жұмысына да ат салысып 
абырой-атаққа  ие  болғандары да бар. Мәселен,Ахмет-юст атанған-Ахмет 
Бірімжанов 1917 жылы Қостанай уездік милициясын құрып,жұмысын 
ұйымдастырса, Қасымхан Алтынсарының немересі Кенес Арыстанов ширек 
ғасырдан  астам уақыт бойы республика  ішкі  істер министрлігі  саласында 
жауапты  басшылық  қызметтер атқарды. Шеген  биді  қазақ хандығының 
бірінші заңының іргесін қалаушылардың бірі десек, оның оныншы ұрпағы, 
атақты заңгер, егеменді Қазақстанның  алғашқы  министрінің  бірі  Нағашыбай 
Шәйкенов  Қазақстан  Республикасының  негізгі заңы –  «Бірінші 
Конституцияның» негізін салушылардың алдыңғы қатарында болғанын, бүкіл  
ел,оның   «Мен қазақпын»  деп  басын  енді  көтерген  халқы    жақсы біледі.  

 Шеген бидің даналық, нақыл сөздерінің мән – мазмұнына аударсақ, тіпті  
бүгінгі  күннің  өзекті  тақырыбына  дәл  жауабын  беріп  тұрғандай. Әрбір 
сөздің мағынасы ұлтымыздың философиялық, этникалық , құлықтылық  
түсінік,  ұғымдарын  айқын  беріп  тұрғанын  байқаймыз. Сонымен  қатар  
Шеген  бидің  мұраларын  зерттеу  бүгінгі  күн  тәртібінің өзекті  мәселелерінің  
бірі  деп  ұғынуымыз  қажет. Төменде  бұрын  ешқандай  басылымда  жарық  
көрмеген  оның  нақыл  сөздерін  тұңғыш рет ұсынып отырмыз. 
Асып тұрған жақсыны  
Алаш қой деп ойлама.  
Атам бар деп мақтанба,  
Топта айтар сөзі болмаса.  
Балам бар деп мақтанба,  
Ақылсыз туған боқ болса.  
Ағайыным бар деп мақтанба,  
Дос пен дұшпан келгенде 
Қарасары жоқ болса. 
Сандуғаштай сайраған тілің келмес. 
Байқасаң жақсы қандай, жаман қандай.  
Әбиірің басыңда тұрған кезде, 
Көпке сөздің қадірі шекер балдай.  
Ақылды күлкіде жоқ, ашуда жоқ, 
Кемдік көрсе, тартылып сасу да жоқ. 



Басыңа Каф тауындай бақыт қонса, 
 Шарасынан шалқайып асуда жоқ. [14 ] 

Шеген би  кезінде  еліміздің елдігін сақтауда тәуелсіздігін қорғауға елеулі 
ықпал жасаған прогрессивті бағыттағы қазақ арасынан шыққан алғашқылардың 
бірі болды. Қазақ халқының ары мен намысын қорғауда Шеген бидің сіңірген 
еңбегі ерекше. Оның от тілді, орақ ауызды шешендігімен бірге баһдүр 
батырлығы еліне ерте танылды.  

Шеген бабамыз  шегелеп, шегін  шығарып  кеткен  қазақтың  шекарасын  
400 жылдай  уақыт  өткеннен  кейін, пысықтап,дұрыстап заңдастырған  
Қазақстанның  бірінші  президенті  Нұрсұлтан  Назарбаев    екенін  бүкіл  ел  
жақсы  біледі.  

Өз  тарихымызды, әйгілі  қазақ  билермізді олардың  өмір  сүрген  
кезеңдерін  білуіміз  біздің  міндетіміз. Әрбір азамат тарихтан біз келешекте 
қандай қоғам құруды мақсат қыламыз, өткеннен қандай үлгі-өнеге алуымыз 
керек деп сұрақ қойып, жауап алуымыз қажет. Өткенімізді қадірлемей 
болашағымыз бұлдыр тарта берері анық. Сондықтанда туған жер тарихына көп 
көңіл бөлуіміз қажет.  

Осы  2016 жылы Шеген Мұсаұлының туғанына 225 жыл  толады. Осыған 
байланысты оның өмірі мен қызметі жөнінде деректер жинау жалғасын тауып, 
осы жыл аталып өтілсе, ел  болып  әз  бабамыздың алдындағы борышымызды 
атқарған болар едік. Әрине, ел аман, жұрт  тыныш болса болашақта Торғайдың 
төбе  биі атанған Шеген  би туралы  талай жырлар туып, шығармалар жазылар.  

Біздің борышымыз - қолымыздан келгенше соған ұйытқы салып, тақырып 
тамыздығын тұтату ғана .«Тарихы  жоқ  елдің болашағы  бұлыңғыр»  десек, 
біздер  барымызды бағалап, әйгілейтің  тарих  жазып қалдыру  баршамыздың  
міндеті   деп  есептейміз.   
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